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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
และความงาม ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงามในประเทศไทยและเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม  รวมถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยมีขอบเขตการศึกษาคือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล การอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล มาตรฐานการประกอบกิจการสถานพยาบาล บทลงโทษ
ทางอาญาและทางปกครอง รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือเก่ียวกับธุรกิจคลินิกเสริมความงามของต่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่าการควบคุมดูแลธุรกิจคลินิกเสริมความงาม มีปัญหาด้านการควบคุมก ากับ
การประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่เน้นให้บริการเชิงพาณิชย์มากเกินไป  จนละเลยเรื่องสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้รับบริการและไม่มีมาตรฐานจรรยาบรรณควบคุมก ากับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและดูแลบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ท า
การประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือกรณีผู้รับอนุญาตไม่จัดให้มีผู้ด าเนินการสถานพยาบาลจะไม่มี
บทลงโทษทางปกครอง ผู้รับอนุญาตจึงขาดความเอาใจใส่ในการควบคุมดูแล จนเกิดกรณีให้บริการรักษา
โดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ประกอบกับมาตรฐานของคลินิกเสริมความงามไม่มีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน
ท าให้คลินิกเสริมความงามไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชี่อถือและถูกต้องตามหลักวิชาการ  อีกทั้งไม่ได้
ก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามให้สอดคล้องกับลักษณะความเป็นจริง  รวมถึงมีกรณีปัญหาการ
ควบคุมผู้ให้บริการที่แพทย์ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการคลินิกเสริมความงามได้อย่างใกล้ชิดท าให้ขาด
คุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล แต่ไม่มีบทลงโทษทั้งในทางอาญาและทางปกครองอย่างชัดเจน 
จึงเปิดช่องให้เกิดการใช้หรือวานผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการทางวิชาชีพหรือใช้เครื่องมือทาง
การแพทย์กับผู้รับบริการโดยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้ามัก
พบว่าแพทย์ไม่อยู่ประจ าการตลอดเวลาในคลินิก เจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขายซึ่งเป็นฝ่ายบริการ
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และดูแลลูกค้ามักใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือหลอกลวงประชาชนหรือดึงรั้งให้ซื้อสินค้าและบริการ อันเป็น
การสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป น าไปสู่ปัญหาการคุ้มครองผู้รับบริการโดยการ
จ ากัดสิทธิในบางประการและเกิดความเสียหายจากการรับบริการเสริมความงามที่เกี่ยวเนื่องกับการรับ
บริการทางการแพทย์ตามสิทธิผู้ป่วยและสิทธิผู้บริโภค รวมถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกเสริม
ความงามท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

ผู้วิจัยเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับหน้าที่
และความรับผิดชอบผู้รับอนุญาต พร้อมมีบทลงโทษทางปกครองและก าหนดโทษทางปกครองส าหรับ
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานพยาบาลและกรณีขาดคุณสมบัติ  และควรแก้ไข
ปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้จัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ให้บริการของคลินิกเสริมความงาม และการรักษาจรรยาบรรณการให้บริการของสถานพยาบาล ทั้งนี้ มี
ข้อเสนอแนะให้จัดท า Application และตั้งรหัส Quick Response ให้สามารถตรวจสอบคลินิกเสริม
ความงามได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจประกันภัยด้าน
เสริมความงามเพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์คู่กรณี พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้เสียหายทางการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ และจัดตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยง
การให้บริการด้านเสริมความงามภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 
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This study aims to investigate the concepts and theories of health care and 

beauty business operation, as well as the difficulties and obstacles in controlling the 

beauty clinic business operation in Thailand. It also aims to analyze the problems of 

the law relating to beauty clinic business operation and the ways for resolution. The 

study focuses on the Health Facility Act, B.E. 2541, relating to the permission to 

operate a medical facility, the permission to operate a sanatorium, the duties and 

responsibilities of the license holders and the health care facility operators, the 

standard operating procedures for health care facility, and the criminal and 

administrative penalties, the Ministerial Regulations, the Ministry Notifications, and other 

relating laws, as well as the law relating to health care facility or beauty clinic business 

of foreign countries. 

According to the findings, it is revealed that there are some problems in 

controlling beauty clinic businesses that emphasize exceedingly on the commercial 

operation aspect rather than the health and safety of the patients, and lack the 

practice of the codes of ethics. More specifically, there is not any law specifying the 
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license holder to be responsible for monitoring a non-doctor to conduct professional 

practices in a health care facility, and there is not any administrative penalty for the 

license holders who do not provide any health care facility operator. These lead to the 

cases where the health care services were performed by non-doctors. Further, the fact 

that the standardization of beauty clinics has not been clearly regulated makes beauty 

clinics lack reliable and professionally accredited standards. Also, beauty clinics have 

not distinctively been categorized in corresponding to their actual features. Another 

problem in regulating the beauty clinic operators is the case where doctors cannot 

closely operate the business, making them incompetent health care facility business 

operator; however, there is neither a criminal nor administrative penalty explicitly 

stated. This is a gap where some assistants to professional practicing operator are asked 

to conduct a professional practice or to apply some medical devices to patients 

unethically. Particularly, it was found that most doctors in beauty clinics located in 

department stores rarely station in the clinics; service officers and customer assistants 

always misinform and deceive people and try to push them to buy their products and 

services, which are annoying behaviors for general people. This leads to the problem of 

consumer protection as consumer’ rights are restricted to some extent, the damages 

occurred from taking beauty services relating to medical services according to the rights 

of patient and customer, as well as the right to access the correct and adequate data 

relating to beauty clinics. 
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The researcher considers it appropriate to amend the Health Facility Act, B.E. 

2541, relating to the duties and responsibilities of the license holders and 

administrative penalty. The administrative penalty should be imposed for the health 

facility business operators responsible for administering the health care facilities and for 

those who are incompetent. The related Ministry Notifications should be amended, and 

the Notifications of the Ministry of Public Health relating to service standardization of 

beauty clinics and the codes of ethics in operating beauty clinic business should be 

conducted. In addition, the researcher suggests providing an Application with Quick 

Response code setting to allow an easy and fast access for inspecting beauty clinics. 

The beauty insurance business should also be promoted to protect the consumer’s 

rights. Furthermore, a Help and Relief Fund should be set for medical sufferers. Medical 

Aid Center and Beauty Service Risk Management Center should also be established 

under the control of the Ministry of Public Health. 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน า 
 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 
          ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ธุรกิจเสริมความงามเปิดให้บริการเป็นจ านวนมากขึ้น เฉพาะในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่าธุรกิจเสริมความงามในรูปแบบสถานพยาบาลมีมากกว่า 1,164 แห่ง1 
เน้นให้บริการด้านศัลยกรรมเฉพาะส่วน การฉีดฟิลเลอร์ (Filler) เพ่ือเติมเต็มให้ใบหน้า หรือฉีด     
โบท็อกซ์ (Botox) เพ่ือลดริ้วรอยและใบหน้าเรียบตึง เป็นการขานรับกระแสความนิยมเสริมความงาม
ของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นทั้งนักเรียนนักศึกษาที่มีความรักสวยรักงามหรือมีจุดด้อยเรื่องรูปร่าง
หน้าตาที่ไม่สวยงามตามพิมพ์นิยม และยังมีกลุ่มคนวัยท างานที่ให้ความส าคัญกับเรื่องบุคลิกภาพ     
ที่เกี่ยวโยงกับการมีรูปร่างหน้าตาที่ดี หรือแม้แต่คนบางกลุ่มก็รับเอาค่านิยมความสวยความงามแบบ
เกาหลีที่เน้นการมีรูปหน้าเรียวและมีผิวขาว จนกระทั่งได้มีรายการหนึ่งเผยแพร่ผ่านช่องโทรทัศน์   
ของประเทศไทยเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมโดยแพทย์ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับ      
การท าศัลยกรรมให้คนไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้และเปิดเผยตัวตน
เพ่ือแสดงผลการท าศัลยกรรมผ่านทางรายการ2อันเป็นการบุกตลาดเสริมความงามในประเทศไทย
อย่างจริงจังของประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากเห็นว่าคนไทยให้ความส าคัญในเรื่องความสวยความงาม
และเป็นการเปิดตลาดธุรกิจด้านความงามในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ ผู้รับบริการส่ วนใหญ่มีความเชื่อว่าเมื่อ  
รับบริการเสริมความงามแล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีมีความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับ        
การยอมรับจากสังคม เมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลง (Social Change) จากพฤติกรรมของคนในสังคม
ที่มีค่านิยมรับบริการเสริมความงามมากขึ้นท าให้ธุรกิจเสริมความงามก็ขยายตัวเพ่ือรองรับความ

                                                           
1ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข, ฐานข้อมูลสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต 29 มีนาคม 2559. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
2Let Me In Thailand, ศัลยกรรมพลิกชีวิต , ค้นวันที่  29 มีนาคม 2560 จาก 

http://workpointtv.com. 
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ต้องการของผู้รับบริการเป็นเงาตามตัวและในอนาคตก็มีแนวโน้มมากขึ้นด้วยเพราะเป็นธุรกิจที่มี  
ความต้องการในตลาดอยู่เกือบทุกยุคทุกสมัยและเป็นการลงทุนที่ได้ผลก าไรคุ้มค่าที่ผู้รับบริการพอใจ  
ที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการแม้ว่าจะมีราคาสูง แต่ก็เป็นการลงทุนให้กับตัวเองในการเพ่ิม
โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ3จึงส่งผลต่อมูลค่าทางธุรกิจเสริมความงามที่สูงขึ้นด้วยภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีที่อาศัยกลไกตลาด เพ่ือการแข่งขันท่ีเสรีและเป็นธรรม  

ธุรกิจเสริมความงามมีลักษณะเฉพาะที่ เป็นจุดเด่นในด้ านการให้บริการที่มุ่งเน้นเพ่ือ      
ความสวยงามของหน้าตา รูปร่างและผิวพรรณของผู้รับบริการ มีการให้บริการด้วยเครื่องมือแพทย์
ต่างๆ เช่น เครื่องทรีทเม้นต์ เครื่องเลเซอร์ เป็นต้น และมีการใช้สารหรือยาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ 
เช่น ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ เป็นต้น ซึ่งผู้รับบริการก็คาดหวังว่าจะได้รับใบหน้าที่สวยงาม หรือผิวพรรณ
รูปร่างที่ดูดีขึ้น สร้างความมั่นใจและความพอใจแก่ตนเอง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาจากการรับบริการ
เสริมความงามก็มีโอกาสเกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2559 มีการร้องเรียน
ปัญหาจากการรับบริการเสริมความงามจ านวนกว่า 115 เรื่อง4ซึ่งผู้ร้องเรียนมักได้รับความเสียหาย  
ต่อร่างกาย โดยประสงค์ให้มีการตรวจสอบมาตรฐานทั้งด้านของผู้ให้บริการ สถานที่ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ รวมถึงระบบการให้บริการของธุรกิจเสริมความงามเหล่านี้  

ธุรกิจเสริมความงามดังกล่าวข้างต้น ตามกฎหมายแล้วกลุ่มแรกจัดอยู่ในรูปของกิจการ
ประเภทสถานพยาบาล5ที่จะต้องให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์เท่านั้น เช่น 
คลินิกเสริมความงาม หรือโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง ส าหรับกลุ่มที่สองจัดอยู่ในรูปกิจการเสริม
ความงามประเภทอ่ืน ได้แก่  

 

                                                           
3เวทย์ นุชเจริญ, คอลัมน์ BIZ KEEP UP ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย, 

ค้นวันที่ 30 มีนาคม 2560 จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637886. 
4กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข, ผลสรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) วันที่  
29 มีนาคม 2559. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

5พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541, ราชกิจจานุเบกษา 115 (24 มีนาคม 2541), 
หน้า 32. 



3 
 

         1) กิจการด้วยวิธีนวดเพ่ือเสริมความงาม เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม โดย          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือความสวยงามด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือ  
ด้วยวิธีอ่ืนใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย6และ 

         2) กิจการอ่ืนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการควบคุมน้ าหนัก7  
          โดยกลุ่มแรกเป็นธุรกิจเสริมความงามที่อยู่ในรูปของกิจการประเภทสถานพยาบาลซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งแต่เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2484 เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
สถานพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ที่ใช้หรือจ านงจะใช้ เป็นที่รับคนเจ็บไข้เข้าไว้
รักษาพยาบาลรวมทั้งสถานที่ท าการคลอดบุตร8และไม่ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งด าเนินการโดย
ภาครัฐ ต่อมาปี พ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อเป็นกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และได้ก าหนดเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลว่าเป็นสถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบกิจการอ่ืน         
ด้วยการผ่าตัด ฉีดยา หรือฉีดสสารใดๆ หรือด้วยการใช้กรรมวิธีซึ่งเป็นกรรมวิธีของการประกอบ     
โรคศิลปะ โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่    
ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยการขายยาซึ่งประกอบธุรกิจขายยาโดยเฉพาะ9และปี พ.ศ. 2541 มีการ
แก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับสถานพยาบาลหลายฉบับเนื่องจากเกิดปัญหาหลายประการที่ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เช่น ปัญหาการตรวจรักษามากเกินความจ าเป็น ปัญหาค่ารักษาพยาบาล 
ที่มีราคาแพง ปัญหาการไม่รับรักษาเนื่องจากฐานะทางการเงิน ปัญหาการโฆษณาสถานพยาบาล  
เป็นต้น10จนกระทั่งฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 เป็นฉบับที่แก้ไขล่าสุด ก าหนดเกี่ยวกับสถานพยาบาล     
ว่าเป็นสถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์          

                                                           
6พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559, ราชกิจจานุเบกษา 133       

(31 มีนาคม 2559), หน้า 10. 
7ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558, ราชกิจจา

นุเบกษา 132 (17 กรกฎาคม 2558), หน้า 16. 
8พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484, ราชกิจจานุเบกษา 58 (30 ธันวาคม 

2484) หน้า 1923. 
9พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504, ราชกิจจานุเบกษา 78  (17 ตุลาคม 2504). 
10Thai herbal learning s ite , หน่วยที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2560 จาก https://be7herb.wordpress.com/.  
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การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม  การประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ โดยกระท าเป็น
ปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่และมีเนื้อหาที่ก าหนดให้สถานพยาบาลซึ่งด าเนินการ
โดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่ก าหนด11 

เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าประสงค์
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดท าบริการสาธารณะด้านบริการสุขภาพเพ่ือให้บริการแก่
ประชาชน โดยรัฐมีหน้าที่คอยก ากับดูแลมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาล 
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิกจะให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยโรคทั่วไป 
ถือได้ว่าเป็นจุดบริการแรกเริ่มที่ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ
และตามศักยภาพของคลินิกจะให้บริการได้ ช่วยลดภาระและความแออัดผู้ป่วยที่มุ่งไปที่โรงพยาบาล
เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสะดวก ประหยัดเวลา รวดเร็วและราคาไม่แพงและหากผู้ป่วยอยู่ในภาวะ
อาการที่ต้องเข้ารับการรักษาที่เกินศักยภาพของคลินิกก็ยังสามารถท าการย้ายไปรักษา  (refer)        
ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพพร้อมกว่าได้ แต่เนื่องจากการให้บริการของคลินิกใน  
ยุคปัจจุบันนี้มีการแปรผันไปตามกระแสของสังคมที่นิยมใช้บริการเสริมความงาม คลินิกจึงเน้นเปิด
ให้บริการเสริมความงามมากกว่าการรักษาโรคทั่วไป เช่น การท าศัลยกรรมบริเวณใบหน้า การเสริม
ทรวงอก หรือส่วนของร่างกายอ่ืนๆ รวมไปถึงการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) หรือฉีดโบท็อกซ์ (Botox) 
เพ่ือให้ใบหน้าไม่หย่อนคล้อยและลดริ้วรอย การร้อยไหมบนใบหน้า เป็นต้น ด้วยสังคมไทยให้
ความส าคัญในเรื่องภาพลักษณ์ ทั้งในรูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ เพ่ือที่จะสร้างโอกาสในอาชีพ
หน้าที่การงาน ชื่อเสียง ความนิยมชมชอบและการยอมรับท าให้ผู้คนที่อยู่ ใต้กระแสค่านิยมดังกล่าว
ต้องปรับตัวเพ่ือจะสนองความต้องการทั้งของตัวเองและกระแสจากสังคม   

ด้วยธุรกิจเสริมความงามในรูปแบบของคลินิกเสริมความงามในกฎหมายนั้นไม่ได้ก าหนดไว้
ชัดเจนหรือแบ่งประเภทหรือชนิดของงานบริการด้านความงามไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก าหนดให้คลินิก  
ที่ให้บริการเสริมความงามเป็นประเภทหนึ่งของคลินิกเวชกรรม โดยมาตรฐานการให้บริการอยู่      
บนพ้ืนฐานเดียวกันกับคลินิกเวชกรรม ซึ่งหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายในขณะนี้ยังไม่
เหมาะสมที่จะใช้ควบคุมดูแลธุรกิจเสริมความงามในรูปของคลินิกเวชกรรม ดังเช่นตัวอย่างข้อเท็จจริง

                                                           
11พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559, ราชกิจจานุเบกษา 133 (20 

ธันวาคม 2559) หน้า 41. 
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ทีเ่คยเกิดขึ้นนี้ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนว่าเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าอกที่คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่ง
และเกิดการติดเชื้อมีเลือดและน้ าหนองไหลที่บริเวณแผลผ่าตัดท าให้ได้รับความเจ็บปวดและเกิด 
ความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจ ผู้ร้องเรียนจึงประสงค์ให้ตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกศัลยกรรม
ดังกล่าว เนื่องจากคลินิกศัลยกรรมได้นัดหมายให้ผู้ร้องเรียนเข้าท าศัลยกรรมหน้าอกตั้งแต่         
เวลาประมาณ 02.00 ถึง 05.00 น. โดยหลังท าการผ่าตัดได้ให้ผู้ร้องเรียนไปพักฟ้ืนที่อพาร์ทเม้นท์   
แห่งหนึ่งประมาณ 10 วัน และส่งเจ้าหน้าที่ของคลินิกมาให้บริการในอพาร์ทเม้นท์ด้วย12ซึ่งจะเห็น   
ได้ว่าการให้บริการของคลินิกศัลยกรรมดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน  เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น         
จะมีมาตรการช่วยเหลือคนไข้ได้เพียงใดหรือคลินิกมีศักยภาพเพียงใดในการช่วยเหลือคนไข้          
เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาที่ให้บริการและเกิดสภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากอาจมี
การปล่อยให้คนไข้ค้างคืนในคลินิกอันเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือ
ให้บริการคนไข้โดยไม่ใช่แพทย์ได้  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาของมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวอาจส่งผลต่อด้านสุขภาพของ
ประชาชน ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบการให้บริการสาธารณสุขของประเทศ
ไทย โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาการควบคุมและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
สืบเนื่องจากกระแสความนิยมการเสริมความงามส่งผลต่อการจัดตั้งคลินิกเสริมความงาม

เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย  จึงเกิดปัญหา     
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่ส าคัญ ได้แก่ 

    1.1 การขออนุญาตประกอบกิจการ 
    เนื่องด้วยกฎหมายก าหนดให้การขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการคลินิกเสริม

ความงามสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได้ทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปและนิติบุคคลที่มี
คุณสมบัติและลักษณะตามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสถานะเป็น
ผู้ด าเนินการที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมและให้บริการในคลินิกอาจลาออกหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เป็นผู้ด าเนินการโดยผู้รับอนุญาตไม่สามารถจัดหาผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวมาให้บริการ    
ในคลินิกได้ ผู้รับอนุญาตจึงให้บริการการรักษาหรือท าศัลยกรรมให้ผู้รับบริการด้วยตนเองด้วยกลัวว่า
หากยังไม่สามารถจัดหาผู้ประกอบวิชาชีพได้ก็จะท าให้ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ ไม่มีรายได้หรือขาดทุน
จนส่งผลเสียต่อการประกอบกิจการที่อาจต้องปิดคลินิกลงได้ ดังเช่นที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมกรณี    

                                                           
12ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, บันทึกที่ สธ 

0702.06/4355, 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541, กระทรวงสาธารณสุข. 
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ผู้รับอนุญาตแอบอ้างเป็นแพทย์โดยใช้ชื่อแพทย์และหลอกลวงท าศัลยกรรมให้ผู้รับบริการจนเสียชีวิต
ในคลินิก ซึ่งผู้ขอรับอนุญาตไม่สามารถจัดหาแพทย์มาให้บริการในคลินิกได้และจ าเป็นต้องศัลยกรรม
ให้ผู้รับบริการด้วยตนเอง เนื่องจากได้ลงทุนในการจัดตั้งคลินิกเสริมความงามแล้วและอ้างว่าพอมี
ทักษะการท าศัลยกรรมอยู่บ้าง รวมทั้งมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงจ าเป็นต้องเปิดคลินิก
เสริมความงามให้บริการด้านศัลยกรรมแก่ลูกค้าเพ่ือให้มีรายได้และสามารถด าเนินกิจการได้ต่อไป 13

หรือกรณีผู้ร้องเรียนรับบริการเลเซอร์ก าจัดขนบริเวณรอบฝีปากโดยเจ้าหน้าที่คลินิก ซึ่งแพทย์เป็นผู้สั่ง
การแต่แพทย์ไม่ได้อยู่ควบคุมหรือใช้เครื่องเลเซอร์นั้นและหลังจากใช้บริการเกิดเป็นแผลพุพอง     
รอบบริเวณรอบฝีปาก14 

    1.2 การก าหนดประเภทคลินิก  
    ก าหนดให้บริการเสริมความงามเป็นประเภทของคลินิกเวชกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก

ลักษณะการให้บริการของธุรกิจเสริมความงามในรูปแบบของคลินิกเวชกรรมแล้วยังมีความ           
ไม่สอดคล้องกับประเภทของกิจการที่ก าหนดเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เช่น  

         ก) ลักษณะการให้บริการด้านเสริมความงามมุ่งผลให้เกิดความสวยงามหรือให้ดูดีขึ้น 
แต่การให้การรักษาพยาบาลตามอาการของโรคก็เพ่ือให้พ้นภาวะเจ็บป่วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
ให้บริการค่อนข้างต่างกัน  

         ข) กลุ่มผู้ใช้บริการเสริมความงามถือเป็นบุคคลที่มีภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ขั้นปกติแต่ประสงค์ให้มีการเสริมเติมแต่งเพ่ือความสวยงามและสร้างความมั่นใจให้ตนเอง ซึ่งต่างจาก
ผู้ที่มีภาวะไม่ปกติหรือผู้ป่วยที่จะแสดงอาการของโรคและต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์เพ่ือให้พ้น
ภาวะเจ็บป่วย ผู้รับบริการทั้งสองประเภทจึงมีความแตกต่างกันในแง่ของความคาดหวังจากการเข้ารับ
บริการ 

         ค) ธุรกิจเสริมความงามมีการจัดให้บริการเพ่ิมเติม เช่น บริการทรีตเม้นต์ บริการ
เลเซอร์ ซึ่งบริการเหล่านี้จะต้องมีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น เช่น เครื่อง   

                                                           
13อีจัน, ถอดหน้ากาก...หมอดิวตัวปลอม (บทสัมภาษณ์เผยแพร่ทาง YOUTUBE), 15 

พฤศจิกายน 2560. 
14ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, หนังสือที่ สธ 1023/7312, 24 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ตรวจการใช้ยา ทะเบียนยา มาตรฐานฉลากยา และการใช้เครื่องมือเลเซอร์โดยไม่ใช่แพทย์, กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ. 
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ทรีตเม้นต์ เครื่องเลเซอร์ เครื่องไอออนโต เครื่องโฟโน เครื่องกรอผิว15เป็นต้น จึงมีระบบการให้บริการ
ที่มีลักษณะเฉพาะต่างไปจากคลินิกเวชกรรม 

    นอกจากนี้ ด้วยธุรกิจคลินิกเสริมความงามมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงจึงขยายเปิด
ให้บริการในห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น มีการเปิดบูธ 
(Booth) หรือใช้พ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการขายคอร์สเสริมความงามและผลิตภัณฑ์ ให้บริการทดลองหรือ
ทดสอบสภาพผิวหนัง พร้อมเสนอโปรแกรมเสริมความงามนอกพ้ืนที่จุดให้บริการที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการกันอย่างดุเดือดและมักเป็นการโฆษณา
ที่โอ้อวดเกินจริง ลักษณะเช่นนี้ของธุรกิจเสริมความงาม จึงมีความแตกต่างจากคลินิกเวชกรรมทั่วไป
อย่างสิ้นเชิงซึ่งจะไม่เน้นการโฆษณาหรือท าการตลาดส่งเสริมการขายเพ่ือแข่งขันหาลูกค้าและ       
มักไม่เปิดให้บริการตามแหล่งศูนย์การค้าทั่วไป  

    1.3 การก าหนดมาตรฐานของคลินิก 
    ในเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานของคลินิกเวชกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกน ามาใช้       

กับคลินิกเสริมความงาม จึงท าให้คลินิกเสริมความงามต้องใช้มาตรฐานการควบคุมคลินิก           
เป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานคลินิกเวชกรรม โดยกระบวนการทั่วไปการขออนุมัติแผนการ           
จัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบค าขออนุมัติแผนการจัดตั้ง (แบบ ส.พ.1) แผนการจัดตั้ง (แบบ ส.พ. 2)   
และการขออนุญาตตามแบบค าขอให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ. 5) 16เป็นการรับรองว่า    
ในขั้นต้นได้มาตรฐานของคลินิกและสามารถจัดให้มีบริการเพ่ิมเติมได้ เช่น ห้องเอกซเรย์ ห้องไตเทียม 
ห้องผ่าตัด ห้องฝังเข็ม เป็นต้น แต่ไม่สามารถจัดให้มีบริการเพ่ิมเติมด้านศัลยกรรม ซึ่งจะกระท าได้
เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการบันทึกลงในรายการ
บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมที่มีให้บริการด้านความงาม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
อนุญาตของผู้อนุญาต โดยกฎหมายไม่ได้ก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามและในแบบค าขอ

                                                           
15กลุ่มกฎหมายและคดี กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , บันทึกการตรวจ

สถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาล (คลินิกเวชกรรม) ตามโครงการตรวจ
สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 วันที่ 19 
มกราคม 2560. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

16ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดแบบหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 และตามกฎกระทรวงก าหนด
วิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, ราชกิจจานุเบกษา 132 (26 พฤศจิกายน 2558)
หน้า 5. 
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อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลก็ไม่ปรากฎให้คลินิกเลือกจัดให้มีบริการเพ่ิมเติมด้าน
ศัลยกรรมความงามได้ แต่ข้อเท็จจริงพบว่าผู้ขออนุญาตเปิดให้บริการคลินิกเสริมความงามได้ด้วยการ
จัดให้มีห้องผ่าตัดที่สอดคล้องกับการบันทึกตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านความงาม 
ซึ่งแตกต่างออกไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานทางกฎหมายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการให้บริการด้านเสริมความงาม ท าให้คลินิกเสริมความงามมีการตกแต่งภายในสถานที่
ให้บริการที่อาจไม่ได้มาตรฐาน การควบคุมการติดเชื้อ ความสะอาดและสุขอนามัยเกี่ยวกับการ
ให้บริการและการใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านเสริมความงาม การควบคุมการโฆษณาและ
การควบคุมอัตราค่าบริการ เป็นต้น  
         จากข้อมูลการรับร้องเรียนสถานพยาบาลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลินิกเสริม    
ความงามถูกร้องเรียนด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลจ านวน 90 เรื่ อง ด้านระบบการให้บริการ
จ านวน 45 เรื่อง ด้านการโฆษณาจ านวน 72 เรื่อง และค่ารักษาพยาบาลแพงจ านวน 6 เรื่อง17       
ซึ่งมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมักพบว่าผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากท าการ
ท าศัลยกรรมเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ นายแพทย์จักรพงษ์ ชุณหเสวี คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การใช้บริการเสริมความงาม ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า นับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึง 19 ตุลาคม 2558 มีผู้มาร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ  
สถานเสริมความงามและศัลยกรรมความงามกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน  
355 ราย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ที่มีการร้องเรียน 158 ราย โดยเมื่อน ามาวิเคราะห์พบว่าสามารถ   
แบ่งประเภทความเสียหายจากคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม จ านวน 81 ราย ประเด็นการร้องเรียน 
คือ จมูกเบี้ยวหรือเอียง อักเสบ รูจมูก ไม่เท่ากัน จมูกยุบ ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐาน ท าตาสองชั้นผิดรูป 
หนังตาปิด ท าเต้านมไม่ได้ขนาดตามสัญญา เต้านมเอียง ไม่เป็นธรรมชาติ อักเสบ ปัญหาการดูดไขมัน 
เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานของคลินิกเสริมความงามทั้งสิ้น ทั้งนี้ ก็ยังพบว่า
ผู้ให้บริการมักแอบอ้างเป็นแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่แพทย์ที่ได้รับการรับรอง
จากแพทยสภา18  
 

                                                           
17กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข, สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559  วันที่ 29 มีนาคม 
2559. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

18กรุงเทพธุรกิจ, ร้องเรียนศัลยกรรมความงามปี 58 พุ่งเกิน 100% , ค้นวันที่ 25 สิงหาคม 
2560 จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676725. 
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           2. ปัญหาการควบคุมผู้ให้บริการในคลินิกเสริมความงาม 
           ผู้ให้บริการในคลินิกเสริมความงามจะประกอบไปด้วยบุคลากรสามกลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และพนักงาน
ขาย ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการแตกต่างกัน เช่น 
     2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
              จากผลบันทึกการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาล (คลินิกเวชกรรม)     
ตามโครงการตรวจสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
2560 มักพบว่าแพทย์จะไม่อยู่ให้บริการในคลินิกโดยเฉพาะคลินิกที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เนื่องจาก
กฎข้อบังคับของห้างสรรพสินค้าเมื่อถึงเวลาเปิดท าการแล้วคลินิกทุกแห่งจะต้องเปิดให้บริการ        
ไปพร้อมกันด้วย แม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะยังไม่มาอยู่ปฏิบัติงานหรือให้บริการก็ตามและ   
ส่วนใหญ่พบว่าแพทย์มักจะมาให้บริการตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกับผู้รับบริการ ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตลอดเวลาเปิดท าการ19 
              2.2 ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ 
              จากข้อร้องเรียนที่ได้รับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ   
ใช้ หรือถูกใช้ หรือวานให้ใช้เครื่องมือแพทย์กับผู้รับบริการโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่จะ
กระท าได้ตามกฎหมาย 20เข้าข่ายฝ่าฝืนประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและ            
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา21โดยไม่มีมาตรการควบคุมการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
     2.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และพนักงานขาย  
              จากข้อร้องเรียนที่ได้รับของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่าเจ้าหน้าที่
ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และพนักงานขายมักใช้วิธีโน้มน้าวโดยใช้ข้อมูลหรือโฆษณาที่หลอกลวง
ประชาชน22หรือดึงรั้งและฉุดยื้อให้ซื้อสินค้าและบริการ และมีการใช้เครื่องมือทดลองหรือทดสอบ

                                                           
19พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
20กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, บันทึกที่ สธ 0707.06/2264,   

3 มิถุนายน 2559, เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน, กระทรวงสาธารณสุข. 
21พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, ราชกิจจานุเบกษา. 99 (11 สิงหาคม 2525)

หน้า 2. 
22ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, หนังสือที่ นร 0302/9636, 10 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ขอให้พิจารณาด าเนินการเรื่องร้องเรียน, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 
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ผิวหนังหรือร่างกายกับประชาชนที่เข้ามาพักผ่อนในห้างสรรพสินค้า โดยขาดความรู้ทางวิชาการท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่มีมาตรการควบคุมการกระท าของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

 3. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการในคลินิกเสริมความงาม 
 เนื่องจากเมื่อเกิดกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการเสริมความงามจะมุ่ง

ไปที่หน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก โดยยังมีข้อถกเถียงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของมูล
ละเมิดเป็นคดีผู้บริโภคหรือคดีทางการแพทย์ และหน่วยงานที่ก ากับดูแลคลินิกเสริมความงามมี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาอย่างไรและจะมีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างไร ตลอดจนสิทธิผู้ป่วยหรือสิทธิผู้รับบริการสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายหรือไม่ หากเกิด
กรณีคลินิกเสริมความงามถูกเปลี่ยนโอนผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือเปิดให้บริการเสริมความงามโดย
ไม่ได้รับอนุญาต และจะมีวิธีการตรวจสอบคลินิกเสริมความงามอย่างไรว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการถูกต้องจริงหรือไม่ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาประเด็นปัญหาได้ ดังนี้ 

     3.1 ข้อก าหนดของสิทธิผู้รับบริการ 
               จากการก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามอยู่ในประเภทของคลินิกเวชกรรม และ
คลินิกเสริมความงามใช้มาตรฐานการควบคุมเป็นอย่างเดียวกันกับคลินิกเวชกรรม ซึ่งข้อก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยในคลินิกเวชกรรมที่ส าคัญ เช่น สิทธิของผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐานในการได้รับบริการ
ด้านสุขภาพตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิของผู้ป่วยในการได้รับบริการ
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของฐานะ สัญชาติ    
เชื้อชาติ ศาสนา สังคม การเมือง เพศสภาพ อายุ และอาการของโรคที่เจ็บป่วย เป็นต้น โดยจากการ
ตรวจพบของพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่าคลินิกเสริม     
ความงามจะแจ้งบริการเฉพาะด้านเสริมความงามและมีอัตราค่าบริการที่สูงและไม่รับการใช้สิทธิ
สวัสดิการทางสังคม ท าให้ประชาชนไม่อาจเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิได้ นอกจากนี้  การแจ้ง
บริการเฉพาะด้านเสริมความงามของคลินิกมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของ
อาการของโรคท่ีเจ็บป่วยอันขัดต่อหลักการพ้ืนฐานของสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

     3.2 การเข้าถึงข้อมูลคลินิกเสริมความงาม 
               ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของคลินิกเสริมความงามผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการตรวจสอบออนไลน์ มีปัญหาว่าการตรวจสอบคลินิกว่าแห่งใดเป็นคลินิก
เสริมความงามจะไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน จะแจ้งเพียงว่าเป็นประเภทคลินิกเวชกรรมเท่านั้นตามที่
กฎหมายได้ก าหนดประเภทของคลินิกไว้ ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน ขาดการรับรู้และเข้าใจที่
ถูกต้องจนส่งผลให้ประชาชนไม่รู้เท่าทัน ขาดข้อมูลและวิจารณญาณในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามและอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายตามมาได้      
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     3.3 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการ 
               ปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพผู้รับบริการเสริมความงาม ถือเป็นผู้ป่วยหรือไม่และจะถือว่า
ผู้ป่วยเป็นผู้บริโภคด้วยหรือไม่ เนื่องจากการรับบริการเสริมความงามต้องรับบริการภายในคลินิกและ
จะต้องให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในทางข้อเท็จจริง
แล้วผู้ป่วยก็ต้องรับบริการรักษาพยาบาลและบริโภคยาและเวชภัณฑ์  จึงมีลักษณะเป็นการบริโภค
สินค้าและบริการอันอาจถือได้ว่าผู้ป่วยก็มีสถานะความเป็นผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้
ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการเสริมความงามไม่ว่าจะเกิดจากกระบวนการรักษาโดยคลินิกที่
ได้รับอนุญาตถูกต้องหรืออาจเป็นคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพียงใด 
เนื่องจากความเสียหายจากการเสริมความงามเป็นเรื่องเดียวกันกับการรับบริการด้านสุขภาพที่
ให้บริการโดยแพทย์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งคดีผู้บริโภคและคดีทางการแพทย์ โดยคดีทั้งสองประเภทมี
ความแตกต่างกันในเชิงกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ เช่น การฟ้องเป็นคดี
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2541 ใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่
วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความ
เสียหาย แต่การฟ้องเป็นคดีทางการแพทย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีอายุความเพียง
หนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน 
สิบปีนับแต่วันท าละเมิด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคจะมีอายุความยาวนานกว่าคดีแพ่ง    
ทั้งนี ้แม้ว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 32 จะก าหนดให้ผู้ได้รับความเสียหาย
เพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิกล่าวหา  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยท าเรื่องยื่นต่อแพทยสภา และคณะกรรมการมีสิทธิกล่าวโทษ           
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ซึ่งมีพฤติการณ์ที่สมควรให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม แต่บทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้จ ากัดสิทธิผู้ได้รับความ
เสียหายที่ใช้สิทธิตามบทกฎหมายนั้น ไม่ให้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
กระท าละเมิดต่อตนแต่อย่างใด ดังนี้ ผู้ได้รับความเสียหายจึงมีอ านาจฟ้องผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไม่จ าต้องรอฟังผลค าสั่งของแพทยสภา23หรือกรณีศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นลูกจ้างของเจ้าของคลินิค 
ท าศัลยกรรมตกแต่งจมูกด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้รับบริการจมูกอักเสบและมีเลือดคั่ง   
ที่หน้าผากต้องรักษาประมาณสองเดือนเศษ ดังนี้ ทั้งศัลยแพทย์และเจ้าของคลินิกต้องใช้ค่าเสียหาย     
ในการที่ผู้รับบริการเจ็บปวดทรมาน ค่าขาดประโยชน์ในการท ามาหาได้และค่ารักษาพยาบาลจาก
แพทย์อ่ืน24เป็นต้น ส่วนกรณีคลินิกที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าผู้ให้บริการจะเป็นแพทย์

                                                           
23ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15108/2558 (กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา). 
24ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1604/2527 (เนติ). 
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หรือไม่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  เพ่ือให้ความ
คุ้มครองผู้รับบริการ     
    

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อความคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม  
1.2.2 เพ่ือทราบอุปสรรคและปัญหาในการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
1.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับธุรกิจคลินิกเสริม

ความงามของต่างประเทศและประเทศไทย 
1.2.4 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
1.2.5 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 

          1.2.6 เพื่อเสนอแนะบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องปรับปรุงเพ่ือสนองตอบในการแก้ไข
ปัญหาของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม และเสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงาม  
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 
          ศึกษาและวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงาม โดยศึกษาเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่อยู่ในรูปของประเภทคลินิกเวชกรรม      
การบังคับใช้กฎหมายตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และกฎหมาย    
ว่าด้วยสถานพยาบาลหรือธุรกิจคลินิกเสริมความงามของต่างประเทศ    
 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 
 
ปัจจุบันไม่มีการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงามในด้านการจัดให้บริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ

การให้บริการเสริมความงาม ด้านการให้บริการของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์ เตอร์
และพนักงานขาย และด้านสิทธิของผู้รับบริการเกี่ยวกับการรับบริการเสริมความงาม ตลอดจน
แนวทางการตรวจสอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ก็ไม่ครอบคลุมถึงการจัด
ให้บริการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม หรือการให้บริการของบุคลากรอ่ืนที่ไม่ใช่       
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้มีบทบังคับ
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ที่ชัดเจนที่จะควบคุม ทั้งในเรื่องสถานที่จัดให้บริการ ผู้ให้บริการ ตลอดจนสิทธิของผู้รับบริการเสริม
ความงามที่เป็นการรับบริการเฉพาะด้าน รวมถึงการจัดประเภทของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม     
เพ่ือจะได้ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1.5 วิธีการศึกษา 
  

การศึกษาในวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน
วิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1.5.1 ศึกษาความเป็นมาของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 การก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคลินิกเวชกรรม และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมถึง
ต ารา เอกสารและบทความที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสภาพปัญหาเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย 
 1.5.2 รวบรวมข้อมูล เอกสาร ต ารา และบทความของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานเสริมความงาม เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมของประเทศไทยต่อไป 
 1.5.3 ศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายต่างประเทศ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
            

จากการศึกษาวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ คือ 
 1.6.1 ทราบถึงข้อความคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม 
          1.6.2 ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาในการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
          1.6.3 ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงามใน
ต่างประเทศ  

1.6.4 ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม  
 1.6.5 ก าหนดแนวทางหรือสร้างมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการน ามาใช้แก้ไข
ปัญหาการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
 1.6.6 ก าหนดแนวทางกลไกของหน่วยงานภาครัฐที่จะบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น           
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  

1.7.1 คลินิกเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จัดให้มีการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือการรักษาโรคทั่วไป ซ่ึงด าเนนิการโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 
           1.7.2 คลินิกเสริมความงาม หมายถึง คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟูผิวหน้าผิวกาย ให้ดูสวยงามด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์ อันมีแบบแผนการรักษาที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล รวมทั้งการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและรูปร่างให้สวยงามโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรสาขาเฉพาะทาง ด้าน
ศัลยศาสตร์ตกแต่งหรือเกี่ยวกับความงาม 
          1.7.3 ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม หมายถึง ธุรกิจประเภทสถานพยาบาลที่ให้บริการด้าน 
ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง รวมตลอดถึงการจัดตั้งบูธและยานพาหนะเคลื่อนที่  ซึ่งจัดไว้เพ่ือ
ให้บริการหรือทดสอบเกี่ยวกับด้านความงาม เพ่ือประโยชน์ทางการค้าที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์และ
เครื่องมืออุปกรณ์กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรสาขาเฉพาะทางด้าน
ศัลยศาสตร์ตกแต่งหรือเก่ียวกับความงาม 



บทท่ี 2 
 
 

 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามและ
การควบคุมก ากับของรัฐ 

 
 

จากค่านิยมเสริมความงามของคนไทยในปัจจุบันน าไปสู่การเข้ารับบริการเสริมความงาม     
ทีม่ากขึ้นส่งผลให้นักลงทุนเล็งเห็นช่องทางการลงทุนทางเศรษฐกิจในธุรกิจประเภทนี้ แม้ว่าธุรกิจเสริม
ความงามจะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากเพ่ือน ามาบริหารจัดการทั้งในเรื่องของสถานที่ ท าเลที่ตั้ง 
เครื่องมืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับ
การให้บริการ แต่ก็ไม่อาจท าให้นักลงทุนมองข้ามธุรกิจเสริมความงามไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติ
ของคนในยุคนี้ที่ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์และคนส่วนใหญ่มักมองด้านกายภาพเป็นจุดเริ่มแรก   
ที่น ามาใช้ในการตัดสินใจหรือพิจารณาต่อสถานะของบุคคลก่อนสิ่ งอ่ืนใด การมีรูปร่างที่ดี หน้าตา     
ที่สวยงามและบุคลิกภาพที่น่ามอง จึงสร้างความน่าสนใจให้กับบุคคลนั้นและเป็นการเปิดทางที่จะ
ได้รับโอกาสดีๆ ที่จะตามมา ธุรกิจเสริมความงามจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่เติบโตมาจากพ้ืนฐานความต้องการ
ของคนในสังคมในมิติของค่านิยมความงาม ด้วยเหตุนี้ธุรกิจเสริมความงามจึงเกิดขึ้นและมีการแข่งขัน
ปันส่วนก าไรจากธุรกิจกันอย่างรุนแรงบนพ้ืนฐานความมีเสรี จนขาดความใส่ใจในมาตรฐานการ
ให้บริการและเกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีบทบาทในการเข้าก ากับ
ดูแล ทั้งนี้  เ พ่ือให้เกิดความเข้าใจในการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับ
สถานพยาบาลด้านความงามในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาและท าความเข้าใจถึง        
ข้อความคิดและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในประเทศไทย ดังนี้ 
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2.1 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
  
 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระของบุคคลที่จะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความ
ปรารถนาของตน เสรีภาพจึงเป็นพลังอ านาจในการก าหนดตนเองได้โดยอิสระ ไร้การครอบง าที่จะ
สามารถกระท าการอย่างใดๆ ได้ภายใต้อ านาจของตน25  

            เสรีภาพ หมายถึง บุคคลหนึ่งนั้นมีอ านาจในการตัดสินใจที่จะกระท าการหรือละเว้นกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เสรีภาพจึงไม่ส่งผลให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืน26  

  โดยแนวความคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติเชื่อว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเบื้องหลัง
แห่งสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงและไม่อาจถูกพรากไปจากมนุษย์ได้และไม่สามารถท าลายหรือท าให้
สูญเสียไปด้วยวิธีการใดๆ ได้27แนวความคิดดังกล่าวท าให้ปัจเจกชนมีความเสมอภาคและมีเสรีภาพ  
ในเรื่องต่างๆมากมาย เช่น เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การเกณฑ์แรงงาน การนับถือศาสนาและ
ประกอบพิธีกรรม ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว การแสดงความคิดเห็น   
การพูดการเขียน การติดต่อสื่อสาร สิทธิทรัพย์สินและสืบมรดก การเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
การตั้งสมาคมสหกรณ์หรือองค์กร สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ รวมถึงเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น ซึ่งเสรีภาพที่รัฐให้การรับรองโดยกฎหมายจะสร้างหลักประกันทางสิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกชนว่าจะได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกละเมิดด้วยการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย      
อันเป็นหลักการยืนยันความม่ันคงของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง  

  ส าหรับเสรีภาพในการประกอบอาชีพนั้นปรากฎชัดเจนในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) บัญญัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ไว้ในข้อ 23 (1) ที่ทุกคนมีสิทธิในการท างานและเลือกงานได้โดยอิสระ28อันเป็นหลักพ้ืนฐานของนานา
ประเทศที่จะน าไปใช้ในการก าหนดเกี่ยวกับสถานภาพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เป็นสากล   
ในเรื่องของการประกอบอาชีพ อาจกล่าวได้ว่าเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่ได้รับการคุ้มครองและ

                                                           
25วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ , (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน , 

2538), หน้า 22. 
26บรรเจิด สิงคะเนติ, การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน, (นครปฐม: มิสเตอร์ ก๊อปปี้, 2555), หน้า 7. 
27บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลา , 

2559) หน้า 521-522. 
28UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, Retrieved 

June 2, 2017 from http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf. 
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รับรองตามหลักสากลซึ่งเป็นเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของเสรีภาพ 
ของมนุษย์อย่างหนึ่งที่เป็นอิสระที่จะตัดสินใจในการที่จะด ารงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพใดๆ ความมี
เสรีด้านประกอบอาชีพส่งเสริมให้มนุษย์ได้ท างานในด้านที่ถนัด สั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่แต่ละบุคคลพึงมี ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของทั้งกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภคท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาและ
เจริญก้าวหน้า เนื่องจากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

  
2.1.1 ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับวิชาชีพ 

           ในการท างานใดๆ ก็ตามถือเป็นอาชีพอันเป็นรูปแบบการด ารงชีพหนึ่งในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน 
อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้เพ่ือใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต ปัจจุบันมีอาชีพเกิดขึ้นมากมายเป็นร้อยเป็นพันอาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพก็มี  
ความแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้ความรู้ความสามารถและการใช้แรงงาน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น         
2 ประเภท คือ กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพรับจ้าง ส าหรับอาชีพอิสระมักเป็นการประกอบกิจการ
ด้วยตนเองที่อาจเป็นการด าเนินกิจการเพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าเป็นเจ้าของกิจการ และ
อาชีพรับจ้างคือ อาชีพที่มีผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของกิจการ โดยตัวเองเป็นผู้รับจ้างท างานให้และได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง ซึ่งอาชีพรับจ้างมีทั้งกลุ่มที่ใช้ฝีมือหรือทักษะด้านความรู้ในวิชาชีพหรือ        
มีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ ครู ต ารวจ ทหาร เป็นต้น และกลุ่มที่ไร้ฝีมือหรือไม่ใช้ทักษะ
หรือความรู้ในวิชาชีพ เช่น กรรมกร พนักงานบริการอาหาร พนักงานท าความสะอาด เป็นต้น29          
 ตามความหมายของอาชีพที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความแตกต่างจากการประกอบวิชาชีพ 
เนื่องจากอาชีพที่มีลักษณะวิชาชีพเป็นการใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพเฉพาะในการท างาน 
โดยจะต้องได้รับการศึกษาหรืออบรมตรงตามสาขาที่ประกอบอาชีพ มีองค์ความรู้เฉพาะหรือมีความรู้
ในศาสตร์เฉพาะของวิชาชีพนั้น มีมาตรฐานปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ มีกฎหมายรองรับการประกอบ
วิชาชีพที่จะต้องขึ้นทะเบียนเพ่ือขออนุญาตประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีกฎระเบียบด้านจรรยาบรรณ
เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพด ารงตนหรือประพฤติอยู่ในความถูกต้องดีงามต่อผู้รับบริการ เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ ตนเองและสังคม โดยมีสภาหรือองค์กรวิชาชีพควบคุมก ากับดูแล พร้อมทั้งมีกระบวนการเพ่ือ
สอดส่องพิทักษ์รักษาเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรี ขนบธรรมเนียมประเพณีและความถูกต้องของมาตรฐาน 

                                                           
29กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน: 

กระบวนการช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักอาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน, 2559), 
หน้า 10-16. 
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การประกอบวิชาชีพด้วย เช่น แพทย์ ทนายความ ครู นักบัญชี เป็นต้น30ในขณะที่การประกอบอาชีพ
ทั่วไปจะควบคุมโดยรัฐในลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยมีเงื่อนไขหลาย
ประการ เช่น เพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือการแข่งขันอย่างเป็นธรรม      
เพ่ือป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด เป็นต้น 

  
2.1.2 ข้อจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพด้านสุขภาพและความงาม 

  การประกอบอาชีพด้านธุรกิจสุขภาพและความงามเป็นการประกอบอาชีพประเภทหนึ่งตาม
เสรีภาพที่พึงมี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเพ่ือแสวงหาก าไร
และประโยชน์ทางการค้าภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรี ตรงกับประโยคที่ว่า  “ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า     
ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทอง ค้า” ข้อดีของการให้เสรีภาพในประกอบธุรกิจที่ไม่เป็น
การจ ากัดเสรีภาพแล้ว ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเภทต่างๆ  นั้นต่างก็เป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจที่เป็น   
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดสินค้าได้รับการตอบสนองที่ตรงความต้องการและสม่ าเสมอ 
สินค้าและบริการมีการหมุนเวียนไม่ขาดสายและที่ส าคัญคือ ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบธุรกิจมี
อ านาจที่จะต่อรองและเลือกท่ีจะกระท าการหรือไม่กระท าการสิ่งใดเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของ
ตนภายใตห้ลักการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพมากเกินไปย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการใช้เสรีภาพประกอบอาชีพได้เช่นกัน  
จึงเกิดแนวคิดเพ่ือจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพขึ้นและสามารถกระท าได้โดยถือเป็นกรณียกเว้น 
 1. หลักการคุ้มครองการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม 

  ในระบบเศรษฐกิจสมัยก่อนของหลายประเทศนั้นถือตามแนวคิดเสรีนิยมของ อดัม สมิทธิ์ 
(Adam Smith, ค.ศ. 1723-1790) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ และยังมีนักเศรษฐศาสตร์ท่านอ่ืน 
เช่น เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo, 1772-1823) อัลเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall, 1842-1924) 
เป็นต้น ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มส านักคลาสสิค (Classical school) ซึ่งมีความเชื่อในระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez faire) โดยเห็นว่ารัฐไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และให้ความเป็นอิสระแก่ภาคเอกชน31ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องของปัจเจกชนที่มีความเท่าเทียมกัน       

                                                           
30ประดินันท์ ประดับศิลป์ และลักษณา เกตุเตียน, จรรยาบรรณของผู้ท าบัญชีที่ปฏิบัติงาน

ในส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงินที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557), หน้า 13.  

31วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ส าหรับบุคคลทั่วไป, พิมพ์ครั้ง
ที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 5. 
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ควรปล่อยให้เป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างเสมอภาค32ที่เรียกว่าปล่อยให้มือที่มองไม่เห็น 
(Invisible Hand) ได้ท างานเพ่ือให้ผู้ซื้อผู้ขายได้หาประโยชน์ทางการค้าจากการแข่งขันได้สูงสุด33  
โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ที่มีอย่างไม่จ ากัดซึ่งเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจแบบอาศัยกลไกตลาดนี้จะท าให้ประเทศเกิดความ  
มั่งคั่งและก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ โดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และน าระบบเศรษฐกิจแบบอาศัยกลไกตลาดไปใช้  ซึ่งต่อมาประเทศอ่ืนๆ อย่างเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาก็ได้น าไปใช้ด้วยเช่นเดียวกัน34 

  แนวคิดเสรีนิยมของ อดัม สมิทธิ์ (Adam Smith) ที่ให้ความส าคัญในแนวทางการใช้ที่ดิน ทุน 
การใช้แรงงาน และการกระจายรายได้ เหล่านี้เป็นต้นนั้นก็เพ่ือให้เศรษฐกิจได้ใช้กลไกตลาดท าให้เกิด
ดุลยภาพ โดยเน้นให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเท่าเทียมของปัจเจกชน แต่นั่นก็ท าให้คน
ส่วนใหญ่ขาดการสังเกตว่าแนวคิดดังกล่าวอาจท าให้ผู้ประกอบกิจการสามารถท าการสมคบคิดที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเอาเปรียบผู้บริโภคได้35เพราะว่าผู้ประกอบกิจการมีอ านาจในตลาดสินค้า
และบริการโดยก าหนดระบบการผลิตและก าหนดราคาได้อย่างเสรี ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ของสถานะของคนในสังคมซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลายโดยเฉพาะสถานะทางด้านเศรษฐกิจ 
ถึงแม้ปัจเจกชนจะมีเสรีภาพและเสมอภาคในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การท านิติกรรมหรือ
สัญญาแต่ก็อาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากนักลงทุนที่มีอ านาจทางการเงินที่เหนือกว่าได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยอาจถูกกดขี่โดยไม่เป็นธรรมและไร้สวัสดิการ จึงเกิดความคิดเกี่ยวกับปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

คาร์ล มาร์กซ (Karl Marx) ได้เขียนหนังสือ The Capital แสดงความคิดเพ่ือต่อต้านความ 
ไม่เป็นธรรมจากการถูกกดขี่ของกรรมการโดยนายทุน และควรปลดปล่อยจากการขูดรีดของนายทุน
โดยน าสมบัติทั้งหมดมาเป็นของกรรมาชีพและต้องปฏิวัติกรรมาชีพซึ่งอยู่ภายใต้ความเท่าเทียมกันทาง
กฎหมายแต่เกิดความเหลื่อมล้ ากันในทางเศรษฐกิจและสังคมจากแนวความคิดของคาร์ล มาร์กซ

                                                           
32บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รวมค าบรรยาย การบรรยายครั้งที่ 3 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558), หน้า 29-31. 
33Cassey Lee and Bernadine Zhang Yuhua et al, Competition law, Regulation & SMEs in 

the Asia-Pacific Understanding the Small Business Perspective (Singapore: Markono Print Media, 
2016), p.17. 

34ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และศยามล ไกยูรวงศ์, บรรณาธิการ , การปฏิรูปกฎหมาย
เอกชนเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (นนทบุรี: มาตาการพิมพ์, 2558), หน้า 79. 

35Cassey Lee and Bernadine Zhang Yuhua et al, Ibid., p. 17. 
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ดังกล่าว วลาดีมีร์ เลนิน (Vladimir Lenin) ได้น าความคิดนั้นไปใช้โดยยึดการปกครองจากพระเจ้า
ซาร์ในรัสเซียเพ่ือต่อต้านสภาวะทุนนิยม นอกจากนี้ เหมาเจ๋อตุงก็น าความคิดรวบยอดนั้นมาปรับใช้
และยึดประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้ในปี 2493 ดังนี้ ในแนวทฤษฎีของอดัม สมิทธิ์ (Adam Smith)     
ที่บอกว่ารัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้นั้นเพราะต้องให้ปัจเจกชนเป็นผู้ท า
และมือที่มองไม่เห็นซึ่งคือกลไกตลาดจะเป็นผู้จัดการในระบบเศรษฐกิจเองนั้นคงใช้ไม่ได้อีกต่อไป 
เพราะแนวความคิดทฤษฎีดังกล่าวสร้างความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมต่อปัจเจกชนอย่างยิ่ง36 

เจเรมี เบนแทม (Jeremy Bentham) นักคิดลัทธิอรรถประโยชน์ ซึ่งเชื่อว่าประโยชน์ของ
สังคมคือการให้ความสุขมากท่ีสุดแก่คนจ านวนมากที่สุด ความสุขความพอใจสูงสุดของมนุษย์แต่ละคน
ที่แสวงหามาเป็นของตนนั้นไม่จ าเป็นจะต้องก่อให้เกิดความพอใจให้คนส่วนใหญ่ แต่ก็จะไปละเมิด
สิทธิของผู้อื่นมิได้เช่นกัน ดังนี้ การแทรกแซงของรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมความสุขให้แก่ส่วนรวมจึงเป็นสิ่งที่รัฐ
สามารถกระท าได้ แม้ว่าจะไปละเมิดสิทธิคนบางส่วนแต่หากการละเมิดนั้นก่อให้เกิดความสุขและเกิด
ประโยชน์แก่มหาชนรัฐก็ย่อมด าเนินการได้ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของอดัม สมิทธิ์ (Adam Smith)   
ที่มองแนวเศรษฐศาสตร์บนพ้ืนฐานความเท่าเทียมและเสรีเพียงมิติเดียวจึงห้ามการแทรกแซง
เศรษฐกิจของรัฐบาล37ซึ่งประเทศในแถบยุโรปตะวันตกเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ก็ได้
ปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเป็นนิติสังคมรัฐ  
ที่รัฐต้องให้ความดูแลไม่ให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ า ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมโดยผู้ที่
อ่อนแอต้องได้รับการอุ้มชูหรือคุ้มครองอันมีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการ (welfare state) ในเวลาต่อมา38 

จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่าเสรีภาพที่มนุษย์เรียกร้องและได้มานั้นอาจ
ไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายที่จะท าให้ชีวิตมนุษย์ด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ ด้วยกาลสมัยในยุคที่มีการใช้
แรงงาน การลงทุนสร้างผลผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไรอันเป็นเป้าหมายที่ จะ
น าไปสู่ความมั่งค่ังร่ ารวยของแต่ละปัจเจกชนแล้วท าให้เห็นได้ว่าแม้มนุษย์จะมีเสรีภาพ ความเท่าเทียม
เพียงใด หรือมีสิทธิในการแข่งขันทางการค้าการลงทุนตามที่ก าหนดกติกาไว้ให้ท าได้อย่างยุติธรรม  
แค่ไหนก็เกิดความไม่เป็นธรรมในสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีอยู่เสมอ เนื่องจากสถานภาพของมนุษย์      
มีความแตกต่างกันโดยก าเนิดยากต่อการสร้างความเป็นธรรมให้เป็นที่พอใจแก่ทุกคนได้ การเอารัด
เอาเปรียบหรือการกดขี่ข่มเหงทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการกระท าที่เป็นผลผลิตและบ่งชี้ความเหลื่อมล้ า
และความไม่เป็นธรรมของสถานะทางเศรษฐกิจ กลไกการคุ้มครองเสรีภาพการแข่งขันดังกล่าว

                                                           
36บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 30-31. 
37วสันต์ ภูวภัทรพร, เอกสารประกอบค าบรรยาย ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ, หน้า 16, ค้นวันที่ 7 

เมษายน 2560 จาก http://www.eco.ru.ac.th/PDF/eco2104.pdf. 
38บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 32. 
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ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นข้อยกเว้นเพื่อจ ากัดการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพด้วย โดยรัฐ
หรือผู้ปกครองเท่านั้นที่จะกระท าให้เป็นรูปธรรมชัดเจนได้  

ในโลกสมัยใหม่ยุคปัจจุบันนี้เองนานาประเทศได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
ที่เสรีและเป็นธรรม เพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันที่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจรายย่อย
และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีหน่วยงานสากลที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก หรือ World Trade 
Organization (WTO) ที่มีภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมการแข่งขัน 
ทางการค้าที่เป็นธรรม (Fair Competition) ตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม (Fair 
Competition Act (2009)39โดยมีหลักสากลของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ก าหนดไว้ในเรื่อง
พฤติกรรมที่เป็นการกีดกันหรือจ ากัดการแข่งขันซึ่งแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ 

1. การใช้อิทธิพลเหนือตลาดที่มิชอบ (Abuse of Dominance) หมายถึง การที่ผู้ประกอบการ
ค้าใช้อ านาจที่มีเหนือตลาดเพื่อควบคุมปริมาณสินค้าหรือบริการ และก าหนดราคาโดยเสรีในการที่จะ
จ ากัดการเข้าแข่งขันทางการค้าหรือกีดกันในการเข้าสู่ตลาดการค้าของผู้ประกอบการค้ารายอ่ืนด้วย
การกระท ารูปแบบต่างๆ  

2. การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition – M & A) มี 3 ลักษณะ40ได้แก่ 
   2.1 ควบรวมธุรกิจแบบแนวนอน (Horizontal M & A) คือการเข้ารวมกันของผู้ประกอบการ

ค้าซึ่งมีสองรายขึ้นไปที่มีลักษณะหรือวิธีการของการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าแบบเดียวกัน และมีการ
แข่งขันกันโดยตรงอยู่แล้ว เช่น การควบรวมของผู้ผลิตสินค้าประเภทหรือชนิดเดียวกัน อาจท าให้
ลักษณะทั่วไปของตลาดเปลี่ยนไปได้โดยฐานคลังสินค้ามีการกระจุกตัวและการลดลงของคู่แข่งทาง
การค้า 

   2.2 การควบรวมธุรกิจแบบแนวตั้ง (Vertical M & A) คือการเข้ารวมกันของผู้ประกอบการ
ค้าซึ่งลักษณะหรือวิธีการของการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าต่างกันและจ าเป็นที่จะต้องเอ้ือประโยชน์ต่อ
กันทางการค้า เช่น ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตต้นวัตถุดิบกับกลุ่มผลิตสินค้าข้ันสุดท้าย หรือระหว่างกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าขั้นสุดท้ายกับผู้จัดจ าหน่ายสินค้า การควบรวมดังกล่าวนี้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการด าเนินกิจการที่ครบวงจรจึงอาจมีผลกระทบต่อการแข่งขัน

                                                           
39World Trade Organization (WTO), Fair Competition Act, 2009, Retrieved April 11, 2017 from 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/syc_e/WTACCSYC10A2_LEG_1.pdf. 
40สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, ศักดา ธนิตกุล และคุณาธิป แสงฉาย, “การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ

แข่งขันเสรีที่เป็นธรรม” ใน แนวนโยบายแห่งรัฐ: 5 ปีรัฐธรรมนูญไทย, กนกศักดิ์ แก้วเทพ และ
นวลน้อย ตรีรัตน์. บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: พี.เพรส, 2545), หน้า 266-279. 
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โดยรวมได้ เพราะการให้บริการด้านสินค้าจะมีอ านาจเหนือคู่แข่งรายอ่ืนและเป็นปัญหาในการเข้าถึง
ตลาดของคู่แข่งรายใหม ่

   2.3 การควบรวมธุรกิจแบบหลากหลาย (Conglomerate M & A) คือการเข้ารวมกันของ
ผู้ประกอบการค้าซึ่งอยู่ในตลาดที่ต่างกัน โดยการควบรวมของกิจการไม่มีความเกี่ยวข้องกัน การควบ
รวมดังกล่าวนี้ แม้จะไม่มีผลกระทบต่อตลาดโดยตรงแต่อาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันได้เพราะว่า
ธุรกิจที่มีการควบรวมนั้นจะเข้มแข็งทั้งทางด้านการเงินและมีอ านาจทางธุรกิจที่สูงขึ้น 

3. การท าข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม (Restrictive or Collusive Agreement or Practice) 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้ประกอบการค้าที่ท าข้อตกลงร่วมกันทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา 
ท าให้เกิดการกีดกันหรือการจ ากัดการแข่งขันของผู้ค้ารายอ่ืน เช่น ก าหนดราคาสินค้าและบริการ
ร่วมกัน การฮ้ัวประมูล จ ากัดการผลิตหรือจ าหน่าย เป็นต้น 

4. พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) เช่น การใช้อิทธิพลเหนือ
ตลาด การท าข้อตกลงร่วมกันหรือการควบรวมกิจการ ซึ่งมักเชื่อมโยงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ
การผูกขาดทางการค้า ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับ “จรรยาบรรณทางการค้า (Business Ethics)” ของแต่ละ
ประเทศโดยพฤติกรรมบางอย่างอาจเป็นที่ยอมรับได้ในบางประเทศ ขณะที่บางประเทศไม่ให้การ
ยอมรับ41 

พฤติกรรมที่เป็นการกีดกันหรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้าดังกล่าวข้างต้นเป็นอุปสรรคต่อ
การแข่งขันโดยเสรีที่ไม่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจ
และความสามารถในการบริหารธุรกิจของแต่ละรายมีความแตกต่างกันย่อมเกิดช่องว่างในเรื่องของขีด
ความสามารถในการด าเนินการทางธุรกิจ การตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม ( Fair 
Competition Act 2009) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือบังคับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมต่อการแข่งขันธุรกิจ
ระหว่างประเทศที่อยู่บนพ้ืนฐานความมีเสรี  และเป็นข้อยกเว้นเพ่ือจ ากัดการใช้เสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพด้วย 

2. การแทรกแซงตลาดโดยรัฐ 
ในนานาประเทศที่ใช้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐจะดูแลและส่งเสริมใน

เรื่องสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเป็นส าคัญ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็น          
ได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายและการด าเนินงานของรัฐ  มีบทบาทในการตรวจสอบกิจการใดๆ          
ที่ด าเนินการโดยรัฐ รวมไปถึงการให้ประชาชนด าเนินกิจการบางประเภทแทนรัฐเพ่ือจัดท าบริการ

                                                           
41ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, วาระปฏิรูปที่ 12: การผูกขาดและการแข่งขันที่

เป็นธรรม: การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า  (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558), หน้า 17-19. 
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สาธารณะด้วย ถึงแม้ว่ารัฐจะมีหน้าที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่ก็ยังควบคุม
ก ากับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้อยู่ในกรอบแห่งกฎหมายเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสงบสุข
เรียบร้อยของส่วนรวม  

การแทรกแซงเอกชนของรัฐเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทในการจ ากัดเสรีภาพ
การประกอบอาชีพโดยการควบคุมการประกอบธุรกิจของเอกชน ซึ่งแนวคิดในการควบคุมก ากับการ
ประกอบธุรกิจของเอกชนโดยรัฐนั้นมีหลักมาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่ารัฐไม่ควรแทรกแซง
ตลาด ยกเว้นในกรณีที่มีความล้มเหลวทางตลาดซึ่งมีลักษณะท าให้การแข่งขันในตลาดเกิดผลเสียต่อ
ผู้บริโภคหรือสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ความล้มเหลวในตลาดที่มีเหตุความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคโดย
รัฐนั้นเป็นผลมาจากแนวคิด 3 ประการคือ42  

1. การผูกขาดตลาดสินค้า 
กรณีตลาดมีการผูกขาดโดยผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว  อาจ

ก าหนดราคาสินค้าไม่เป็นธรรม อันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควรและเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค รัฐจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลเกี่ยวกับราคาสินค้าหรืออาจก าหนดอัตราการค้าก าไรของ        
ผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือที่จะให้ผู้ซื้อได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าและบริการ 

2. การรับรู้ด้านข้อมูลสินค้า 
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในตลาดนั้น ส่วนใหญ่ผู้บริโภคไม่อาจทราบ

ถึงรายละเอียดสาระส าคัญของสินค้า เช่น ส่วนผสม ปริมาณ หรือคุณภาพของสินค้า อาศัยเพียงการ
สังเกตจากทางกายภาพ แต่ก็ไม่อาจหยั่งรู้ถึงมาตรฐานหรือปริมาณที่แท้จริงรัฐจะต้องเข้ ามาควบคุม
ก ากับเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลข่าวสารบนสินค้า เช่น การติดฉลากแสดงรายละเอียดสินค้า          
การโฆษณาสรรพคุณของสินค้า เป็นต้น 

3. การดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภค 
ส าหรับสินค้าที่เป็นประเภทอาหารและยามีผลเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้านสุขภาพและ

พลานามัยของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าดังกล่าวจะมีความปลอดภัยหรือไม่
หากบริโภคเข้าสู่ร่างกาย รัฐจะต้องเข้ามาก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานทั่วไปของสินค้าและ
ควบคุมก ากับให้สินค้าที่ผลิตแต่ละชนิดได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้เมื่อออกวางจ าหน่าย เช่น 
ควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุหรือหีบห่อสินค้า เป็นต้น  

                                                           
42เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และสุธี ศุภนิตย์ , โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 

2540-2549: การคุ้มครองผู้บริโภค (นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2541), หน้า 1-5. 
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จากแนวคิดในการแทรกแซงตลาดของรัฐ เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
และเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคท่ีใช้เป็นหลักการอยู่ในปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นนั้น หลักการแทรกแซงของรัฐ
ก็มีที่มาและมีเหตุผลที่ส าคัญอันเป็นปัจจัยในการรับรองแนวความคิดที่รัฐสามารถเข้าแทรกแซงตลาด
การค้าของเอกชนได้ โดยมีวิวัฒนาการของการเข้าควบคุมธุรกิจโดยรัฐ ซึ่งแยกพิจารณาออกได้เป็น   
3 ช่วงเวลา ได้แก่ 

1. ก่อนที่รัฐจะเข้าแทรกแซงในตลาดแข่งขันการค้า 
ในช่วงก่อน ค.ศ. 1960 ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบตะวันตกมีแนวคิดเกี่ยวกับ

การบริโภคสินค้าว่าผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้า หากละเลยแล้ว
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าต่างๆ นั้นผู้ซื้อหรือผู้บริโภคต้องเป็นผู้รับผิดชอบตนเอง 
ซึ่งตามหลักแนวคิดนี้ รัฐมีเพียงบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าอย่างเพียงพอที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้สินค้าได้อย่างถูกต้อง  โดยเน้น
ควบคุมก ากับเรื่องการแสดงฉลากและการโฆษณาสินค้า ซึ่งไปในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดพาณิชย์
นิยม โดยเชื่อว่าผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมได้หากเกิดการแข่งขัน
ในตลาดอันเป็นที่มาของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งแนวคิดนี้รัฐจะคุ้มครองผู้บริโภคได้โดยก าหนด
นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Competition Policy) มาใช้บังคับ 

2. ยุคแห่งการแทรกแซงโดยรัฐ 
ในช่วง ค.ศ.1960 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคเกิดความเปลี่ยนแปลงมีการตระหนัก

ถึงความไม่เสมอภาคหรือความเหลื่อมล้ าเกี่ยวกับอ านาจต่อรองของผู้บริโภคกับผู้ผลิต  โดยมีการ
รวมตัวของสมาชิกจัดตั้งองค์กรสมาพันธ์ผู้บริโภคสากลที่มีความเป็นอิสระไม่ข้องเกี่ยวทางการเมือง
และไม่แสวงหาก าไรที่เรียกว่า International Organization of Consumer Unions หรือ IOCU  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1960 มีการยกประเด็นปัญหาและสาเหตุส าคัญท่ีรัฐนั้นจะต้องท าหน้าที่และมีบทบาท
โดยตรงในการคุ้มครองบริโภคและจากค าปราศรัยของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคเนดี้ ( John F. 
Kennedy) ในวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 196243 ที่ว่า 

 
“Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic 

group in the economy, affecting and affected by almost every public and private 
economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by consumers. 

                                                           
43Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project (APP), JOHN F. 

KENNEDY:  "Special Message to the Congress on Protecting the  Consumer Interest", March 15, 
1962, Retrieved April 20, 2017 from  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108. 
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But they are the only important group in the economy who are not effectively 
organized, whose views are often not heard…” 

 
ซึ่งจอห์น เอฟ เคเนดี้ ได้กล่าวถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 
 1) สิทธิในความปลอดภัยเนื่องจากการบริโภคหรือใช้สินค้า (The right to safety) 
 2) สิทธิในการรับข่าวสารข้อเท็จจริงเพ่ือการเลือกซื้อสินค้า (The right to be 

informed) 
 3) สิทธิในการรับความเป็นธรรมจากเลือกซื้อสินค้า (The right to choose) 
 4) สิทธิในการรับฟังข้อร้องเรียน (The right to be heard) 
เนื่องด้วยค าปราศรัยดังกล่าว หลายประเทศที่ พัฒนาแล้วได้สร้างกฎหมายเกี่ยวกับ         

การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law) เพ่ือประกันสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ซึ่งต่อมา
องค์กรสมาพันธ์ผู้บริโภคสากล (IOCU) ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นองค์กรผู้บริโภคสากล หรือ 
Consumer International (CI) ในปี 1995 และได้มีการก าหนดสิทธิของผู้บริโภคเพ่ิมเติมจากเดิม    
4 ข้อข้างต้นเป็น 8 ข้อ ได้แก่44  

 5) สิทธิความพึงพอใจขั้นพ้ืนฐานของสินค้าและบริการ (The right to satisfaction 
of basic needs) 

6) สิทธิได้รับค่าชดเชยค่าเสียหาย (The right to redress)  
          7) สิทธิในการได้รับการศึกษาด้านการเลือกสินค้าและบริการ รวมถึงแนวทางการใช้

สิทธิผู้บริโภค (The right to consumer education) 
          8) สิทธิเกี่ยวกับสุขภาพทางสภาพแวดล้อม (The right to a healthy environment) 

ปัจจุบันองค์กรผู้บริโภคสากล (CI) มีองค์กรสมาชิกกว่า 240 รายใน 120 ประเทศทั่วโลกโดย           
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือให้ความช่วยเหลือป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในทุกที่ เพ่ือความเป็นธรรม 
ความปลอดภัยและยั่งยืนในอนาคตของผู้บริโภคในตลาดสินค้าท่ีมีอ านาจเพ่ิมข้ึนโดยองค์กรนานาชาติ 

3. ช่วงหลังยุคแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ 
หลังจากที่รัฐเข้ามาแทรกแซงภาคธุรกิจเอกชนเพ่ือให้ความคุ้มครองผู้บริโภค รัฐก็ถูกต่อต้าน

จากเหล่าเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ โดยมีความเห็นว่าแนวทางการของรัฐที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคเป็นการ
แทรกแซงการด าเนินประกอบธุรกิจของเอกชนมากกว่าการก ากับดูแลและเป็นสาเหตุที่ภาคธุรกิจ     

                                                           
44Consumers International, Consumers International 50 years of 

the global consumer movement, pp . 2-14, Retrieved April 20, 2017 from 
http://www.consumersinternational.org/media/33263/ci50ebookenglish. pdf.  
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มีความไม่คล่องตัว นอกจากนี้ เหล่าเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ยังเห็นว่ามาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี
สมควรให้ผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคมีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากนโยบายและแนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่สร้างโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ทั้งนี้  
รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวเพ่ือรักษาสิทธิของตนเองด้วย 
พร้อมรับรองและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิของผู้บริโภค 

ด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น นานาประเทศที่ปกครองตามระบอบของประชาธิปไตยและใช้
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วรัฐจะไม่มีหน้าที่ในการท ากิจกรรมหรือประกอบธุรกิจ
การค้าด้านเศรษฐกิจ แต่ด้วยความเหมาะสมที่สมควรจะให้เอกชนด าเนินการและใช้กลไกตลาดในการ
ท าหน้าที่ภาคเศรษฐกิจ รัฐจึงมีเพียงหน้าที่ในการก ากับดูแลให้กิจกรรมทางธุรกิจของเอกชนเป็นไป
โดยเสรีและเป็นธรรมโดยการใช้อ านาจของรัฐในการตรากฎหมายหรือออกหลักเกณฑ์ต่างๆ  หรือ     
ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินการธุรกิจหรือไปจ ากัดเสรีภาพการประกอบอาชีพ
ของเอกชน ยกเว้นว่าจะเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด45 
 จึงอาจสรุปได้ว่าจากการที่รัฐมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ของเอกชนไว้ในรัฐธรรมนูญซี่งเป็นกฎหมายสูงสุดอันเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพได้เป็น     
อย่างดีแล้ว ยังต้องมีกลไกที่จะท าให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมด้วย เนื่องจากความมีสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกชนที่จะด าเนินการประกอบธุรกิจการค้าตามระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมโดยกลไก
ตลาดเป็นตัวก าหนดและให้ความเป็นอิสระด้านการผลิตและการบริโภค ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์  
ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่งคั่งและประชาชนมีความอยู่ดีกินดีส่งผลให้เกิดการพัฒนา
และมีความเจริญก้าวหน้าในประเทศนั้น ก็เกิดปัญหาการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างกว้างขวางและ  
ด้วยความต่างด้านศักยภาพของปัจเจกชน รวมถึงความคิดและเทคนิคทางธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น 
จากอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้การแข่งขันทางธุรกิจ    
มีการชิงความได้เปรียบและมุ่งไปที่ผลก าไรจนขาดธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ อาจมีการผูกขาด
ในตลาดท าให้เกิดการกีดกันหรือจ ากัดการแข่งขันของผู้ประกอบการค้ารายอ่ืน ส่งผลต่อการมีอ านาจ
ในการก าหนดปริมาณผลผลิตและราคาสินค้าโดยผู้มีอ านาจเหนือตลาด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในทางการค้าต่อผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภค จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องเข้ามาควบคุมก ากับดูแล
เพ่ือคุ้มครองการแข่งขันการประกอบธุรกิจการค้าอย่างเสรีให้มีความเป็นธรรม ซึ่งหลักการสากลของ 
องค์การการค้าโลก (WTO) ก็มุ่งการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ตามกฎหมายว่าด้วย

                                                           
45ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช, เสรีภาพในการประกอบอาชีพ: ศึกษาจากกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานบริการ, 

ค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จาก http://www.public- law.net/publaw/view.aspx?id=1282. 
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การแข่งขันที่เป็นธรรม (Fair Competition Act 2009) ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดหลักการไว้เป็น
พ้ืนฐานในรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถ   
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วย ทั้งยังตราพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า       
พ.ศ. 2542 บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนรัฐได้ก าหนดบทบาทของตนในการแทรกแซง      
การแข่งขันของเอกชน หากเกิดสถานการณ์ที่จ าเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวเพ่ือรักษาประโยชน์
ของส่วนรวม กลไกต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์เพ่ือคุ้มครองการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยการ
ควบคุมก ากับองค์กรธุรกิจเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันที่ดีและเกิดความเป็นธรรมแก่
ธุรกิจในระดับต่างๆ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณการค้าที่ดีในการ   
ที่จะแข่งขันทางธุรกิจตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้รับความ
คุ้มครองจากกลไกดังกล่าวโดยการได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรมและมีความ
ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ความก้าวหน้าและการยอมรับ
จากประเทศคู่ค้าในระดับการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย 
 

2.2 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม 
 
 จากหลักการของเสรีภาพในการประกอบอาชีพและข้อจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ข้างต้น ท าให้การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามอยู่ภายใต้หลักการดังกล่าวอย่างชัดเจน   
ซึ่งในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพและความงามผลักดันให้เข้าสู่การด าเนินงานใน
รูปแบบธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันท าให้ทุกองค์การมีการตื่นตัวรวมถึงสถานพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่จะรวมตัวเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจย่านอาเซียนก็มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพ ด้วยการมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล ท าให้ธุรกิจการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจย่อยในสาขาบริการสุขภาพต้องเผชิญความ  
ท้าทายในการเร่งปรับตัวภายใต้การเปิดเสรีและมีการไหลเวียนของวิชาชีพแพทย์ระหว่างประเทศด้วย 
จากการแข่งขันในธุรกิจการรักษาพยาบาลดังกล่าว ทั้งนี้ ความต้องการบริการรักษาพยาบาลใน
อาเซียนมีแนวโน้มเติบโตตามสัดส่วนจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่ เพ่ิมขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติ
ประมาณการไว้ว่าในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่อาเซียนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
อย่างสมบูรณ์ท าให้สัดส่วนจ านวนประชากรผู้สูงอายุในอาเซียนจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละสิบของจ านวน
ประชากรทั้งหมดของอาเซียนหรือกว่าหกสิบล้านคน จึงท าให้เป็นตลาดที่น่าสนใจของธุรกิจ         
การรักษาพยาบาล จากความต้องการบริการดังกล่าวที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นมาก ดังนั้น ธุรกิจการ
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รักษาพยาบาลจึงมีโอกาสเติบโตอีกมากจากภาวะการแข่งขันที่ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง    
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันกันในการขยายสาขาและปรับปรุงสถานประกอบการให้มีรูปแบบ  
ที่ทันสมัยสวยงามและการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการซึ่งเป็นจุดขายของธุรกิจการรักษาพยาบาล 
รวมทั้งยังมีการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ โดยการเปิดให้บริการในรูปแบบศูนย์การแพทย์
เฉพาะทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคทางสมอง และศูนย์โรคมะเร็ง นอกจากนี้ ยังมี
การขยายกิจการในรูปแบบของคลินิกและหน่วยบริการทางการแพทย์โดยเปิดให้บริการตาม
สถาบันการศึกษา อาคารส านักงานและบริษัทต่างๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงบริการได้มากที่สุด46 
 ส าหรับธุรกิจให้บริการด้านเสริมความงามก็มีการขยายตัวเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    
โดยข้อมูลของ ISAPS ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติสากลที่ดูแลและก ากับมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านศัลยกรรมความงามพลาสติกและศัลยแพทย์  พบว่าในปี ค.ศ. 2016 ประชากรทั่วโลกมี         
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ซึ่งประเทศที่มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ 
ประเทศไทย เลบานอน อิยิปต์ โคลัมเบีย เม็กซิโก ตุรกี ไต้หวัน เวเนซูเอล่า อิหร่าน อินเดีย ฯลฯ 47

จากผลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท าให้การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามมีการเติบโต    
ตามความต้องการของประชากรโลกและมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ไปพร้อมกันด้วย 
 อาจสรุปได้ว่าการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้น      
บนพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์และเป็นปัจจัยการด ารงชีวิตที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บป่วยหรืออาจเพ่ือความสวยงามตามสมัยนิยม ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจ
แนวท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประชากรทั่วโลก จึงท าให้หลายประเทศมีการปรับตัวเพ่ือสร้างจุดขาย 
ในการท่องเที่ยวแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการขอรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
เช่น WHO JCI ISAPS เป็นต้น ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีกลไกในการก ากับมาตรฐานการให้บริการด้าน
สุขภาพและความงามเป็นการเฉพาะที่ผู้ขอรับรองมาตรฐานจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
และไม่ได้รับรองตลอดไป จะต้องมีการตรวจสอบซ้ าและแสดงมาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด    

                                                           
46วาปี ครองวิริยะภาพ และสุชาดา รัชชุกูล, “คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร,” วารสารพยาบาลทหารบก 16, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 
98. 

47ISAPS, The International Study on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2016 
(USA: ISAPS, 2016), p. 104. 
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ในแต่ละครั้งที่มีการตรวจรับรองใหม่ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสากลจะท าให้การประกอบธุรกิจ 
ด้านสุขภาพและความงามได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้รับบริการ 
 

2.3 กลไกในการก ากับมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 
  
ในปัจจุบันมีองค์กรสากลที่ส าคัญเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ได้สร้างระบบการสาธารณสุขและ

มาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพ มีการประสานร่วมมือและพัฒนาทางวิชาการด้านสุขภาพระหว่าง
ประเทศและระหว่างองค์กรด้านสุขภาพเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีเพ่ือความมั่นคงของชีวิต 
รวมถึงองค์กรสากลด้านความงามที่มีพ้ืนฐานเรื่องสุขภาพเข้ามาข้องเกี่ยวโดยกรรมวิธีดูแลรักษาที่ใช้
วิชาความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นมาตรฐานส่วนหนึ่งในการให้บริการเพ่ือความสวยความงามเฉพาะ
ด้านและเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้  เรื่องสุขภาพและความงามถือเป็นเรื่องเดียวกันที่ต้องมีมาตรฐาน         
ด้านสาธารณสุขเข้ามาก ากับดูแลเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของผู้รับบริการ 

1. องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)  
ในครั้งการประชุมนานาชาติเพ่ือร่างกฎบัตรสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1945 ณ เมืองซาน  

ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิดแนวคิดในการที่จะจัดตั้งองค์การอนามัยระหว่างประเทศ 
โดยทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสหประชาชาติควรมีองค์การอนามัยระหว่างประเทศในการท า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพและอนามัย และในปีต่อมาได้มีการประชุมอนามัยโลก ณ กรุงนิวยอร์ก 
เพ่ือจัดท าร่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกขึ้นและในขณะที่รอการให้สัตยาบันของประเทศต่างๆ
ได้มีการตั้งคณะกรรมการชั่วคราวที่จะท าหน้าที่ก่อตั้งองค์การอนามัยโลกให้สอดคล้องกับธรรมนูญ   
ที่ได้ร่างไว้ เมื่อประเทศต่างๆ ได้ให้สัตยาบันแล้ว องค์การอนามัยโลกก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1948 ซึ่งองค์การอนามัยโลกเป็นองค์การช านัญพิเศษของสหประชาชาติ      
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่ให้สัตยาบันต่อธรรมนูญขององค์การช านัญพิเศษ ทั้งนี้ โดยมิค านึง
ว่าประเทศเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติหรือไม่48  

บทบาทองค์กรอนามัยโลกเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสุขภาพ ในรัฐธรรมนูญขององค์การอนามัย
โลกได้ออกใช้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อได้รับการรับรองจากการประชุมด้านสุขภาพระหว่างประเทศที่จัด
ขึ้นที่นิวยอร์ก ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1946 และลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 
จากตัวแทนจากรัฐ 61 รัฐ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1948 รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้มี

                                                           
48World Health Organization, About WHO, Retrieved April 26, 2017 from  

http://www.who.int/about/en/. 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นและก าหนดหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกตามธรรมนูญ   
ที่ส าคัญ เช่น การช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการทางแพทย์และ
สาธารณสุข การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการสอนและการฝึกอบรมในวิชาชีพแพทย์และ
สาธารณสุข และวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาแนะน า และความ
ช่วยเหลือในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การให้การส่งเสริมการพัฒนาในด้านโภชนาการ การเคหะ 
สุขาภิบาล นันทนาการ สภาพการท างาน และในเรื่องอ่ืนๆ ของการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับ
องค์การช านัญพิเศษอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์     
และนักวิชาชีพในการสร้างความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมอนามัยและ     
สวัสดิภาพของแม่และเด็ก ตลอดจนการด ารงชีวิตอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบุคคล
โดยทั่วไป การส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มของบุคคลที่มีความบกพร่อง  
ในด้านมนุษยสัมพันธ์ การส่งเสริมและด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาในด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
และการศึกษา รายงานวิธีการ เทคนิคด้านบริหารและสังคมที่มีผลกระทบต่อการให้บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข โดยร่วมมือกับองค์การช านัญพิเศษต่างๆ ของสหประชาชาติ เป็นต้น  

ส าหรับรัฐธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกนั้นมีหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่อง
สุขภาพซึ่งมีสาระส าคัญ เช่น หลักเรื่องสุขภาพเป็นสภาพสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและสังคมที่ดี ไม่ใช่
แค่การขาดโรคหรือความพิการเท่านั้น หลักเรื่องความพึงพอใจในมาตรฐานด้านสุขภาพอย่างสูงสุด  
คือ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทาง
การเมือง สภาพเศรษฐกิจหรือสังคม หลักเรื่องสุขภาพของทุกชนชาติเป็นพ้ืนฐานในการบรรลุ
สันติภาพและความมั่นคงและขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างเต็มที่ของบุคคลและรัฐ หลักเรื่อง
ความส าเร็จของรัฐต่างๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าต่อทุกคน หลักเรื่องการ
พัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันแต่ละประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรคติดต่อเป็นเรื่องที่เป็นอันตราย หลักเรื่องการพัฒนาสุขภาพของเด็กมีความส าคัญขั้นพ้ืนฐาน 
ความสามารถในการมีชีวิตอย่างกลมกลืนในสภาพแวดล้อมรวมที่เปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
การพัฒนาดังกล่าว หลักเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยการขยายความรู้ทางการแพทย์ด้านจิตวิทยาและ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนทุกคนที่มีความส าคัญต่อการบรรลุถึงความสมบูรณ์ของสุขภาพ 
หลักเรื่องความคิดเห็นและความร่วมมืออย่างแข็งขันของประชาชนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน       
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน และหลักเรื่องที่รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน               
ซึ่งสามารถท าได้โดยการจัดหามาตรการด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคมอย่างเพียงพอ เป็นต้น49ซึ่งหน้าที่

                                                           
49World Health Organization, Basic Document 48th edition (Italy: WHO Library, 

2014), pp. 1-3. 
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และหลักการที่เป็นแนวทางการด าเนินภารกิจขององค์การอนามัยโลกได้สร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
และเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชนทั่วโลกที่จะเข้าถึงระบบการรักษาและป้องกันด้านสุขภาพอย่างเสมอ
ภาคกัน โดยภารกิจขององค์การอนามัยโลกด าเนินการภายใต้นโยบายและการปกครองของสมัชชา
อนามัยโลกที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิก ซึ่งในปี ค.ศ. 1983 มี 157 ประเทศ และเพ่ือ
เป็นการกระจายการปฏิบัติงานขององค์การให้ทั่วถึงส่วนต่างๆ ของโลก สมัชชาอนามัยโลกในการ
ประชุมสมัยที่ 1 ได้มีมติก าหนดพ้ืนที่การด าเนินงานออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่  

1. ภูมิภาคอเมริกา มีส านักงานอยู่ ณ กรุง วอชิงตัน ดี. ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก มีส านักงานอยู่ ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์  
3. ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีส านักงานอยู่ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 
4. ภูมิภาคแอฟริกา มีส านักงานอยู่ ณ เมืองบราซาวิลล์ สาธารณรัฐคองโก 
5. ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก มีส านักงานอยู่ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
6. ภูมิภาคยุโรป มีส านักงานอยู่ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  
ส าหรับประเทศไทยมีองค์กรที่ส าคัญในการก ากับดูแลสุขภาพของประชาชนคือ กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามภารกิจและนโยบายของรัฐโดยมีบทบาทที่เป็นองค์กร
หลักด้านสุขภาพในการคุ้มครอง ป้องกันดูแล และส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
ห่างไกลโรค และมีหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขคอยท าหน้าที่เฉพาะด้านเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขในการตอบสนองแผนงานและนโยบายขององค์กรหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรม
สุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งกรม
ต่างๆ เหล่านี้ด าเนินการตามภายใต้พันธกิจที่ประเทศไทยมีต่อองค์การอนามัยโลกด้วย เช่น             
กรณีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ประเทศไทยด าเนินการตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ( International Health Regulations 2005) ซึ่งมีสถานะเยี่ยง
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ (Treaty) ที่ได้รับการยอมรับของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก    
ณ ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ครั้งที่ 58 วันที่ 23 พฤษภาคม 2548  
โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับส่วนราชการในหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการ International Health Regulations (2005) ให้ท าหน้าที่
และรับผิดชอบเป็นจุดสถานที่ประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (National IHR Focal Point) 
แห่งประเทศไทย ซึ่งในสาระส าคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2005 นั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวางแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาภัยต่อสุขภาพกรณีฉุกเฉินข้ามชาติ       
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการป้องกันของการแพร่ระบาดของภัยต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ คาดหวังให้มี
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ผลกระทบต่อการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศน้อยที่สุด และยังเป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่
ภารกิจให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องการตรวจจับและการตอบสนองของภัยต่อสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
ข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ บทบัญญัติของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
ก็ยังได้ก าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีหน่วยงานท าหน้าที่เป็นผู้แทน (National IHR 
Focal Point) ในการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกและการด าเนินการตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ เช่น การแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกให้ทราบภายในหนึ่งวันหากพบกรณีโรคฝีดาษ โปลิโอ 
โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ (ในคน) ที่เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งเหตุการณ์ที่พิจารณาว่าเป็นภัยต่อ
สุขภาพฉุกเฉินข้ามชาติ และก าหนดให้แต่ละประเทศต้องพัฒนาด้านศักยภาพของการเฝ้าระวังและ
การสอบสวน การควบคุมโรค ทั้งในส่วนการเฝ้าระวังตามปกติบริเวณตามช่องทางเข้าออกของ      
แต่ละประเทศและในการตรวจจับและตอบสนองของภัยที่มีผลต่อสุขภาพฉุกเฉินข้ามชาติ เป็นต้น50 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) เป็น
การรวมตัวกันของประเทศทั่วโลกเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวด้านระบบการดูแลและรักษาสุขภาพของ
ประชากรทุกมุมโลก โดยเน้นให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชากรของประเทศที่ด้อยระบบด้านสุขภาพ
ภายใต้หลักมนุษยธรรม ให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐานเพ่ือความมั่นคงทางมวล
มนุษยชาติ โดยการก าหนดมาตรการในระดับสมัชชาเพ่ือให้เป็นแนวทางของรัฐสมาชิกในการก าหนด
ภารกิจและหน้าที่เพ่ือคุ้มครองประชาชนของประเทศตน มีการพัฒนาร่วมกันทั้งด้านความรู้ทาง
การแพทย์เพ่ือป้องกันและก าจัดสิ่งอันตรายต่างๆ ต่อสุขภาพและความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนให้มีความผาสุกเพราะความมีสุขภาพที่ดีและสามารถดูแลป้องกันตนเองได้ 

2. คณะกรรมาธิการร่วมสากล (Joint Commission International: JCI) 
The Joint Commission หรือคณะกรรมาธิการร่วม เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก าไรและ

ได้รับการยอมรับในระดับสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1951 ซึ่งเป็นสถาบันของสหรัฐอเมริกา มีภารกิจ
ในการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นด้วยการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน     
โดยวิธีการประเมินมาตรฐานขององค์กรที่ให้บริการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งด้านความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ดี ความมีคุณภาพสูงสุดและความปลอดภัยในทุกพ้ืนที่

                                                           
50ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, International Health Regulations (2005) กฎ

อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, 2559), หน้า ข-ค. 
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ทั่วโลก ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมจะประเมินและให้การรับรององค์กรให้บริการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ
ดังกล่าว51  

Joint Commission International (JCI) ถูกตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เป็นสาขาระหว่าง
ประเทศของ The Joint Commission ในมาตรฐานของ JCI ในทุกๆ ครั้งที่มีการปรับปรุงจะเพ่ิม  
ความปลอดภัยและคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งเป็นแนวก าหนด
มาตรฐานสากลที่มุ่งประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย การด าเนินการตรวจประเมินตามข้อก าหนดของ JCI นั้นจะพิจารณารับรองสถานพยาบาล โดย
ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการขององค์กร ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบความปลอดภัยทางกายภาพโดยรวม ระบบการรองรับกรณีภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรค ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเข้ามาในโรงพยาบาล
จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยพึงมี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่
เป็นแก่ผู้ป่วย รวมถึงกระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือให้การดูแลรักษาเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย  
JCI จึงเป็นองค์กรสากลในการก าหนดมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
อันมีภารกิจส าคัญคือ การรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพระหว่างประเทศ52 

ข้อก าหนดตามมาตรฐานของ JCI ก าหนดให้องค์กรที่ให้บริการดูแลด้านสุขภาพที่ประสงค์จะ
ขอตรวจรับรองมาตรฐานโดย JCI ต้องรับการตรวจประเมินที่ประกอบไปด้วย 4 หมวดส าคัญ ได้แก่53 
             1)  ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการเข้ าร่ วม เ พ่ือการรับรอง  ( Accreditation Participation 
Requirements: APR)  
 2) มาตรฐานที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Center Standard) ประกอบด้วย  

   2.1) มีเป้าหมายเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เป็นสากล (International Patient Safety 
Goals: IPSG)  

                                                           
51The Joint Commission, History of The Joint Commission, Retrieved July 3, 

2017 from https://www.jointcommission.org/about_us/history.aspx. 
52Joint Commission International, About JCI, Retrieved July 3, 2017 from 

http://www.jointcommissioninternational.org/about/.  
53Joint Commission International, Joint Commission International Accreditation 

Standards for Hospitals 5th edition 1 April 2014, Retrieved July 3, 2017 from 
https://www.kfshrc.edu.sa/store/media/1oh.pdf. 
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   2.2) ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Access to Care and 
Continuity of Care: ACC) 

   2.3) สิทธิของผู้ป่วยและคนในครอบครัว (Patient and Family Rights: PFR)  
   2.4) การประเมินเกี่ยวกับผู้ป่วย (Assessment of Patients: AOP)  
   2.5) การให้การดูแลผู้ป่วย (Care of Patients: COP)  
   2.6) การดูแลผู้ป่วยด้วยวิสัญญีและศัลยกรรม (Anesthesia and Surgical Care: ASC)                
   2.7) การจัดการเกี่ยวกับยาและใช้ยา (Medication Management and Use: MMU)   
   2.8) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและคนในครอบครัว (Patient and Family 

Education: PFE) 
          3) มาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรบริการด้านสุขภาพ (Health Care Organization 
Management Standards) ประกอบด้วย  
              3.1) การพัฒนาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Quality Improvement and 
Patient Safety: QPS)  
              3.2) การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Prevention and Control of Infections: PCI)             
              3.3) การก ากับดูแล มีภาวะผู้น า รวมถึงการมีทิศทางขององค์กร ( Governance 
Leadership, and Direction: GLD)  
              3.4) การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และด้านความปลอดภัยของสถานที่ (Facility 
Management and Safety: FMS)  
              3.5) เรื่องคุณสมบัติและความรู้ของบุคลากร (Staff Qualifications and Education: 
SQE)  
              3.6) การจัดการด้านสารสนเทศ (Management of Information: MOI) 
          4) มาตรฐานศูนย์ศึกษาทางการแพทย์ (Academic Medical Center Hospital Standards) 
ประกอบด้วย   
              4.1) การให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ ( Medical 
Professional Education: MPE)  
              4.2) โปรแกรมเก่ียวกับการวิจัยมนุษย์ (Human Subjects Research Programs: HRP)  

อาจสรุปได้ว่าด้วยความเชื่อมั่นและการยอมรับในมาตรฐาน JCI ท าให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการการรักษาพยาบาลขององค์กรที่ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ   
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและทัดเทียมกับมาตรฐานที่ใช้เป็นสากลว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด
ด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งท าให้ระบบการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ หากกรณี
ไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดของ JCI หรือไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดอาจถูกเพิกถอนการ
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รับรองมาตรฐานนั้นได้ อันเกิดเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อประชาชนผู้รับบริการด้านสุขภาพที่จะได้  
มีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพและได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้ มีสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจประเมินและ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI แล้วกว่า 300 แห่งจาก 39 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส าหรับประเทศไทย    
มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI รวม 53 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 43 แห่ง และคลินิก
อีก 10 แห่ง54  

3. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (The Healthcare Accreditation Institute: HI) 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255255ซึ่งเดิมมีที่มาจากงานวิจัย
กลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อปี พ.ศ. 
2540 และก่อตัวเป็นสถาบันภายใต้ สวรส. เมื่อปี พ.ศ. 2542 ชื่อว่าสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) โดยมีการด าเนินงานภายใต้หลักการส าคัญคือ องค์กรที่เป็นกลาง มีความ
น่าเชื่อถือ คล่องตัว มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานวิชาการและสอดคล้องกับบริบทสาธารณสุขและ
วัฒนธรรมของประเทศ56 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีบทบาทอย่างมาก ในการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตามแนวทางที่เป็นข้อก าหนด        
ที่เรียกว่า มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล 
รวมทั้งก าหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาล 
          ข) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 

ค) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

                                                           
54กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, Joint Commission International (JCI) มาตรฐาน

สถานพยาบาลระดับสากล: Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ, (นนทบุรี: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 
2559), 1. 

55พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2552, ราชกิจจานุเบกษา 126 (22 มิถุนายน 2552) หน้า 17. 

56สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), ประวัติความเป็นมา,  ค้นวันที่ 4 
กรกฎาคม 2560 จาก https://www.ha.or.th. 



36 
 

ง) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และการให้บริการการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล 

จ) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศและภาคเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล 

ฉ) จัดท าหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล57 

ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและจัดท ามาตรฐานเพ่ือ
ขอรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาลจะให้การรับรองสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมถึง
สถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐด้วย58ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ได้รับการรับรองจากองค์กรสากล
คือ The International Society for Quality in Health Care (ISQua) ครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2553 และครั้งที่สอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

ISQua คือ สมาคมระหว่างประเทศเพ่ือการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
1985 มีภารกิจเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันการพัฒนาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ 
การดูแลสุขภาพทั่วโลกผ่านทางการศึกษาและแบ่งปันความรู้ การประเมินด้านภายนอก การสนับสนุน
ระบบสุขภาพและการเชื่อมต่อผู้คนผ่านเครือข่ายโลก โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพส าหรับผู้ป่วย
และคนในครอบครัวได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ด้วยการให้
ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและนโยบาย ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการขององค์การอนามัยโลกและยังมีส่วนร่วมในการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคเก่ียวกับดูแลสุขภาพและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการดูแลและบริการสุขภาพ 
รวมถึงการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยแก่หน่วยงานบริการดูแลสุขภาพ  และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอ่ืนๆ ทั่วโลกภายใต้ข้อก าหนดที่เรียกว่า Company Act 2014, Constitution 

                                                           
57มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. 2552. 
58สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) , ระเบียบคณะกรรมการบริหาร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2556, 6 พฤศจิกายน 2556. 
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of a company limited by guarantee, Memorandum of association of The international 
society for quality in health care company limited by guarantee59  

อาจสรุปได้ว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรใน
ระดับประเทศที่ท าหน้าที่ประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ส าหรับสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาลทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินและให้การรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งมี
การรับรองเกณฑ์มาตรฐานนี้จากองค์กรระดับสากลคือ  The International Society for Quality   
in Health Care (ISQua) จึงท าให้เกณฑ์มาตรฐานที่ให้การรับรองสถานพยาบาลฉบับนี้มีสถานะ
ทัดเทียมมาตรฐานที่เป็นสากลเช่นเดียวกัน แต่โดยขอบเขตการปฏิบัติขององค์การมหาชนเช่นนี้จะให้
การรับรองภายใต้อ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดเอาไว้ในกฎหมาย ซึ่งจะให้การรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลที่ได้จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือ
เป็นมาตรฐานหนึ่งที่ได้รับความน่าเชื่อถือและอาจเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปที่ก าหนดเอาไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

4. สมาคมศัลยกรรมความงามพลาสติกแห่งนานาชาติ (International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery: ISAPS)  

สมาคมศัลยกรรมความงามพลาสติกแห่งนานาชาติ หรือ  International Society of 
Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) เป็นองค์กรวิชาชีพชั้นน าของโลกส าหรับกลุ่มศัลยแพทย์ด้าน
ความงาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยสมาชิกของ ISAPS ประกอบด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งและ
ศัลยแพทย์พลาสติกที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกกว่า 3,200 คนใน 103 ประเทศทั่วทุกทวีป สะท้อนถึง
ภารกิจขององค์กรด้านศัลยกรรมความงามระหว่างประเทศ ตามกฎบัตร ISAPS ที่ได้ลงนาม ณ 
องค์การสหประชาชาติ 

1) บทบาทของ ISAPS เกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม  
ส าหรับ ISAPS หรือสมาคมศัลยกรรมความงามพลาสติกแห่งนานาชาตินั้นก็มีข้อบัญญัติ   

ทางกฎหมายที่เรียกว่า International Society of Aesthetic Plastic Surgery BY-LAWS ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่  

ก) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้เพ่ือความก้าวหน้าด้านการท าศัลยกรรม
พลาสติกระหว่างศัลยแพทย์พลาสติก 

                                                           
59The International Society for Quality in Health Care (ISQua), Who we are, 

Retrieved July 4, 2017 from http://www.isqua.org/who-we-are/who-we-are. 
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ข) เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และปรับปรุงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรมพลาสติกเพ่ือความ
งามระหว่างศัลยแพทย์และผู้ฝึกอบรม  

ค) เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานสูงสุดด้านทักษะวิชาชีพ และความสามารถที่เป็นคุณสมบัติของ
ศัลยแพทย์พลาสติกท่ีมีความสนใจด้านศัลยกรรมความงาม  

ง) เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดในพฤติกรรมส่วนบุคคลและ
ทางวิชาชีพ อันถือเป็นคุณสมบัติของศัลยแพทย์พลาสติกท่ีมีความสนใจด้านศัลยกรรมความงาม 

จ) ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของศัลยแพทย์พลาสติกที่มีความ
สนใจด้านศัลยกรรมความงามในทุกส่วนของโลกที่จัดท ามาตรฐานการฝึกอบรมและการปฏิบัติเพ่ือ
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

ฉ) เพื่อพัฒนาและรักษาตัวแทนสมาชิกที่มีความส าคัญจากทุกพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของโลก  
ช) ก าหนดชื่อและจุดมุ่งหมายของสมาคมนี้ ก่อนจัดระบบการแพทย์ระหว่างประเทศอย่าง

เป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะส่งเสริมด้านศัลยกรรมความงามพลาสติกในแวดวงสาขาสาขาศัลยกรรม
พลาสติกทั่วโลก60

 

ISAPS จึงเป็นมาตรฐานที่ส าคัญส าหรับการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิกใน
กระบวนการด้านเทคนิคและทางเลือกใหม่ๆ ในการท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม และ ISAPS ยังท า
หน้าที่เป็นตัวเชื่อมกับหลากหลายสมาคมอาชีพและกับองค์กรต่างๆ และนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นของสมาคม
ศัลยศาสตร์ตกแต่งด้านความงามนานาชาติ ( ISAPS) ได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการ
ท าศัลยกรรมความงามส าหรับผู้คนทั่วโลกควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทางการแพทย์โดยมีการก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้61  

1. เรื่องคุณสมบัติของศัลยแพทย์  
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลกในการท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม

และเพ่ือความมั่นใจว่าสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าสมาชิกของ ISAPS เป็น
ศัลยแพทย์ชั้นน าของสมาคมศัลยกรรมความงามพลาสติกแห่งนานาชาติ โดยการบันทึกประวัติด้าน
ความปลอดภัยและจริยธรรมของศัลยแพทย์และมีการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 3 ปี 

 
 

                                                           
60International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), International 

Society of Aesthetic Plastic Surgery BY-LAWS (USA: ISAPS, 2016), p. 1. 
61International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), How ISAPS 

Promotes Safety, Retrieved  May 1, 2017  from https://www.isaps.org/. 
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2. เรื่องการฝึกอบรมศัลยแพทย์  
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาด้านความงามทั่วโลก ซึ่งสภาการศึกษาของ ISAPS มีการจัดสัมมนา

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองและหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับสมาชิกตามโครงการ ISAPS Visiting 
Professors น าเสนอการศึกษาด้านความงามสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค
ล่าสุดและความก้าวหน้าที่เข้าถึงได้มากขึ้นของเหล่าศัลยแพทย์ฝีมือชั้นเยี่ยม 

3. เรื่องสถานท่ีให้บริการ  
โดยร่วมมือกับสมาคมอเมริกันเพ่ือการรับรองระบบงานของแผนกผ่าตัดผู้ป่วยนอกระหว่าง

ประเทศ (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities 
International : AAAASFI) ซึ่ง ISAPS ส่งเสริมมาตรฐานและการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอส าหรับแผนก
การผ่าตัด เมื่อศัลยแพทย์ด าเนินการผ่าตัดในสถานที่ได้รับการรับรอง ท าให้ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับการดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด 

4. เรื่องการศึกษาของผู้ป่วย  
ISAPS ได้จัดให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโดยการให้แหล่งข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ

ขั้นตอนทั่วไป คู่มือการเดินทางเพ่ือการรักษา เว็บไซต์ของสมาชิก บล็อกและจดหมายข่าว เป็นต้น 
5. เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค  
คณะกรรมการบริหารของ ISAPS มุ่งมั่นที่จะปกป้องประชาชนในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาต การใช้วิธีการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุมัติและ
อุปกรณ์และวัสดุที่ล้าสมัย ISAPS จะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการท าศัลยกรรม
พลาสติกอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งดูแลแก้ไขด้านแนวทางและข้อบังคับที่เป็นข้อกังวลของผู้บริโภค เช่น 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ 

2) บทบาทของ ISAPS เกี่ยวกับสถานพยาบาลด้านความงาม 
          ISAPS ได้ก าหนดมาตรฐานของสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ตกแต่งด้านความงาม 
ตามที่สมาคมอเมริกันเพ่ือการรับรองระบบงานของแผนกผ่าตัดผู้ป่วยนอกระหว่างประเทศ                       

(AAAASFI) วางแนวทางไว้ โดยจัดท าเป็นคู่มือรับรองมาตรฐานสากล (International Accreditation 
Standards Manual) เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งคู่มือนี้มีลักษณะเป็นการระบุข้อมูล
แบบบัญชีรายการ ที่มีเนื้อหาของเรื่องการให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรมและด้านทันตกรรม มีการ
ก าหนดหลักมาตรฐานทั่วไป มาตรฐานของผ่าตัดศัลยกรรมและด้านทันตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้
ร่วมกันของนานาประเทศสมาชิก 
          AAAASF ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เพ่ือก าหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ
ในห้องผู้ป่วยนอก ซึ่ง AAAASF ให้การรับรองสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหลายพันแห่งทั่วโลกท าให้
เป็นหนึ่งในองค์กรที่ไม่หวังผลก าไรที่ใหญ่ที่สุด ทั้งนี้  ท าให้แพทย์ ผู้ช านาญการแพทย์ นักกฎหมาย 
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หน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐ และผู้ป่วยได้เข้าใจว่า AAAASF ได้สร้างมาตรฐานสูงสุดในการให้การ
รับรอง ส าหรับมาตรฐานที่ส าคัญที่ให้ AAAASF  ให้การประเมินและรับรอง ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยนอก
และห้องผ่าตัดตามมาตรฐานโรงพยาบาล การมีศัลยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการและ
สิทธิพิเศษส าหรับโรงพยาบาลในขั้นตอนของการรับรอง การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับความรู้สึก
เพ่ือให้ระดับความรู้สึกลึกขึ้น การมีสภาพแวดล้อมการผ่าตัดที่ปลอดภัยและสะอาด ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานที่เข้มงวด เป็นต้น62 

ส าหรับประเทศไทยนั้นก็มีองค์กรในการควบคุมก ากับวิชาชีพด้านการให้บริการศัลยกรรม
ความงามคือ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยภายใต้สังกัดแพทยสภา โดยราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่ก าหนดความเป็นวิชาชีพเฉพาะทางด้าน
ศัลยแพทย์ ซึ่งมีสาขาและอนุสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สาขาศัลยศาสตร์   
ทรวงอก สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาประสาทศัลยศาสตร์ และสาขากุมารศัลยศาสตร์ ส าหรับ   
อนุสาขา ได้แก่ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ อนุสาขาศัลยศาสตร์
หลอดเลือด และอนุสาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ทั้งนี้ หลักสูตรความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มีไว้เพ่ือรักษาผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก
ความพิการต่างๆ เช่น ความพิการแต่ก าเนิด ได้แก่ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ความพิการของกะโหลก
ศีรษะและใบหน้า ความพิการผิดปกติของมือ ความพิการซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุไหม้น้ าร้อนลวก ท าให้
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น นิ้วมือหงิกงอ คอ ไหล่ ข้อศอก แขนขายึดติดกันยืดไม่ออก เป็นต้น แต่
ส าหรับวิชาชีพศัลยกรรมด้านความงามของประเทศไทย ไม่มีสาขาที่ก าหนดไว้ชัดเจน เพียงแต่เป็นการ
อาศัยวิชาชีพทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการศัลยกรรมความงามตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดโดยแพทยภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย63ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าประเทศไทยนั้นการให้บริการด้านศัลยกรรมความงามจะ
กระท าได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งที่ได้รับอนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแล้วเท่านั้น แต่ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังไม่มีหลักสูตรทางด้านศัลยกรรมความงามเป็น
หลักสูตรหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่มีการรับรองจากแพทยสภาแต่อย่างใด ส าหรับมาตรฐานเกี่ยวกับ

                                                           
62American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities International, Who We 

Are, Retrieved  July 1, 2017  from https://www.aaaasf.org/who-we-are/who-is-AAAASF. 
63ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง , ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 
2560 จาก http://www.rcst.or.th/th/. 
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สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านความงาม ก็เป็นไปตามมาตรการและเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งอยู่ในความก ากับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 จากบทบาทและหน้าที่ขององค์กรสากล ในด้านระบบบริการสุขภาพและด้านความงาม
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์กรจะให้ความส าคัญด้านมาตรฐานการดูแลรักษาของผู้ให้บริการและ
ด้านความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหัวใจหลักของการบริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้  เนื่องจากว่าการ
ดูแลรักษาด้านสุขภาพมีลักษณะเป็นการกระท าต่อมนุษย์ ด้วยการอาศัยวิชาความรู้ความช านาญและ
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อ หรือความล้มเหลวของการรักษา อันส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและชีวิต
ของผู้รับบริการ ดังนี้  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาด้านระบบบริการสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่
ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพให้เป็นบรรทัดฐานที่
พึงปฏิบัติและมีแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัยและ    
มีสวัสดิภาพด้านการรักษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการแพทย์และการดูแลรักษา 
รวมถึงความมั่นคงและความยั่งยืนในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาและความส าคัญใน
การจัดท าเกณฑ์การก ากับมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพและเกณฑ์การก ากับมาตรฐานการ
ให้บริการด้านความงาม ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป โดยได้จัดแบ่งเกณฑ์มาตรฐานออกเป็น 4 
ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านระบบการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านผู้ให้บริการ และด้าน
ผู้รับบริการ            
 

2.3.1 เกณฑ์การก ากับมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพ 
                  2.3.1.1 ระบบการให้บริการ 
                            1) ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษาและต่อเนื่อง                                           
                         ในระบบโรงพยาบาลต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยส าหรับการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล โดยการจัดท าเวชระเบียนประวัติเกี่ยวกับผู้ป่วยตามลักษณะอาการและความรุนแรงของ
โรคหรือลักษณะการรับบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลกรณีฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วน จะต้องได้รับการประเมินและรักษาก่อนผู้ป่วยอ่ืน ซึ่งต้องมีกระบวนการส าหรับการรับไว้เป็น
ผู้ป่วยในและการลงทะเบียนผู้ป่วยนอกด้วย เช่น การจัดล าดับความต้องการของผู้ป่วยตามสภาวะของ
ผู้ป่วยเมื่อแรกรับเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลที่จะเกิดขึ้นและ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการดูแล การประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย  รวมถึงการจัดการ
ปริมาณผู้ป่วย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถดูแลได้ทันเวลาและอาจส่งผล
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ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น การรับเป็นผู้ป่วยใน การประเมินและการรักษา การโอนย้าย และ
จ าหน่ายผู้ป่วย เป็นต้น64 
                     ส าหรับกระบวนการให้บริการดูแลผู้ป่วยต้องมีความต่อเนื่องและมีการ
ประสานงานระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระหว่างแพทย์ พยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ
อ่ืนๆ เช่น การมอบหมายให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย การโอนย้ายข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยไปพร้อมกับผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงการมีนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งต่อ
หรือจ าหน่ายผู้ป่วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและความต้องการในการดูแลหรือการรับ
บริการต่อเนื่อง สิ่งที่ส าคัญคือการให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจกับความจ าเป็นในการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วย มีการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านบริการสุขภาพและหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการส่งต่อทันเวลาและเหมาะสม  
มีการจัดท าและสรุปข้อมูลเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย เช่น การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและการนัดติดตามตรวจ
รักษาควรเป็นรูปแบบและภาษาที่ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายและเวชระเบียนของผู้ป่วยต้องจัดท าเป็นต้นฉบับ
และส าเนาสรุปข้อมูลเมื่อจ าหน่าย กรณีเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกที่ต้องการการดูแลหรือการวินิจฉัย
ที่มีความซับซ้อนให้แสดงประวัติการดูแลทางการแพทย์และให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ
ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปและมีกระบวนการส าหรับการจัดการและติดตามผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์สมัครใจรับ
การรักษา และรวมถึงกรณีไม่สมัครใจรับการรักษาโดยไม่ได้แจ้งด้วย65 
                              ในกรณีมีการโอนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยอื่นหรือโรงพยาบาลอ่ืนตามระดับการ
เจ็บป่วยและความต้องการที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยนั้น 
โรงพยาบาลต้องจัดท ากระบวนการโอนย้ายผู้ป่วย เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ป่วยปลอดภัยจากการโอนย้าย เช่น 
วิธีการส่งมอบความรับผิดชอบระหว่างผู้ให้บริการ  เกณฑ์บ่งชี้ว่าเมื่อไรที่จ าเป็นต้องโอนย้ายมี
ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยระหว่างการโอนย้าย และมียา อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องจัดไว้
ระหว่างการโอนย้าย ส าหรับหน่วยที่รับผู้ป่วยจะต้องได้รับสรุปสภาวะทางการรักษาและการปฏิบัติ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการบันทึกกระบวนการโอนย้ายผู้ป่วยในเวชระเบียนผู้ป่วย
ด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังต้องมีกระบวนการส่งต่อ โอนย้าย หรือจ าหน่ายผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก รวมถึงการวางแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยลักษณะ
ของการเคลื่อนย้ายอาจแตกต่างกันไป โดยอาจจะเป็นรถพยาบาลหรือยานพาหนะอ่ืนของโรงพยาบาล

                                                           
64Joint Commission International, Joint Commission International Accreditation Standards 

for Hospitals 5th edition (USA: JCI, 2014), pp. 32-36. 
65Ibid., pp. 44-46. 



43 
 
หรือตามที่ได้ระบุแจ้งเอาไว้แล้วโดยครอบครัวหรือเพ่ือนผู้ป่วย ซึ่งการเคลื่อนย้ายที่เลือกใช้ขึ้นกับ
สภาวะและสถานะของผู้ป่วย ทั้งนี้ ยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด รวมถึงระบุถึงสภาวการณ์การเคลื่อนย้ายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ
ด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนยาและวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นภายในยานพาหนะ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ป่วยที่เคลื่อนย้าย เช่น การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุจากแผนกผู้ป่วยนอกกลับบ้าน
จะแตกต่างจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยไฟไหม้น ้าร้อนลวก ส าหรับกรณีที่ยานพาหนะ
ที่ให้บริการโดยวิธีท าสัญญาจัดหาบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะต้องท าให้มั่นใจว่าผู้รับช่วงปฏิบัติตาม
มาตรฐานส าหรับผู้ป่วยและความปลอดภัยของยานพาหนะและมีการรายงานคุณภาพของความ
ปลอดภัยให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ความคิดเห็นต่อการช่วยตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย66 
                            2) การประเมินเกี่ยวกับผู้ป่วย 
                               ในการประเมินเกี่ยวกับผู้ป่วย ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการประเมินความ
ต้องการบริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งต้องมีการก าหนดเนื้อหาสาระขั้น
พ้ืนฐานในการประเมินผู้ป่วยและระบุองค์ประกอบที่จ าเป็นของการซักประวัติและตรวจร่างกาย ทั้งนี้
เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือโดย
ใบรับรองเท่านั้นที่ท าการประเมินได้โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
                                ก) ประเมินเมื่อแรกรับส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายประกอบด้วยการประเมิน
ปัจจัยทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการตรวจร่างกายและประวัติสุขภาพ  
                                ข )  ระบุความต้องการในการดูแลด้านการแพทย์และด้านการพยาบาล 
จากการประเมินเมื่อแรกรับ และบันทึกไว้ในเวชระเบียนและด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายใน          
24 ชั่วโมงหลังจากรับไว้เป็นผู้ป่วยในหรือตามสภาวะของผู้ป่วย 
                                ค) มีกระบวนการในการรับการประเมินด้านการแพทย์เบื้องต้นก่อนที่จะ
รับเป็นผู้ป่วยใน หรือก่อนที่จะท าหัตถการแบบผู้ป่วยนอก เช่น การประเมินด้านการแพทย์เมื่อแรกรับ
ได้รับการบันทึกไว้ก่อนที่จะให้มีการระงับความรู้สึกเพ่ือผ่าตัดรักษา และรวมถึงความต้องการทางการ
แพทย์ ร่างกาย จิตใจ วัฒนธรรม เป็นต้น 
                                ง) ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองด้านภาวะโภชนาการและได้รับการส่งต่อเพ่ือ
ประเมินและรักษาต่อเมื่อจ าเป็น 
                                จ) ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทุกรายได้รับการคัดกรองความเจ็บปวดและ
ประเมินความเจ็บปวด 

                                                           
66Ibid., pp. 37-43. 
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                                ฉ) จัดให้มีการประเมินเมื่อแรกรับที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะราย ส าหรับ
กลุ่มผู้ป่วยพิเศษ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดรุนแรงหรือ
เรื้อรัง หญิงเจ็บครรภ์ หญิงที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์หรือ
จิตใจ ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดยาและหรือสุรา เหยื่อที่ถูกกระท าทารุณหรือถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยที่มีโรคติด
เชื้อหรือโรคติดต่อ ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ าบัดหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยซึ่งมีภูมิคุ้มกันพร่อง เป็นต้น 
                                ทั้งนี้ ในผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการประเมินซ ้าเป็นระยะตามสภาวะของ
ผู้ป่วยและการรักษา เพ่ือพิจารณาการตอบสนองต่อการรักษาและเพ่ือวางแผนส าหรับการรักษา
ต่อเนื่องหรือการจ าหน่ายผู้ป่วย67นอกจากนี้ ต้องมีการก าหนดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ท าการ
ประเมินและประเมินซ ้า ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตโดยใบอนุญาตประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนดเท่านั้น68                                 
                                ในการด าเนินการด้านการประเมินผู้ป่วยควรจัดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการพร้อมให้บริการ เพ่ือตอบสนองภาวะความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งบริการดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นและประเทศนั้นๆ 
ก าหนด เช่น การก าหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน่วยบริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือบริการพยาธิวิทยาคลินิก จัดให้มีโปรแกรมความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการทุก
ชิ้นได้รับการตรวจสอบ บ ารุงรักษา และสอบเทียบค่ามาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นต้น69ตลอดจนจัดให้มีบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยพร้อมให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองภาวะความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งบริการดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและประเทศนั้นๆ70 
                            3) การดูแลผู้ป่วย  
                               การดูแลผู้ป่วยต้องมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยทุกราย โดยมีกระบวนการดูแลที่จัดให้แก่
ผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การดูแลผู้ป่วยที่มีการวางแผนและบันทึกไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย มีก าหนด
กระบวนการดูแลผู้ป่วยทุกรายในลักษณะเดียวกัน และมีการบันทึกการตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิก
และหัตถการที่กระท าและผลการรักษาในเวชระเบียนผู้ป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยก็อาจมี

                                                           
67Ibid., pp. 63-65. 
68Ibid., pp. 66-67. 
69Ibid., pp. 72-79. 
70Ibid., pp. 79-84. 
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ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของวิธีการรักษาตามอาการของโรคและสภาวะอาการผู้ป่วย 
ได้แก่ 
                                3.1) การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง 
                                ในภาวะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง การให้บริการก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงซึ่ง
จะต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
บุคลากรต้องได้รับการอบรมเพ่ือรับรู้และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาวะของผู้ป่วยอยู่
ตลอดเวลา ด้านบริการกู้ชีพมีพร้อมใช้ในโรงพยาบาล มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเป็น
แนวทางการด าเนินการ การใช้ การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง      
มีอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของผู้ป่วย สอดคล้องกับการดูแลทางคลินิกและมีความ
หลากหลายให้เลือกเพ่ือให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงด้านโภชนาการได้รับโภชนบ าบัดหรือผู้ป่วยได้รับการ
บ าบัดความเจ็บปวดอย่างได้ผล ตลอดจนการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยโดยการดูแลผู้ป่วยที่
ก าลังจะเสียชีวิตให้มีความสุขสบายและคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของผู้ป่วย71 
                                3.2) การดูแลผู้ป่วยด้านวิสัญญีและศัลยกรรม  
                                ในการให้บริการด้านวิสัญญีหรือการท าให้สงบและระงับความรู้สึกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพของท้องถิ่นและประเทศนั้นๆ
โดยก าหนดผู้ที่มีความเหมาะสม เพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านบริการวิสัญญี และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านบริการวิสัญญี ต้องด าเนินการตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติส าหรับแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่ เช่น การบันทึกและตรวจติดตามกระบวนการท าให้สงบที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ มีการอธิบายเรื่องความเสี่ยงและประโยชน์ รวมถึงทางเลือกของการท าให้สงบ 
ให้กับผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ มีการวางแผนการให้การระงับความรู้สึก
ของผู้ป่วยแต่ละรายและบันทึกเป็นหนังสือ มีการเฝ้าติดตามทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยแต่ ละรายอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างให้การระงับความรู้สึกและบันทึกไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย ตลอดจนการวางแผนและ
บันทึกแผนการดูแลทางศัลยกรรมส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายตามผลการประเมินผู้ป่วย เป็นต้น72 
                           4) การจัดการเกี่ยวกับยาและการใช้ยา 
                               ในการใช้ยาในโรงพยาบาลต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนด มีการจัดระบบต่อการตอบสนองความต้องการยาของผู้ป่วยและด าเนินการภายใต้การก ากับ
ดูแลและค าแนะน าของเภสัชกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีเหมาะสม  
โดยเลือกยาที่ให้บริการอย่างเหมาะสมส าหรับการสั่งใช้ เก็บไว้ในคลังยาหรือพร้อมให้บริการและ

                                                           
71Ibid., pp. 88-97. 
72Ibid., pp. 108-117. 
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สามารถจัดหายาที่ไม่มีในคลังยาหรือไม่มีใช้ปกติในโรงพยาบาลหรือในเวลาที่ห้องยาปิดท าการและมี
วิธีก ากับดูแลบัญชียาและการใช้ยา มีการจัดเก็บยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เช่น ก าหนดแนวทาง
การเก็บและควบคุมการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง มียาฉุกเฉินพร้อมใช้และมีระบบการเรียกเก็บคืนยา 
นอกจากนี้ การเขียนค าสั่งใช้ยาหรือการสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดค าสั่งการใช้ยาเป็นไปตามนโยบาย 
และระเบียบที่ก าหนด เช่น ผู้ที่สั่งใช้ยาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับอนุญาต หรือมีการ
บันทึกยาท่ีได้รับการสั่งและใช้แก่ผู้ป่วยไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย ตลอดจนมีการเฝ้าติดตามผลของยาต่อ
ผู้ป่วยรวมถึงมีการรายงานความเคลื่อนไหวทางยา เป็นต้น73 
                           5) ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย  
                               ในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องจัดท าแนวทางที่ส าคัญเพ่ือความ
ปลอดภัย ได้แก่  
                               ก) จัดท าแนวทางเพ่ือเพ่ิมความถูกต้องเกี่ยวกับการระบุตัวผู้ป่วยที่อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด เนื่องจากผู้ป่วยอาจจะได้รับยากล่อมประสาทหรือ
รู้สึกสับสนอาจมีการเปลี่ยนเตียง เปลี่ยนห้องหรือเปลี่ยนต าแหน่งที่อยู่ในโรงพยาบาล  
                               ข) จัดท าแนวทางในการเพ่ิมความปลอดภัยของการใช้ยาที่ต้องระมัดระวัง   
รวมถึงจัดท าแนวทางในการจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้สารละลายเกลือแร่ที่มีความ    
เขม้ข้นสูง 
                               ค) จัดท าแนวทางเพ่ือสร้างความมั่นใจในการผ่าตัดให้ถูกต าแหน่ง          
ถูกหัตถการ ถูกคน รวมถึงจัดท าแนวทางเพ่ือก าหนดการขอเวลานอกในห้องผ่าตัดก่อนที่จะเริ่มการ
ผ่าตัดเพื่อให้มั่นใจการผ่าตัดให้ถูกต าแหน่ง ถูกหัตถการและถูกคน  
                               ง) มีการจัดท านโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการท าความ
สะอาดมือเพ่ือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยควรก าหนดแนวทางการท าความสะอาดมือที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ
สหรัฐ (US CDC) เป็นต้น 
                               จ) จัดท าแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายต่อผู้ป่วยจากการพลัดตก
หรือหกล้ม เนื่องจากการพลัดตกหรือหกล้มในโรงพยาบาลก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ป่วย โดยควรจะ
ประเมินความเสี่ยงและด าเนินการ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการก าหนดแนวทางการปฏิบัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม74 
   

                                                           
73Ibid., pp. 120-131. 
74Ibid., pp. 22-28. 
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                           6) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและคนในครอบครัวผู้ป่วย  
                               การจัดให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและคนในครอบครัว เพ่ือวัตถุประสงค์ในการช่วย
ให้ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลและการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
โดยมีการประเมินความรู้ที่ผู้ป่วยแต่ละรายจ าเป็นต้องได้รับและบันทึกไว้ในเวชระเบียน รวมถึงมีการ
ประเมินความสามารถในการเรียนรู้และความเต็มใจที่จะเรียนรู้ของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยด้วย 
และมีวิธีการให้ความรู้ ค านึงถึงค่านิยมและความพึงใจของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วยและบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ประกอบ
วิชาชีพมีบทบาทด้านความร่วมมือเพ่ือให้ความรู้ดังกล่าวด้วย75   
                  2.3.1.2 สถานที่ให้บริการ 
         1) อาคารสถานที่และความปลอดภัย  
                                โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารสถานที่ โดยการจัดท าเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง
ต่อผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งจะต้องก าหนดบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการท าหน้าที่ก ากับดูแลและวางแผนโครงการเพ่ือลดและจัดการความเสี่ยงใน
สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ในการวางแผนโครงการก็เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ตลอดจนตรวจสอบและสร้างแผนงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้  จะต้องมีการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดท าบัญชีรายการ การจัดเก็บและการใช้วัตถุอันตรายและก าจัด
วัตถุอันตราย การจัดท าแผนการบริหารด้านฉุกเฉินจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยอ่ืนๆ  
การวางแผนส าหรับการป้องกันในการตรวจจับความผิดปกติตั้งแต่เกิดเหตุ การดับเพลิงและทางออกที่
ปลอดภัย เพ่ือตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินจากอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีการทดสอบแผน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับควัน
ไฟและการดับเพลิง และมีการจ ากัดพ้ืนที่การสูบบุหรี่ให้อยู่ในพื้นท่ีนอกบริเวณดูแลผู้ป่วย เป็นต้น76  
                            2) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
                                ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการก ากับดูแลด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีการก าหนดกระบวนส าหรับการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อทั้งหมดท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ พยาบาล และบุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการที่
ทันสมัยและแนวทางปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐาน

                                                           
75Ibid., pp. 133-135. 
76Ibid., pp. 190-204. 
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ส าหรับสุขอนามัยและความสะอาด และระบบครอบคลุมถึงการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้ อโดยอาจ
ก าหนดจุดส าคัญ ซึ่งอิงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามความเสี่ยง อัตราและแนวโน้มของ
การติดเชื้อ เนื่องจากงานบริการสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ นอกจากนี้ การท าหัตถการ
ต่างๆ ควรมีถุงมือ หน้ากากปิดจมูก และปาก อุปกรณ์ป้องกันดวงตา เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
รวมถึงการจัดการด้านวัสดุที่ใช้ครั้งเดียว หรืออาจใช้ซ ้าได้ตามที่กฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับที่
อนุญาตให้ท าได้ เช่น การจัดการขยะท่ีใช้แล้ว การก าจัดเข็มและของมีคม ตลอดจนมีมาตรการป้องกัน
ด้วยการแยกผู้ป่วยเพื่อปกป้องผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการและบุคลากรจากโรคติดต่อ77 
                            3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
                                มีกระบวนการจัดการสารสนเทศในการรักษาข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นความลับ
และมีความปลอดภัยในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีการก าหนดระยะเวลาเก็บรักษาเวชระเบียนและข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐานและก่อนที่จะน าข้อมูลมาใช้จะต้องมีการประเมินถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยต้องมีมาตรการปกป้องการสูญหาย ถูกท าลาย แก้ไข
ดัดแปลงและการเข้าถึงหรือน าไปใช้ ในส่วนการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจะต้องระบุผู้ที่ท าบันทึกข้อมูลใน
เวชระเบียนผู้ป่วยและต้องระบุวันเวลาที่บันทึกด้วย78 
                  2.3.1.3 ผู้ให้บริการ  
                             ต้องก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนซึ่งมีความรู้และทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและการให้บริการและให้การฝึกอบรมบุคลากรระหว่าง
ประจ าการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนทุกสายงานต้องได้รับการปฐมนิเทศ   
เมื่อได้รับการบรรจุ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับแผนกและงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เฉพาะของต าแหน่งงาน ส าหรับในแต่ละสายงานก็จะมีการพิจารณาและตรวจสอบสถานะของ
บุคลากรในแต่ละสายงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์อยู่เสมอ เช่น การตรวจสอบและประเมินผล
ของบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆสามปีว่าจะมีการต่อสมาชิกภาพและมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่ โดยพิจารณาหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน การถูก
ด าเนินการทางวินัยจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและให้การรับรอง รวมถึงความสามารถทาง
ร่างกายและจิตใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย หรือการตรวจสอบและประเมินผลบุคลากรสายพยาบาล 
พิจารณาหลักฐานการศึกษาและฝึกอบรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน หลักฐานด้าน
ความสามารถซึ่งพยาบาลเคยปฏิบัติงาน ประวัติ ด้านสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้  เนื่องจาก
สถานพยาบาลมีการจ้างหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอ่ืนๆ ให้บริการและ

                                                           
77ibid., pp. 150-160. 
78ibid., pp. 228-236. 
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ดูแลผู้ป่วยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลผู้ป่วย เช่น พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้ช่วยผ่าตัด ผู้ช านาญ
ด้านการดูแลฉุกเฉิน เภสัชกร หรือผู้ที่ให้การดูแลทางเลือกอ่ืน เช่น การฝั งเข็ม ยาสมุนไพร 
โรงพยาบาลจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล79       
                  2.3.1.4 ผู้รับบริการ 
                   1) สิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพ 
          ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการรับบริการที่ส าคัญ ได้แก่ 
             ก) สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพ โดยปราศจากอุปสรรคทั้งใน
ด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคด้านอื่นๆ 
                                ข) ได้รับการดูแลด้วยความเคารพ และตระหนักถึงค่านิยมเกี่ยวกับความ
เชื่อส่วนตัวและศาสนา 
                                ค) ได้รับการดูแลด้วยความเคารพต่อความต้องการในภาวะความเป็น
ส่วนตัว 
                                ง) ได้รับการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินจากการถูกลักขโมยหรือสูญหาย 
                                จ) ได้รับการป้องกันจากการถูกท าร้ายร่างกายและการปกป้องคุ้มครอง
อย่างเหมาะสม 
                                ฉ) ได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาทางการแพทย์ทุกด้าน 
                                ช) ได้รับแจ้งให้ทราบ รวมถึงครอบครัวผู้ป่วยก็ได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิและ
ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือขอยุติการรักษาหรือไม่ให้มีการช่วยกู้ชีวิต และการละเว้นหรือยุติการ
รักษาเพ่ือยืดชีวิต 
                                ซ) ได้รับการประเมินและบ าบัดความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมและการดูแล
ด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจในช่วงสุดท้ายของชีวิต 
                                ฌ) มีสิทธิที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษา และข้อร้องเรียนดังกล่าว
ได้รับการทบทวนและแก้ไข รวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้  
                         ญ) ได้รับข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนในลักษณะและภาษาที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย 
                                 ฎ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนคือ การให้
ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว 

                                                           
79ibid., pp. 206-226. 
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                                ฏ) ให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวก่อนการผ่าตัด การระงับ
ความรู้สึก การใช้เลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือดและการรักษาหรือการท าหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง 
                                ฑ) ให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวอาจต้องให้ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ป่วย
เป็นผู้ตัดสินใจ (หรือตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วย)                                       
                                ฐ) ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับสภาวะการเจ็บป่วย 
แนวทางการรักษาและผู้ประกอบวิชาชีพที่จะให้การดูแลรักษา80 
          2) สิทธิในการตรวจสอบสถานพยาบาล 
                             ผู้รับบริการนั้นนอกจากจะได้รับความเชื่อมั่นและได้รับบริการด้านการรักษา
ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามท่ีสถานพยาบาลได้รับการรับรองจากองค์กรสากลแล้ว ผู้รับบริการยัง
สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองผ่านเว็บไซต์ขององค์สากลได้ด้ วย เช่น เว็บไซต์
ของ JCI เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจและความมั่นใจในสถานพยาบาลที่รับบริการ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
สถานพยาบาลได้ทั่วโลกและสถานพยาบาลแห่งนั้นเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานก็จะได้รับอนุมัติ  
ตราโล่ Quality Approval โดย Joint Commission International อันแสดงถึงมาตรฐานที่ได้รับ
การรับรองแล้ว  
               อาจสรุปได้ว่าเกณฑ์การก ากับมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสถาน
ประกอบการในรูปของโรงพยาบาลและคลินิกต่างต้องมีมาตรฐานของสถานพยาบาลตามที่ได้มี
ข้อก าหนดและระเบียบให้ปฏิบัติไว้ เพ่ือความปลอดภัยด้านสุขภาพและระบบการสาธารณสุขที่ดี
ส าหรับประชาชนทั่วไป และในปัจจุบันมาตรฐานสากลที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เช่น กฎอนามัยระหว่างประเทศ ( International Health Regulations 2005)   
ของ WHO ที่ใช้บังคับระหว่างประเทศ หรือ Joint Commission International Accreditation 
Standards for Hospitals ของ JCI ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการรับรองสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ 
หรือเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ   
60 ปี ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สามารถช่วยยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เนื่องด้วยได้มีการก าหนดเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน  ทั้งด้าน
ระบบการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัย ด้านผู้ให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ในสถานพยาบาล ตลอดจนการตรวจสอบให้การรับรองด้านมาตรฐาน ซึ่งท าให้ผู้ประกอบกิ จการ
สถานพยาบาลเล็งเห็นความส าคัญของมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
และภาพลักษณ์ท่ีดีแก่สถานพยาบาลอันเป็นผลดีแก่ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ และนัยทางหนึ่งยังส่งผล
ต่อการคุ้มครองด้านสุขภาพพลานามัยของประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วย 

                                                           
80ibid., pp. 50-60. 
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2.3.2 เกณฑ์การก ากับมาตรฐานการให้บริการด้านความงาม 
          ส าหรับเกณฑ์การก ากับมาตรฐานการให้บริการด้านความงาม องค์กร ISAPS ซึ่งเป็นองค์กร
นานาชาติสากลที่ดูแลและก ากับมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการด้านศัลยกรรมความงามพลาสติกและ
ศัลยแพทย์ทั่วโลก ได้ด าเนินการตามมาตรฐานของสมาคมอเมริกันเพ่ือการรับรองระบบงานของแผนก
ผ่าตัดผู้ป่วยนอกระหว่างประเทศ  (American Association for Accreditation of Ambulatory 
Surgery Facilities International : AAAASFI) ที่มีอยู่ในคู่มือมาตรฐานสากลที่เรียกว่า International 
Accreditation Standards Manual ซ่ึงสามารถพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้ ดังต่อไปนี้ 
                   2.3.2.1 ระบบการให้บริการ 
                   ในข้อบังคับทั่วไป ก าหนดให้การผ่าตัดศัลยกรรมและการบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักของ AAAASFI Core Standards และมาตรฐานการผ่าตัดศัลยกรรม
ของ AAAASFI Surgical Standards ซึ่งในเบื้องต้นได้ก าหนดและจัดแบ่งการให้บริการด้านผ่าตัด
ศัลยกรรมไว้ 4 ระดับ คือ Class A, Class B, Class C-M และ Class C โดยมีความแตกต่างกันแต่ละ
ระดับ ซึ่งจะต้องมีสิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับผ่าตัดศัลยกรรม เครื่องส่องตรวจภายในและหรือแนวทางใน
การจัดการระงับความเจ็บปวดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
                            ก) Class A การใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ หรือการฉีดยาชาเฉพาะ 
                             ข) Class B การใช้ยาระงับความรู้สึกผ่านหลอดเลือดด า  และหรือระงับ
ความรู้สึกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย และหรือการระงับความรู้สึกแต่คนไข้ยังลืมตาได้ โดย
วิสัญญีพยาบาลหรือผู้ช่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ หรือพยาบาลที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของแพทย์ ทั้งนี้ วิธีการระงับความรู้สึกผ่านท่อหลอดลม ท่อช่วยหายใจ และหรือการดมยาผ่านระบบ
ทางเดินหายใจ รวมถึงการใช้ nitrous oxide ห้ามน ามาใช้ใน Class B และ Class B จะต้องมี
มาตรฐานของ Class A รวมอยู่ด้วย  
                             ค) Class C-M การระงับความรู้สึกด้วยเทคนิค Intravenous Propofol และ
หรือ Spinal anesthetic และหรือ Epidural anesthetic ซึ่งเป็นการฉีดยาเส้นประสาทสันหลัง โดย
วิสัญญีพยาบาล และหรือผู้ช่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ ทั้งนี้ วิธีการระงับความรู้สึกผ่าน
ท่อหลอดลม ท่อช่วยหายใจ และหรือการดมยาผ่านระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการใช้ nitrous 
oxide ห้ามน ามาใช้ใน Class C-M และ Class C-M จะต้องมีมาตรฐานของ Class A, Class B 
รวมอยู่ด้วย 
                   ง) Class C การระงับความรู้สึกด้วยเทคนิค Intravenous Propofol และ
หรือ Spinal anesthetic และหรือ Epidural anesthetic และหรือ Inhalation agents ซึ่งเป็น   
การดมยาผ่านระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการใช้ nitrous oxide กับระงับความรู้สึกผ่านท่อหลอดลม  
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หรือท่อช่วยหายใจด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยวิสัญญีพยาบาลและหรือผู้ช่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ   
วิสัญญีแพทย์ ทั้งนี้  Class C จะต้องมีมาตรฐานของ Class A, Class B และ Class C-M รวมอยู่
ด้วย81 

    โดยลักษณะทั่วไปการให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรม จ าเป็นต้องมีเอกสารที่ระบุ
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ การก าหนดค่านิยมขององค์กร เพ่ือการปฏิบัติและระเบียบการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากร การแจ้งต่อสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งต้องไม่ท าการตลาดหรือโฆษณา
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถหรือประสิทธิภาพที่มีลักษณะหลอกลวง และมีขั้นตอนในการเข้ารับ
บริการโดยก าหนดวิธีการเป็นนโยบาย นอกจากนี้  หากมีการเปลี่ยนเจ้าของสถานที่ให้บริการต้อง
รายงานต่อส านักงาน AAAASFI ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงกรณีมีการ
เสียชีวิตเกิดขึ้นในสถานที่ให้บริการหรือเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ให้บริการผ่าตัดศัลยกรรม
จะต้องรายงานต่อส านักงาน AAAASFI ภายใน 5 วันท าการ หลังจากได้รับการแจ้งหรือวันที่ถือว่าได้
รับทราบการเสียชีวิตแล้ว82ส าหรับแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ ที่ส าคัญที่ต้องก าหนดให้มี ได้แก่  

           ก) ก าหนดเกี่ยวกับการตรวจเลือดและอุปกรณ์ท่ีใช้โดยการตรวจเลือดและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการตรวจต้องมีความเหมาะสม การให้การรักษาในห้องปฏิบัติการ รวมถึงยาฉุกเฉินที่พร้อมใช้ได้
ตลอดเวลาและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Malignant Hyperthermia และต้องมีมาตรการในการรับ
และดูแลควบคุมเก่ียวกับเลือด ซึ่งเลือดท่ีมีการใช้งานต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดประเภท กระบวนการ
เข้ากันได้ของเลือด การตรวจและการยืนยันความถูกต้อง83  

           ข) มีบันทึกการตรวจรักษาต้องอ่านออกและเข้าใจได้ เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์
และจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมและตามระยะเวลาที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ ก าหนด ตลอดจน
เอกสารต้องเก็บเป็นความลับแต่ก็มีความเหมาะสมในการน าข้อมูลมาใช้ได้ง่าย มีก าหนดเกี่ยวกับการ
บันทึกก่อนการรักษา การให้ค าแนะน าและการให้ความยินยอมการรักษา84 

                                                           
81American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities International      

(AAAASFI), International Accreditation Standards Manual, Retrieved May 1, 2017 from 
https://www.aaaasf.org/docs/default- source/accreditation/standards/standards-manual-v3-1-(asfi-surgical-
and-dental).pdf?sfvrsn=31. 

82American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities 
International (AAAASFI), International Accreditation Standards Manual (USA: n.p., 
2017), pp. 11-12. 

83Ibid., pp. 33-37., p. 81. 
84Ibid., pp. 38-42., p. 82. 
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           ค) ต้องมีโครงการการปรับปรุงคุณภาพไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ด าเนินการ
ตรวจสอบและพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
และเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และนโยบายการจัดการความเสี่ยง85     

           ง) มีการก าหนดถึงแนวทางการระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและก่อนการ
ให้ยาระงับความรู้สึก รวมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้ยาระงับด้วย ซึ่งต้องมีแผนการให้ยาระงับ
ความรู้สึกต่อผู้ป่วยโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์          
การเคลื่อนย้ายและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน86   

           จ) การบันทึกก่อนการผ่าตัด ต้องมีหลักเกณฑ์ตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ส าหรับความเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด โดยมีบันทึกการรักษา และ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือซึ่งให้จัดท าเป็นคู่มือเก็บไว้ในสถานที่ให้บริการ เพ่ือ
น ามาอ้างอิงได้ และให้ห้องตรวจโรคแยกออกจากห้องปฏิบัติผ่าตัดอย่างชัดเจน และให้เก็บบันทึกการ
ให้ยาระงับความรู้สึกในระหว่างด าเนินการรักษาด้วย 

           ฉ) การย้ายผู้ป่วยที่มีข้อตกลงยินยอมเป็นหนังสือไว้นั้นในการส่งตัวผู้ป่วยไป
โรงพยาบาลที่ให้การรับรองรับผู้ป่วยหลังจากท าการผ่าตัด จะอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ที่ท าการรักษาหรือ
ศัลยแพทย ์

           ช) คณะกรรมการบริหาร ต้องกระท าเพ่ือความปลอดภัยและมีวิธีการรับผลกระทบ
เกี่ยวกับการให้บริการ ก าหนดนโยบายถึงวิธีการให้เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติต่อคนทั่วไปและคู่กรณี
ภายนอกรวมถึงผู้ป่วยด้วย การพัฒนานโยบายและการบริการตามค าแนะน าของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และต้องทบทวนนโยบาย ขั้นตอนและการด าเนินการทุกๆ ปี  

           ซ) ด้านการประเมินคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ ส าหรับการประเมินให้ส่ง
ข้อมูลทางออนไลน์ไปที่ส านักงาน AAAASF อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน รวมถึงกรณีสุ่มตรวจและสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดตามรูปแบบของ AAAASF มีก าหนดการสุ่มตัวอย่างการรักษาของศัลยแพทย์   
แต่ละคน ต้องรวมถึงการรักษาครั้งแรกที่เสร็จสิ้นไปแล้วโดยก าหนดให้ศัลยแพทย์แต่ละคนรายงานใน
แต่ละเดือน รวมทั้งสิ้น 6 กรณี ถ้าน้อยกว่านั้นต้องรายงานต่อส านักงานส่วนกลางของ AAAASF และ
จะมีการประเมินการรักษาในระยะเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สถานที่ให้บริการต้องเก็บบันทึกการรักษา
ไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี87 

                                                           
85Ibid., pp. 43-50. 
86Ibid., p. 63., p. 90. 
87Ibid., pp. 75-91. 
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           ฌ) การใช้ยาระงับความรู้สึก ต้องจัดให้มีหรือให้บริการโดยการใช้ยาระงับความรู้สึก
ที่ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องตามมาตรฐานหลัก AAAASFI Core Standards และมาตรฐานการระงับ
ความรู้สึกในการผ่าตัด Surgical 1000 Anesthesia Standards โดยมีการตรวจสอบการไหลเวียน
ของเลือดโดย intra-arterial pressure (ข้อบ่งชี้ในการวัดการไหลเวียนและความดันโลหิต) มีหน่วย
แรกรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือห้องพักฟ้ืนหลังให้ยาระงับความรู้สึก กรณีถ้าไม่มีการส่งผู้ป่วยไปหน่วย
แรกรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโดยค าสั่งที่เป็นหนังสือก็ให้ท าการบันทึกไว้ 
หากมีการจ าหน่ายผู้ป่วย ต้องบันทึกชื่อแพทย์ วันและเวลาจ าหน่ายผู้ป่วยด้วย88  
                  2.3.2.2 สถานที่ให้บริการ 
         ก าหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้บริการ 

                  1) ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 
   ก) มีห้องพักรอที่แยกออกจากห้องผ่าตัดศัลยกรรม โดยห้องพักรอมีขนาด

ที่เหมาะสม มีแสงสว่างพอเพียง มีความสะอาดและเป็นระเบียบ  
            ข) มีพื้นท่ีส าหรับการบริหารกิจกรรม โดยมีพ้ืนที่ท างานอย่างเหมาะสมและ

พอเพียงต่อการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมีแสงสว่ างที่พอเพียง มีอากาศถ่ายเทและ
อุณหภูมิที่พอเหมาะ มีความสะอาดและดูแลรักษา  

                     ค) มีพ้ืนที่จัดเก็บพัสดุที่เหมาะสมและเข้าออกได้สะดวก รวมถึงอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ ต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัย ทั้งการดูแลรักษาท าความสะอาดหรือให้ปราศจาก   
เชื้อโรค พร้อมใช้งานได้ดีและการป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วยและพนักงานด้วย  

                     ง) มีห้องตรวจโรค ที่มีอากาศถ่ายเทและอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีแสงสว่าง
พอเพียง อุปกรณ์ครบครัน ดูแลรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ  

            จ) มีห้องน้ าที่จัดไว้อย่างเพียงพอต่อคนไข้และพนักงาน โดยดูแลรักษา
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

            ฉ) พ้ืนที่ให้บริการทั่วไป ที่มีอากาศถ่ายเทและอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีแสง
สว่างเพียงพอ ดูแลและรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ทั้งหมดรวมถึงระเบียง ห้ามสูบบุหรี่ในจุดที่มีคนไข้
และที่เสี่ยงอันตราย ตลอดจนบุคลากรต้องแสดงความห่วงใยอย่างแท้จริงในการอ านวยความสะดวก
และสวัสดิภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและเพ่ือนของผู้ป่วย  

                                                           
88Ibid., pp. 90-92. 
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                  ทั้งนี้ ต้องมีคู่มือความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ     
มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน การควบคุมเพลิงไฟและการแสดงเกี่ยวกับป้ายเตือนต่างๆ และทางหนี
ไฟภายในอาคาร89     

                  2) ห้องผ่าตัด 
                  ห้องผ่าตัดแยกออกจากห้องหรือพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงห้องผ่าตัดทุก

ประเภทอย่างชัดเจน มีอากาศถ่ายเทและอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีพ้ืนที่จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือฆ่าเชื้อ
และยา และง่ายต่อการเข้าถึง เพ่ือตรวจวิเคราะห์และท ารายการบัญชีวัสดุอุปกรณ์ มีการดูแลรักษา
ความสะอาดเป็นระเบียบ และมีแสงสว่างเพียงพอ90รวมถึงการก าหนดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เช่น
อุณหภูมิในห้องปฏิบัติการต่างๆ อยู่ระหว่าง 20 ถึง 22.2 องศาเซลเซียส มีพ้ืนที่ว่างด้านข้างของเตียง
ผ่าตัดโดยมีขนาดของพ้ืนที่อย่างน้อย 1.2 เมตร มีการฆ่าเชื้อและปลอดเชื้อ และการจัดเก็บอุปกรณ์
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนการแยกห้องพักฟ้ืนเป็นสัดส่วนและมีขนาดที่เหมาะสมที่มี
ความเตรียมพร้อมในการใช้อุปกรณ์กรณีฉุกเฉิน การดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบ เป็นต้น91 
                  2.3.2.3 ผู้ให้บริการ 
                  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ และทันตแพทย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้
วิชาชีพและสภาพหน้าที่ของแต่ละบุคคล ตลอดจนการท าบันทึกข้อมูลบุคลากร การใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะและการฝึกฝนเพ่ือการให้บริการ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ส าหรับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปต้องแสดงหลักฐาน รวมถึงกรอบการปฏิบัติงานที่จะให้บริการในสถานที่
ให้บริการ มีพยาบาลและแพทย์ปฏิบัติงานประจ า ทั้ งมีหน้าที่รับผิดชอบในห้องผ่าตัดและ
ห้องปฏิบัติการโดยรวมและพ้ืนที่ดูแลผู้ป่วย มีบุคลากรในการดูแลและฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ 
รวมถึงวิธีความปลอดภัยในการใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงอันตรายจาก
แก๊สเอทิลีนออกไซด์92  

         ส าหรับแพทย์สมาชิกของ ISAPS จะต้องรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
                           ก) ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน 
                           ข) มุ่งมั่นในการปรับปรุงทักษะทางการแพทย์อย่างสม่ าเสมอและท าให้ผู้ป่วย
และเพ่ือนร่วมงานได้รับประโยชน์จากความรู้ความช านาญนั้น 

                                                           
89Ibid., pp. 32-33., p. 80. 
90Ibid., pp. 13-18. 
91Ibid., pp. 76-78. 
92Ibid., pp. 51-56., pp. 88-89. 
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                           ค) ฝึกฝนวิธีการรักษาบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และไม่สมาคมกับบุคคลที่ไม่
ปฏิบัติตามหลักการนี้ 
                           ง) มุ่งมั่นเพ่ือปกป้องสาธารณะและวิชาชีพต่อแพทย์ที่ไร้ความเหมาะสมหรือไร้
ศีลธรรม 
                           จ) ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมวล ให้เกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพและมีระเบียบ
วินัยต่อตนเอง 
                                     ฉ) เปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของสมาชิกในวิชาชีพ 
                           ช) ให้บริการที่เหมาะสมในกรณีฉุกเฉิน 

                  ซ) งดเว้นการเชื้อเชิญผู้ป่วยเข้ารับบริการ 
                           ฌ) จ ากัดแหล่งรายได้จากการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียม
เป็นธรรม ยุติธรรม เหมาะสมและสอดคล้องกับบริการที่ได้รับ 
                                     ญ) การจ่ายยา การเยียวยาและอุปกรณ์เสริมเฉพาะเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ป่วย 
                            ฎ) การให้ค าปรึกษา เมื่อมีการร้องขอในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือกรณีที่มีความ
ยุ่งยาก หรือถ้าหากคุณภาพการบริการทางการแพทย์อาจจะดีขึ้นได้ก็ให้ท าตามกฎหมาย 
                            ฏ) ให้เกียรติด้านอุดมคติของวิชาชีพทางการแพทย์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ช่วยปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยแต่ละราย 

                  ฐ) สิทธิในการปฏิบัติของสมาชิกจะสิ้นสุดลงในรัฐ จังหวัดหรือประเทศใดๆ 
เนื่องจากมีการละเมิดต่อแนวปฏิบัติทางการแพทย์หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของรัฐบาล ซึ่งรวมถึง
การก าหนดยามากเกินความจ าเป็น หรือการขาดความสามารถทางการแพทย์หรือการล่วงละเมิด  
ทางเพศ 

                 ฑ) การผ่าตัดหรือการรักษาที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีการปรับปรุงหรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย 

                 ฒ) พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามวิชาชีพของหลักจริยธรรมแห่งชาติ ที่การละเมิด
จริยธรรมเกิดข้ึนช่วงเวลาที่เป็นสมาชิกอยู่ 

                 ณ) ผู้ป่วยร้องเรียนการโฆษณาที่มีการบิดเบือนความจริงหรือมีแนวโน้มที่จะ
หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด หรือสร้างความคาดหวังที่ไม่เป็นธรรม หรือบ่งบอกว่าทักษะ
ความรู้ความสามารถเหนือกว่าแพทย์อ่ืนๆ หรือการโฆษณาท่ีมีนัยยะท่ีอาจท าให้คนทั่วไปเข้าใจผิด 

                 ด )  แพทย์ที ่มุ่งแสวงหาประโยชน์เพ่ือตัวเองโดยการอ้างอิงถึงตัวเองในสื่อ
สาธารณะว่าเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถท าศัลยกรรมพลาสติกบางประเภทได้ ซึ่งการอ้างนั้นเพ่ือ
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รายได้หรือทรัพย์สิน หรือการดูหมิ่น ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการกล่าวถึงแพทย์บุคคลอ่ืนด้าน
จริยธรรม93 
                  2.3.2.4 ผู้รับบริการ 

        ผู้รับบริการศัลยกรรมความงาม นอกจากจะได้รับบริการตามมาตรฐานที่ ISAPS 
ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเลือกใช้บริการกับศัลยแพทย์ ผู้ใช้บริการยังสามารถตรวจสอบ
ศัลยแพทย์ที่ให้บริการว่าได้รับการรับรองและเป็นสมาชิกของ ISAPS ผ่านเว็บไซต์ของ ISAPS เพ่ือ
สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ ในการเข้าใช้บริการด้านศัลยกรรมความงามกับศัลยแพทย์     
แต่ละราย และด้วยการท าศัลยกรรมความงามที่มีความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็จ าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา โดย ISAPS ได้ก าหนดแนวทางป้องกัน
และแก้ไขเป็นหลักประกันที่เรียกว่า ISAPS Insurance ที่จะช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้รับการเยียวยา
เมื่อเกิดความเสียหาย ซึ่งรวมถึงการแก้ไขหรือรักษาที่อยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินสองปี  หลังจากการ
ท าศัลยกรรม ซึ่ง ISAPS อนุญาตให้ศัลยแพทย์ยื่นข้อเสนอการท าหลักประกันนี้ต่อผู้รับบริการเพ่ือเป็น
การคุ้มครองผู้รับบริการจากสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ และหลักประกันนี้จะใช้ได้เฉพาะกับ
ศัลยแพทย์ที่เป็นสมาชิกของ ISAPS เท่านั้น94 

        ส าหรับประกัน ISAPS Insurance ครอบคลุมถึงการท าศัลยกรรมในอนาคต โดยไม่มี
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมกับผู้ป่วยหรือศัลยแพทย์ ตลอดจนการแก้ไขและรักษาเกี่ยวกับรายการศัลยกรรม 
ดังต่อไปนี้  
                  1. การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้อง (Abdominoplasty) 

                    2. การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา (Blepharoplasty) 

                    3. การผ่าตัดยกกระชับรอบต้นแขน (Brachioplasty) 

               4. การเสริมหน้าอก (Breast Augmentation) 

             5. การก าจัดหน้าอกเทียม (Breast Implant Removal) 

                  6. การสร้างหน้าอก (Breast Reconstruction) 

             7. การลดขนาดหน้าอก (Breast Reduction) 

                  8. การยกหน้าผาก (Brow Lift) 

                                                           
93ISAPS, ISAPS Code of Ethics, Retrieved July 7, 2017 from http://www.isaps.org/medical-

professionals/code-of-ethics. 
94ISAPS Insurance, The Policy ,Covered Procedures, About Us, Retrieved July 6, 2017 from 

http://isapsinsurance.com/. 
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                  9. การเสริมสะโพก (Buttock Implant) 

                  10. การเสริมน่อง (Calf Augmentation) 

               11. การเสริมโหนกแก้ม (Cheek Augmentation) 

12. การเสริมคาง (Chin Augmentation/Mentoplasty/Genioplasty) 

             13. การศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย หรือดึงหน้า (Facelift Fat)  
                  14. การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ (Grafting) 
                  15. การเสริมก้น (Gluteoplasty) 

               16. การผ่าตัดเต้านมโตในผู้ชาย (Gynecomastia) 
                    17. การผ่าตัดตกแต่งลดขนาดแคมเล็ก (Labiaplasty) 
                    18. การดูดไขมัน (Liposuction) 
                    19. การศัลยกรรมการเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกชาย (Male Pectoral Implants) 
                    20. การศัลยกรรมตกแต่งเต้านม (Mammoplasty/Mastopexy) 
                    21. การศัลยกรรมดึงหน้าบางส่วน (Mini Facelift) 
                    22. การศัลยกรรมเเก้ไขหูกาง (Otoplasty) 
                    23. การเสริมจมูก (Rhinoplasty) 
                    24. การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความโค้งของเยื่อบุโพรงจมูก (Septorhinoplasty) 
                    25. การยกกระชับต้นขา (Thigh Lift) 
                  ทั้งนี้ บริษัทประกัน Sure Insurance Services Limited ซึ่งมีนโยบายรับประกันภัยที่
ครอบคลุมไปถึงการเยียวยาแก้ไขจากการท าศัลยกรรมพลาสติกโดยศัลยแพทย์ตกแต่งความงาม ซึ่ง
บริษัทนี้มีความใกล้ชิดกับการท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะ
ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงสุด บริษัทประกัน Sure 
Insurance Services Limited จึงร่วมมือกันกับ ISAPS เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์สากลนี้ให้แก่เฉพาะ
ศัลยแพทย์สมาชิกของ ISAPS ซึ่งคุณลักษณะส าคัญของนโยบายนี้มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดส าหรับ
ศัลยแพทย์สมาชิก รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญ สมาคมวิชาชีพ และอัตราที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดศัลยกรรม ดังนี้ วิสัยทัศน์ของบริษัทประกัน Sure Insurance Services 
Limited เกี่ยวกับคู่ค้าทางการแพทย์และ ISAPS คือ การมีผลิตภัณฑ์ประกันภัย พร้อมกับการมีสารบบ
ของรายนามศัลยแพทย์ที่จะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการรับรู้ในความปลอดภัยของผู้ป่วย   
                  ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการท าประกันภัยด้านศัลยกรรมความงาม โดยผู้ที่ประสงค์
จะเดินทางไปท าศัลยกรรม ณ อีกประเทศหนึ่ง จะมีเอกสารที่เรียกว่า Medical Travel Shield 
KeyFacts Document ที่ได้สรุปรายละเอียดในการสมัครเอาประกันภัย สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้นและ
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ข้อปฏิบัติที่พึงกระท า โดยเบื้องต้นก าหนดไว้ว่าการประกันภัยดังกล่าวจะเป็นการประกันภัยส าหรับ
การเดินทางเพียงเที่ยวเดียว ซึ่งคุ้มครองผู้ที่เดินทางเพ่ือท าศัลยกรรมความงามหรือผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่
เดินทางมากับผู้ป่วยด้วย ตลอดจนคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เป็นกรณีพิเศษขณะเดินทาง เช่น 
การยกเลิกและจ ากัดการเดินทาง กรณีการรักษาฉุกเฉิน อุบัติเหตุส่วนตัว กระเป๋าเดินทางหรือเอกสาร
เดินทางสูญหาย รวมถึงการเดินทางครั้งต่อไปหากมีการแก้ไขหรือเยียวยาการรักษาที่โรงพยาบาลหรือ
คลินิกแห่งเดิมภายใน 1 ปี เมื่อมีกรณีจ าเป็นต้องรักษาหากการรักษาครั้งแรกไม่ประสบผลส าเร็จ 
ส าหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส าคัญเพ่ิมเติมภายใต้การประกันภัยดังกล่าว ได้แก่ 
        ก. ระยะเวลาการเดินทางต้องไม่เกิน 31 วัน 
        ข. ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ขณะวันที่จองการเดินทาง หรือวันเริ่มการ
เดินทาง แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 66 ปี ในวันสุดท้ายของการเดินทาง กรณีผู้ร่วมเดินทางต้องมีอายุไม่เกิน 
66 ปี ในวันสุดท้ายของการเดินทาง ผู้เยาว์และเด็กที่อยู่ในอุปการะต้องมีผู้ใหญ่เดินทางไปด้วย 
        ค. ในวันที่จอง หรือเริ่มการเดินทางต้องมีท่ีพักถาวรในสหราชอาณาจักร (UK) 
        ง. ผู้ป่วยต้องไม่เดินทาง เพ่ือไปรักษาเกินกว่าแผนการที่ก าหนดไว้ การรักษานั้นต้อง
กระท าในโรงพยาบาลหรือคลินิกตามระเบียบข้อบังคับในประเทศที่สถานที่นั้นตั้งอยู่  และกระท าโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนในประเทศที่จะให้บริการ ส าหรับผู้ร่วมเดินทางต้องไม่
เดินทางไปเพื่อการรักษา 
                 จ. ประกันภัยครอบคลุมทั้งทวีปยุโรปและทั่วโลก 
        ฉ. ต้องไม่จองการเดินทางหรือท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนค าแนะน าทางการแพทย์หรือหลังจาก
สิ้นสุดการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้ว     
        ทั้งนี้ หนังสือประกันภัยอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์ ข้อพิพาทใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือประกันภัย จะอยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลประเทศอังกฤษและเวลส์ และ
ลักษณะส าคัญและสิทธิประโยชน์ตามหนังสือประกันภัยที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องขอเชดเชย ได้ระบุ
รายละเอียดไว้ ดังนี้ 
                 1. การคุ้มครองครอบคลุมทั้งผู้ป่วยและผู้ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
            ก) กรณีค่ารักษาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษา
ฉุกเฉินตามอาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย หรือค่ารักษาเกินปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ใน
แผนการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีการส่งกลับประเทศ กรณีที่จ าเป็นอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับการเดินทาง 
และท่ีพัก จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 2,000,000 ปอนด์  
                    ข) กรณียกเลิกหรือจ ากัดการเดินทาง คุ้มครองครอบคลุมถึงเงินที่มัดจ าล่วงหน้า และ
ค่าจองล่วงหน้าส าหรับการเดินทางพิเศษ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับการเดินทางและที่ พักที่
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สมเหตุสมผล เมื่อเดินทางกลับสหราชอาณาจักร ถ้าในการเดินทางนั้นถูกยกเลิกหรือถูกจ ากัดด้วย
สาเหตุใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 5,000 ปอนด์ 
                    ค) กรณีการเดินทางมีความต่อเนื่อง คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับการ
เดินทางและที่พักที่สมเหตุสมผล ถ้าเกิดความผิดพลาดจากการจองตั๋วเดินทางระหว่างประเทศที่
เชื่อมต่อกันหรือพลาดจากการจองท่ีพัก จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 5,000 ปอนด์ 
                    ง) กรณีการเดินทางล่าช้า คุ้มครองครอบคลุมการเดินทางที่ล่าช้าด้วยสาเหตุใดๆ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือประกันภัย เช่น ระบบการขนส่งไม่สามารถเปิดบริการได้ มีการกระท าทาง
อุตสาหกรรมท้องถิ่น สถานการณ์ความไม่สงบ การวางระเบิด สภาพอากาศเลวร้าย ภัยพิบัติจาก
แผ่นดินไหว น้ าท่วม หรือหิมะถล่ม จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 25 ปอนด์ ต่อ 12 ชั่วโมง 
จนถึง 48 ชั่วโมง 
           จ) กรณีมีความรับผิดส่วนตัว จะจ่ายค่าชดเชยส าหรับความผิดที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความบาดเจ็บหรือการตายต่อบุคคลอ่ืน โดยไม่คาดคิดหรือเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของผู้อื่น จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 1,000,000 ปอนด ์
                    ฉ) กรณีมีอุบัติเหตุส่วนตัว จะจ่ายเงินชดเชยส าหรับการตายเพราะอุบัติเหตุ หรือ
สูญเสียอวัยวะแขน ขา ตา หรือกายพิการถาวร ทั้งนี้ รวมถึงการตายในระหว่างการผ่าตัดหรือผลที่
ตามมาจากการท าผ่าตัดด้วย จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 20,000 ปอนด์ 
                    ช) กรณีเงินค่ารักษาโรงพยาบาล จะจ่ายค่ารักษาต่อครั้งในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
ตามที่ผู้ป่วยต้องจ่ายให้โรงพยาบาล จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 50 ปอนด์ ต่อ 24 ชั่วโมง 
แต่ไม่เกิน 1,500 ยูโร 
                    ซ) กรณีกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ทรัพย์สิน และเงินตราของผู้ร่วมเดินทางจะคุ้มครอง
ครอบคลุมถึงการสูญหาย ความเสียหาย รวมถึงกระเป๋าเดินทางและทรัยย์สินส่วนตัวของผู้ป่วยด้วย 
จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 1,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 250 ปอนด์ และ 300 ปอนด์ ส าหรับ
สิ่งของหนึ่งชิ้นหรือเป็นคู่หรือเป็นชุด 
                    ฌ) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในการจัดท า
หนังสือเดินทาง ค่าตั๋วเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอ่ืนๆ ที่ต้นฉบับสูญหายหรือถูกขโมย จะได้รับ
ความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 250 ปอนด์ 
                    ญ) กรณีค่าเดินทางและที่พักที่เกินกว่าปกติในช่วงระยะเวลาพักฟ้ืน จะครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายทั้งหลาย แม้ผู้ป่วยต้องอยู่ยาวนานกว่าปกติของระยะเวลาการพักฟ้ืนจากการรักษา จะได้รับ
ความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 50 ปอนด์ ต่อวัน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ปอนด์ 
                    ฎ) กรณีเดินทางกลับมารักษาภายใน 1 ปี เป็นค่าใช้จ่ายที่การรักษาในครั้งแรก      
ไม่ส าเร็จและจ าเป็นต้องกลับมารักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเดิม  ภายใน 1 ปี ซึ่งค่าใช้จ่าย
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ครอบคลุมถึงผู้ร่วมเดินทางมาด้วย จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 50 ปอนด์ ต่อวัน โดย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน 2,000 ปอนด์ 
                    ฏ) การคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วย ในค่าใช้จ่ายกรณีติดตามผลการรักษา หลังจ าหน่าย
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลก่อนเดินทางกลับสหราชอาณาจักร จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจ านวน 
500 ปอนด ์
           ทั้งนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยสามารถติดต่อบริษัทประกัน Sure Insurance 
Services Limited ได้ทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฎในหนังสือ
ประกันภัย หรือจะร้องเรียนก็ได้เช่นเดียวกัน95 
       ดังนี้ อาจสรุปได้ว่าในนานาประเทศที่เป็นสมาชิกหรือผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาลด้านความงามโดยใช้มาตรฐานระดับสากลนี้  จะได้การรับรองจากหน่วยงาน AAAASFI 
ในเรื่องการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และยังจะได้ รับการส่งเสริมและสนับสนุน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการ รวมถึงลักษณะของสถานที่ให้บริการด้วย ท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลนั้นๆ ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการตามที่ AAAASFI 
ก าหนด ดังนี้ 
        1. กรอกใบสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องระบุในใบ International Application และมี
ค่าธรรมเนียมตามขนาดของสถานที่ให้บริการ ซึ่งก าหนดไว้ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากจ านวนแพทย์และบุคลากรที่ให้บริการ 
          2. กรอกรายละเอียดของสถานที่ให้บริการในใบ International Facility Identification 
เช่น เลขที่อนุญาต ชื่อผู้ประกอบกิจการ ชื่อสถานที่ให้บริการ ที่ตั้งและรายละเอียดการติดต่อ รวมถึง
ประวัติการสมัคร พร้อมกับลงลายมือชื่อและวันที่สมัคร 
        3. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแพทย์ผู้ให้บริการในใบ Surgical Staff Identification 
เช่น เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ หรือวุฒิบัตรเฉพาะทาง  
        4. ผู้ประกอบกิจการรับรองในใบ Surgical Facility Director’s Attestation เพ่ือ
ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตนทุกประการแล้ว และกฎหมายนั้นอาจสูงกว่ามาตรฐาน
ของ AAAASFI ซึ่งให้ใช้กฎหมายที่มีความเข้มงวดกว่าเสมอ 

                                                           
95Sure Insurance Services Limited, Medical Travel Shield KeyFacts Document: for persons 

travelling abroad to receive Dental Treatment, Cosmetic Surgery or None-essential (elective) 
Surgery, Retrieved April 5, 2018 from http://medicaltravelshield.com/application/downloads/Travel 
ShieldKeyfacts.pdf. 
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       5. ผู้ประกอบกิจการรับรองในใบ Authorization To Release Information เพ่ือ
อนุญาตให้ตรวจสอบประวัติและสถานะ ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ถูกฟ้องร้อง 
       6. กรณีประสงค์ได้ใบรับรองจาก AAAASFI จะต้องยื่นใบ Global Accreditation 
Certification Application for AAAASF Accreditation Facilities พร้อมค่าธรรมเนียม 
       7. กรณีประสงค์เพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์จะต้องยื่นใบ Request To Add Physician 
พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประกอบกิจการ และแพทย์ผู้ขอให้บริการ 

      ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมสถานพยาบาล ซึ่งรวมถึงสถานพยาบาลที่
ให้บริการเสริมความงาม โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
ควบคุมก ากับดูแล ซึ่งในปัจจุบันสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการการรักษาได้อย่างถูกต้องจะต้องได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพ่ือให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ
จากสถานพยาบาล ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ การเลิก การย้าย การปิด
สถานพยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล ตลอดจนก าหนด
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลสถานพยาบาล และก าหนดหน้าที่ของผู้รับ
อนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล รวมทั้งให้มีการก าหนดจ านวนสถานพยาบาลที่จะให้จัดตั้งได้
หรือมีบริการทางการแพทย์บางชนิดในท้องที่หนึ่งได้ เพ่ือให้มีการประกอบกิจการในลักษณะที่
ให้บริการทางสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวมิให้
ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้จัดแบ่งสถานพยาบาลออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) 
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ได้แก่ คลินิก และ (2) สถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ได้แก่ โรงพยาบาล โดยผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อก าหนดเงื่อนไขให้ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่ให้บริการ การจัดให้มี
เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ และระบบการให้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของ
กฎหมายนี้ เพ่ือที่จะให้สถานบริการด้านสาธารณสุขมีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยหรือผู้เข้า
รับบริการในสถานพยาบาลแห่งนั้น 

จึงสรุปเกี่ยวกับข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามได้ว่า
ในเริ่มต้นนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” เป็นส่วนส าคัญในระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย เมื่อรัฐธรรมนูญได้ให้ความรับรองและคุ้มครองเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพแล้ว หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธะและการอยู่ภายใต้
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง ในเรื่องเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและ
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การตีความกฎหมาย เมื่อพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีสถานะเป็นกฎที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายและมีผลใช้บังคับต่อประชาชน จึงอยู่ภายใต้หลักมิให้มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เช่นกัน จากการพิจารณาพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
ปรากฏว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการด้านสุขภาพในรูป
ของสถานพยาบาล ภายใต้ความมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการตามระบบ
เศรษฐกิจเสรีที่มีการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม ถือได้ว่าพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
มีการปรับตัวตามสภาวการณ์ที่ให้ความส าคัญกับสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น  ในการที่จะให้ภาคเอกชน 
เข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้านสุขภาพเชิงธุรกิจ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่าง 
ทั่วถึงและมีทางเลือกการใช้บริการเพ่ิมขึ้น โดยรัฐเป็นผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐานโดยรวมของ
กิจการสถานพยาบาล และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้อง
ปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนต่อกฎหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ให้พึงต้องกระท า  

ด้วยธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งมาจากพ้ืนฐานการมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพตามรัฐธรรมนูญภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว   
ด้วยภาวะปัจจุบันที่คนให้ความส าคัญด้านสุขภาพและความงามไปพร้อมๆ กันกล่าวคือ นอกจากการ
ได้รับการรักษาหรือเยียวยาจากอาการของโรค หรือการจัดการ เพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยดังสุภาษิต
ที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” แล้วยังมองว่าการเสริมความงามเป็นวิถีทางหนึ่งในการรับ
เปลี่ยนทางกายภาพ เพ่ือเสริมบุคลิก รูปร่าง หน้าตา หรือผิวพรรณ ให้ดูดีหรือมีความน่าสนใจไป
พร้อมกับการดูแลสุขภาพ เช่น การรักษาใบหน้าที่ผิดรูปหรือมีบาดแผลรุนแรงหรือมีลักษณะแผลเป็น
ถาวร ปากแหว่ง-เพดานโหว่ การรักษาผิวหนังไหม้ไฟหรือน้ าร้อนลวก เป็นต้น ก็เป็นการรักษาเพ่ือให้
อวัยวะที่เสียหายกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยสามารถแก้ไขด้วยวิธีทางศัลยศาตร์ตกแต่งซึ่งจะท าให้
รอยแผลบนผิวหนังหรืออวัยวะที่เสียหายกลับมามีสภาพดังเดิม หรือแต่งเติมแก้ไขให้สวยงามขึ้นได้
ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า แต่ก็มีนัยยะทางความคิดบางอย่างที่มีความต่างกัน
เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็นพ้ืนฐานทางระบบการสาธารณสุขที่รัฐต่างๆ ในทุกประเทศให้ความส าคัญ
และก าหนดเป็นนโยบายพ้ืนฐานของรัฐที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศได้มีสุขภาพที่ดี เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 5 เรื่องหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 55 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกัน
โรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมถึงต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือกรณีองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ WHO ก็ก าหนดใน
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รัฐธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก เป็นหลักการส าคัญหนึ่งว่ารัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชน ซึ่งสามารถท าได้โดยการจัดหามาตรการด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคมอย่าง
เพียงพอ และองค์การอนามัยโลกเองก็ยังมีภารกิจในการช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการ
พัฒนาและปรับปรุงบริการทางแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น แต่ในขณะที่การเสริมความงามนั้น   
เกิดจากค่านิยมในการบริโภค เพ่ือความสวยงามของร่างกายที่น าไปสู่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่
ประสงค์ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากสังคม โดยที่รัฐไม่ได้เข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ารับบริการเสริมความงามเช่นว่านี้แต่อย่างใด และยังถือว่าเป็นเรื่องของปัจเจกชนแต่ละคนที่มีสิทธิ
เสรีภาพ ในการที่จะเป็นผู้รับบริการเสริมความงามและเป็นผู้ให้บริการเสริมความงาม ซึ่งภายใต้แห่ง
การให้บริการและรับบริการด้านเสริมความงาม รัฐยังคงมีบทบาทที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางที่จะควบคุม
ก ากับและคุ้มครองดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนดได้ ดังจะเห็นได้จากกฎหมายต่างๆ ที่ตราขึ้น 
ได้แก่ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมก ากับมาตรฐาน
สถานที่ให้บริการ หรือพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุม
ก ากับมาตรฐานวิชาชีพของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยการให้บริการเสริมความงาม 
ไม่มีหลักสูตรหรือวิชาชีพที่ก าหนดเป็นเฉพาะทาง จึงเป็นการประยุกต์จากวิชาชีพเวชกรรมและการ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รวมทั้งการใช้ทักษะงานฝีมือและประสบการณ์เฉพาะตัวของแพทย์และน าความรู้
ความสามารถเหล่านี้มาให้บริการด้านเสริมความงามต่อประชาชน 
 ในการให้บริการด้านเสริมความงามตามผลศึกษาส ารวจโดยการจัดเก็บข้อมูลของ ISAPS ในปี 
ค.ศ. 2015 ซึ่งรวบรวมจัดท าและวิเคราะห์โดย Industry Insights, Inc. ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูลจาก
ศัลยแพทย์ตกแต่ง  (Plastic Surgeons) ประมาณ 35,000 คน  โดยได้แบ่งการให้บริการเป็นสองประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ การเสริมความงามด้วยวิธีการผ่าตัดศัลยกรรม  (Surgical Procedures) กับการเสริมความงาม
ที่ไม่ใช้วิธีผ่าตัด (Non-Surgical Procedures)96และแต่ละประเภทก็จะมีรายการการให้บริการแยกย่อยไปอีก
หลายเรื่อง ตามลักษณะการรับบริการเสริมความงามในแต่ละส่วนของร่างกาย กล่าวคือ 

1. การเสริมความงามด้วยวิธีการผ่าตัดศัลยกรรม (Surgical Procedures) ได้แก่ การผ่าตัดศัลยกรรม
บริเวณส่วนใบหน้าและศีรษะ การท าหน้าอก และส่วนของตัวร่างกายและแขนขา  

2. การเสริมความงามที่ไม่ใช้วิธีผ่าตัด (Non-Surgical Procedures) ได้แก่  การฉีด การท าหน้าอ่อน
เยาว์ และวิธีอ่ืน  ๆเช่น การขจัดเซลลูไลท์ การปลูกผม การลดน้ าหนัก ลบรอยสัก เป็นต้น 

 

                                                           
96International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), ISAPS International Survey on 

Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2015, Retrieved April 26, 2017 from 
https://www.isaps.org/Media/Default/global-statistics/2016%20ISAPS%20Results.pdf. 
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ผลการส ารวจโดยรวมพบว่า 
ก) การเสริมความงามด้วยวิธีการผ่าตัดศัลยกรรม (Surgical Procedures) 5 อันดับแรก คือ 

สหรัฐอเมริกา 14.7% บราซิล 12.7% เม็กซิโก 4.8% เกาหลีใต้ 4.6% และอินเดีย 4.4% ตามล าดับ  
ข) การเสริมความงามที่ไม่ใช้วิธีผ่าตัด (Non-Surgical Procedures) 5 อันดับแรก คือ 

สหรัฐอเมริกา 21.8% บราซิล 9.1% เกาหลีใต้ 5.9% อินเดีย 4.3% และเม็กซิโก 3.7% ตามล าดับ  
ค) การเสริมความงามที่ไม่ใช้วิธีผ่าตัดและด้วยวิธีอ่ืน (Other Non-Surgical Procedures)   

5 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 16.3% อินเดีย 11.6% บราซิล 10.7% เม็กซิโก 4.6% และเกาหลีใต้ 
4.2% ตามล าดับ             

ซึ่งผลสรุปโดยภาพรวมนั้น สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการให้บริการด้านเสริมความงาม
มากที่สุด ตามด้วยบราซิลและเกาหลีใต้ โดยผลการจัดอันดับดังกล่าวมาจากความพอใจในการตอบ
แบบส ารวจของประเทศเหล่านี้เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากขนาดจ านวนประชากรและผลิตภัณฑ์  
มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกากับปริมาณการใช้บริการด้านศัลยกรรมที่มีจ านวนมากย่อม
เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกันได้ ส่วนประเทศบราซิลก็คล้ายคลึงกับประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับ
ประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งมีความแตกต่างจากสองประเทศดังกล่าว แต่ความนิยมการใช้บริการศัลยกรรมมี
มากในล าดับต้นๆ ของโลก ซึ่งน่าจะมาจากค่านิยมในการท าศัลยกรรมเพ่ือความงามในการเปิดโอกาส
ทางสังคม ด้วยวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศเกาหลีใต้ ที่มองว่าการศัลยกรรมความงามเป็นเรื่อง
ปกติและแรงส่งเสริมจากครอบครัว เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานบนค่านิยมของสังคม
เกาหลีใต ้ที่ชื่นชมคนที่หน้าตาดีเป็นไอดอลหรือบุคคลตัวอย่าง เช่น ดารานักแสดง นักร้อง97ที่จะได้รับ
โอกาสทางสังคมมากกว่าผู้อื่นนั่นเอง  
 ในที่สุดแล้วมุมมองและความคิดด้านศัลยกรรมความงาม จึงเป็นบ่อเกิดทางธุรกิจเสริมความ
งามที่เหล่านักลงทุนสามารถสร้างผลก าไรจากการประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้ด้วยการเปิดสถานที่
ให้บริการและมีผู้ให้บริการตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของสถานพยาบาล 
หรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและความงาม หรือในรูปแบบอ่ืนตามแต่ละประเทศจะได้ก าหนด
ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒธรรม ที่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงและอยู่ในกรอบอย่างสอดคล้อง
ต้องกัน และภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน การประกอบธุรกิจเสริมความงามก็ยังคงอยู่ในกติกาพ้ืนฐานใน
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยรัฐสมควรต้องเข้ามายุ่งเก่ียวในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายเอกชน

                                                           
97Yuqing Wang, BEHIND SOUTH KOREAN COSMETIC SURGERY: ITS 

HISTORICAL CAUSES AND ITS INTERTWINED RELATIONSHIP WITH KOREAN POP 
CULTURE (Master’s thesis, Arts in Liberal Studies, University of Delaware, 2015), pp. 
48-49. 
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โดยจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ ด้วยการควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ 
รับบริการของประชาชน ที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและคุ้มครองประชาชน เมื่อเกิดปัญหาหรือ
ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการ รัฐจึงมีเอกสิทธิ์ที่จะกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใด   
อย่างหนึ่ง รวมถึงก าหนดสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจเสริมความงาม ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะในการให้บริการ เนื่องจากเป็นการกระท าต่อเนื้อตัวของผู้รับบริการจึงมีความเสี่ยงที่
อาจเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น รัฐควรมีบทบาทเข้ามาควบคุมก ากับดูแลธุรกิจเสริมความงาม เพ่ือ
ความปลอดภัยของประชาชน มีความเป็นธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ อันเป็นวัตถุประสงค์ปลายทางสุดท้ายของรัฐที่คาดหวังให้สังคมมีความสงบสุขร่วมกัน
ภายใต้สิทธิและเสรีภาพที่ยังคงด ารงอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทของรัฐในการควบคุมก ากับธุรกิจ
เสริมความงามก็มีเงื่อนไขภายใต้หลักนิติธรรม อันเป็นหลักการส าคัญในรัฐธรรมนูญที่รัฐจะจ ากัดหรือ
ก าหนดสิทธิหรือหน้าที่ของประชาชนตามอ าเภอใจไม่ได้ ซึ่งการควบคุมก ากับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที่จะประกอบธุรกิจเสริมความงาม อันเป็นการใช้อ านาจของรัฐยังต้องค านึงถึงหลักความได้
สัดส่วนหรือหลักความสมควรแก่เหตุ ที่เป็นความชอบด้วยกฎหมายที่รัฐจะใช้อ านาจอย่างมีเงื่อนไข
และสอดคล้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนได้รับความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง 
 



บทท่ี 3  
 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับธุรกิจเสริมความงามในตา่งประเทศ 
 

 
  ธุรกิจเสริมความงามเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยพิจารณาได้จากลักษณะของธุรกิจที่
จัดตั้งขึ้นที่ให้บริการเสริมความงามให้กับผู้รับบริการในแต่ละประเทศ รวมถึงกฎหมายที่ตราบัญญัติขึ้น
ใช้บังคับในแต่ละเรื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็กล่าวถึงเกี่ยวกับการให้บริการด้านเสริมความงามที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ ตลอดจนมาตรฐานทั่วไป
ในการให้บริการด้านเสริมความงาม นอกจากนีแ้ล้ว ในกระแสความนิยมในการประกวดนางงามระดับ
สากล เช่น เวทีประกวด Miss Universe98หรือเวที Miss World99ซึ่งต่างก็มีหลากหลายประเทศส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมประกวดที่ต้องประชันและแข่งขันในเรื่องของความสวยงามของหน้าตา รูปร่าง และ
ผิวพรรณ ซึ่งตัวแทนในแต่ละประเทศต่างก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการดูแลตัวเองให้มีความ
สวยงามและน่าสนใจอยู่เสมอ หรือการเป็นดารา นักร้อง นักแสดงในระดับประเทศหรือระดับ 
Hollywood ที่ต้องดูแลรักษาความสวยงามของรูปร่างหน้าตาให้ดูดีตลอดเวลาและสามารถใช้
ประโยชน์จากความสวยงามนี้ได้ยาวนาน โดยการพ่ึงพาวิธีการเสริมความงาม นับว่าประชากรทั่วทุก
มุมโลกต่างก็รู้จักและคุ้นเคยกับธุรกิจเสริมความงามเหล่านี้ผ่านบุคคลตัวอย่างที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็ถือได้ว่า
การเสริมความงามท่ีเกิดข้ึนที่อยู่ในรูปแบบเชิงธุรกิจก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกัน 
 ในนานาประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ก็เป็นที่ทราบอย่างดีว่าประชากรของประเทศนี้ให้
ความสนใจและนิยมในการเสริมความงาม อาจเนื่องด้วยเกิดวิกฤติการณ์ของลักษณะเฉพาะหน้าตา
ของคนเกาหลีใต้100ที่ส่งผลต่อความไม่มั่นใจในตัวเอง อีกทั้งการเสริมความงามยังเป็นการเพ่ิมโอกาส
ในการมีงานท า และประเทศเกาหลีใต้ยังมีการส่งเสริมธุรกิจด้านเสริมความงามให้แก่ชาวต่างชาติที่

                                                           
98The Miss Universe Organization, Miss Universe: Who We Are, Retrieved  

August 8, 2017 from https://www.missuniverse.com/. 
99The Miss World Organisation, Miss World: BEAUTY WITH A PURPOSE,  

Retrieved August 8, 2017 from https://www.missworld.com/. 
100Yuqing Wang, BEHIND SOUTH KOREAN COSMETIC SURGERY: ITS HISTORICAL CAUSES 

AND ITS INTERTWINED RELATIONSHIP WITH KOREAN POP CULTURE, pp. 50-53. 
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สามารถเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศได้ด้วย อาจกล่าวได้ว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมด้านความงามของฝั่งแถบเอเชียที่คนหลากหลายประเทศ หรือแม้แต่คนไทยก็นิยมไป
ท าศัลยกรรมที่ประเทศนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเสริมความงามที่ประเทศเกาหลีใต้
ใช้บังคับในการควบคุมก ากับธุรกิจเสริมความงามนั้นมีลักษณะอย่างไร นอกจากนี้แล้ว  ส าหรับ
ประเทศออสเตรเลียที่เมื่อก่อนนั้นไม่ได้มีกระแสความนิยมด้านความงามมากนัก  โดยเน้นให้
ความส าคัญเกี่ยวกับด้านการสาธารณสุขมากกว่า แต่ปัจจุบันพบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน
ศัลยกรรมความงามเกิดขึ้น จึงมีความน่าสนใจต่อการศึกษาว่าประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายในการใช้
บังคับเพ่ือควบคุมก ากับธุรกิจเสริมความงามนั้นอย่างไร ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดกฎหมายเกี่ยวกับ
การเสริมความงามของทั้งสองประเทศต่อไป 
 
3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงามของประเทศเกาหลีใต้ 
       
 3.1.1 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
           ระบบกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ยอมรับในกฎหมายที่เป็นการบัญญัติขึ้นหรือกฎหมาย 
นิติบัญญัติ โดยถือว่าเป็นบ่อเกิดที่ส าคัญที่สุดของกฎหมาย แต่ในกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติหรือ
บทบัญญัติไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอต่อการปรับใช้แก่กรณีใด ก็ยอมรับในการที่จะน า
กฎหมายจารีตประเพณีมาปรับใช้เท่าที่จ าเป็นและมีข้อจ ากัด ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ส าคัญสูงสุดคือ รัฐธรรมนูญ101โดยในรัฐธรรมนูญมีหลักการของความเป็นประชาธิปไตยอัน  
ถือว่าอ านาจอธิปไตยมาจากปวงชน102ประชาชนมีความเสมอภาคและได้รับความคุ้มครองอย่าง    
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย103และประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าในฐานะที่เป็นมนุษย์และมีสิทธิ
ที่จะแสวงหาความสุข โดยรัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของประชาชน       
ทุกคน104ในขณะเดียวกันสิทธิและเสรีภาพของชาวเกาหลีใต้ก็ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหลายเรื่อง 
เช่น เสรีภาพในร่างกาย การจับกุม คุมขัง หรือตรวจค้นร่างกายจะกระท าไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ     
เว้นแต่จะใช้อ านาจตามที่กฎหมายบัญญัติ105เสรีภาพในการเลือกถิ่นอาศัยและสิทธิในการเคลื่อนย้าย

                                                           
101สุธีร์  ศุภนิตย์ ,  “ระบบกฎหมาย เกาหลี”,  วารสาร เอ เชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  8,  1 (มกราคม -มิถุนายน 2540 ) :  11 . 
102Article 1 of Constitution of The Republic of Korea 1987.  
103Article 11 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
104Article 10 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
105Article 12 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
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ถิ่นฐาน106เสรีภาพในการนับถือศาสนา107เสรีภาพทางความคิด108เสรีภาพในการพูด การติดต่อสื่อสาร
หรือการรวมกลุ่ม109และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ110เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐจะท าหน้าที่ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจบนรากฐานหลักแห่งเสรีภาพและความคิดสร้างสรรค์ในกิจการทางเศรษฐกิจของธุรกิจและ
ของส่วนบุคคล และป้องกันการใช้อ านาจทางเศรษฐกิจอย่างเกินขอบเขตและการครอบครองตลาด 
โดยการก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจตามหลักแห่งความเป็นประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน รัฐจะไม่โอนกิจการของ
ประชาชนเป็นของรัฐหรือเข้าไปควบคุมจัดการการบริหารงานธุรกิจของเอกชน เว้นแต่เมื่อมีความ
จ าเป็นเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการป้องกันประเทศหรือเพ่ือความมั่นคงแห่งเศรษฐกิจของชาติ 111ดังนี้    
ในการประกอบอาชีพใดๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการภายใต้กฎหมายเรื่องนั้นๆ ก าหนด
ไว้ ซึ่งการประกอบธุรกิจบริการด้านเสริมความงามก็เป็นการประกอบอาชีพประเภทหนึ่งที่กระท าได้
โดยเสรีที่ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะด าเนินการด้านธุรกิจเสริมความงามจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยหากประสงค์จะประกอบธุรกิจด้านเสริมสวยที่ให้บริการเกี่ยวกับดูแลผิวหน้า ผิวพรรณ 
หรือเส้นผม112ที่ไม่ใช่การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการใช้ยาต้องด าเนินการขออนุญาต
และอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการสาธารณสุข  ค.ศ. 1999113 
(Public Health Control Act 1999)114ส าหรับการประกอบธุรกิจด้านบริการทางการแพทย์ซึ่งอาจ
หมายรวมถึงการให้บริการเสริมความงามท่ีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการใช้
ยาหรือเป็นการให้บริการในลักษณะการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ต้องกระท าหรือให้บริการโดยแพทย์

                                                           
106Article 14 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
107Article 20 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
108Article 19 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
109Article 21 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
110Article 15 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
111Article 126 of Constitution of The Republic of Korea 1987. 
112Article 2 (1), 5 of Public Health Control Act 1999. 
113Article 4 (4) of Public Health Control Act 1999. 
114KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE, Public Health Control Act 1999, Retrieved 

August 10, 2017 from https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=37688&lang=ENG. 
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จะต้องด าเนินการขออนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของกฎหมายว่าด้วยการบริการทาง
การแพทย์ ค.ศ. 2007 (Medical Service Act 2007)115  
 
 3.1.2 กลไกทางกฎหมายในการควบคุมผู้ให้บริการสถานพยาบาลเสริมความงาม 
                  3.1.2.1 มาตรการควบคุมก ากับสถานพยาบาลเสริมความงาม 
                            1) การขออนุญาตประกอบกิจการ  
                             ในการเปิดหน่วยให้บริการทางการแพทย์ที่ให้บริการโดยบุคลากรทาง
การแพทย์116จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ คลินิกและโรงพยาบาล117ซึ่งบุคคลที่สามารถจัดตั้งหน่วยบริการ
ทางการแพทย์ได้ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนตะวันออก หรือ
พยาบาลผดุงครรภ์ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการทางแพทย์ หรือองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร และตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าแทนหน่วยงานรัฐภายใต้กฎหมายว่าด้วย
องค์การบริหารสาธารณะ ค.ศ. 2007 (Act on the Management of Public Institutions 2007) 
หรือศูนย์บริการการรักษาระดับท้องถิ่นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและการจัดการศูนย์การรักษา
ท้องถิ่น ค.ศ. 2005 (Establishment and Management of Local Medical Center 2005) หรือ
องค์การสุขภาพและสวัสดิการทหารผ่านศึกแห่งเกาหลีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสุขภาพและ
สวัสดิการทหารผ่านศึกแห่งเกาหลี (The Korea Veterans Welfare and Health Care Corporation 
Act)118 

                  ในการขออนุญาต ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถจัดตั้งหน่วยบริการ
ทางการแพทย์ได้เพียงแห่งเดียว แต่ในกรณีมีมากกว่าหนึ่งใบประกอบวิชาชีพอาจเปิดให้บริการร่วมได้
ในสถานที่เดียวกันได้ตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ119ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จัดตั้งบริษัท
เพ่ือให้บริการทางแพทย์จะต้องจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัทและเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดและ
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอ านาจในเขตที่ด าเนินการของ
บริษัทที่ให้บริการทางการแพทย์ โดยการขออนุญาตจะต้องยื่นเอกสารส าคัญ เช่น ร่างข้อบังคับของ
บริษัท แผนงานโครงการและการระดมทุนส าหรับการจัดตั้งและด าเนินการหน่วยบริการทาง

                                                           
115KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE, Medical Service Act 2007, Retrieved August 10, 

2017 from https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=40970&lang=ENG. 
116Article 3 (1) of Medical Service Act 2007. 
117Article 3 (2) of Medical Service Act 2007. 
118Article 33 (2) of Medical Service Act 2007. 
119Article 33 (8) of Medical Service Act 2007. 
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การแพทย์ แผนงานด้านความปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากรและอ่ืนๆ ของหน่วยบริการทาง
การแพทย์ เอกสารตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการบริการทางการแพทย์  ค.ศ. 2007 (Medical 
Service Act 2007) และเอกสารแสดงกรรมสิทธ์สถานที่จัดตั้งหรือเงินทุนจัดตั้งหน่วยบริการทาง
การแพทย์120เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดตั้งคลินิกรักษา คลินิกทันตกรรม คลินิกแผนการรักษาตะวันออก 
หรือคลินิกการผดุงครรภ์จะต้องแจ้งต่อจังหวัดหรือที่ท าการเมืองหรือเทศบาล 121หรือการจัดตั้ง
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลแผนการ
รักษาตะวันออก หรือโรงพยาบาลบริการดูแลผู้ป่วยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีหรือ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้อนุญาตอาจไม่อนุญาตให้จัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์หากไม่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด122ยกเว้นกรณีการให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ค.ศ. 2000 (Emergency Medical Service Act 2000) หรือการรักษาผู้ป่วยที่ 
ร้องขอ หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย หรือหน่วยงานภาครัฐขอให้กระท าซึ่งเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านตามข้อบังคับของกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีกรณีหรือเหตุการณ์เฉพาะขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริการทาง
การแพทย์ ค.ศ. 2007 (Medical Service Act 2007) หรือกฎหมายอ่ืนหรือมีสถานการณ์จ าเป็นอัน
หลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้การรักษา ณ สถานที่ที่ผู้ป่วยอยู่123การให้บริการทางการแพทย์ทั้งหลายเหล่านี้
ไม่ต้องขออนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้อนุญาตอาจสั่งให้ระงับการให้บริการ หรือเพิกถอนใบอนุญาตการ
จัดตั้งสถานพยาบาล หรือสั่งให้ปิดสถานพยาบาลได้ หากพบว่าผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพถูกต้อง หรือแพทย์ประกอบวิชาชีพนอกเหนือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเมื่อ
สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้ภายในสามเดือนหลังจากได้รับอนุญาต124 
                             2) มาตรฐานของสถานที่ให้บริการ   
                    การได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์  ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของหน่วยบริการทั้งที่เป็นคลินิกและ
โรงพยาบาล โดยมีการก าหนดในลักษณะทั่วไปของหน่วยบริการทางการแพทย์ไว้ ดังนี้   
 
 

                                                           
120Article 16, 1 of Enforcement Decree of The Medical Service Act 2007. 
121Article 33 (3) of Medical Service Act 2007. 
122Article 33 (4) of Medical Service Act 2007. 
123Article 33 (1) of Medical Service Act 2007. 
124Article 64 of Medical Service Act 2007. 



72 
 

                      1. ลักษณะเชิงพ้ืนที่ 
                                 หน่วยบริการทางการแพทย์ ต้องไม่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ร้านขายยา หรือส่วน
บริการของร้านขายยา หรือไม่ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขพ้ืนที่ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร้านขายยา หรือการใช้
ผนังกั้นแบ่งพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ และต้องไม่ใช้พ้ืนที่สัญจรร่วมกันระหว่าง
หน่วยบริการทางการแพทย์กับร้านขายยา เช่น ทางเดิน ทางบันได ลิฟต์หรือทางข้าม หรือในส่วน
บริการที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์125 
                                 2. ลักษณะเชิงบริการ 

                       ในกรณีโรงพยาบาล ต้องจัดให้มีเตียงผู้ป่วยอย่างน้อย 30 เตียง126และจัด
ให้มีแผนกเฉพาะทางอย่างน้อย 7 แผนก ได้แก่ แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยศาสตร์ แผนกกุมารเวช 
แผนกสูตินรีเวช แผนกรังสีวินิจฉัย แผนกวิสัญญี และแผนกเวชศาสตร์ชันสูตร หรือพยาธิวิทยา โดย
ต้องมีแพทย์เฉพาะทางนั้นๆ ให้บริการอยู่ในแผนกต่างๆ แต่ส าหรับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
จะต้องจัดให้มีเตียงผู้ป่วยอย่างน้อย 100 เตียง แต่ไม่เกิน 300 เตียง และจัดให้มี 9 แผนกหรือมากกว่า
ได้ โดยนอกจาก 7 แผนกดังกล่าวแล้ว ต้องมีแผนกจิตเวชและแผนกผ่าตัดทันตกรรมเพ่ิมเติม   
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่อาจจัดตั้งแผนกพิเศษส าคัญเพ่ิมเติมได้127  
                                 3. ลักษณะการใช้ชื่อสถานพยาบาล 
                                 ในการใช้ชื่อหน่วยบริการทางการแพทย์ ต้องมีการก ากับประเภทตาม   
ใบประกอบวิชาชีพนั้นๆ และจะใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกับหน่วยบริการทางการแพทย์อ่ืนแล้วไม่ได้128 

                      4. ผู้ประกอบวิชาชีพ 
                                 ผู้ให้บริการในหน่วยบริการทางการแพทย์ ต้องได้รับใบอนุญาตอย่าง
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด และโรงพยาบาลทุกประเภท ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่
ที่จ าเป็นในยามฉุกเฉิน เพ่ือท าการรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยใน129รวมถึงมีจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ทีป่ฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของแต่ละต าแหน่ง โดยพิจารณาจากประเภทของโรงพยาบาล 
จ านวนของผู้ป่วยในและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง130ทั้งนี้ จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ปฏิบัติ 

                                                           
125Article 33 (7) of Medical Service Act 2007. 
126Article 3-2 of Medical Service Act 2007. 
127Article 3-3 of Medical Service Act 2007. 
128Article 42 of Medical Service Act 2007. 
129Article 41 (1) of Medical Service Act 2007. 
130Article 41 (2) of Medical Service Act 2007. 
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หน้าที่จะต้องมีแพทย์ 1 คน และมีพยาบาล 2 คน และเพ่ิมอัตราแพทย์และพยาบาลต่อจ านวนผู้ป่วย
ในที่เพ่ิมข้ึน 200 คน131 

                      5. การจัดให้มีรายงานและเอกสารหลักฐาน 
                      ในหน่วยบริการทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ต้องจัดเก็บเอกสาร

บันทึกการรักษาและบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับบริการการรักษา132และห้ามจัดท าบันทึกการรักษาอัน
เป็นเท็จ หรือเพ่ิมเติม หรือแก้ไขให้แตกต่างไปจากความเป็นจริง133ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์
และผู้จัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์  อาจจัดเตรียมและเก็บบันทึกการรักษาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และลงชื่อในระบบดิจิตอล รวมถึงจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการ การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลประวัติการรักษาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผย แก้ไขดัดแปลง หรือท าลายข้อมูล
ประวัติการรักษาส่วนบุคคลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร134 
                  3.1.2.2 มาตรการควบคุมบุคลากรที่ให้บริการ 
                             1) ผู้ประกอบวิชาชีพ 

         ผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือแพทย์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพอย่างถูกต้อง และต้องรายงานสถานะที่แท้จริงของตนและสถานภาพการท างานที่เป็นปัจจุบัน
ต่อกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีที่สาม นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต และ
ทุกๆ สามปีนับแต่ที่มีการรายงาน135และต้องปฏิบัติตนตามแนวทางมาตรฐานของแพทย์ เช่น 
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่ดีที่สุด แจ้งเกี่ยวกับสิทธิให้ผู้ป่วยทราบ ไม่จัดตั้งหรือด าเนินการ
หน่วยบริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ไม่จัดท าการบันทึกการรักษาอันเป็น
เท็จ หรอืเพ่ิมเติม หรือแก้ไขให้แตกต่างไปจากความเป็นจริง ไม่ให้บุคคลอ่ืนใดให้บริการทางการแพทย์
ในหน่วยบริการทางการแพทย์ ไม่ให้การรักษาทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับรองทางวิชาการและผิด
จรรยาบรรณ ไม่เรียกค่ารักษาพยาบาลโดยการหลอกลวงหรือวิธีการอ่ืนที่มิชอบ ไม่โฆษณาหลอกลวง
หรือเกินจริง136ไม่น าสิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการฉีดยามาใช้ซ้ า137และต้องให้การรักษาที่ดีที่สุด ในกรณีมี

                                                           
131Article 18 (1) of Enforcement Decree of The Medical Service Act 2007. 
132Article 22 (1) of Medical Service Act 2007. 
133Article 22 (3) of Medical Service Act 2007. 
134Article 23 of Medical Service Act 2007. 
135Article 11 of Enforcement Decree of The Medical Service Act 2007. 
136Article 32 (1) 3 of  Enforcement Decree of The Medical Service Act 2007. 
137Article 4 of Medical Service Act 2007. 
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เหตุผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค.ศ. 2000 (Emergency Medical 
Service Act 2000)138เป็นต้น ซึ่งหากฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวก็อาจได้รับโทษตามกฎหมาย เช่น 
พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
และด าเนินการต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการบริการทางการแพทย์ 
ค.ศ. 2007 (Medical Service Act 2007) และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง139 
                             2) เจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ  
                    ส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนที่ท างานให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์  ซึ่งมีทั้ง
ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายอ านวยการก็มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ด้วย ทั้งนี้  แนวทางปฏิบัติดังกล่าว
จะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้จัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ต้องพึงปฏิบัติร่วมกัน เช่น 
ห้ามบุคลากรทางการแพทย์ ผู้จัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ (รวมถึงตัวแทนองค์กร ผู้บริหาร หรือ
บุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) และบุคคลใดๆ ที่ท างานให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์รับเงิน สิ่งของ  
ของสมนาคุณ สิ่งบันเทิง และผลประโยชน์ที่เป็นเงิน หรือเปิดให้บริการด้านการแพทย์ขณะอยู่ระหว่าง
พักใช้ใบอนุญาต140 
                   3.1.2.3 มาตรการควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ 
                             1) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  
                    การใช้เครื่องมือแพทย์ ทั้งที่อยู่ในรูปของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ 
หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นการวินิจฉัยโรค รักษา บรรเทา เยียวยา หรือป้องกันโรค เป็นต้น141ต้องเป็น
เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต หรือน าเข้า หรือจัดจ าหน่ายจากกระทรวงอาหารและยา ซึ่ง  
จะมีเอกสารรับรองคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ด้านสมรรถภาพและความปลอดภัย142รวมถึงเอกสาร 
ผู้ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแพทย์ในหน่วยบริการทางการแพทย์ด้วย 143โดยเครื่องมือ
แพทย์ที่ให้บริการนั้น ต้องติดป้ายและมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ในกรณี
น าเข้าต้องแสดงแหล่งก าเนิดการผลิตที่มีชื่อประเทศและผู้ผลิตไว้ด้วย แสดงเลขที่ใบอนุญาต ชื่อสินค้า 

                                                           
138Article 15 (2) of Medical Service Act 2007. 
139KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE, Enforcement Decree of The Medical 

Service Act 2007. Retrieved August 10, 2017 from http://elaw.klri.re.kr/eng_service/law 
View.do? hseq=41264&lang=ENG. 

140Article 23-3 of Medical Service Act 2007. 
141Article 2 (1) of Medical Devices Act 2007. 
142Article 2 (2) of Medical Devices Act 2007. 
143Article 2 (3) of Medical Service Act 2007. 
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เลขที่ผลิต วันที่ผลิต น้ าหนักหรือขนาด และมีข้อความว่าเครื่องมือแพทย์ก ากับไว้ด้วย รวมถึงระบุการ
ใช้งานว่าใช้ได้เพียงครั้งเดียว หรือห้ามน ากลับมาใช้ซ้ า เป็นต้น144  
                             2) การใช้ผลิตภัณฑ์ 
                    ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยบริการทางการแพทย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ยา และเครื่องส าอาง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้ 
                                 ก) ยา เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับการรักษาโรคหรือความเจ็บป่วย ซึ่งผู้ป่วยอาจ
หาซื้อยาบางชนิดได้เองตามร้านขายยา โดยเภสัชกรหรือโดยการสั่งยาของแพทย์ในหน่วยบริการทาง
การแพทย์145โดยยาในภาชนะบรรจุต้องมีการติดฉลาก ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ทาง
การค้าของผู้ได้รับอนุมัติให้ท าการตลาดหรือผู้น าเข้า ระบุชื่อยา เลขที่การผลิตและระยะเวลาการ    
ใช้งาน ปริมาณ ขนาดหรือจ านวนของยา ส่วนประกอบและปริมาณของส่วนประกอบ เป็นต้น 146โดย
ผู้ผลิตหรือผู้ท าการตลาด147หรือผู้น าเข้า148จะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอาหารและยาในการ
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาดังกล่าว  
                                ข) เครื่องส าอาง ถือเป็นสินค้าเพ่ือความสวยงามที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ หรือดึงดูดความสนใจ ด้วยการท าให้ดูสะอาดและสร้างความงามบนเรือนร่าง 
ผิวพรรณ และเส้นผมแลดูสุขภาพดีและสวยงาม ด้วยการบ ารุงดูแลจากเครื่องส าอางที่มีทั้งท าให้ผิว
ขาวขึ้น ปรับสภาพผิวให้เปล่งประกาย หรือท าให้ผิวสีน้ าตาลและการป้องกันจากแสงแดด149ซึ่ง
เครื่องส าอางที่น ามาใช้จะต้องได้รับการจดแจ้งต่อคณะกรรมการอาหารและยา ตามที่ก าหนดและ
จะต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องส าอางด้วย150นอกจากนี้ เครื่องส าอางจะต้อง
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสินค้า ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า ส่วนประกอบของเครื่องส าอาง 
ปริมาณหรือขนาด เลขที่ผลิต วันที่ผลิต ราคา คุณสมบัติ และข้อความเตือน เป็นต้น151 

                                                           
144Article 20 of Medical Service Act 2007. 
145Article 23 of Pharmaceutical Affairs Act 2007. 
146Article 56 (1) of Pharmaceutical Affairs Act 2007. 
147Article 31 (1) of Pharmaceutical Affairs Act 2007. 
148Article 42 (1) of Pharmaceutical Affairs Act 2007. 
149Article 2 of Cosmetics Act 2011. 
150Article 4 of Cosmetics Act 2011. 
151Article 10 of Cosmetics Act 2011. 



76 
 
                   3.1.2.4 มาตรการควบคุมการโฆษณา 
                    1) การโฆษณาเกี่ยวกับสถานพยาบาลเสริมความงาม 
                    การโฆษณาของสถานพยาบาลเสริมความงาม ทั้งในหนังสือพิมพ์ หรือ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ วารสาร และนิตยสาร ใบปลิว ป้ายประกาศ แผ่นพับ รวมถึงการโฆษณาใน
ระบบขนส่งและด้ านนอกระบบขนส่ง การโฆษณาบนแผ่นป้ายไฟฟ้า และการโฆษณาบน
อินเตอร์เน็ท152ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการโฆษณาโดยการยื่นความจ านงไปที่กระทรวง
สาธารณสุข หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข และมีค่าธรรมเนียม ซึ่งจะท า
หน้าที่พิจารณาโฆษณาและจะแจ้งผลการโฆษณาภายใน 30 วัน เว้นแต่จะมีการขยายเวลาซึ่งจะ
ด าเนินการภายใน 15 วัน153โดยก าหนดลักษณะทั่วไปของการโฆษณาท่ีไม่ถูกต้องไว้ เช่น ใช้ข้อความที่
มีลักษณะหลอกลวงผู้บริโภค โดยมีการรับรองผลการรักษาหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด ลักษณะการ
เปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพหรือวิธีการรักษา ลักษณะท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร
ร่วมมือทางการแพทย์ หน่วยบริการทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ลักษณะเป็นการ
เปิดเผยการด าเนินการรักษา หรือข้อความว่าจะได้รับหรือยกเว้นค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการหลอกลวงหรือ
ให้ข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้อง เป็นต้น154              
                             2) การโฆษณาเก่ียวกับบุคลากร 
                     การโฆษณาเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ มีหลักเกณฑ์เดียวกันกับการ
โฆษณาของสถานพยาบาลเสริมความงามคือ ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการโฆษณาโดยการยื่น
ความจ านงไปท่ีกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะท า
หน้าที่พิจารณาโฆษณา โดยมีลักษณะเกี่ยวกับการโฆษณาบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นอย่างเดียวกัน
กับการโฆษณาของสถานพยาบาลเสริมความงาม เช่น การโฆษณาเกี่ยวกับความรู้หรือความสามารถ
ว่ามีประสิทธิภาพกว่าคนอ่ืน หรือการโฆษณาลักษณะเป็นการให้ร้ายเกี่ยวกับการรักษาของคนอ่ืน หรือ
โฆษณาด้วยการเผยแพร่วีดิโอ หรือภาพถ่ายแสดงการรักษา หรือผลกระทบจากการรักษาที่ส่งผลต่อ
สาธารณชนให้เกิดความเกลียดชัง เป็นต้น155 

                                                           
152Article 57 of Medical Service Act 2007. 
153Article 25 of Enforcement Decree of The Medical Service Act 2007. 
154Article 56 (2) of Medical Service Act 2007. 
155Article 23 (1) of Enforcement Decree of The Medical Service Act 2007. 
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                             3) การโฆษณาเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ 

                       ก) การโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องผ่านการตรวจสอบ
ล่วงหน้าก่อนโฆษณาจากกระทรวงอาหารและยา หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมาย156ซึ่งในเบื้องต้นห้าม
บุคคลใดโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น การโฆษณาที่เป็นเท็จหรือ
หลอกลวงเกี่ยวกับชื่อ หรือวิธีการการผลิต สมรรถภาพและประสิทธิภาพ หรือการท าให้เข้าใจผิด
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีการรับรองโดยแพทย์หรือผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ หรือการโฆษณาที่ไม่ผ่าน
การตรวจสอบ หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว เป็นต้น157 
                                 ข) การโฆษณาผลิตภัณฑ์ แยกการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
โฆษณายา และการโฆษณาเครื่องส าอาง โดยการโฆษณาเกี่ยวกับยา ต้องผ่านการพิจารณาก่อนการ
โฆษณาจากกระทรวงอาหารและยา หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมาย โดยมีข้อห้ามในลักษณะทั่วไป
เกี่ยวกับการโฆษณายา เช่น ห้ามโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินจริงเกี่ยวกับชื่อ วิธีการผลิต หรือ
ประสิทธิภาพของยา บทความเกี่ยวการใช้ยาที่ท าให้เข้าใจผิด หรือการรับรองสรรพคุณของยา หรือ
การโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น158ในส่วนการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องส าอาง ห้ามผู้ผลิต     
ผู้น าเข้า หรือผู้ขาย โฆษณาเครื่องส าอางที่มีลักษณะหลอกลวงผู้บริโภค โดยท าให้หลงเชื่อว่ามี
ประสิทธิภาพหรือได้ผลทางการรักษา หรือโฆษณาเกินขอบเขตหรือแตกต่างไปจากผลการทดสอบ
ความปลอดภัยของเครื่องส าอาง หรือท าให้เข้าใจผิดในคุณสมบัติ เป็นต้น159    
          3.1.2.5 มาตรการควบคุมอัตราค่าบริการ   
                             1) การก าหนดอัตราค่าบริการ 
                    ในการก าหนดอัตราค่าบริการ ต้องเป็นไปตามเพดานราคาที่ได้ประกาศ
เกี่ยวกับเสถียรภาพราคาที่อนุญาตให้จัดเก็บได้160ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนราคาได้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ หรือกรณีวัตถุดิบที่มีราคาผันผวน หรือปริมาณความต้องการด้าน
สินค้าและบริการต่างๆ เป็นต้น161และต้องแจ้งต่อสาธารณะถึงการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวโดย     
ไม่ชักช้า ในกรณีการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมเติมเกินกว่าเพดานราคาท่ีก าหนด โดยการค้าก าไรเกินควร

                                                           
156Article 25 of Medical Devices Act 2011. 
157Article 24 (2) of Medical Devices Act 2011. 
158Article 68 of Pharmaceutical Affairs Act 2007. 
159Article 12 of Cosmetics Act 2011. 
160Article 2 of Price Stabilization Act 1995. 
161Article 4 of Enforcement Decree of The Price Stabilization Act 1995. 
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ที่ไม่เป็นธรรมจะมีโทษตามกฎหมาย162ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและความเป็นธรรมทาง
การค้า163ก าหนดให้ติดป้ายราคาสินค้าและบริการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย และระบุผู้ประกาศ
และรายละเอียดสิ่งที่จ าเป็นต้องทราบ164 
                    2) การแสดงอัตราค่าบริการ 

                   ในหน่วยบริการทางการแพทย์  ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายที่ไม่ครอบคลุมหรือ
นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลปกติให้ทราบ รวมถึงรายการที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ในการดูแลรักษา
ตามมาตรา 41 (4) แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันด้านสุขภาพแห่งชาติ (The National Health 
Insurance Act) หรือตามมาตรา 7 (3) แห่งกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือด้านการแพทย์ (The 
Medical Care Assistance Act) เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้         
ผู้จัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ ต้องประกาศเกี่ยวกับราคาค่าจัดเก็บบริการในหน่วยบริการทาง
การแพทย์ในแต่ละประเภท และห้ามหน่วยบริการทางการแพทย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเกินจ านวนที่ได้แจ้งหรือประกาศไว้165 

         อาจกล่าวได้ว่ากลไกทางกฎหมายในการควบคุมก ากับผู้ให้บริการสถานพยาบาลด้าน   
ความงามที่มีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะบังคับให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนด    
ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ ได้วางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตเปิด
ให้บริการที่ก าหนดให้เอกชน ทั้งบุคคลธรรมดาที่เป็นแพทย์ หรือนิติบุคคลในรูปบริษัทสามารถขอ
อนุญาตประกอบกิจการได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการทางการแพทย์  ค.ศ. 2007 (Medical 
Service Act 2007) โดยผู้ให้บริการที่กระท าต่อผู้รับบริการ ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพอย่างถูกต้อง และลักษณะของสถานที่ที่ให้บริการ ต้องได้มาตรฐานตามที่ก าหนดด้วย 
นอกจากนี้ ในส่วนองค์ประกอบที่เป็นส่วนสนับสนุนการให้บริการ ทั้งในเรื่องของมาตรฐานการ
ให้บริการของแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการบริการทางการแพทย์ ค.ศ. 2007 (Enforcement 
Decree of The Medical Service Act 2007) ที่ต้องให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน การแจ้งสิทธิที่
ควรพึงทราบ และการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด รวมถึงในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการ ต้องไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินจริงหรือหลอกลวง
ประชาชน ตลอดจนการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ต้องแจ้งหรือประกาศและประเมินราคาให้ผู้รับบริการ

                                                           
162Article 2-2 of Price Stabilization Act 1995. 
163Article 3 of Price Stabilization Act 1995. 
164Article 5 of Enforcement Decree of The Price Stabilization Act 1995. 
165Article 45 of Medical Services Act 2007. 
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ทราบและจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ได้แจ้งหรือประเมินราคาไว้ไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในกลไกทาง
กฎหมายที่ควบคุมก ากับผู้ให้บริการคือ ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านเสริมความงาม
ที่มีบุคคลเพียงสองกลุ่มที่จะสามารถขออนุญาตได้ ได้แก่ แพทย์ ในสถานะบุคคลธรรมดา และบริษัท 
ในสถานะนิติบุคคล การก าหนดบุคคลที่จะสามารถประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านเสริมความงาม
อันมีนัยทางกฎหมายบางอย่าง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าอาจพิจารณาได้ในสองมิติ กล่าวคือ การให้บริการ
ด้านเสริมความงามต้องอาศัยความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นศาสตร์ที่กระท า
ต่อเนื้อตัวและร่างกายมนุษย์ ซึ่งบุคคลที่มีคุณวุฒิด้านการแพทย์จะต้องผ่านการเรียนและการทดสอบ
ที่มีการรับรองทางวิชาการ ดังจะเห็นได้จากมาตรา 5 แห่งกฎหมายว่าด้วยการบริการทางการแพทย์ 
ค.ศ. 2007 (Medical Service Act 2007) ประกอบมาตรา 3 แห่งข้อบังคับการบริการทางการแพทย์ 
ค.ศ. 2007 (Enforcement Decree of The Medical  Service Act  2007) ที่ก าหนดขอบเขต   
เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ไว้ แพทย์จึงเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นผู้มีสิทธิในการขออนุญาตประกอบกิจการได้ ในส่วนของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคล     
เนื่องด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาลเสริมความงาม เป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินจ านวนมาก
และต้องมีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานหลายด้าน ดังจะเห็นได้จากมาตรา 16 แห่งข้อบังคับการ
บริการทางการแพทย์ ค.ศ. 2007 (Enforcement Decree of The Medical Service Act 2007)  
ที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผนงานโครงการและการระดมทุนส าหรับการจัดตั้ง รวมถึงแผนงานด้าน
ความปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากร ดังนั้น นิติบุคคลในรูปบริษัทซึ่งมีหุ้นส่วนและ          
มีบุคลากรขับเคลื่อนกิจการ จึงมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานพยาบาลเสริมความงามได้
ครบถ้วน และเป็นองค์กรที่มีก าลังทางการเงินสูงที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
เป็นอย่างดี บริษัทจึงเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีสิทธิในการขออนุญาต
ประกอบกิจการได้นั่นเอง   
 
          3.1.3 กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการสถานพยาบาลเสริมความงาม 
           ส าหรับมาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองผู้รับบริการเสริมความงามได้ก าหนดเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ ในการเข้ารับบริการหรือการเข้าท าสัญญากับผู้ให้บริการ รวมถึงการรับรองสิทธิของ
ผู้รับบริการ และแนวทางการแก้ไขเยียวยาในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับบริการเสริม   
ความงาม ซึ่งผู้รับบริการจะต้องทราบและเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะด าเนินการตาม
สิทธิที่ตนพึงม ีอันเป็นการพิทักษ์และรักษาซึ่งสิทธิเพ่ือประโยชน์ของตนตามกฎหมายโดยแท้ 
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                   3.1.3.1 มาตรการควบคุมในการรับบริการ 
                             1) ข้อตกลงในการรับบริการ   
                    ในการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม  น าไปสู่ข้อตกลงระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ที่ต้องอยู่พ้ืนฐานของกฎหมายในเรื่องนิติกรรมว่าข้อตกลงหรือสัญญา
บริการด้านความงาม จะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม166และต้องมี
ความเป็นธรรม ตลอดจนสัญญาต้องกระท าด้วยความรอบคอบและมีความรู้ความเข้าอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะท าลงไปนั้น 167โดยเฉพาะฝ่ายผู้รับบริการที่ เป็นผู้ เยาว์จะต้องค านึ งถึง
ความสามารถตามกฎหมายจะท าข้อตกลงหรือนิติกรรมได้เมื่อมีอายุครบ 19 ปีบริบูรณ์ 168หรือต้อง
ได้รับความยินยอม หรือกระท าแทนโดยผู้ปกครองหากยังมีสถานะเป็นผู้เยาว์ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การได้รับสิทธิหรือปลดเปลื้องภาระหนี้169และในกรณีผู้ที่จิตไม่ปกติ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้สูงอายุ 
ต้องกระท าโดยผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลที่ศาลครอบครัวได้แต่งตั้งไว้เท่านั้น170ทั้งนี้ การกระท าทาง     
นิติกรรมของบุคคลเหล่านี้ ย่อมไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย171อย่างไรก็ตาม การกระท าทางนิติกรรม
ของบุคคลที่ถูกจ ากัดเรื่องความสามารถหรือผู้ เยาว์  ที่มีลักษณะหลอกลวงหรือท าให้เชื่อว่ามี
ความสามารถตามกฎหมายก็มีผลท าให้นิติกรรมสมบูรณ์ตามกฎหมาย172 
                    นอกจากนี้ ในการแสดงเจตนาท านิติกรรมหรือข้อตกลงของคู่สัญญารับ
บริการเสริมความงาม ในประเด็นของความสมบูรณ์ของสัญญาที่ท าระหว่างกันนั้น จะใช้บังคับต่อกัน
ได้เสมอ แม้ว่าจะไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่ด้วยเป็นการเข้าท า
สัญญาที่อยู่บนพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจในสัญญาแล้ว ก็ย่อมบังคับตามผลแห่งการกระท า    
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้หรือควรจะรู้ถึงเจตนาที่แท้จริงนั้น ทั้งนี้ จะยกเหตุแห่งเจตนาดังกล่าว
ต่อสู้กับบุคคลภายนอกที่กระท าโดยสุจริตไม่ได้173อย่างไรก็ตาม ในการแสดงเจตนาโดยสมรู้ร่วมคิด
เพ่ือปิดบังเจตนาที่แท้จริง174หรือการเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสัญญา เพราะขาดความระมัดระวัง  

                                                           
166Article 103 of Civil Act 1958. 
167Article 104 of Civil Act 1958. 
168Article 4 of Civil Act 1958. 
169Article 5 of Civil Act 1958. 
170Article 9 of Civil Act 1958. 
171Article 10 of Civil Act 1958. 
172Article 17 of Civil Act 1958. 
173Article 107 of Civil Act 1958. 
174Article 108 of Civil Act 1958. 
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ก็ตาม175รวมถึงการหลอกลวงหรือขมขู่176ย่อมท าให้สัญญาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย และจะยกเหตุแห่ง
เจตนาดังกล่าวต่อสู้กับบุคคลภายนอกที่กระท าโดยสุจริตไม่ได้ 
                    2) สิทธิของผู้รับบริการ  
                              สิทธิของผู้รับบริการที่ใช้บริการเสริมความงาม สามารถแยกพิจารณาได้ตาม
สถานะสิทธิที่ผู้ใช้พึงมี ในสถานะผู้ป่วยที่ใช้บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และในสถานะผู้บริโภคที่รับ
บริการด้านเสริมความงาม ซึ่งกฎหมายได้รับรองสิทธิทั้งสองประเภทของผู้รับบริการเสริมความงามใน
การที่จะใช้สิทธินั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่   
                                 ก) สิทธิผู้ป่วย  
              ผู้รับบริการเสริมความงาม ต้องรับบริการและได้รับการดูแลโดยแพทย์  
อันเป็นเรื่องเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งการรับบริการเสริมความงามอยู่
ในขอบเขตและลักษณะในงานบริการทางการแพทย์ ที่ต้องกระท าต่อเนื้อตัวหรือร่างกายผู้ป่วยเป็น
ส าคัญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดสิทธิของผู้รับบริการเสริมความงาม เป็นเรื่องของสิทธิผู้ป่วย 
เช่น สิทธิที่จะเลือกแพทย์ผู้ให้การรักษา สิทธิที่จะเปลี่ยนการรักษา  หรือให้สิ้นสุดการรักษาได้                     
สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลของตนเกี่ยวกับขอบเขต กระบวนการ และวิธีการเลือกการรักษา สิทธิที่จะไม่จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมหากเลือกแพทย์ผู้ให้การรักษา 177และสิทธิที่จะร้องขอประวัติการรักษา เพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารการรักษานั้นได้ เป็นต้น178 
                        ข) สิทธิผู้บริโภค 
               ผู้รับบริการเสริมความงาม ในสถานะผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับบริการและ
ใช้สินค้าด้านความงาม ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านบริโภค เพ่ือเป็นการป้องกันและ
รักษาประโยชน์และสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม เช่น สิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน จากอันตรายและความเสียหาย ในการใช้สินค้าและบริการ 
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลที่จ าเป็นในการเลือกสินค้า สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกร้านค้า ราคา หรือ
เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับใช้สินค้า สิทธิที่จะแสดงความคิดเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ หรือการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการที่มีความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคในชีวิตประจ าวัน สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจาก
ความเสียหายในการใช้สินค้าหรือบริการที่มีความรวดเร็วและเป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่
จ าเป็นเพ่ือใช้เหตุผลในการเลือกบริโภค และสิทธิที่จะจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนด้านสิทธิและ

                                                           
175Article 109 of Civil Act 1958. 
176Article 110 of Civil Act 1958. 
177Article 46 of Medical Service Act 2007. 
178Article 21 of Medical Service Act 2007. 
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ประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น179นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังต้องตระหนักถึงบทบาทของตนในการที่จะ
ป้องกันตนเองจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการ ด้วยการศึกษาข้อมูลที่
จ าเป็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การบริโภคที่ประหยัดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการมีบทบาทในการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการบริโภค เพ่ือชีวิตที่ดีของผู้บริโภคอันส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วย180 
                   3.1.3.2 มาตรการควบคุมในการตรวจสอบการให้บริการ 
                    1) ช่องทางการตรวจสอบ  
                    การตรวจสอบหน่วยบริการด้านความงาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์ ค.ศ. 2007 (Medical Aervice Act 2007) ที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานตามที่ก าหนด อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการในเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้
ข้อมูลที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการด้านความงาม เพ่ือจะได้เป็นแนวทางการเตรียมตัวที่ดีก่อน
เข้ารับบริการ และประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการด้านความงามนั้นๆ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ชื่อ Medical Korea Reservation ของกระทรวง
สาธารณสุข  
                             2) การแจ้งข้อร้องเรียน  
                             ก า ร ร้อ ง เ ร ีย น เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยบริการด้านความงาม 
เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการรับบริการ สามารถร้องเรียนเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงาน       
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแห่งเกาหลี  เพ่ือขอให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม           
ข้อร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพ่ือให้มีการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ค.ศ. 2011 (Act Remedies 
for Injuries from Medical Malpractice and Mediation of Medical Disputes 2011) หรือ  
ในกรณีประสงค์ร้องเรียนเป็นคดีผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา และทาง 
โทรศัพท์ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต่อส านักงานผู้บริโภคแห่งเกาหลีหรือผ่านองค์กรผู้บริโภคตามกรอบ
กฎหมายว่าด้วยผู้บริโภค ค.ศ. 2006 (Framework Act on Consumers 2006) หรือกรณี  
ผู้รับบริการเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาให้บริการสามารถยื่นข้อร้องเรียนไปที่
คณะกรรมการประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขสัญญาของส านักงานการไกล่เกลี่ย
ด้านความเป็นธรรมทางการค้าแห่งเกาหลี ตามกฎหมายว่าด้วยเกณฑ์เกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไข
สัญญา ค.ศ. 1986 (Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986) และหากพบว่า

                                                           
179Article 4 of Framework Act on Consumers 2006. 
180Article 5 of Framework Act on Consumers 2006. 
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แพทยผ์ู้ให้บริการหรือหน่วยให้บริการด้านความงาม กระท าการไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด สามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการตรวจสอบได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการให้บริการทางการแพทย์ ค.ศ. 2007 (Medical Service Act 2007) 
                   3.1.3.3 มาตรการควบคุมในการคุ้มครองผู้รับบริการ 

         ส าหรับการคุ้มครองผู้รับบริการในสถานะผู้บริโภค ซึ่งอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การรับบริการทั้งในด้านสัญญาการให้บริการที่อาจมีเงื่อนไขที่ท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบในข้อตกลงที่
อาจไม่รู้เท่าทันหรือขาดความระมัดระวังในการท าสัญญา หรือการได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือ
ร่างกายจากการรับบริการเสริมความงาม รวมถึงระบบการให้บริการทั้งในส่วนของสถานที่ให้บริการ
และผู้ให้บริการที่อาจไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งอาจพิจารณาได้ ดังนี้ 

        1) ด้านสัญญาให้บริการ   
          สัญญาให้บริการด้านเสริมความงาม ผู้รับบริการซึ่งเป็นลูกค้าที่จะต้องรับ
ข้อเสนอเกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาจากผู้ให้บริการ จะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ของสัญญา ซึ่งกฎหมายก าหนดให้สัญญาต้องเป็นธรรม และต้องไม่ขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตใน
การท าสัญญาและไม่มีมีลักษณะท าให้ผู้รับบริการเสียเปรียบ หรือจ ากัดสิทธิส าคัญบางประการ181

นอกจากนี ้ในการก าหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดของคู่สัญญาไม่อาจจะกระท าได้ หากเป็นการ
ยกเว้นความรับผิดที่เกิดจากเจตนาหรือความประมาทของผู้ให้บริการ หรือตัวแทนผู้ให้บริการหรือ
ลูกจ้างของผู้ให้บริการ หรือการจ ากัดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเกี่ยวกับการประเมินค่าชดเชยที่         
ผู้ให้บริการต้องจ่าย หรือมีหน้าที่ต้องรับภาระค่าชดเชยนั้น หรือการยกเว้นหรือจ ากัดการประกันความ
รับผิดของผู้ให้บริการ หรือมีอ านาจผูกขาดในการใช้สิทธิประกันของผู้รับบริการ 182หรือก าหนด
เกี่ยวกับความรับผิดของผู้รับบริการที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายมากเกินกว่าเหตุ เป็นต้น183ในส่วนของการ
ปฏิบัติตามสัญญา หรือก าหนดเกี่ยวกับความสิ้นสุดของสัญญาให้บริการที่ไม่เป็นธรรม ก็จะใช้บังคับ
กันไม่ได้หากก าหนดให้ผู้ ให้บริการเพียงฝ่ายเดียวสามารถก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา184หรือการก าหนดยกเว้น หรือจ ากัดสิทธิของผู้รับบริการในการ
ยกเลิกสัญญาหรือก าหนดวันสิ้นสุดสัญญา หรือผู้ให้บริการต้องช าระค่าใช้จ่ายเกินกว่าเหตุ  เนื่องจาก
การยกเลิกสัญญาหรือสิ้นสุดสัญญา เป็นต้น185 

                                                           
181Article 6 of Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986. 
182Article 7 of Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986. 
183Article 8 of Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986. 
184Article 9 of Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986. 
185Article 10 of Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986. 
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         ผู้รับบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากสัญญาให้บริการก าหนดให้ตน
ต้องเสียเปรียบหรือเสียหาย สามารถยื่นข้อร้องเรียนไปที่คณะกรรมการประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขสัญญาของส านักงานการไกล่เกลี่ยด้านความเป็นธรรมทางการค้าแห่งเกาหลี186

ซึ่งคณะกรรมการจะเชิญคู่กรณี โดยอาจไม่ต้องมีทนายและให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของตนเองในการ  
ไกล่เกลี่ย ซึ่งจ าเป็นต้องให้คู่กรณียืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นปัญหา และคณะกรรมการอาจ
ด าเนินการสืบสวนและเรียกคู่กรณีที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในที่ประชุมด้วย ทั้งนี้  ในการไกล่เกลี่ยถ้า
คู่กรณีตกลงกันไม่ได้ จนล่วงพ้นหกสิบวันหรือเก้าสิบวันตามที่คู่กรณีขอขยายระยะเวลา นับแต่วันที่ 
ยื่นค าขอไกล่เกลี่ย หรือในกรณีต่างปฏิเสธที่จะไกล่เกลี่ยแล้ว หรือมีการยื่นฟ้องต่อศาลก็จะท าให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง187 
                             2) ด้านสุขภาพ  
          ในการรับบริการด้านเสริมความงาม ที่ผู้ให้บริการหรือแพทย์จะต้องกระท าต่อ
ร่างกายของผู้รับบริการ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดของกระบวนการให้การรักษาที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้รับบริการ จึงมีแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการเยียวยา
เพ่ือคุ้มครองผู้รับบริการในสถานะผู้ป่วยและสถานะผู้บริโภคไว้ ซึ่งแนวทางการให้ความคุ้มครอง
เยียวยาดังกล่าวก็แตกต่างกันไปตามสถานะของผู้รับบริการ ดังนี้ 
              ก) สถานะผู้ป่วย  
              ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ สามารถยื่น 
ค าร้องเป็นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายตัวแทน ยื่นค าร้องต่อส านักงานไกล่เกลี่ยและประนอม  
ข้อพิพาทแห่งเกาหลี เพ่ือขอให้ด าเนินการตรวจสอบและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาทาง
การแพทย์ ยกเว้นกรณียื่นฟ้องต่อศาลแล้ว หรือยื่นต่อคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทของผู้บริโภค
หรือค าร้องที่ไม่ใช่กรณีเก่ียวกับการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งหลังจากยื่นค าร้องแล้วอธิบดีจะด าเนินการ
แจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานวิชาชีพตามล าดับ
เ พ่ือด าเนินการตามหน้าที่ต่อไป  ซึ่ งประธานคณะกรรมการทั้ งสองคณะจะมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานวิชาชีพด าเนินการ
ตรวจสอบโดยทันทีและเป็นธรรม 
              คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะด าเนินการแจ้งผู้ถูกร้องเรียน
เกี่ยวกับค าร้องขอไกล่เกลี่ยของผู้ร้อง และเมื่อผู้ถูกร้องเรียนยินดีเข้าร่วมไกล่เกลี่ยก็จะน าไปสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่ถ้าผู้ถูกร้องเรียนไม่แจ้งการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใน    

                                                           
186Article 27 of Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986. 
187Article 27-2 of Act on The Regulation of Terms and Conditions 1986. 
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สิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้มีการแจ้งหนังสือดังกล่าว ก็ถือว่าค าร้องดังกล่าวถูกปฏิเสธ เว้นแต่กรณีผู้ป่วย
เสียชีวิตจากการรักษา หรือไม่รู้สึกตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการ 
ไกล่เกลี่ยโดยทันที ส าหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยกรณีมีการเสียชีวิต  หรือมีอาการไม่รู้ตัวดังกล่าว      
ฝ่ายผู้ถูกร้องเรียนอาจยื่นค าคัดค้าน หากเห็นว่าผู้ร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 12 (2) ตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริการทางการแพทย์ ค.ศ. 2007 (Medical Service Act 2007) ด้วยการท าลายหรือ 
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลอ่ืน เพ่ือท าลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถานที่ให้บริการ เครื่องมือ ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการแทรกแซงเกี่ยวกับการ
ให้บริการการรักษา หรือฝ่าฝืนมาตรา 314 (1) ตามกฎหมายอาญา ด้วยการแทรกแซงกิจการหรือใช้
ก าลังบังคับผู้อ่ืน โดยใช้วิธีท าลายความน่าเชื่อถือ ซึ่งใส่ความที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือเห็นว่า     
ค าร้องนั้นไม่มีมูลความจริง ซึ่งค าคัดค้านดังกล่าวคณะอนุกรรมการจะพิจารณาภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันที่ได้รับค าคัดค้าน หากพบว่าค าคัดค้านไม่มีมูลความจริงก็จะแจ้งผู้ถูกร้องเรียนให้ทราบทันที  แต่
หากพบว่ามีมูลความจริงก็จะรายงานประธานให้ทราบและถอนค าร้องขอไกล่เกลี่ย ส าหรับการ
พิจารณาไกล่เกลี่ยต้องกระท าโดยลับ เว้นแต่เสียงส่วนใหญ่ของคณะอนุกรรมการที่พิจารณายินยอมให้
กระท าโดยเปิดเผย188และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันและขยายระยะเวลาได้เพียง
สามสิบวัน หากมีความจ าเป็นโดยแจ้งผู้ร้องให้ทราบถึงเหตุผลและวันสิ้นสุดการพิจารณา189ซึ่งผลการ
พิจารณาไกล่เกลี่ยจะต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบภายในเจ็ดวัน190ทั้งนี้ การยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยจะต้อง
ยื่นภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและผู้กระท าความผิด  แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่มีการ  
กระท าความผิดเกิดขึ้น191ในกรณีที่คู่กรณีไม่ประสงค์เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถฟ้องเป็นคดี

                                                           
188Article 32 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
189Article 33 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
190Article 36 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
191Article 27 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
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ความต่อศาลได้192หรือจะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  โดยยื่นค าขอต่อคณะอนุกรรมการ       
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกัน ซึ่งผลค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด193 

                      ส าหรับคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานวิชาชีพจะต้องด าเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยอาจเรียกผู้ถูกร้อง ผู้ร้องเรียน ผู้มีส่วนได้เสีย พยาน
บุคคล ตลอดจนผู้ด าเนินการและผู้ประกอบวิชาชีพของสถานที่ให้บริการมาชี้แจงหรือสั่งให้ยื่น
ค าให้การพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องอันจ าเป็นเกี่ยวกับการสืบสวน หรืออาจลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ณ 
สถานที่ให้บริการ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง194คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะต้องจัดท าค า
แถลงการณ์ผลการพิจารณาภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้เริ่มต้นขึ้น และอาจ
ขยายระยะเวลาได้เพียงสามสิบวัน หากมีความจ าเป็นโดยแจ้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานวิชาชีพ
ให้ทราบถึงเหตุผลและวันสิ้นสุดการพิจารณา195อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐาน
วิชาชีพและคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อาจไม่ต้องด าเนินการตามกระบวนต่อไปหากได้รับ
แจ้งจากประธาน ถึงการพิจารณายกเลิกค าขอไกล่เกลี่ยของผู้ร้อง เนื่องจากไม่มีมูลหรือมีเหตุฟังขึ้น 
ตามค าคัดค้านของฝ่ายผู้ถูกร้องเรียน ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการทางการแพทย์ 
ไม่ว่าในกรณีค าขอไกล่เกลี่ยจะตกลงกันได้หรือไม่ และกรณีอาจอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา 
ผู้เสียหายสามารถยื่นค าขอรับเงินเยียวยาต่อส านักงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแห่งเกาหลีได้
ตามสิทธิเรียกร้องที่ตนพึงมี196 
                       ข) สถานะผู้บริโภค  
              ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการเสริมความงาม สามารถ
ยื่นค าร้องเป็นหนังสือเยียวยาค่าเสียหายต่อส านักงานผู้บริโภคแห่งเกาหลี  หรือผ่านองค์กรผู้บริโภค
หรือกรณีผู้ประกอบการได้รับค าร้องดังกล่าว แต่ตกลงกันไม่ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ   

                                                           
192Article 40 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
193Article 43 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
194Article 28 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
195Article 29 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
196Article 47 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
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ค าร้อง หรือได้ตกลงกันเสนอให้ส านักงานผู้บริโภคเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ย และหากกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน สามารถยื่นค าร้องด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ได้197เมื่อส านักงานผู้บริโภคได้รับค าร้องดังกล่าว
แล้วจะแจ้งเป็นหนังสือให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบและมอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 198โดยใน
เบื้องต้นจะแนะน าให้คู่กรณีท าข้อตกลงค่าสินไหมทดแทน หากข้อตกลงนั้นไม่ส าเร็จภายในสามสิบวัน
หลังจากได้รับค าร้อง199ก็จะด าเนินการยื่นเรื่องไกล่เกลี่ยต่อคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทของ
ผู้บริโภคทันที200และคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน และ
อาจขยายระยะเวลาได้ โดยแจ้งเหตุผลและระยะเวลาให้คู่กรณีทราบ201ทั้งนี้ หากอธิบดีเห็นว่าใน
เนื้อหาการวินิจฉัยของส านักงานผู้บริโภคแห่งเกาหลีไม่เหมาะสม ก็อาจแจ้งผู้ยื่นค าร้องพร้อมเหตุผล
และให้หยุดการพิจารณาไว้ก่อนได้202หรือหากอธิบดีพบว่าในกระบวนการไกล่เกลี่ยเพ่ือใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียฝ่าฝืนกฎหมายที่ต้องปฏิบัติก็อาจแจ้งให้จัดท าตาม
มาตรการที่เหมาะสมได้203  
              เมื่อผลการพิจารณาไกล่เกลี่ยเสร็จสิ้นจะแจ้งให้คู่กรณีทราบและหาก
คู่กรณีจะรับหรือปฏิเสธ ก็ให้แจ้งคณะกรรมการภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับการแจ้ง หากไม่
ด าเนินการแจ้งประการใดภายในสิบห้าวัน  ถือว่าคู่กรณียอมรับในผลการพิจารณาไกล่เกลี่ย           
ข้อพิพาท204ทั้งนี ้ในระหว่างก่อนมีผลพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากมีการฟ้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลก็จะ
ระงับการพิจารณาและแจ้งให้คู่กรณีทราบทันที205   

                                                           
197Article 43 of Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 

Mediation of Medical Disputes 2011. 
198Article 43 of Enforcement Decree of The Framework Act on Consumers 

2007. 
199Article 57 of Framework Act on Consumers 2006. 
200Article 58 of Framework Act on Consumers 2006. 
201Article 66 of Framework Act on Consumers 2006. 
202Article 55 of Framework Act on Consumers 2006. 
203Article 56 of Framework Act on Consumers 2006. 
204Article 67 of Framework Act on Consumers 2006. 
205Article 59 of Framework Act on Consumers 2006. 
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                             3) ด้านการให้บริการ 

                   กระทรวงสาธารณสุขจะมีการตรวจโรงพยาบาล เพ่ือให้การรับรองเกี่ยวกับ
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย 206เช่น ในเรื่องของสิทธิผู้ป่วยและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ป่วย  
เป็นต้น207ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะออกเครื่องหมายรับรองส าหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานที่ให้การรับรองเพียงสี่ปี208และหลังจากได้การรับรอง หากพบว่าการได้รับเครื่องหมาย
รับรองนั้นมาจากการกระท าด้วยการหลอกลวง หรือกระท าผิดกฎหมาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือถูกสั่งปิดกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงพยาบาล อาจถูกยกเลิกการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานดังกล่าว และจะตรวจให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งปี209 

         อาจกล่าวได้ว่ากลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการสถานพยาบาลเสริม
ความงามท่ีมีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งประเทศเกาหลี ใต้ได้
วางแนวทางให้ความคุ้มครองประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการท าข้อตกลงในการรับบริการ ซึ่งจัดท าขึ้น
เป็นสัญญาต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของสัญญา ความสามารถและการ
แสดงเจตนาของคู่สัญญา ซึ่งมีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาที่จะต้องปฏิบัติต่อกันในเชิงธุรกิจบริการ
ด้านความงามที่มีเรื่องผลต่างตอบแทนของคู่สัญญา อันมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการยืนยันและรับรองสิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ได้
ร่วมท าข้อตกลงให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย โดยมีสัญญาเป็นหลักฐานการแสดงเจตนาในสิ่งที่   
พึงต้องกระท าต่อกันอันเป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับข้อตกลงในการรับบริการเสริมความงาม             
ในขณะเดียวกันสิทธิของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งสิทธิผู้ป่วยและสิทธิผู้บริโภค รัฐก็ให้การดูแลและ
ก าหนดเป็นแนวทางทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริโภคได้ค านึงถึงและน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันมีความมุ่งหมายในการปกป้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการหรือผู้บริโภคในแต่ละเรื่อง ซึ่งประชาชนก็มีหน้าที่ในการที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ 
โดยการใส่ใจและค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ ว่าได้มาตรฐานหรือได้รับการ
รับรองที่ถูกต้อง รวมถึงการตระหนักถึงผลเสียหรือความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย
ด้วย นอกจากนี้ ผู้รับบริการยังสามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตาม

                                                           
206Article 58 of Medical Service Act 2007. 
207Article 58-3 of Medical Service Act 2007. 
208Article 58-6 of Medical Service Act 2007. 
209Article 58-9 of Medical Service Act 2007. 
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กฎหมายหรือไม่ และหากพบว่าให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือได้รับ
ความเสียหายจากการรับบริการ ก็ยังสามารถใช้สิทธิเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการตรวจสอบหรือพิจารณา ในกรณีเรียกร้องให้เยียวยาหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การรับบริการโดยวิธีไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทโดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ผู้รับบริการและผู้ให้บริการโดย
ความตกลงร่วมกันสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพ่ือให้พิจารณาข้อพิพาท
และเป็นที่สุดได้ และผู้รับบริการยังสามารถยื่นค าขอรับเงินเยียวยาจากส านักงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทแห่งเกาหลีได้ตามสิทธิเรียกร้องที่ตนพึงมี 

     จึงอาจสรุปได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการด้านเสริมความงามของประเทศ 
เกาหลีใต้ รัฐถือเป็นผู้ควบคุมก ากับ ทั้งในคุณสมบัติผู้ประกอบการ มาตรฐานผู้ให้บริการและสถานที่
ให้บริการ และสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการให้บริการต่างๆ ซ่ึงการด าเนินการของผู้รับอนุญาตที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานก็จะมีมาตรการบังคับในลักษณะที่เป็นโทษ รัฐจึงมีอ านาจในการพิจารณาออก
ค าสั่งเก่ียวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ การออกค าสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน การออก
ค าสั่งต่ออายุใบอนุญาต การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น ซึ่งการควบคุมก ากับดังกล่าว
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพเป็นส าคัญ อันเป็นเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
โดยรวม ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งรัฐก็มีหน้าให้ความคุ้มครองประชาชนโดยการดูแลแก้ไขหรือ
เยียวยาความเสียหายจากการรับบริการ ด้วยการสร้างองค์กรเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการเพ่ือให้
ความเป็นธรรมและรักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายด้วย ดังนี้ กฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ข้างต้น 
จึงท าให้รัฐเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้ใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายดังกล่าว  
 

3.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงามของประเทศออสเตรเลีย     
 

          3.2.1 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  และรัฐธรรมนูญ         
มีหลักการพ้ืนฐานมาจากเจตนารมณ์ของประชาชนชาวออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia 
Constitution Act) 210โดยรัฐมีความหมายรวมถึงมลรัฐต่างๆ ได้แก่ New South Wales, New 
Zealand, Queensland, Tasmania, Victoria, Western Australia, South Australia, รวมทั้ง

                                                           
210Australian Government, Commonwealth of Australia Constitution Act, Retrieved October 

31, 2017 from https://www.legislation.gov.au/Details/C2013Q00005. 
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อาณาเขตภาคเหนือของ South Australia211

 จึงมีระบบการปกครองที่มีรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ
หรือดินแดนที่ปกครองตนเอง และรัฐบาลท้องถิ่น ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย
ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไว้ชัดเจน แต่กลับก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล
และสิ่งที่ต้องกระท าในการจัดหาหรือจัดให้แก่ประชาชนตามที่พึงได้รับ ซึ่งสิทธิและเสรีภาพที่ส าคัญที่
ปรากฎในรัฐธรรมนูญ เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยการป้องกันไม่ให้มีการสร้างกฎหมายใน
การห้ามจัดตั้งศาสนา การจัดพิธีทางศาสนาหรือการเคารพบูชา212สิทธิไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับการ
ปกป้องไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่ตนไม่อยู่213ความมีอิสระในการก าหนดพิกัดศุลกากร
การค้า ไม่ว่าจะโดยการขนส่งภายในหรือการเดินเรือในมหาสมุทร214เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิทธิและ
เสรีภาพของชาวออสเตรเลียได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งใน Australian Bill of Rights Bill 2017215ซึ่ง
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของชาวออสเตรเลีย และทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและถือเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน โดยมีสิทธิและเสรีภาพที่ก าหนดไว้เป็นส าคัญ เช่น สิทธิในความเสมอ
ภาคกันของทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ สถานะทางเพศ รสนิยมทางเพศ การแสดงออก
ทางเพศ ภาษา ศาสนา การเมือง หรือความคิด เผ่าพันธุ์ ฐานะ การเกิด ความผิดปกติทางจิตใจหรือ
ร่างกาย216เสรีภาพในการแสดงออกและการสื่อสาร217เสรีภาพทางความคิด218เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบ219เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการจัดตั้งสหภาพทางการค้า220สิทธิในชีวิตและร่างกาย221 
สิทธิในการเลือกและเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย222สิทธิในการเข้ามาในประเทศ223หรือสิทธิในการออกนอก

                                                           
211Clause 6 of Commonwealth of Australia Constitution Act. 
212Section 116 of Commonwealth of Australia Constitution Act. 
213Section 117 of Commonwealth of Australia Constitution Act. 
214Section 92 of Commonwealth of Australia Constitution Act. 
215Australian Government, Australian Bill of Rights Bill 2017, retrieved 

January 28, 2018 from https://www.legislation.gov.au/Details/C2017B00161. 
216Section 19 article 1 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
217Section 19 article 4 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
218Section 19 article 5 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
219Section 19 article 7 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
220Section 19 article 8 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
221Section 19 article 12 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
222Section 19 article 19 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
223Section 19 article 20 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
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ประเทศ224สิทธิทางการศึกษา225และสิทธิเสรีภาพในการท างาน รวมถึงสิทธิในโอกาสที่จะได้รับค่าแรง
ที่สมเหตุสมผลและอิสระในการเลือกหรือยอมรับในค่าแรงนั้น226เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ 
และเสรีภาพทั้งหลายดังกล่าวก็อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดที่สมเหตุสมผล ซึ่งอาจก าหนดโดยกฎหมายที่มีความ
เป็นธรรมตามสังคมเสรีประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ใน Australian Bill of Rights Bill 
2017 ฉบับนี้ ไม่อาจใช้กฎหมายใดๆ เพ่ือขยายขอบเขตให้กว้างไปกว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม227ดังนี้ จากท่ีให้การรับรองความมีเสรีภาพในการท างานหรือประกอบอาชีพของประชาชน
ชาวออสเตรเลียดังกล่าว ท าให้การประกอบธุรกิจให้บริการด้านเสริมความงามก็เป็นอาชีพหนึ่งที่
กระท าได้โดยเสรี ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจบริการด้านเสริมความงามจะต้องด าเนินการตาม     
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องมีมาตรฐานในการให้บริการ โดยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South 
Wales) ของประเทศออสเตรเลียได้มีกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน ค.ศ. 2007 (Private 
Health Facilities Act 2007)228ที่ก าหนดเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านศัลยกรรม
ความงามภายใต้กฎหมายดังกล่าวที่เรียกว่า กฎข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน
ด้านบริการศัลยกรรมความงาม ค.ศ. 2016 (Private Health Facilities Amendment (Cosmetic 
Surgery) Regulation 2016)229ซึ่ ง เป็นการเ พ่ิมเติมและขยายขอบเขตของการให้บริการใน
สถานพยาบาลเอกชนที่เป็นเรื่องเฉพาะด้านเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรูปร่างหน้าตาให้มีความ
สวยงามข้ึนโดยวิธีการทางการแพทย์ 
 

                                                           
224Section 19 article 21 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
225Section 19 article 26 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
226Section 19 article 27 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
227Section 19 article 3 of Australian Bill of Rights Bill 2017. 
228NSW legislation, Private Health Facilities Act 2007, Retrieved October 31, 

2017 from https://www.legislation.nsw.gov.au/~/pdf/view/act/2007/9/whole. 
229NSW legislation, Private Health Facilities Amendment (Cosmetic Surgery)                

Regulation 2016, Retrieved October 31, 2017 from https://www.legislation.nsw.gov.au/regulations/2016-
288.pdf. 
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          3.2.2 กลไกทางกฎหมายในการควบคุมผู้ให้บริการสถานพยาบาลเสริมความงาม 
                   3.2.2.1 มาตรการควบคุมก ากับสถานพยาบาลเสริมความงาม 
                             1) การขออนุญาตประกอบกิจการ 

          ให้ยื่นแบบค าขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตามแบบที่ก าหนด
โดยให้ระบุประเภทสถานพยาบาลที่จะให้บริการ (อาจมากกว่าหนึ่งประเภทก็ได้ )230 เช่น บริการด้าน
วิสัญญี บริการด้านผ่าตัดหัวใจ บริการเคมีบ าบัด231บริการศัลยกรรมความงาม232เป็นต้น ระบุจ านวน
สูงสุดของผู้ป่วยที่จะให้บริการในแต่ละครั้งต่อห้องที่มี ให้บริการในสถานพยาบาล จ านวน
ห้องปฏิบัติการที่จะให้บริการ (ถ้ามี) ค าบรรยายเกี่ยวกับความสามารถที่จะด าเนินการตามมาตรฐาน 
พร้อมค่าธรรมเนียมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง233ซึ่งผู้อนุญาตจะพิจารณาเกี่ยวกับบุคคลหรือผู้มี
อ านาจของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทที่ขออนุญาตว่ามีความเหมาะสมที่
จะเป็นผู้รับอนุญาต โดยสามารถด าเนินการตามมาตรฐานของประเภทสถานพยาบาลที่ขออนุญาต   
ไม่เคยถูกพิพากษาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน ค.ศ. 2007 (Private Health 
Facilities Act 2007) หรือกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง หรือไม่เคยถูกพิพากษาจ าคุกเป็นระยะเวลา
หนึ่งปีขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือช าระหนี้ หรือการจ่ายสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ของตน เป็นต้น ซึ่งในขั้นแรกผู้อนุญาตจะอนุมัติในหลักการก่อนโดยอาจก าหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับแบบและโครงสร้างของพ้ืนที่ที่ให้บริการที่จะสร้าง การปรับเปลี่ยนหรือขยายพ้ืนที่ตาม
วัตถุประสงค์ที่ให้บริการ รวมถึงระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ234ซึ่งค าอนุมัติดังกล่าวมีผลใช้
บังคับเพียงหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับแจ้ง และอาจขยายระยะเวลาได้โดยผู้อนุญาตเห็นชอบ
แต่รวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเจ็ดปี235ทั้งนี้ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได้ เมื่อเห็นว่าผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนตามที่ระบุไว้ค าอนุมัติใน
หลักการ ยกเว้นกรณีค าอนุมัติหลักการสิ้นอายุ หรือผู้ขออนุญาตไม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน
ได้ หรือผู้ขออนุญาตขาดความเหมาะสมในการเป็นผู้รับอนุญาต236 

                                                           
230Section 10 of Private Health Facilities Act 2007. 
231Clause 5 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
232Schedule 1, [3] of Private Health Facilities Amendment (Cosmetic Surgery) 

Regulation 2016. 
233Section 6 of Private Health Facilities Act 2007. 
234Section 7 of Private Health Facilities Act 2007. 
235Section 8 of Private Health Facilities Act 2007. 
236Section 9 of Private Health Facilities Act 2007. 
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  นอกจากนี้ ผู้ขออนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
อาจได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขเฉพาะไว้ เช่น การถือใบอนุญาตที่ครอบคลุมถึงหลักประกัน หรือความ
รับผิดเกี่ยวกับประเภทที่ให้บริการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์และปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตาม
มาตรฐานของใบอนุญาต การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 237โดย
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลจะใช้บังคับนับแต่วันที่ผู้ขอรับอนุญาตได้รับแจ้งจาก         
ผู้อนุญาต และจะใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน238แต่ยังคง
ช าระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนทุกวันที่ 31 ธันวาคม หรือวันอ่ืนใดตามที่ผู้อนุญาตแจ้งก าหนด 239ทั้งนี้ 
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของใบอนุญาต เช่น มาตรฐานคลินิก การจัดให้มีแพทย์ให้บริการใน
สถานพยาบาล มาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น อาจถูกพักใช้ใบอนุญาตได้240 

                    ส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านบริการศัลยกรรม  
ความงาม เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรูปร่างหน้าตาของบุคคลโดยการระงับความรู้สึกหรือใช้ยา
เฉพาะที่ที่เป็นวิธีการทางแพทย์ เช่น การยกกระชับหน้าท้อง การเสริมหรือลดขนาดหน้าอก การเสริม
หรือลดสะโพก การยกกระชับคอ การเสริมจมูก เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงวิธีการทางทันตกรรม 241ซึ่งการ
ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านบริการศัลยกรรมก็จะต้องด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลเอกชน ค.ศ. 2007 (Private Health Facilities Act 2007) และกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับบริการด้านการแพทย์อ่ืนๆ และต้องมีมาตรฐานการให้บริการ
ศัลยกรรมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาตด้วย 
                              2) มาตรฐานของสถานที่ให้บริการ   

          สถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์ทุกด้าน รวมถึงด้านบริการ
ศัลยกรรมความงามด้วยนั้น ต้องมีมาตรฐานการให้บริการตามท่ีก าหนดโดยสามารถพิจารณามาตรฐาน
ที่เก่ียวข้องได้ ดังนี้ 

 
 

                                                           
237Section 12 of Private Health Facilities Act 2007. 
238Section 13 of Private Health Facilities Act 2007. 
239Section 14 of Private Health Facilities Act 2007. 
240Section 29 of Private Health Facilities Act 2007. 
241Schedule 1, [1] of Private Health Facilities Amendment (Cosmetic Surgery) 

Regulation 2016.  
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                       1. ลักษณะเชิงพ้ืนที่  
                       ในการออกแบบสถานพยาบาลเอกชน ต้องเป็นไปตามคู่มือแนวทางของ

สถานพยาบาล (Australasian Health Facility Guidelines)242และในส่วนอาคารของสถานพยาบาล
เอกชนต้องเป็นไปตามที่ก าหนดของกฎหมายว่าด้วยอาคาร (Building Code of Australia)243และ
จะต้องจัดท าหนังสือการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย เพ่ือใช้ตรวจสอบความเสี่ยงและ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานพยาบาล244นอกจากนี้ ต้องมีการดูแลรักษาอาคาร เครื่องตกแต่งและ
เครื่องติดตั้งในอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานพยาบาล ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอโดยเฉพาะระบบ
น้ าอุ่นน้ าร้อน เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องท าความร้อน ความอุ่นและความเย็น เครื่องมือฆ่าเชื้อ 
ตลอดจนระบบการสื่อสาร ระบบแจ้งเตือนภัยและฉุกเฉิน เป็นต้น 245ในสถานพยาบาลเอกชนต้องมี
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย กรณีไฟไหม้ และกรณีฉุกเฉินที่สามารถน าไปปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุขึ้น
หรือเหตุอ่ืนๆ เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ที่จ าเป็น และหากเกินเหตุไฟไหม้จะต้อง
ด าเนินการตามนโยบาย หรือเรียกหน่วยดับเพลิงเข้าระงับเหตุโดยต้องแจ้ง  ผู้อนุญาตให้ทราบ
ข้อเท็จจริงด้วยวาจาและส่งเป็นหนังสือแสดงรายละเอียดของสถานการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้น246และต้อง
แสดงใบอนุญาตที่เห็นได้ชัดบริเวณทางเข้าสถานพยาบาลด้วย247 

    ส าหรับในส่วนของพ้ืนที่ดูแลผู้ป่วย ต้องมีระบบสื่อสารไฟฟ้าในที่ที่ผู้ป่วย
พักอยู่ เพ่ือใช้เรียกขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ เช่น เตียง รถเข็น เก้าอ้ี ห้องสุขา ห้องอาบน้ า 
และที่จุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่248โดยมีอุปกรณ์ที่ไว้คอยช่วยเหลือผู้ป่วยตามสถานที่นั้นๆ เช่น   
แสงไฟ ห้องผ่าตัด ระบบการช่วยให้ฟ้ืนคืนชีพ เป็นต้น 249รวมถึงต้องมียา อุปกรณ์การผ่าตัดและ
พยาบาล เครื่องมือที่จ าเป็นต่อผู้ป่วยแต่ละประเภทที่ต้องพร้อมใช้งานเสมอและอุปกรณ์ช่วยให้ฟ้ืน  
คืนชีพ ทั้งนี้ โดยมีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ250นอกจากนี้ ต้องมีนโยบายวิธีการติดตามเกี่ยวกับ    

                                                           
242Schedule 1, 1 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
243Schedule 1, 2 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
244Schedule 1, 3 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
245Schedule 1, 4 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
246Schedule 1, 7 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
247Clause 20 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
248Schedule 1, 6 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
249Schedule 1, 9 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
250Schedule 1, 5 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
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ภัยพิบัติธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น251รวมถึงการควบคุม การขนถ่าย และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่เป็นอันตรายป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อม และท่ีสาธารณะทั่วไป252 

                       2. ลักษณะเชิงบริการ 
              ส าหรับการให้บริการด้านศัลยกรรมความงาม ต้องด าเนินการตาม

มาตรฐานการระงับความรู้สึกและวิธีการให้บริการเป็นลักษณะเดียวกันกับให้บริการประเภทผ่าตัด253

ซึ่งการให้บริการที่จ าเป็นต้องมีในห้องผ่าตัดเพ่ือใช้ในการผ่าตัด ได้แก่ เครื่องมือศัลยกรรมไฟฟ้า 
เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับเลือกใช้ได้อย่างพอเพียงและเครื่องมือฆ่าเชื้อ254และจะต้องจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนพักนานกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง หรือผู้ป่วยที่ไม่ได้ถูกจ าหน่ายแต่นอน
พักไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือผู้ป่วยนอกพักและถูกจ าหน่ายในวันเดียวกัน 255ตามคู่มือแนวทางของ
สถานพยาบาล (Australasian Health Facility Guidelines)256รวมถึงมีระบบควบคุมการติดเชื้อ  
โดยก าหนดเป็นนโยบายและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือน าไปปฏิบัติ257และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย258

และการส่งผลบันทึกข้อมูลการรักษาให้แก่สถานพยาบาลที่รับย้ายผู้ป่วย 259ซึ่งต้องรักษาไว้เป็น
ความลับ260   

  3. ผู้ประกอบวิชาชีพ 
                       การให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนด้านเสริมความงาม ต้องมีเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในจ านวนที่พอเพียงต่อการให้บริการอยู่ตลอดเวลา          
มีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์  และได้รับการฝึกอบรม  

                                                           
251Schedule 1, 8 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
252Schedule 1, 10 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
253Schedule 2, [5] of Private Health Facilities Amendment (Cosmetic Surgery) 

Regulation 2016. 
254Schedule 2, 78 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
255Schedule 2, 79 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
256Schedule 3, 1 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
257Schedule 1, 14 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
258Schedule 1, 18 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
259Schedule 1, 19 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
260Schedule 1, 20 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
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ในการใช้อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จัดไว้ในสถานพยาบาล261ในกระบวนการผ่าตัดจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการด้านระงับความรู้สึกที่ต้องมีวิสัญญีแพทย์อยู่ให้บริการ262พร้อมด้วย
อุปกรณ์ด้านระงับความรู้สึก และอุปกรณ์ตรวจสอบกระบวนการให้ยาระงับความรู้สึกเพ่ือการผ่าตัด
ผู้ป่วย263                               

  4. การจัดให้มีรายงานและเอกสารหลักฐาน 
                       การให้บริการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม ต้องมีการบันทึกทางทะเบียน

เกี่ยวกับชื่อและนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด และหมายเลขรับบริการรักษาของผู้ป่วย วันเวลาและ
สถานที่ให้บริการผ่าตัด ชื่อวิธีการ ชื่อศัลยแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์และพยาบาลที่
เกี่ยวข้องในวิธีการผ่าตัดและผู้ควบคุมยาระงับความรู้สึก ตลอดจนระบุหมายเลขอุปกรณ์เทียมที่ใช้ 
รายละเอียดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดและวิธีการผ่าตัดทุกขั้นตอน264ส าหรับบันทึก
การรักษาผู้ป่วยจะต้องระบุเกี่ยวกับรายงานการผ่าตัด ขั้นตอนก่อนและหลังวินิจฉัยโรค บรรยายสิ่ง    
ที่พบ เทคนิคที่ใช้และเนื้อเยื่อที่เอาออกหรือที่ปรับเปลี่ยน รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับผลการฟ้ืนฟูหลังการ
รักษา เป็นต้น265  
                   3.2.2.2 มาตรการควบคุมก ากับบุคลากรที่ให้บริการ 
                              1) ผู้ประกอบวิชาชีพ 

                    โดยทั่วไปแพทย์ผู้ให้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของแพทย์
อันเป็นแนวปฏิบัติทางการแพทย์ที่ดี266ซึ่งคณะกรรมการทางการแพทย์แห่งออสเตรเลีย267ได้ก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติ268ดังกล่าวไว้หลายเรื่อง และส าหรับแพทย์ที่ให้บริการด้าน
ศัลยกรรมความงามก็มีลักษณะของแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และก าหนดลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างออกไป โดยที่แพทย์ผู้ให้บริการศัลยกรรมความงามจะต้องได้รับการฝึกฝนที่จ าเป็นและ

                                                           
261Schedule 1, 12 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
262Schedule 2, 2 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
263Schedule 2, 1 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
264Schedule 2, 76 of Private Health Facilities Regulation 2010. 
265Schedule 2, 77 of Private Health Facilities Regulation 2010 
266Medical Board of Australia, Good Medical Practice: A Code of Conduct For Doctors 

in Australia, Retrieved September 20, 2017 from http://www.medicalboard.gov.au/Codes-Guidelines-
Policies/Code-of-conduct.aspx.. 

267Section 31 of Health practitioner regulation national law (NSW). 
268Section 39 of Health practitioner regulation national law (NSW). 
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เหมาะสมก่อนการให้บริการศัลยกรรม และต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในกระบวนการ
ศัลยกรรมและรับมือสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนได้  

                    ในกระบวนการให้บริการด้านศัลยกรรม แพทย์ต้องตระหนักถึงการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการศัลยกรรมและต้องท าให้เชื่อมั่นว่าจะค านึงถึง
สุขภาพพลานามัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ269โดยเบื้องต้นต้องมีกระบวนการประเมินผู้ป่วยด้วยการให้
ค าปรึกษาครั้งแรกกับผู้ป่วยจะต้องเป็นแพทย์ผู้ให้บริการศัลยกรรม หรือแพทย์ที่ร่วมกระบวนการ
ศัลยกรรม ซึ่งแพทย์จะต้องพิจารณาและประเมินจากเหตุผลและแรงจูงใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการ
ผ่าตัดศัลยกรรม รวมถึงเหตุผลภายใน เช่น ความรู้สึกท่ีเข้มแข็งต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเหตุผลภายนอก 
เช่น ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้แน่ใจว่าความคาดหวังของผู้ป่วยอยู่ในความเป็นจริง     
อย่างไรก็ตาม แพทย์และผู้ป่วยควรพิจารณาทางเลือกอ่ืนด้วย หรือพิจารณาจากแพทย์ท่านอ่ืนที่ได้
เสนอเกี่ยวกับการผ่าตัดและการรักษา ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการอ้างอิงด้านพัฒนาการจาก
นักจิตวิทยา จิตแพทย์ หรือแพทย์ทั่วไป ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแพทย์ที่ให้บริการศัลยกรรม เพ่ือ
ตรวจสอบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตวิทยาเป็นนัยอย่างส าคัญหรือไม่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยไม่
เหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรม แต่หากผู้ป่วยเชื่อว่าการท าศัลยกรรมนั้นไม่มีประโยชน์อย่าง
ที่สุดต่อตัวผู้ป่วยเอง แพทย์จะต้องปฏิเสธการผ่าตัดศัลยกรรม นอกจากนี้  หากเป็นการผ่าตัดเล็กที่
ไม่ใช่การผ่าตัดใต้ผิวหนังควรให้เวลาในการไตร่ตรองอย่างน้อยเจ็ดวัน ในระหว่างที่ผู้ป่วยให้ความ
ยินยอมและก่อนจะเริ่มการผ่าตัดศัลยกรรม270ส าหรับกรณีผู้ป่วยที่อายุต่ ากว่า 18 ปี แพทย์จะต้อง
ประเมินผู้ป่วยด้วยเช่นกัน โดยพิจารณาความสามารถที่จะให้ความยินยอมเข้ารับผ่าตัดศัลยกรรมและ
ต้องเผื่อเวลาไว้เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทบทวนหรือสนับสนุนการท าศัลยกรรมหรือไม่ และผู้ป่วยจะต้อง
ได้รับการอ้างอิงด้านพัฒนาการจากนักจิตวิทยา จิตแพทย์ หรือแพทย์ทั่วไป ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแพทย์
ที่ให้บริการศัลยกรรม เพ่ือตรวจสอบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตวิทยาเป็นนัยอย่างส าคัญ
หรือไม่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรม ส าหรับระยะเวลาไตร่ตรองใน
ระหว่างที่ผู้ป่วยให้ความยินยอมและก่อนจะเริ่มผ่าตัดศัลยกรรม ควรให้เวลาในการไตร่ตรองอย่างน้อย
เจ็ดวันกรณีผ่าตัดเล็ก และอย่างน้อยสามเดือนกรณีผ่าตัดใหญ่271  
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medical and surgical procedures 2016. 
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  นอกจากนี้ การให้ความยินยอมเพ่ือเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมของผู้ป่วย
เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่แพทย์ให้บริการด้านศัลยกรรมจะต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ป่วยในการตัดสินใจ
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น ในเรื่องการผ่าตัดต้องระบุการผ่าตัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การผ่าตัดเป็นการ
ผ่าตัดแบบใหม่ หรือเป็นการทดสอบ ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะ
มีการผ่าตัดใหม่หรือต้องมีการรักษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว การฟ้ืนฟูและสิ่งที่ต้องปฏิบัติระหว่าง
ฟ้ืนฟู คุณสมบัติและประสบการณ์ของแพทย์ ในเรื่องค่าใช้จ่ายต้องระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึง
รายละเอียดค่ามัดจ า วันก าหนดช าระและการคืนค่ามัดจ า การติดตามการช าระและค่าใช้จ่ายใน
อนาคตที่อาจมีการผ่าตัดแก้ไขหรือมีค่ารักษาเพ่ิมเติม และในเรื่องกระบวนร้องเรียนและช่องทางการ
ร้องเรียน ซึ่งการให้ความยินยอมจะต้องแจ้งต่อแพทย์ที่ให้บริการศัลยกรรม และส าหรับการผ่าตัดเล็ก 
การให้ความยินยอมจะต้องแจ้งในขั้นตอนให้ค าปรึกษาก่อนมีผ่าตัดอย่างน้อยเจ็ดวัน  และต้องมีการ
ยืนยันเป็นเอกสารในวันที่ผ่าตัดศัลยกรรมด้วย272 

  ในการจัดการด้านผู้ป่วย แพทย์ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมจะต้องดูแล
รับผิดชอบในการจัดการผู้ป่วย ตลอดจนถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมหลังการผ่าตัดศัลยกรรม   
ซึ่งหากแพทย์ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมมีความจ าเป็นส่วนตัวที่ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
ศัลยกรรมได ้จะต้องมีการเตรียมทางเลือกอ่ืนไว้ในสถานที่ให้บริการ โดยเตรียมการไว้ล่วงหน้ากับแจ้ง
ให้ผู้ป่วยทราบด้วย รวมถึงแพทย์อ่ืนที่จะมาให้การรักษาและสถานที่ หรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องที่จะ
ให้การรักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการระงับความรู้สึกด้วยการท าให้ชาหรือระงับประสาท 
แพทย์ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมต้องแน่ใจว่าทีมเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว และมีความพร้อม
ของสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องมือด้านฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งนี้ จะต้องมี
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการภาวะแทรกซ้อนและภาวะฉุกเฉินไว้ในสถานให้บริการเพ่ือใช้เป็นแนว
ปฎิบัติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างผ่าตัดหรือเกิดฉับพลันในขั้นตอนหลังผ่าตัด นอกจากนี้ ในการจ าหน่าย
ผู้ป่วยกลับบ้านจะต้องมีหนังสือค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดแพทย์   
ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรม และช่องทางอ่ืนกรณีติดต่อแพทย์ไม่ได้ ค าแนะน าส าหรับความเจ็บปวดหรือ
อาการท่ีเกิดข้ึนไม่ปกติ การดูแลรักษาด้วยตัวเอง รวมถึงวันและรายละเอียดการพบแพทย์เพ่ือติดตาม
อาการ273ในกรณีที่แพทย์ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมต้องขอค าปรึกษาจากแพทย์อ่ืนหรือมอบหมายการ
รักษาหรือการดูแลโดยแพทย์อ่ืน แพทย์ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมนั้นยังคงมีหน้าที่และความ
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รับผิดชอบโดยรวมต่อผู้ป่วย ยกเว้นกรณีการโอนย้ายผู้ป่วยให้แพทย์อ่ืนดูแลรักษา274นอกจากนี้      
ในเรื่องพฤติกรรมทั่วไปของแพทย์ การให้บริการต้องอยู่ในขอบเขตการประกอบวิชาชีพของตน จัดท า
รายงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่ต่อคณะกรรมการแพทย์แห่งออสเตรเลีย Medical Board of Australia  
จัดท าบันทึกการรักษาผู้ป่วยไว้เป็นหลักฐานด้วยความจริงและซื่อสัตย์ การให้บริการการรักษาเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการรักษาที่เป็นจริงและตรวจสอบ
ได้ รวมถึงการประวัติสังเขปท่ีเกี่ยวกับแพทย์ที่จัดท าไว้ ทั้งในเรื่องประสบการณ์และคุณสมบัติต้องเป็น
จริงและสามารถตรวจสอบได้275รวมถึงความส ารวมการประพฤติทางเพศ ครอบคลุมพฤติกรรมทาง
วิชาชีพที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วย276 
                              2) เจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆ 

                    เจ้าหน้าที่ผู้ที่ร่วมให้บริการศัลยกรรมที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจะต้องมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ และแพทย์ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรม
สามารถควบคุมได้ตามท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม277  
                   3.2.2.3 มาตรการควบคุมก ากับเครื่องมืออุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ 
                             1) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  
                              เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ
หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่ใช้งานแยกหรือร่วมกัน รวมถึงโปรแกรมที่จ าเป็นเพ่ือน าไปใช้อย่างเหมาะสมกับ
มนุษย์เพ่ือวินิจฉัย ป้องกัน ตรวจสอบ รักษา หรือบรรเทาเกี่ยวกับโรค หรือเยียวยาความเจ็บปวดและ
ความพิการ รวมถึงการส ารวจ การทดแทน การแก้ไขเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์หรือสรีรวิทยา278ซึ่งต้องมี
มาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการใช้งานตามที่ก าหนดในแต่ละประเภท หรือตาม
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หนังสือ The British Pharmacopoeia หรือหนังสือ The European Pharmacopoeia หรือ
หนังสือ The United States Pharmacopoeia-National Formulary หรือหนังสือเผยแพร่ที่อนุมัติ
โดยรัฐมนตรี เป็นต้น279และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพจากอธิบดีกรมสุขภาพ280 
                             2) การใช้ผลิตภัณฑ์ 
                             ยา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ยาที่หาซื้อโดยทั่วไป ยาที่จ่ายโดยเภสัชกร 
ยาที่จ่ายตามแพทย์สั่ง และยาควบคุม281โดยยาที่น ามาใช้ต้องเป็นยาที่มาจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาก 
ผู้อนุญาต282และกฎหมายก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จ่ายยาต้องระบุชื่อผู้จ่ายยา ระบุการใช้เฉพาะโรค ชื่อยา
ที่ได้รับอนุมัติและยี่ห้อ ปริมาณยา วันหมดอายุ วันที่จ่ายยา ชื่อและที่อยู่ร้านยา เป็นต้น283นอกจากนี้
ยังก าหนดให้ผู้ครอบครองยา เช่น แพทย์ จะต้องมีหน้าที่ควบคุมทะเบียนยาในสถานที่ให้บริการ
ด้วย284ทั้งนี ้โดยการขายส่งหรือแพทย์เท่านั้นที่จะจ่ายยาอันตรายได้ซึ่งมักใช้กับการเสริมความงาม285 
เช่น Botulinum toxin, Hyaluronic acid dermal fillers, Injections and local anaesthetics286

และหากยาอันตรายเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนเพ่ือใช้ในออสเตรเลีย ถือเป็นความผิดตามกฎหมายและ  
มีโทษ287  
                   3.2.2.4 มาตรการควบคุมก ากับการโฆษณา  
                    1) การโฆษณาเก่ียวกับสถานพยาบาลเสริมความงาม 
                              ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาของสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือ
ธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ288จะต้องไม่โฆษณาเป็นเท็จหรือหลอกลวง เช่น การเน้นย้ าหรือการ
เปรียบเทียบที่มีลักษณะหลอกลวงไม่ว่าจะโดยตรงหรือซ่อนเร้น การให้ข้อมูลเพียงบางส่วน หรือการ
ใช้ข้อความว่า “ราคาต่ ากว่า” หรือ “ราคาต่ าที่สุด” เป็นต้น การโฆษณาให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ 
ซึ่งมีความไม่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจผิดในราคาสินค้าและบริการได้ การโฆษณาที่มีข้อความ

                                                           
279Section 41CC of Therapeutic Goods Act 1989. 
280Section 41EC of Therapeutic Goods Act 1989. 
281Section 11 of Medicines, Poisons and Therapeutic Goods Act 2008. 
282Section 78 of Medicines, Poisons and Therapeutic Goods Act 2008. 
283Section 123 of Medicines, Poisons and Therapeutic Goods Regulation 2008. 
284Section 540 of Medicines, Poisons and Therapeutic Goods Regulation 2008. 
285Section 10 (4) of Poisons and Therapeutic Goods Act 1966. 
286Schedule 4 of Poisons Standard 2017. 
287Section 36A of Poisons and Therapeutic Goods Act 1966. 
288Section 133 of Health Practitioner Regulation National Law. 
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รับรองเก่ียวกับคุณภาพ หรือการโฆษณาที่สร้างความคาดหวังเกินจริงหรือไม่เปิดเผยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนได้ เป็นต้น289   
                             2) การโฆษณาเก่ียวกับบุคลากร 
                             แพทย์จะต้องไม่อวดอ้างคุณสมบัติ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญของตน
ที่จะท าให้ผู้ป่วยหลงเชื่อว่าตนมีทักษะและประสบการณ์ในการท าศัลยกรรม 290เช่น การใช้ข้อความ
หรือค าน าหน้าว่าตนเป็นแพทย์เชี่ยวชาญ หรือแสดงคุณสมบัติว่าตนเป็นแพทย์เชี่ยวชาญ หรือแสดงว่า
ตนถือใบอนุญาต หรือได้รับใบอนุญาตประเภทนั้นๆ เป็นต้น291ซึ่งแพทย์จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการทางการแพทย์ที่เป็นจริงและพิสูจน์ได้ กระท าด้วยความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือ
ผลลัพธ์ที่ให้บริการ ไม่รับรองผลการรักษาหรือไม่ชักจูงหรือรับรองคุณภาพ ตลอดจนการเปรียบเทียบ
ที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้องระหว่างการให้บริการของตนกับเพ่ือนร่วมงาน292 
                             3) การโฆษณาเก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ 

                   ในการโฆษณาเก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับอนุมัติก่อน
การโฆษณา293มิฉะนั้นจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย294ซึ่งโดยหลักการทั่วไปห้ามโฆษณาที่เป็นการ
รับรองหรือก่อให้เกิดความคาดหวังในสินค้า หรือมีลักษณะหลอกลวงไม่ว่าโดยตรง หรือซ่อนเร้น หรือ
ด้วยวิธีเน้นย้ า หรือเปรียบเทียบ การข่มขู่ หรืออาศัยความไม่รู้ข้อมูลของผู้บริโภค ท าให้เกิดความกลัว
หรือกังวล เป็นต้น295โดยเฉพาะการโฆษณาที่แสดงข้อความที่ต้องห้ามใช้ เช่น การรักษาหรือป้องกัน
เนื้องอก โรคติดต่อเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคจิตเวช เป็นต้น296ทั้งนี้ การโฆษณาดังกล่าวจะไม่ใช้ 
บังคับหากเป็นการโฆษณาต่อแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ รวมถึงผู้ค้าขายส่งหรือเจ้าหน้าที่

                                                           
289Australian Health Practitioner Regulation Agency, Guidelines for advertising regulated health 

services, Retrieved September 20, 2017 from http://www.ahpra.gov.au/Publications/Advertising-
resources/Legislation-guidelines/Advertising-guidelines.aspx. 

2909of Guidelines for registered medical practitioners who perform cosmetic 
medical and surgical procedures 2016. 

291Section 117-119 of Health practitioner regulation national law (NSW). 
2928.6 of Good Medical Practice: A code of conduct for doctors in Australia. 
293Section 42DF of Therapeutic Goods Act 1989. 
294Section 42C of Therapeutic Goods Act 1989. 
295Australian Government, Therapeutic Goods Advertising Code 2015,  

Retrieved October 31, 2017 from https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L01787. 
296Section 5 of Therapeutic Goods Advertising Code 2015. 
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จัดซื้อของโรงพยาบาล297อย่างไรก็ตาม การโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จะต้อง
ระบุชื่อสินค้า อ้างอิงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตในการใช้สินค้า และแสดงส่วนประกอบที่สามารถ
อ่านได้ง่ายในระยะปกติ เป็นต้น298 
                   3.2.2.5 มาตรการควบคุมก ากับอัตราค่าบริการ  
                             1) การก าหนดอัตราค่าบริการ 

                   อัตราค่าบริการทางการแพทย์ไม่มีการก าหนดอัตราไว้ชัดเจน ซึ่งแพทย์มี
ความเป็นอิสระในการพิจารณาเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เหมือนกับ
ธุรกิจทั่วไปที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นค่าบริการเฉพาะและอาจมีลักษณะแตกต่าง 
ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการใช้เวลาและทักษะทางการแพทย์299ส าหรับบริการด้านสุขภาพหลายแห่ง
รัฐบาลได้ก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นตารางค่ารักษาพยาบาลเรียกว่า Medicare Benefits Schedule  
(MBS) แต่ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าแพทย์จะเรียกหรือเก็บค่าใช้จ่ายตามตารางดังกล่าว 300อย่างไรก็ตาม  
การก าหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ต้องตั้งอยู่บนความยินยอมของผู้ป่วยที่จะช าระค่าใช้จ่าย 
ทางการแพทย์นั้นๆ ตามที่แพทย์ได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการปกติที่แพทย์ทั่วไปมีการเรียก
เก็บที่อาจเป็นไปตามอัตราของที่ประชุมสมาคมวิชาชีพ หรือการประชุมอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อวิชาชีพ อันมีลักษณะการก าหนดอัตราค่าบริการที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขัน
และการบริโภค ค.ศ. 2010 (Competition and Consumer Act 2010)301 
                             2) การแสดงอัตราค่าบริการ 

                   การให้บริการการรักษา ต้องแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหลาย รายละเอียดค่ามัดจ า  และวันก าหนดช าระ การคืนเงิน   

                                                           
297Section 4AA of Therapeutic Goods Act 1989. 
298Section 6 (3) of Therapeutic Goods Advertising Code 2015. 
299Commonwealth Ombudsman, Brochure on Doctors' Bills: A guide for 

consumers about doctor’s fees, Retrieved October 30, 2017from http://www. 
ombudsman.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/35611/Doctors-Bill-DL-Fyler-Web.pdf. 

300Health Care Complaints Commission, Information for health consumers,  
Retrieved October 30, 2017 from http://www.hccc.nsw.gov.au. 

301The Australian Competition and Consumer Commission, Medical 
Professionals, Retrieved October 30, 2017 from https://www.accc.gov.au. 
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มัดจ า ค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแลหลังการรักษา ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่อาจมีการผ่าตัดแก้ไข  หรือมีค่า
รักษาเพ่ิมเติม และค าชี้แจงค่าผ่าตัดศัลยกรรมที่ไม่ครอบคลุมถึงสวัสดิการทางสังคม เป็นต้น302  

         อาจกล่าวได้ว่ากลไกทางกฎหมายในการควบคุมก ากับผู้ให้บริการสถานพยาบาลด้าน   
ความงาม ที่มีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะบังคับให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนด    
ซึ่งประเทศออสเตรเลียได้วางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตเปิด
ให้บริการที่ก าหนดให้เอกชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน ค.ศ. 2007 (Private Health Facilities Act 2007) 
ประกอบกฎข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนด้านบริการศัลยกรรมความงาม ค.ศ. 
2016 (Private Health Facilities Amendment (Cosmetic Surgery) Regulation 2016) โดย   
ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงาม ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง และ
สถานที่ที่ให้บริการต้องมีมาตรฐานตามที่ก าหนด ในส่วนองค์ประกอบอ่ืนที่เป็นส่วนสนับสนุนการ
ให้บริการ ทั้งในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการของแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการให้บริการของ
แพทย์และบริการศัลยกรรมความงามตามที่คณะกรรมการทางการแพทย์แห่งออสเตรเลียก าหนดเป็น
คู่มือแนวทางไว้ คือ A Code of Conduct For Doctors in Australia และ Guidelines for 
registered medical practitioners who perform cosmetic medical and surgical procedures 
โดยจะต้องให้บริการผู้ป่วยด้วยมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นแนวปฏิบัติทางการ
แพทย์ที่ดี นอกจากนี้ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์หรือยา ก็จะต้องได้รับอนุญาตหรือจด
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล การโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการหรือผู้ให้บริการก็
จะต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง รวมถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต้องประเมินราคา
และแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการที่มี และอาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ผู้รับบริการทราบ และจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ได้แจ้งหรือประเมินราคาไว้ไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในกลไกทางกฎหมายที่
ควบคุมก ากับผู้ให้บริการของประเทศออสเตรเลียคือ ก าหนดให้บริการด้านศัลยกรรมความงามเป็น
การบริการที่มีความเฉพาะทาง จะเห็นได้จากการก าหนดบริการด้านศัลยกรรมความงามเป็นประเภท
หนึ่งของการให้บริการด้านสุขภาพ และก าหนดมาตรฐานของสถานที่และการบริการด้านศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความส าคัญของรัฐ โดยการเข้ามามีบทบาทเพ่ือที่จะควบคุมก ากับดูแล
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพ แม้ว่าการ
บริการด้านศัลยกรรมความงามจะไม่ใช่การบริการด้านสุขภาพโดยแท้ แต่การให้บริการด้านศัลยกรรม
นี้มีความข้องเกี่ยวด้านสุขภาพและพลานามัยของประชาชนและแพทย์ เป็นผู้ให้บริการ และ         

                                                           
30212 of Guidelines for registered medical practitioners who perform cosmetic 

medical and surgical procedures 2016. 
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เพ่ือป้องกันผู้ประกอบธุรกิจเชิงสุขภาพและความงามที่จะมุ่งหาผลประโยชน์หรือผลก าไรมากกว่าการ
ดูแลใส่ใจสุขภาพของผู้รับบริการ จนเกิดผลกระทบต่อชีวิตหรือร่างกาย และเกิดความเสียหายในที่สุด 
ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานของสถานที่และการบริการด้ านศัลยกรรมความงาม ย่อมท าให้
ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและได้รับบริการที่มีคุณภาพ  

 
          3.2.3 กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการสถานพยาบาลเสริมความงาม  
                   3.2.3.1 มาตรการควบคุมในการรับบริการ  
                             1) ข้อตกลงในการรับบริการ 
                              ส าหรับข้อตกลงในการรับบริการเป็นสัญญาที่คู่สัญญามีเจตนาที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เพ่ือให้เกิดผลต่อการปฏิบัติต่อกัน ซึ่งการแสดงออกเพ่ือการใดๆ ที่จะ
ประสงค์ให้เกิดขึ้นต่อคู่สัญญาหรือบุคคลอ่ืนในภายหน้า และการแสดงออกนั้นปราศจากเหตุผลอัน
สมควร ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจท าให้เข้าใจผิดหรือเป็นการหลอกลวง เว้นแต่คู่สัญญาหรือบุคคล
อ่ืนนั้นจะมีหลักฐานอ้างอิงถึงการแสดงออกว่าฝ่ายหนึ่งประสงค์ให้เกิดผลผูกพันธ์ตามที่แสดง
พฤติกรรมออกมา303และข้อตกลงไม่กระท าในลักษณะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมทางธุรกิจหรือ
การค้า304เป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรม305รวมถึงผู้ที่ท าข้อตกลงต้องมีความสามารถในการท าข้อตกลง
ด้วย เช่น ไม่เป็นผู้ที่มีจิตไม่ปกติ ไม่เป็นผู้ติดสุราเรื้อรัง ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ า
กว่า 18 ปี หรือเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้  เป็นไปภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ผู้เยาว์อาจมี
ความสามารถที่จะการกระท าการใดๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนได้ด้วยตนเอง หรือศาลอาจยืนยัน
ความสามารถของผู้เยาว์ในการกระท าต่างๆ306หรือนิติบุคคลมีความสามารถในการท าสัญญาได้โดย
ผ่านตัวแทนนิติบุคคล307เป็นต้น 
                              2) สิทธิของผู้รับบริการ 
                                ก) สิทธิผู้ป่วย  
               ผู้รับบริการเสริมความงาม ซึ่งต้องได้รับบริการการรักษาจากแพทย์ จึงมี
สถานะที่ต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยทั่วไปและมีสิทธิตามที่ผู้ป่วยพึงมี  ซึ่งสิทธิต่างๆ     
ที่ส าคัญได้ถูกก าหนดไว้เพ่ือรับรองสิทธิผู้ป่วยไว้หลายประการ เช่น สิทธิในการเข้าถึงบริการขั้น

                                                           
303Schedule 2, Section 4  of Competition and Consumer Act 2010. 
304Schedule 2, Section 21 of Competition and Consumer Act 2010. 
305Schedule 2, Section 23 of Competition and Consumer Act 2010. 
306Section 19, 26 of Minors (Property and Contracts) Act 1970. 
307Section 124, 126 of Corporations Act 2001. 
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พ้ืนฐานทางการแพทย์ โดยได้รับการประเมินตามความเร่งด่วนของอาการโรคและเปิดกว้างส าหรับ 
ทุกคน โดยไม่ค านึงถึงเพศสถานะ การสมรส ความพิการ วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ รสนิยมทาง
เพศ อายุหรือแหล่งที่อยู่อาศัย สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพสูงสุด 
สิทธิที่จะได้รับความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา      
การบริการที่เก่ียวข้องและค่าใช้จ่าย สิทธิในการตัดสินใจและเลือกการรักษา สิทธิในความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลการรักษาถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับ และสิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษา308เป็นต้น 
                        ข) สิทธิผู้บริโภค 
               ผู้รับบริการเสริมความงามเป็นผู้บริโภคในอีกสถานะหนึ่ง ที่ใช้บริการกับ        
ผู้ให้บริการเหมือนกับการใช้สินค้าและบริการทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการแข่งขันและการบริโภคแห่ง
ออสเตรเลีย (Australian Competition & Consumer Commission) ได้ก าหนดแนวทางสิทธิ
ผู้บริโภคท่ีจะต้องได้รับการปฏิบัติเมื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ถึงแม้ว่าการบริโภคนั้นจะไม่มีการ
รับประกันสินค้าและบริการก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินคืนสิทธิในการดูแลรักษาหรือซ่อมแซม สิทธิ
ในการได้รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าและบริการ สิทธิได้รับค่าชดเชย และสิทธิในการยกเลิกสัญญา     
เป็นต้น ซึ่งสิทธิต่างๆ เหล่านี้เป็นการแก้ไขเยียวยาให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าความบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่
เป็นไปตามใบรับประกันสินค้าและบริการหรือไม่309  
                   3.2.3.2 มาตรการควบคุมในการตรวจสอบการให้บริการ 
           1) ช่องทางการตรวจสอบ 

                   การตรวจสอบสถานเสริมความงาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลเอกชน ค.ศ. 2007 (Private Health Facilities Act 2007) ประกอบกฎข้อบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนด้านบริการศัลยกรรมความงาม ค.ศ. 2016 (Private 
Health Facilities Amendment (Cosmetic Surgery) Regulation 2016) สามารถตรวจสอบ
สถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

                                                           
308NSW Department of Health, Your Healthcare Right and Responsibilities : 

A guide for patients, carers and families, Retrieved October 31, 2017 from 
http://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/PD2011_022.pdf. 

309Australian Competition & Consumer Commission, Consumer 
Guarantees: A guide for consumers , Retrieved October 31, 2017 from 
https ://www.accc .gov.au/system/files/Consumer%20Guarantees%20A%20gu
ide%20for%20consumers_0 .pdf. 
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ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต้องแสดงรายชื่อสถานพยาบาล ที่ตั้ง เลขที่ใบอนุญาต และประเภท
สถานพยาบาล ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ310  
            2) การแจ้งข้อร้องเรียน 

                    ผู้ที่ประสงค์ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของแพทย์ หรือได้รับหรือ
อาจได้รับผลกระทบจากการรักษา หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการสามารถ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการเรื่องร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ 311(Health Care Complaints 
Commission) โดยท าเป็นหนังสือระบุข้อกล่าวหาที่มี  หรืออาจให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าในการท าข้อร้องเรียนได้312กรณีประสงค์เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้การดูแลและรักษา 
หรือพฤติกรรมทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ไม่ได้ให้การรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
ละเมิดมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ ไม่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลที่ส าคัญในบันทึกผู้ป่วย เปิดเผย
ข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นความลับ หรือมีความประพฤติผิดทางเพศกับผู้ป่วย สามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์
ออนไลน์ของแพทยสภาแห่งนิวเซาท์เวลส์313หรือกรณีได้รับความเสียหายหรือมีความบกพร่องจาก 
การใช้สินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมการการแข่งขันและการบริโภคแห่งออสเตรเลีย เพ่ือขอให้ด าเนินการตรวจสอบและ
คุ้มครองสิทธิตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย314 
                   3.2.3.3 มาตรการควบคุมในการคุ้มครองผู้รับบริการ 
                    1) ด้านสัญญาให้บริการ  
                     ในสัญญาให้บริการถ้าข้อก าหนดที่ท าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สามารถ
หลีกเลี่ยง หรือจ ากัดภาระหน้าที่ ภายใต้สัญญาหรือยกเลิกสัญญาหรือก าหนดโทษ อันเนื่องจากการ    
ฝ่าฝืนสัญญา หรือยกเลิกสัญญา หรือสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียวเข้าข่าย
เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งคู่กรณีหากเห็นว่าสัญญาไม่เป็นธรรมจะต้องด าเนินการยื่นเรื่องต่อ     

                                                           
310New South Wales Government, Ministry of Health: Private health care, 

Retrieved October 31, 2017 from http://www.health.nsw.gov.au. 
311Article 7 of Health Care Complaint Act 1993. 
312Article 9 of Health Care Complaint Act 1993. 
313Medical Council of New South Wales, complaints, Retrieved October 

31, 2017 from https://www.mcnsw.org.au. 
314Australian Competition & Consumer Commission, Business: Make a complaint as a 

business, Retrieved October 31, 2017 from https://www.accc.gov.au/business/business-rights-
protections/make-a-complaint-as-a-business. 
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ศาลยุติธรรมเท่านั้น ที่จะมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าสัญญาเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งหากศาลพิจารณาว่า
สัญญานั้นไม่เป็นธรรมก็จะส่งผลให้สัญญาเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา ส่วนข้อก าหนดที่เหลือของ
สัญญาจะยังคงผูกพันคู่สัญญาต่อไปในขอบเขตของสัญญาที่ยังมีความเป็นธรรม315 
            2) ด้านสุขภาพ  
                               ในกรณีมีปัญหาจากการรับบริการด้านสุขภาพ สามารถร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ ซึ่งหากเป็นกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์ผู้ให้บริการ 
คณะกรรมการจะแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อสภาวิชาชีพ316และหารือกันเพ่ือจะด าเนินการสอบสวน
หาข้อเท็จจริง หรือประนีประนอมตามข้อร้องเรียน หรือจะยุติการด าเนินการดังกล่าว ถ้าหากผลหารือ
เห็นว่าจะด าเนินการประนีประนอม คณะกรรมการก็จะหารือนายทะเบียนซึ่งเป็นส านักทะเบียน   
ไกล่เกลี่ยด้านสุขภาพ317และถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก็ต้องด าเนินการต่อไป 
กรณีมีความเห็นว่าจะไม่ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง แต่เห็นควรให้สภาวิชาชีพพิจารณาเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพก็สามารถส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาได้318หลังจากคณะกรรมการพิจารณา 
ข้อร้องเรียนเบื้องต้นแล้ว ไม่ว่าจะด าเนินการสอบสวนหรือประนีประนอมหรือปฏิเสธข้อร้องเรียน319  
ก็จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบไม่เกินสิบสี่วัน กรณีมีการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวน 
เสร็จสิ้น คณะกรรมการจะแจ้งผลการสอบสวนต่อประธานคณะกรรมการเพ่ือเสนอให้ด าเนินการใดๆ 
เช่น ส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพด าเนินการ เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้องเรียนต่อแพทย์ที่ให้บริการ 
ยุติข้อร้องเรียน เป็นต้น 320หากการพิจารณาด าเนินการตามที่ เสนอเป็นไปตามประการใด
คณะกรรมการก็จะแจ้งผู้ร้องและสภาวิชาชีพเป็นหนังสือให้ทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและข้อแนะน า  
ซึ่งคณะกรรมการต้องทบทวนผลพิจารณาดังกล่าว  หากมีการร้องขอมาโดยฝ่ายผู้ร้องเรียน321   
อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องสามารถถอนค าร้องเรียนได้ตลอดเวลาต่อคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการอาจ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่อไป หากเห็นว่าข้อร้องเรียนเป็นประเด็นส าคัญเกี่ยวกับปัญหาด้าน

                                                           
315Australian Competition & Consumer Commission, Business: Unfair contract 

terms, Retrieved October 31, 2017 from https ://www .accc .gov .au . 
316Section 10 of Health Care Complaint Act 1993. 
317Section 12 of Health Care Complaint Act 1993. 
318Section 13 of Health Care Complaint Act 1993. 
319Section 20 of Health Care Complaint Act 1993. 
320Section 39 of Health Care Complaint Act 1993. 
321Section 41 of Health Care Complaint Act 1993. 
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สาธารณสุข หรือด้านความปลอดภัย ปัญหาด้านความเหมาะสมของค าปรึกษาของผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพ การกระท าท่ีเกี่ยวกับวินัย หรือความประมาทของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ322  
            3) ด้านการให้บริการ 

                     ผู้รับบริการที่เข้ารับบริการสถานพยาบาลแล้วพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการให้บริการ หรือมาตรฐานของสถานพยาบาล สามารถร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะเข้าไปที่สถานที่ให้บริการ เพ่ือตรวจสอบการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขตาม
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยการเรียกดูและตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ถ่ายภาพหรือวีดีโอ เพ่ือใช้ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง323และหากพบว่าผู้รับอนุญาตกระท า
การไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือนอกเหนือไปจากใบอนุญาตที่ให้กระท าได้ พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สั่ง
ให้แก้ไขปรับปรุงนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้อนุญาตอาจยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ตรวจสอบและ
ทบทวนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งให้แก้ไขปรับปรุงดังกล่าวได้324 

          อาจกล่าวได้ว่ากลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการสถานพยาบาลเสริม
ความงามท่ีมีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งประเทศออสเตรเลีย
ได้วางแนวทางให้ความคุ้มครองประชาชน ตั้งแต่การจัดท าข้อตกลงในการรับบริการ โดยพฤติกรรมที่
มีลักษณะให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงในการท าสัญญา หรือความสามารถในการแสดงเจตนา
หรือข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งกฎหมาย ที่จะท าให้ข้อตกลงนั้นมีความผูกพันธ์
คู่สัญญาทั้งสองด้วย ในเรื่องสิทธิของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งสิทธิผู้ป่วยและสิทธิผู้บริโภคที่รัฐให้ความ
คุ้มครองในการใช้สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้  ผู้รับบริการยังสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ให้บริการว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ และหากปรากฎว่าการ
ให้บริการของแพทย์หรือสถานที่บริการไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขเยียวยาได้  
  จึงอาจสรุปได้ว่า มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับธุรกิจเสริมความงาม
ของประเทศเกาหลีใต้ และประเทศออสเตรเลีย มีความเหมือนกันในประเด็นที่ว่าเรื่องเสริมความงาม
ด้วยวิธีศัลยกรรมเป็นเรื่องของสุขภาพและให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นอ านาจ
ของรัฐในการควบคุมก ากับธุรกิจเหล่านี้ โดยรัฐถือเป็นฝ่ายปกครองที่มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

                                                           
322Section 18 of Health Care Complaint Act 1993. 
323Section 51 of Private Health Facilities Act 2007. 
324Section 52 of Private Health Facilities Act 2007. 
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หรือมีค าสั่งเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านเสริมความงาม รวมถึงการก าหนดขอบเขตคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานที่ให้บริการ ผู้ให้บริการ และระบบการให้บริการ อันเป็นเกณฑ์ก ากับควบคุมที่     
ผู้ประกอบธุรกิจด้านเสริมความงามต้องปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย และ
รัฐยังมีอ านาจตรวจสอบธุรกิจด้านเสริมความงามและสั่งการใดๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระท าภายใต้
ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกันกฎหมายของทั้งสองประเทศก็มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนนั่นคือ รูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกิจเสริมความงาม โดยประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้
บัญญัติกฎหมายในเรื่องการให้บริการศัลยกรรมความงามไว้เป็นการเฉพาะ แต่การให้บริการด้าน
ศัลยกรรมความงามยังอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปของการให้บริการด้านสุขภาพ ส าหรับประเทศ
ออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ มีกฎหมายการให้บริการศัลยกรรมความงามไว้เป็นการเฉพาะ และจะ
ให้บริการเป็นแผนกหนึ่งในสถานที่ให้บริการได้ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดของการให้บริการศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งเห็นว่ากฎหมายที่ใช้บังคับของทั้งสองประเทศจะน าไปสู่การควบคุมก ากับที่แตกต่างกัน
ในเรื่องการก าหนดประเภทหรือลักษณะการให้บริการและสถานที่ให้บริการ  



บทท่ี 4 
 
 

มาตรการในการควบคุมก ากับธุรกิจเสรมิความงามของประเทศไทย 
 
 

ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 เกี่ยวกับข้อความคิดทั่วไปในการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและ
ความงาม มีพ้ืนฐานมาจากเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพนี้ไว้ ท าให้การประกอบธุรกิจต่างๆ เป็นไปโดยเสรีและอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่ก าหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ ตลอดจนบทก าหนดโทษและความรับผิดที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด เพ่ือเป็นการควบคุมก ากับการด าเนินการของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายในการ
ที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี และความปลอดภัยอันเป็นประโยชน์แห่งมหาชน
และในบทที่ 3 ก็อธิบายถึงมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงาม 
  การประกอบธุรกิจเสริมความงาม ซึ่งอยู่ในรูปของสถานพยาบาลเป็นการประกอบอาชีพ
ประเภทหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากการให้บริการด้านความงาม
เป็นการกระท าต่อร่างกายของบุคคลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ยา หรือสารต่างๆ  ที่สัมผัสต่อ
ผิวหนังหรือวิธีการฉีดหรือน าเข้าสู่ร่างกาย และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เพ่ือการท าศัลยกรรม   
ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อร่างกาย หากไร้มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล ซึ่ง
ประเทศไทยได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับมาตรฐานของสถานพยาบาล ที่ให้บริการ
ด้านความงาม และด้วยบริการด้านความงามมีองค์ประกอบหลากหลายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ บุคลากร ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบการให้บริการ   
จึงมีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการประกอบ
ธุรกิจด้านความงาม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงมาตรการในการควบคุมก ากับสถานพยาบาล
ด้านความงามว่าในปัจจุบันกฎหมายต่างๆ เหล่านั้นมีการบังคับใช้อย่างไร และสามารถควบคุมก ากับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งจะได้กล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายโดยละเอียดต่อไป  
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4.1 กลไกทางกฎหมายในการควบคุมผู้ให้บริการสถานพยาบาลเสริมความงาม 
 

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการสถานพยาบาลด้านความงามจะพิจารณา
เกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการควบคุมการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ ซึ่งในที่นี้คือ สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือคลินิก 
บุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ อ่ืนๆ ในสถานพยาบาล ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานพยาบาล การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการ
ของสถานพยาบาล และอัตราค่าบริการที่ก าหนดราคาและต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 

 
4.1.1 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
ประเทศไทยปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด        

ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 3 เรื่องสิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งการบัญญัติเก่ียวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพไว้ในรัฐธรรมนูญ ท าให้ปัจเจกชน
ได้รับการรับรองในการเลือกอาชีพหรือท างานได้โดยอิสระ เพ่ือให้ตรงกับความถนัดหรือความประสงค์
ของแต่ละบุคคล อันเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตด้วยวิถีเสรี ซึ่งการรับรองความมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพดังกล่าว ท าให้การประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามเป็นอาชีพหนึ่งที่กระท าได้โดย
เสรี อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจคลินิกเสริมความงามจะต้องด าเนินการตาม
ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและต้องมีมาตรฐานในการให้บริการ  ซึ่ งมีกฎหมายที่ส าคัญก็คือ 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งหากพิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่าได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ โดยผู้อนุญาตจะต้องตรวจสอบก่อนให้การอนุญาต 
เช่น คุณสมบัติผู้ขออนุญาต เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณา การจัดเตรียมและ
ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน บุคลากรที่ให้บริการมีความเหมาะสม เป็นต้น 
เพ่ือให้มีการควบคุมก ากับเป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ทั้งด้านสถานที่ให้บริการ เครื่องมืออุปกรณ์ และ
บุคลากรที่ให้บริการ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส าคัญ ดังนั้น การจ ากัดเสรีภาพการประกอบ
อาชีพดังกล่าว จึงเป็นการยกเว้นให้จ ากัดเสรีภาพการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ภายใต้มาตรา 40 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่รัฐสามารถจ ากัดเสรีภาพการประกอบอาชีพต่างๆ ได้หากมี
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กฎหมายให้อ านาจไว้เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับการให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงเพ่ือรักษาความ
มั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือ
การผูกขาด เพ่ือการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
อย่างอ่ืน ซ่ึงการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 ก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้วการใดท่ีมิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 
เช่นว่านั้น ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน จากหลักการของมาตรา  
25 นี้ การใดที่เป็นการใช้เสรีภาพเพ่ือการประกอบอาชีพแล้วกระทบกระเทือน หรือเป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน รัฐสามารถเข้าไปก ากับดูแลการประกอบอาชีพนั้นๆ ได้ เพราะการใช้เสรีภาพดังกล่าว
ขัดต่อหลักการคุ้มครองของรัฐที่มีต่อสังคมโดยรวมที่ได้บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ด้วย
ประเทศไทยยึดหลักนิติธรรมเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามมาตรา 3 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กร
อิสระ และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมาตรา 26 
ก าหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
รัฐธรรมนูญก าหนด ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าว  ต้องไม่ขัด
รัฐธรรมนูญ ซี่งหลักนิติธรรมดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจรัฐหรือเพ่ือผูกพันการใช้
อ านาจรัฐต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย อันเป็นเกณฑ์การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่ส าคัญ เช่น 
หลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักความได้สัดส่วน เป็นต้น 
ดังนี้ แม้ว่ารัฐจะมีอ านาจตามกฎหมายให้จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพใน
บางประการได้ก็ตาม ไม่ว่ารัฐจะกระท าด้วยวิธีการตรากฎหมายหรือใช้อ านาจทางปกครอง รัฐก็ต้อง
ค านึงความเหมาะสมและความจ าเป็น รวมถึงความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ การ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน รัฐจะกระท าได้เท่าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายหรือเท่าที่จะเป็นผลได้ โดยเลือกใช้มาตรการที่ส าเร็จผลและกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน
ให้น้อยที่สุด หรือไม่กระทบเลยและต้องพิจารณามาตรการที่ใช้จ ากัดสิทธิเสรีภาพที่มีความสมดุลและ
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เหมาะสมกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น มิฉะนั้นแล้วหากรัฐกระท าการที่ขัดต่อหลักนิติธรรมย่อมมี
ผลเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วย325อาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการ
รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยรัฐธรรมนูญ แต่ด้วยรัฐซึ่งมีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เสรีภาพในการประกอบอาชีพอาจถูกจ ากัดได้ด้วยการ
ถูกก ากับดูแลโดยรัฐ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายที่มีรายละเอียดอ านาจหน้าที่ที่ให้รัฐกระท าได้โดย
การบังคับใช้กฎหมายนั้นผ่านหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เพ่ือก ากับดูแลและ
ส่งเสริมการใช้เสรีภาพดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนด้วย 
ตลอดจนตอบสนองต่อประโยชน์โดยรวมของมหาชน ภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้และ
ค านึงถึงหลักนิติธรรมหรือนิติรัฐ ที่เป็นหลักการส าคัญในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการ
ใช้อ านาจของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ส าคัญที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการใช้อ านาจของรัฐ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาล
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

ส าหรับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะในการท างานและมี
มาตรฐานปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ โดยกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพที่จะต้องขึ้นทะเบียน 
เพ่ือขออนุญาตประกอบวิชาชีพและมีกฎระเบียบด้านจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย เช่น แพทยสภา
ควบคุมการประกอบวิชาชีพแพทย์ สภาการพยาบาลควบคุมการประกอบวิชาชีพพยาบาล สภา
ทนายความควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
ต่างก็มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติในการจัดตั้ง การอนุญาตและขึ้นทะเบียนวิชาชีพ และข้อบังคับ
ด้านจรรยาวิชาชีพ เป็นเครื่องมือและกลไกการควบคุมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2528   
เป็นต้น   

จึงอาจสรุปได้ว่าเสรีภาพในการประกอบอาชีพ หรือการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
ดังกล่าวถูกจ ากัดหรือควบคุมก ากับได้โดยรัฐ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้รับบริการในคลินิกเสริม
ความงามท่ีย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และเนื่องจากการประกอบธุรกิจคลินิก
เสริมความงามต้องกระท าต่อเนื้อตัวและร่างกายมนุษย์ อันส่งผลถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
ร่างกายที่อาจได้รับผลกระทบตามมาจากการรับบริการเสริมความงาม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ือควบคมุให้เป็นไปตามกฎหมายและคุ้มครองผู้รับบริการ ส าหรับ

                                                           
325บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน, เอกสารประกอบค าบรรยาย 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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การประกอบวิชาชีพถูกควบคุมก ากับโดยองค์กรวิชาชีพ ที่มีกฎหมายเฉพาะด้านวิชาชีพเป็นเครื่องมือ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและรักษาความถูกต้องให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ละวิชาชีพ  
 
 4.1.2 มาตรการควบคุมก ากับสถานพยาบาลเสริมความงาม 
                  4.1.2.1 การขออนุญาตประกอบกิจการ  
         การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงาม ก าหนดให้การขออนุญาต
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งสถานพยาบาลที่จะขอรับอนุญาตได้มี        
2 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้   
ค้างคืนหรือ (โรงพยาบาล)326ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล อาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ได้แก่ มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จ าคุก  
เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นโรคตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา327ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ328 
         โดยขั้นตอนการขออนุญาติ จะต้องยื่นค าขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ตามรูปแบบที่ก าหนด กล่าวคือ ยื่นแบบ ส.พ. 1 (ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน หรือยื่นแบบ ส.พ. 3 (ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน เมื่อมีการ
ยื่นค าขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามข้างต้นแล้ว จะมีการพิจารณาแผนการจัดตั้งว่า
เหมาะสมที่จะได้รับอนุมัติหรือไม่ โดยแยกการพิจารณา ดังนี้ 

        1. ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
        พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต และลักษณะของสถานพยาบาลต้อง

เป็นไปตามที่ก าหนด และมีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการตรงตามวิชาชีพ
และจ านวนที่ก าหนด329  

 

                                                           
326มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
327ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2541 เรื่อง โรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ได้แก่ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง 
โรคจิตร้ายแรง และโรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล. 

328มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
329ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545. 
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        2. ประเภททีร่ับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
        พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต และความเหมาะสมกับความต้องการของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ และเหมาะสมกับสภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนที่นั้น รวมถึงแผนการ
ลงทุนมีความเหมาะสมกับขนาดและประเภทบริการ แบบแปลนของสถานพยาบาลเป็นไปตาม
ลักษณะที่ก าหนด และมีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ ตรงตามวิชาชีพและ
จ านวนที่ก าหนด330  
                  กรณีค าขออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลไม่ได้รับการอนุมัติ จะต้องแก้ไขปรับปรุง
ให้เป็นไปตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ และหากได้รับการอนุมัติ
แล้ว จึงจะมีสิทธิยื่นค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามแบบ ส.พ. 5 พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานตามที่ก าหนด ทั้งนี้ กรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จะต้องมี
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคือ แบบแปลนสถานพยาบาล พร้อมแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับ
อนุมัติ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และหนังสือแสดงความเห็นชอบ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
โดยใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ถือเป็นสาระส าคัญของการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลทุกประเภท ที่จะแสดงว่าสถานพยาบาลแห่งนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลอย่างถูกต้องแล้วตามกฎหมาย โดยใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล       
จะประกอบไปด้วยเลขที่ใบอนุญาตจ านวน 11 หลัก ประเภทสถานพยาบาล ลักษณะสถานพยาบาล 
ชื่อสถานพยาบาล ที่ตั้ง วันและเวลาเปิดท าการ วันที่อนุญาตและวันที่สิ้นสุดการอนุญาต โดยสามารถ
ยื่นต่อใบอนุญาตก่อนวันสิ้นอายุได้ทุกๆ สิบปีตามปีปฏิทิน331และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี
ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี332ทั้งนี้ หากมีผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลด้วยตามแบบ ส.พ. 6333โดยผู้ขอรับอนุญาตที่ได้ยื่นค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว  ค าขออนุญาตดังกล่าวจะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานพยาบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและมติที่เป็นความเห็นของคณะกรรมการ
สถานพยาบาลจะน าเสนอต่อผู้อนุญาตคือ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม

                                                           
330ข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545. 
331มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
332ข้อ 21 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545. 
333ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545. 



116 
 
สนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย334เพ่ือพิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามค าขอต่อไป 
อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ระหว่างขออนุญาต       
มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ335  
        สรุปได้ว่าในเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงาม อาจเป็น
การขออนุญาตในสถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรม หรือคลินิกเฉพาะทาง หรือโรงพยาบาลทั่วไป
หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งบุคคลที่จะขออนุญาตเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด จึงมีสิทธิยื่นความจ านงขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาลด้านความงามได้ ซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงคนต่างด้าว  ก็มีสิทธิขอรับอนุญาตได้ด้วย
เช่นกัน เนื่องจากไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดของบุคคลที่จะขอรับอนุญาตว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติ
ไทยเท่านั้น เห็นได้ว่ากฎหมายให้เสรีภาพในการประกอบธุรกิจด้านความงามและให้สิทธิอย่าง      
เท่าเทียมกันของคนไทยและคนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ลักษณะต้องห้ามบางประการที่เป็นการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพ เป็นการจ ากัดที่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายนี้ก็มีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง  หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง336และผู้ขอรับอนุญาตยังจะต้องจัดให้มีสิ่งที่จ าเป็นและด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้
ครบถ้วนอีกด้วย  
                  4.1.2.2 มาตรฐานของสถานที่ให้บริการ   
         เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว  การด าเนินการของ
สถานพยาบาลต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของ
สถานพยาบาล ทั้งที่เป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก และสถานพยาบาลที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือโรงพยาบาล โดยสถานพยาบาลด้านความงามจัดอยู่ในกลุ่มสถานพยาบาลด้าน 
เวชกรรม ที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม       
ซึ่งสถานพยาบาลจะต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการตามที่ก าหนดไว้ 337 
โดยสามารถพิจารณาได้ ดังนี้    
         1. ลักษณะเชิงพ้ืนที่ 
                      กรณีสถานพยาบาลประเภทคลินิก ก าหนดให้มีลักษณะโดยทั่วไป เช่น มีที่ตั้งอยู่  
ในท าเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพ

                                                           
334มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4). 
335มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4). 
336มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560). 
337มาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
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ช ารุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมและมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย การสัญจรและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระท าได้โดยสะดวก มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มี
กลิ่นอับทึบ มีระบบการเก็บและก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมการติดเชื้อ
ที่เหมาะสม กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย338เป็นต้น 
                      กรณีสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล มีการจัดแบ่งตามขนาดและจ านวนเตียงที่
จัดให้บริการผู้ป่วย ได้แก่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีจ านวนเตียงตั้งแต่ 91 เตียงขึ้นไป โรงพยาบาล
ขนาดกลาง มีจ านวนเตียงตั้งแต่ 31 เตียงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90 เตียง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก        
มีจ านวนเตียงไม่เกิน 30 เตียง339ซึ่งก าหนดลักษณะโดยทั่วไปของโรงพยาบาลไว้เป็นอย่างเดียวกัน 
เช่น ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โครงสร้างของอาคารต้องไม่ติดกับ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไปจะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียง
ผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งตัว และเพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสมของจ านวนเตียง หรือมีทางลาดเอียง เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทางสัญจรร่วมในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย ต้องจัด
สถานที่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้พิการแต่ละประเภท โดย  
อย่างน้อยต้องมีทางลาดเอียง ราวเกาะ และห้องน้ าส าหรับผู้พิการ340เป็นต้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังต้อง
มีหน่วยงานบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในโรงพยาบาลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนกเวชระเบียน 
แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบ าบัด แผนก
เทคนิคการแพทย์ แผนกรังสีวิทยา แผนกผ่าตัด แผนกสูติกรรม ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ระบบ
ควบคุมการติดเชื้อ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบน้ าส ารอง เป็นต้น341 
 

                                                           
338ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
339ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
340ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
341ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
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                  2. ลักษณะเชิงบริการ  
                       กรณีสถานพยาบาลประเภทคลินิก ต้องมีลักษณะการบริการที่ดี เช่น มีความ
ปลอดภัย มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบวิชาชีพนั้น      
ได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพ ตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศก าหนด     
แล้วแต่กรณี มีพ้ืนที่ให้บริการจะต้องมีพ้ืนที่เชื่อมและเปิดติดต่อถึงกันได้ และไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับ
สถานที่ขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือมีพ้ืนที่เดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน กรณีที่มีการ
ให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอ่ืนจะต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจน และกิจการอ่ืน 
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก342

เป็นต้น 
  กรณีสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล ต้องมีมีลักษณะการบริการที่ดี เช่น        
มีความปลอดภัย มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบวิชาชีพ
ตามประเภทและสาขานั้น ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพ
ประกาศก าหนด แล้วแต่กรณี มีลักษณะถูกสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ       
มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม343เป็นต้น 
                  3. ลักษณะการใช้ชื่อและรูปแบบป้ายชื่อสถานพยาบาล 
  การใช้ชื่อสถานพยาบาล มีข้อก าหนดเกี่ยวกับใช้ชื่อที่ส าคัญ เช่น ค าน าหน้าชื่อหรือ
ต่อท้ายชื่อสถานพยาบาล ต้องประกอบด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาลที่ขออนุญาต ชื่อสถานพยาบาลจะต้องไม่ใช้ค าหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือ   
โอ้อวดเกินความจริง หรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาลที่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์จะกระท ามิได้ 

                                                           
342ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
343ข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
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เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต344และการใช้ชื่อสถานพยาบาลไม่อาจใช้ชื่อซ้ า
กันได้345เป็นต้น           
                  4. การแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล 
                      ภายในสถานพยาบาลต้องแสดงรายละเอียดที่ส าคัญเกี่ยวกับสถานพยาบาล เช่น 
ติดป้ายชื่อสถานพยาบาลไว้ในสถานพยาบาล หรือตัวอาคารสถานพยาบาลที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนจากภายนอก346รวมถึงเอกสารเวชระเบียน ซอง หรือฉลากบรรจุยา หรือเวชภัณฑ์ ต้องระบุชื่อ
สถานพยาบาลและสถานที่ติดต่อด้วย347แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและ
ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 348แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ชื่อและชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพ และระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและแสดงรูปถ่าย349

และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย350ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาล351                         
        
 
 
 

                                                           
344ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของ
ผู้ป่วย พ.ศ. 2558. 

345ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของ
ผู้ป่วย พ.ศ. 2558. 

346มาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
347ข้อ 5 (3), (4) แห่งกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและ
สิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2558. 

348มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
349มาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
350ข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภท

ของการรักษาพยาบาล การบริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้อง
แสดง ตามมาตรา 32 (3). 

351มาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
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                  5. ผู้ประกอบวิชาชีพ 
   ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดท าการ ตามรายชื่อในหนังสือ
แสดงความจ านงเป็นผู้ปฏิบัติงานในคลินิกจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคน352ส่วนในกรณีโรงพยาบาลต้องมี 
ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานในเวลาที่เปิดท าการ ตามจ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนด353   
                  6. เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะ  
  สถานพยาบาลต้องจัดให้เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะ    
ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ตามจ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนด ที่มีความพร้อมใช้
งานอยู่ตลอดเวลา เช่น ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็น
ระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์  ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ารองเพ่ือ
ป้องกันข้อมูลสูญหาย ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและ
บริการ เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ส าหรับควบคุมการติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลม เพ่ือช่วยหายใจ พร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ   
ที่ใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะของคลินิก354เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องมียาและ
เวชภัณฑ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามจ านวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรือตู้ เก็บที่มั่นคงและปลอดภัยมีกุญแจ
ปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 355         
                  7. การจัดให้มีรายงานและเอกสารหลักฐาน 
  ภายในสถานพยาบาลต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหลักฐานการมาปฏิบัติงาน356รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียน

                                                           
352ข้อ 3 (1), (8) แห่งกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
353ข้อ 4, ข้อ 9, ข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
354 ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ หรือ

ยานพาหนะท่ีจ าเป็นประจ าสถานพยาบาล พ.ศ.2558. 
355ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และ

เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล พ.ศ. 2558. 
356ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545. 
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ผู้ป่วย357ซึ่งการจัดท าหลักฐานดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของเอกสารและสมุดทะเบียนหรือบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปี  นับแต่
วันที่จัดท า358และจะต้องจัดท ารายงานประจ าปี ทั้งสถานพยาบาลประเภทคลินิกและสถานพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาลตามแบบที่ก าหนด359โดยให้ส่งรายงานประจ าปีของสถานพยาบาลต่อผู้อนุญาต
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป360  

        จึงอาจสรุปได้ว่ามาตรฐานของสถานพยาบาลด้านความงามเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ
นั้นจะต้องพิจารณาทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่ให้บริการ ลักษณะของการ
ให้บริการ ลักษณะการใช้ชื่อและรูปแบบป้ายชื่อสถานพยาบาล การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิของผู้ป่วย การจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ยา และ
เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะให้บริการ การจัดท าทะเบียนบันทึก
ประวัติเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ และการจัดท ารายงานและจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ป่ วย
เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและน าไปใช้ต่อ ทั้งนี้ การจัดให้มีมาตรฐานของสถานพยาบาลดังกล่าวท าให้
การบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถตรวจสอบการด าเนินการของสถานพยาบาลได้เป็นอย่างดี              

        ส าหรับคลินิกเสริมความงาม ที่อยู่ในรูปของสถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรมนั้น
อาจมีรายละเอียดในองค์ประกอบของมาตรฐานด้านต่างๆ ไม่เทียบเท่ากับโรงพยาบาล เนื่องด้วย
ขนาดของคลินิกเสริมความงามที่มีขนาดเล็ก และปัจจัยการด าเนินการคลินิกมีไม่มากนัก ท าให้คลินิก
เสริมความงาม อาจขออนุญาตเปิดด าเนินการได้ง่ายกว่าโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม คลินิกเสริม  
ความงามก็ถูกก าหนดไว้ให้มีมาตรฐานในระดับของคลินิกควรพึงมีและบางเรื่องก็ก าหนดให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาล เช่น คุณสมบัติการขออนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงบุคลากรที่
ให้บริการ เครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ หรือการโฆษณาสถานพยาบาล ซึ่งจะได้อธิบาย
ในหัวข้อถัดไป ดังนี้ คลินิกเสริมความงาม ซึ่งสามารถขยายกิจการสาขาได้รวดเร็ว  และเปิดให้บริการ
ได้ง่ายและมีมากขึ้นกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับจ านวนโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ต้อง 

                                                           
357ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545. 
358ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545. 
359ข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545. 
360ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545. 
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พึงระวังและค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการควบคุมก ากับคลินิกเสริมความงาม ในเรื่องเกี่ยวกับ
มาตรฐานของสถานที่ให้บริการ เพราะย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้มากขึ้น
และมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านความบกพร่องของมาตรฐานสถานที่ให้บริการ  ซึ่งไปในทิศทาง
เดียวกันกับจ านวนของคลินิกเสริมความงามที่เพ่ิมขึ้น อันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและเกิด
ความเสียหายต่อประชาชนผู้รับบริการตามมาด้วย 
 
          4.1.3 มาตรการควบคุมบุคลากรที่ให้บริการ 
                  4.1.3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพ 
         ผู้ประกอบวิชาชีพ ในที่นี้มีสองความหมาย กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ เป็น
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ที่กฎหมายก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ด าเนินการหนึ่งคนเป็น     
ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการด าเนินการสถานพยาบาล361กับผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาล ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
         1. ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
         ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลจึงจะ
สามารถด าเนินการสถานพยาบาลได้ โดยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและไม่เป็นผู้ด าเนินการอยู่ก่อน
แล้วสองแห่ง แต่ในกรณีที่เป็นผู้ด าเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้วแห่งหนึ่งจะอนุญาตให้
เป็นผู้ด าเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่งหนึ่งไม่ได้ และสามารถควบคุมดูแลกิจการ
สถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด362โดยใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลจะประกอบด้วยเลขที่
ใบอนุญาตจ านวน 11 หลัก เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทสถานพยาบาล ลักษณะ
สถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล ที่ตั้ง วันและเวลาเปิดท าการ วันที่อนุญาตและวันที่สิ้นสุดการ
อนุญาต โดยสามารถยื่นต่อใบอนุญาตก่อนวันสิ้นอายุได้ทุกๆ สองปีตามปีปฏิทิน363ทั้งนี้ ในส่วนหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการสถานพยาบาลที่ส าคัญ เช่น ควบคุมและดูแลไม่ให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา ชั้น หรือแผน ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการ
ขอรับใบอนุญาต หรือมิให้บุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท าการประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของแต่ละคน ตลอดจนควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด 

                                                           
361มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
362มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.

2559). 
363มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
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เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล 364เป็นต้น นอกจากนี้   
ยังก าหนดให้ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้รับอนุญาต เช่น   
จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจ านวนที่ก าหนด จัดให้มีและรายงาน
หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และผู้ป่วยและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพ      
ที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปี  นับแต่วันที่จัดท า และควบคุมและดูแลการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน365เป็นต้น 
         2. ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงาน 
         ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ตามหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาวิชาชีพนั้นๆ โดยการรับรองจากสภาวิชาชีพ เช่น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองโดยแพทยสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมรับรอง โดยทันตแพทย
สภา เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงาน จะต้องยื่นหนังสือแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลตามแบบ ส.พ. 6 พร้อมเอกสารหลักฐาน โดยมีหน้าที่ดูแลและให้บริการการรักษาแก่
ผู้ป่วยตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติ  และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดท าการของ
สถานพยาบาล และมีหน้าที่ อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ รับอนุญาตและผู้ ด า เนินการ
สถานพยาบาล366  
          อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมยังจะต้องปฏิบัติตนภายใต้มาตรฐาน
จริยธรรมทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพด้วย เช่น ด ารงตนให้
สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ     
อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่ค านึงถึงฐานะ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ    
เวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะวิสัยและ
พฤติการณ์ที่มีอยู่367ไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับ ไม่จูงใจหรือ

                                                           
364มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.

2559). 
365มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
366ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 

2558. 
367ข้อ 15- 29 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2549. 
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ชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือผลประโยชน์ของตน ไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้  
หลงเข้าใจผิดเพ่ือประโยชน์ของตน ไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย       
ไม่เจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย์หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริต อันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม 
ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ 
ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพใดๆ ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข 
หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล ต้องไม่ให้หรือยอมให้มีการให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ แก่
ผู้ชักน าผู้ไปขอรับบริการจากสถานพยาบาลนั้น368และต้องไม่ให้หรือยินยอมให้มีการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหรือวิชาชีพใดๆ ทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขหรือการประกอบโรคศิลปะ โดยผิด
กฎหมายในสถานพยาบาลนั้นๆ เป็นต้น369  
                  4.1.3.2 เจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆ 
         เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล เป็นฝ่ายสนับสนุนงานบริการในสถานพยาบาลที่ท า
หน้าที่ในระบบการให้บริการของสถานพยาบาล ให้ส าเร็จลุล่วงตามภารกิจของแต่ส่วนงาน เช่น ผู้ช่วย
ทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยกายภาพบ าบัด 
พนักงานอาชีวบ าบัด พนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ นักโภชนาการ โภชนากร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักสถิติ เจ้าหน้าที่
เวชสถิติ ลูกจ้างหรือพนักงานอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องรายงานประจ าปี 
ตามแบบ ส.พ. 24370เกี่ยวกับสถานพยาบาลด้านอัตราก าลังของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากร
อ่ืนๆ ที่มีการบันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีที่ผ่านมา ถึง 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน แต่เฉพาะ
ในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ก าหนดให้รายงานด้านอัตราก าลัง  
         สรุปได้ว่าบุคลากรที่ให้บริการในสถานพยาบาล หรือในคลินิกเสริมความงามประกอบ
ไปด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจ 

                                                           
368ข้อ 37- 38 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2549. 
369ข้อ 5-6 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  

2549. 
370ข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยจัด

ให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วยและเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2558. 
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ซึ่งในส่วนของผู้ด าเนินการ กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานกฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพและจริยธรรมของการ
ประกอบวิชาชีพสาขานั้นๆ ซึ่งจะควบคุมดูแลโดยสภาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆ เป็นกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปที่ไม่มีกฎหมายก าหนดควบคุมเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ไว้แต่อย่างใด  
 
          4.1.4 มาตรการควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ 
                   4.1.4.1 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  
          เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในสถานพยาบาลมีลักษณะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่แบ่งตาม
การใช้งานคือ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย และน้ ายาที่ใช้ตรวจใน
ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่มุ่งหมายเพ่ือใช้ในการประกอบโรคศิลปะ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอ่ืน เพ่ือวินิจฉัย ป้องกัน 
ติดตาม บ าบัด บรรเทา หรือรักษา โรค และการบาดเจ็บ371เครื่องมือแพทย์ทั้งหลาย จึงเป็นการใช้โดย
มุ่งหมายในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค หรือการ
ป้องกันโรค ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือแพทย์เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรม ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา372อีกทั้ง
เครื่องมือแพทย์นั้น จะต้องผลิตหรือน าเข้าโดยได้รับอนุญาตและประเมินประสิทธิภาพคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัย ในการที่จะน ามาใช้งานโดยการรับรองจากเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย หรือการใช้เครื่องมือแพทย์
ลักษณะเฉพาะที่ต้องใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอ่ืน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิชาชีพนั้นๆ 
นอกจากนี้ ผู้ ใช้เครื่องมือแพทย์ยังจะต้องดูแลและรักษาความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นไปตามฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์อย่างเป็น
ประจ า 
                   4.1.4.2 การใช้ผลิตภัณฑ์ 
                    ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ ยา 
และเครื่องส าอาง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสรรพคุณและวิธีการใช้งานโดยจ าแนกได้ ดังนี้ 

 ก. ยา หมายถึง สิ่งวัตถุที่รับรองไว้ในต ารายา หรือวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการ
วินิจฉัย บ าบัด บรรเทารักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วย และรวมถึงวัตถุที่เป็นเภสัช
เคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ซึ่งยาสามารถแยกออกเป็นได้หลายชนิด เช่น ยาแผน

                                                           
371มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551. 
372มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
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ปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใช้ภายนอก ยาใช้เฉพาะที่ เป็นต้น โดยยา
แผนปัจจุบันที่มีวิธีการใช้ด้วยการฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย การกระท า
ทางศัลยกรรม การเสริมสวย หรือการบ ารุงร่างกาย เพ่ือบ าบัดรักษาหรือป้องกันโรค ซึ่งผู้ที่จะให้ยา
หรือจ่ายยาแก่ผู้ป่วยได้นั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา อีกทั้งยาเหล่านี้จะต้องผลิต ขายหรือน าเข้าโดยได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา373 
                    ข. เครื่องส าอาง หมายถึง สิ่งวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ 
อบ หรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกาย และหมายความรวมถึงการใช้กับฟัน  และ
เยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงเครื่องประทินผิวด้วย374โดยปกติแล้วเครื่องส าอางเป็นวัตถุที่หาซื้อใช้ได้ตามร้านค้าทั่วไป ซึ่ง
จะต้องได้รับการจดแจ้งเครื่องส าอาง หากมีการผลิตเพ่ือขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือรับจ้างผลิต
เครื่องส าอางจากผู้รับจดแจ้งคือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา           
          อาจสรุปได้ว่าการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการสั่งจ่ายยาในคลินิกเสริม
ความงามที่ให้บริการกับผู้รับบริการ หรือผู้ป่วยนั้น จะกระท าได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวิชาชีพที่กฎหมายให้การรับรองไว้เกี่ยวกับการให้บริการที่
จะต้องกระท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ โดยได้ก าหนดถึงมาตรฐานวิชาชีพและวิธีการการรักษาที่
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือแพทย์และการสั่งจ่ายหรือให้ยากับผู้ป่วย ส าหรับการจ าหน่ายหรือ
ให้บริการด้านเครื่องส าอาง กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับมาตรฐานผู้ให้บริการ แต่ปัจจุบันเป็นการ
จัดฝึกอบรมการให้บริการด้านความงามและการใช้ผลิตภัณฑ์ส าอางแต่ละชนิดให้แก่เจ้าหน้าที่คลินิก
เสริมความงาม เพ่ือให้บริการต่อผู้รับบริการในแต่ละประเภทการใช้บริการ โดยคลินิกเสริมความงาม
เป็นผู้จัดฝึกอบรมเองหรือมีสถาบันเอกชนที่จัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าว  
 

                                                           
373มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510. 
374มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558. 
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          4.1.5 มาตรการควบคุมการโฆษณา 
         4.1.5.1 การโฆษณาเกี่ยวกับสถานพยาบาลเสริมความงาม 
         การโฆษณาเกี่ยวกับสถานพยาบาล โดยหลักแล้วสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด375และต้องได้รับอนุมัติก่อนจึงจะโฆษณาได้และมีค่าใช้จ่ายส าหรับ
การขออนุมัติการโฆษณา ทั้งนี้ ห้ามโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับกิจการของสถานพยาบาล หรือ
คุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพ่ือชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการ
จากสถานพยาบาล โดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 376ซึ่งการ
โฆษณาสถานพยาบาลที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น การใช้ข้อความเป็นเท็จหรือไม่มีมูลความจริงหรือมี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือปกปิดความจริงหรือท าให้เข้าใจผิด การใช้ข้อความหรือรูปภาพโอ้อวด
เกินจริง การใช้ภาพหรือเสียงที่ไม่สุภาพหรือแสดงอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วย การให้ร้ายเสียดสี 
หรือทับถมสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน มีลักษณะอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้  การโฆษณาเกี่ยวกับการบริการของคลินิกเสริม
ความงาม ห้ามโฆษณาเน้นเฉพาะทางด้านความงาม เว้นแต่ว่าจะมีแพทย์เฉพาะทางให้บริการในคลินิก 
และต้องระบุการให้บริการรักษาโรคทั่วไปไว้ด้วย377รวมทั้งต้องไม่เน้นข้อความ หรือมีขนาดอักษรใหญ่
กว่าข้อความอ่ืน เช่น ข้อความโฆษณาเกี่ยวกับความงามต้องไม่เน้นและขนาดอักษรไม่ใหญ่กว่า
ข้อความ ตรวจรักษาโรคทั่วไป378 
                  4.1.5.2 การโฆษณาเกี่ยวกับบุคลากร 
          โดยหลักแล้วการโฆษณาเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่สามารถใช้ค าหรือ
ข้อความที่แสดงให้เข้าใจว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ เว้นแต่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มี
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภา

                                                           
375ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใน

การโฆษณาสถานพยาบาลหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล, ราชกิจจานุเบกษา. 135 (30 
มกราคม 2561). 

376มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.
2559. 

377กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการ
โฆษณาสถานพยาบาล, ครั้งที่ 1/2559, วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558. 

378กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการ
โฆษณาสถานพยาบาล, ครั้งที่ 5/2559, 13 พฤษภาคม 2559. 
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รับรอง หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับแพทยสภา379การ
โฆษณาโอ้อวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกินกว่าที่เป็นจริง เป็นต้น380นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ใน
สถานพยาบาลอื่นๆ นอกจากผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ พนักงานให้บริการต่างๆ 
พนักงานขาย เป็นต้น ซึ่งค าว่า “พนักงาน” หมายถึง บุคลากรทั้งหมดของสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ การโฆษณาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาลในลักษณะการใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่ไม่มีมูลความจริงทั้งหมด หรือ
เพียงบางส่วน หรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือปกปิดความจริงหรือท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริงเป็น
ข้อห้ามในการโฆษณา เช่น พนักงานมีคุณภาพ พนักงานบริการดีเยี่ยม เป็นต้น381 
                  4.1.5.3 การโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 

                  1. การโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์  
                  การโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยอาจ

ก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาและจ ากัดการใช้สื่อโฆษณาได้382และหากเห็นว่าการโฆษณาใด  
ฝ่าฝืน ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้แก้ไขข้อความ หรือวิธีการในการโฆษณา หรือห้ามการใช้
ข้อความ หรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา หรือสั่งระงับการโฆษณานั้นได้383ซึ่งการโฆษณา
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น เครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย การแสดง
คุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบหรือแหล่งก าเนิดของเครื่องมือเป็นเท็จ หรือ
เกินความจริง การแสดงการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ 384แสดง
คุณประโยชน์ว่าสามารถป้องกัน บ าบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา ได้แก่ 
มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ โรคจิตเวช โรคความดันโลหิตสูง โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจ

                                                           
379มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
380ข้อ 8, ข้อ 9 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.

2549. 
381คณะกรรมการสถานพยาบาล, รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล, ครั้งที่ 

7/2559, 6 กรกฎาคม 2559. 
382มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551. 
383มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551. 
384ข้อ 3 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 แห่งประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ. 2553. 
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และหลอดเลือด ปอด ม้าม ตับ ไต และเอดส์385และมีลักษณะเป็นการทับถมหรือเปรียบเทียบกับ
เครื่องมือแพทย์ของผู้ประกอบการรายอื่น386เป็นต้น            

                  2. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
                  การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แยกพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท คือ การ

โฆษณายา และการโฆษณาเครื่องส าอาง 
         ก. การโฆษณายา ต้องได้รับอนุมัติก่อนมีการโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณา

ยาทางสื่อท่ัวไป เช่น วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ 
หรือทางสิ่งพิมพ์387และการโฆษณาขายยา ต้องมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่โอ้อวดสรรพคุณ
ว่าสามารถบ าบัด บรรเทารักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด  
ไมแ่สดงสรรพคุณยาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไมม่ีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยา โดยบุคคลอ่ืน 
ไม่ท าให้ผู้บริโภคส าคัญผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน388ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา
รักษาหรือป้องกันโรค เช่น เบาหวาน มะเร็ง วัณโรค โรคเรื้อน โรคทางสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม 
ไต389นอกจากนี้ การโฆษณายาให้รวมถึงการน าไปใช้เพ่ือแสดงชื่อยา390หรือแสดงสรรพคุณยา391หรือ
แสดงส่วนประกอบของยา392เช่น การโฆษณาแหล่งผลิต จะต้องไม่ท าให้ส าคัญผิดในแหล่งผลิตยา  
ต้องแสดงชื่อบริษัท หรือโลโก้เกี่ยวกับแหล่งผลิตที่ชัดเจน393และต้องมีค าเตือนในฉลากโดยให้มี

                                                           
385ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา พ.ศ.

2556. 
386มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551. 
387มาตรา 88 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522). 
388มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510. 
389ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่หามโฆษณายาว่าสามารถ

บ าบัด บรรเทา รักษาหรือปองกัน พ.ศ. 2520. 
390ข้อ 4 (3) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

โฆษณาขายยา พ.ศ. 2545. 
391ข้อ 4 (4) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

โฆษณาขายยา พ.ศ. 2545. 
392ข้อ 4 (5) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณา

ขายยา พ.ศ. 2545. 
393ข้อ 4 (6) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณา

ขายยา พ.ศ. 2545. 
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ข้อความที่ชัดเจนว่า “อ่านค าเตือนในฉลากก่อนใช้ยา” หากเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงให้แสดง
ข้อความค าเตือนอย่างชัดเจนทั้งภาพและเสียง394อย่างไรก็ตาม การโฆษณาค าว่า “โบท็อกซ์”      
“ฟิลเลอร์” ของคลินิกเสริมความงาม ถือเป็นการโฆษณายาควบคุมพิเศษที่ต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510395 
                           ข. การโฆษณาเครื่องส าอาง ไม่ต้องขออนุมัติการโฆษณา แต่หากผู้จดแจ้งหรือ
ผู้ท าการโฆษณาเครื่องส าอาง  ซึ่ งสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะฝ่าฝืนหรือไม่ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 อาจขอให้คณะกรรมการเครื่องส าอาง ให้ความเห็นในเรื่อง
นั้นก่อนท าการโฆษณาได้396ซึ่งการโฆษณาเครื่องส าอาง ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ได้แก่ ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่
จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับเครื่องส าอาง ข้อความที่เป็นการสนับสนุนให้มีการ
กระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยก397และไม่กระท าด้วยวิธีที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรืออันอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้บริโภค เป็นต้น398     
        อาจสรุปเกี่ยวกับการโฆษณาได้ว่าสามารถเป็นได้ทั้งการโฆษณาเกี่ยวกับคลินิกเสริม
ความงาม สิ่งที่จัดให้บริการ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ที่ให้บริการในคลินิกเสริม
ความงาม ซึ่งการโฆษณาเหล่านี้ล้วนก็มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการโฆษณาและมีความแตกต่างกัน
ตามบริบทของแต่ละเรื่องท่ีจะโฆษณา แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันของการควบคุมการโฆษณานั้น เพ่ือเป็น
การคุ้มครองประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการชวนเชื่อ จนอาจเป็นการหลงเชื่อโดยไร้ความคิดตริตรองและขาดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง หรือพิจารณาถึงความหมายที่มีความซ่อนเร้นแฝงในโฆษณาเรื่องนั้นให้ดี และ
หากมีการตอบรับค าชวนเชื่อ โดยการเข้าใช้บริการหรือมีการช าระค่าบริการด้วยแล้ว ต่อมาเมื่อพบ
ข้อเท็จจริงภายหลัง อาจท าให้สูญเสียหรือเสียหายเกินจะแก้ไขเยียวยาได้ ดังนี้ การก าหนดวิธีการและ
ก าหนดโทษเกี่ยวกับการโฆษณา จะช่วยยับยั้งการกระท าของผู้ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม

                                                           
394ข้อ 4 (8) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณา

ขายยา พ.ศ. 2545. 
395กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการ

โฆษณาสถานพยาบาล, ครั้งที่ 1/2559, 5 พฤศจิกายน 2558. 
396มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558. 
397มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558. 
398มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558. 
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ให้เกิดความตระหนักถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อการประกอบกิจการของตนและส่งเสริมให้        
ผู้ประกอบกิจการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่บนความเป็นจริง ไม่มีลักษณะหลอกลวงหรือเป็นการ 
แจ้งเท็จต่อสาธารณชน เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าเพียงอย่างเดียว พร้อมกับการปลูกฝังด้าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาลการประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้อยู่บนความถูกต้อง    
ความจริงใจต่อกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 
 4.1.6 มาตรการควบคุมอัตราค่าบริการ   
                  4.1.6.1 การก าหนดอัตราค่าบริการ 
         อัตราค่าบริการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือค่าบริการอ่ืน ก าหนดไม่ให้เรียกเก็บ
หรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บเกินอัตราที่ได้แสดงไว้399ซึ่งยารักษาโรคเป็นรายการหนึ่งที่ถูกก าหนดเป็น
สินค้าและบริการควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 400เพ่ือ
ป้องกันการก าหนดราคาซื้อ ราคาจ าหน่ายหรือการก าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็น
ธรรม เช่น ก าหนดราคาซื้อหรือราคาจ าหน่ายสินค้า401หรือบริการควบคุมให้ผู้ซื้อซื้อในราคาไม่ต่ ากว่า
ราคาที่ก าหนด หรือให้ผู้จ าหน่ายจ าหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ก าหนด หรือตรึงราคาไว้ในราคาใด
ราคาหนึ่ง หรือก าหนดอัตราก าไรสูงสุดต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการ เพ่ือควบคุมผู้จ าหน่ายจะได้รับ
จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ควบคุมหรือก าหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคา
ขายสินค้าหรือบริการ ควบคุมในแต่ละช่วงการค้า เป็นต้น402ส าหรับค่าธรรมเนียมแพทย์ แพทยสภาได้
ก าหนดคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ในการให้การรักษา ฉบับปี พ.ศ. 2549 เพ่ือให้สถานพยาบาลเอกชน
น าไปใช้เป็นแนวทางในก าหนดค่ารักษาพยาบาล เฉพาะในส่วนของค่าธรรมเนียมแพทย์ ซึ่งไม่รวม   
ค่ายา หรือบริการค่าอ่ืนๆ ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมแพทย์เกินกว่าที่แพทยสภาก าหนดไว้  ไม่อาจถือ
ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผิดจริยธรรมทางการแพทย์  
แต่อย่างใด เพราะอัตราที่ก าหนดในคู่มือเป็นราคาเฉลี่ยไม่ใช้ราคาสูงสุด403แต่เมื่อพิจารณาจากการ

                                                           
399มาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
400ข้อ 3 (31) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ. 

2559 เรื่อง การก าหนดสินค้าและบริการควบคุม. 
401มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542. 
402มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542. 
403ผู้จัดการออนไลน์-Manager Online, เล็งก าหนด “ราคากลางยา” แก้ รพ.เอกชนขูดรีด 

สธ.ขอค่ารักษา-เซอร์วิสชาร์จขึ้นเว็บ ช่วย ปชช.ตัดสินใจ , ค้นวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จาก 
http://www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9580000055426. 
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เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย์ โดยไม่ก าหนดราคาสูงสุดไว้นั้นสุ่มเสี่ยงต่อการเรียกเก็บเกินความ     
เป็นจริง และขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
ก าหนดว่าจะต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย404 
                  4.1.6.2 การแสดงอัตราค่าบริการ 
                  ภายในสถานพยาบาล ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าบริการของสถานพยาบาลอย่างเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาล โดยจัดท าเป็นแผ่น
ประกาศ แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้ทราบและจัดท าแผ่นป้าย
ให้อ่านได้ชัดเจนและแสดงจุดสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการของสถานพยาบาล405ซึ่ง
รายละเอียดของอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ต้องแสดง เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียม
บุคลากรทางการแพทย์ และค่าบริการอ่ืนของสถานพยาบาล เป็นต้น 
                  สรุปได้ว่าการก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการในคลินิกเสริมความงามไม่มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับราคาไว้แน่นอนตายตัว ในส่วนเฉพาะยารักษาโรคเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการจะได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี ส่วนค่าธรรมเนียมแพทย์เป็นไปตามแนวทางที่คู่มือ
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2549 ก าหนดไว้  ซึ่งไม่ได้ควบคุมราคาขั้นสูง ส่วนค่าบริการอ่ืนๆ 
เช่น ค่าห้อง ค่าเตียง ค่าเครื่องมือ ค่าอาหาร ค่าบริการรถพยาบาล ค่าบริการอ่ืนๆ ฯลฯ ยังไม่มีการ
ก าหนดราคาค่าบริการเหล่านี้ไว้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงสาธารณสุข จะต้องหารือและมีแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและก าหนดราคา
ค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ราคาค่าบริการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ประชาชนผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม แม้การก าหนดราคาค่าบริการจะไม่มีข้อบังคับหรือมีเกณฑ์ราคา 
ไว้ชัดเจนตายตัว แต่การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการของคลินิก
เสริมความงามจะต้องกระท าโดยแสดงราคาค่าบริการอย่างเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ คลินิกเสริม
ความงาม โดยอาจจัดท าเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสารหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แสดงให้ทราบ พร้อมทั้งต้องมีจุดสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการไว้ในคลินิกเสริม  
ความงามท่ีเห็นได้ชัดเจนด้วย 
 

                                                           
404ข้อ 23 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2559. 
405ข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของ
ผู้ป่วย พ.ศ. 2558. 
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4.2 กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการสถานพยาบาลเสริมความงาม 
 
 ส าหรับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม        
จะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการ ทั้งในเรื่องของการเข้าท าสัญญาซื้อขายบริการเสริม 
ความงาม สิทธิเกี่ยวกับการรับบริการ การตรวจสอบคลินิกและแพทย์ผู้ให้บริการ การร้องเรียนและ
กระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการบริการของคลินิกเสริมความงาม ตลอดจนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือแพทย์ผู้ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หรือให้บริการโดยไม่ใช่แพทย์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายหรือสุขภาพ
และสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีกฎเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้การคุ้มครองประชาชน
ผู้ใช้บริการให้ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการเก่ียวกับเสริมความงามดังกล่าว 
 
          4.2.1 มาตรการควบคุมในการรับบริการ 
                   4.2.1.1 ข้อตกลงในการรับบริการ   
          ในการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม สิ่งที่จะน าไปสู่กระบวนการรับบริการต่างๆ 
ของคลินิกจะเริ่มด้วยการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้รับบริการกับคลินิก ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานสิทธิและ
เสรีภาพในการเข้าท าสัญญาซื้อขายของเอกชนทั้งสองฝ่าย อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีฝ่ายหนึ่งเป็น
ผู้ขายที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ซื้อ โดยตกลงจะช าระ
ราคาสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ขาย406ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายดังกล่าวต้องไม่มุ่งหมายที่จะขัดต่อข้อห้าม 
ตามกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม407และต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดของกฎหมาย อันเป็นหลักทั่วไปในเรื่องของความสามารถและหลักทาง
นิติกรรม โดยพิจารณาจากการบรรลุนิติภาวะคือ มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความคิดและ
สติปัญญาพอสมควรที่จะตัดสินใจเข้าท าสัญญาได้เอง408เว้นแต่ กรณีผู้เยาว์จะท านิติกรรมต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม409ตลอดจนผู้ไร้ความสามารถท่ีกระท าแทนโดยผู้อนุบาล410หรือ
ผู้เสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์411และส าหรับนิติบุคคลจะเข้าท าสัญญา

                                                           
406มาตรา 453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
407มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
408มาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
409มาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
410มาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
411มาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
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ได้ก็แต่โดยผู้แทนนิติบุคคล412หากการเข้าท าสัญญาไม่เป็นไปตามหลักเรื่องความสามารถของผู้เข้าท า
สัญญาก็จะท าให้สัญญาที่ท าขึ้นนั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย413โดยการเข้าท าสัญญาต้องเป็นการ
กระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและสมัครใจที่จะท าสัญญา เพ่ือให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ตามรายละเอียดข้อตกลงในสัญญา414และวัตถุประสงค์ของข้อตกลงในการเข้าท าสัญญาต้อง
ไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายห้ามให้กระท า หรือมีลักษณะพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน415ตลอดจนการแสดงเจตนาของผู้ซื้อและผู้ขายมีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาที่
ได้ท าขึ้น เช่น การแสดงเจตนาเข้าท าสัญญาโดยมีเจตนาซ่อนเร้น มีผลให้สัญญาไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมาย เว้นแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้ถึงเจตนาอันซ่อนเร้นในใจของผู้ที่แสดงเจตนาซ่อนเร้นนั้น 416

หรือการเข้าท าสัญญาโดยมีเจตนาลวงด้วยการสมรู้ร่วมคิดกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีผลให้สัญญาไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย และผลของเจตนาลวงนี้จะยกขึ้นเป็นข้ออ้าง เพ่ือใช้ในการต่อสู้บุคคลภายนอก 
ที่สุจริตและเสียหายไม่ได้ด้วย417หรือการเข้าท าสัญญาโดยส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา 
มีผลให้สัญญาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย418เว้นแต่โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคล    
ผู้แสดงเจตนาเข้าท าสัญญา419หรือการเข้าท าสัญญาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน 
มีผลให้สัญญาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เว้นแต่โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคล      
ผู้แสดงเจตนาเข้าท าสัญญา420หรือการเข้าท าสัญญาเพราะถูกกลฉ้อฉล มีผลให้สัญญาไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมาย421เป็นต้น 

         นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การเข้าท าสัญญาซื้อขาย ที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญา
ข้างต้นแล้ว การให้หลักประกัน กรณีการมัดจ าตามสัญญาซื้อขายที่ได้ท าขึ้น ยังเป็นการแสดงถึงความ
ยินยอมเข้าท าสัญญาที่ให้ไว้เป็นหลักฐาน และการที่จะปฏิบัติตามสัญญาด้วย ทั้งนี้ การให้ทรัพย์สินใน

                                                           
412มาตรา 70 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
413มาตรา 153 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
414มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
415มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
416มาตรา 154 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
417มาตรา 155 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
418มาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
419มาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
420มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
421มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
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การมัดจ า เพ่ือให้สัญญาเกิดการบังคับใช้และผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างคู่สัญญา422อาจน าไปใช้เพ่ือ
เป็นการช าระราคาสินค้าและบริการบางส่วนตามสัญญา หรืออาจส่งคืนให้แก่ผู้ให้มัดจ า หรือกรณีผู้ให้
มัดจ าเพิกเฉยต่อการช าระราคาสินค้าและบริการ หรือการช าระราคานั้นเป็นการพ้นวิสัยและเป็น
ความผิดที่เกิดจากฝ่ายที่ให้มัดจ า หรือถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเพราะความผิดที่เกิดจากฝ่ายที่ให้มัดจ า 
ผู้รับมัดจ าหรือคลินิกก็สามารถริบมัดจ านั้นได้ หรือให้ส่งคืนผู้ให้มัดจ าหากผู้รับมัดจ าหรือคลินิกไม่
ปฏิบัติ หรือไม่ให้บริการตามสัญญาหรือในกรณีที่เป็นการพ้นวิสัย423เช่น คลินิกปิดกิจการ หรือสินค้า
และบริการที่ซื้อขายตามสัญญาไม่สามารถด าเนินการให้ได้  เนื่องจากสินค้าขาดตลาดหรือไม่มี
ให้บริการในคลินิกแล้ว เป็นต้น  
          4.2.1.2 สิทธิของผู้รับบริการ  
          สิทธิเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม อาจพิจารณาได้ในแง่ของ
การเข้ารับบริการด้านสุขภาพและการเข้ารับบริการที่เป็นการบริโภค ซึ่งผู้ใช้บริการอาจมีสองสถานะ
ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ที่มีมาตรฐานวิชาชีพที่
ก าหนดมาตรฐานโดยแพทยสภา ดังนี้ สิทธิของผู้รับบริการ จึงเกิดขึ้นได้ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ป่วยและ
ผู้บริ โภค โดยสิทธิทั้ งสองประเภทนี้ก็มีการก าหนดสิ่ งที่ควรพึงจะได้รับจากการปฏิบัติของ               
ผู้ให้บริการ และสิ่งที่สามารถเรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วย 
                    ก. สิทธิผู้ป่วย ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการด้านสุขภาพที่ไม่สามารถเลือกใช้บริการด้าน
สุขภาพหรือถูกจ ากัดในเรื่องสิทธิด้านสุขภาพบางประการ อันอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ให้บริการด้านสุขภาพได้ และเพ่ือเป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีและทั้งสองฝ่าย
สามารถให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพให้สม
เจตนารมณ์ของผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะต้องกระท าต่อ
ร่างกายผู้ป่วย ทั้งสองฝ่ายจึงต้องเข้ามามีส่วนในการดูแลรักษาสุขภาพร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบ าบัด สภาเทคนิค
การแพทย์ และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเป็นองค์คณะที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันสร้างเกณฑ์เกี่ยวกับค าประกาศสิทธิผู้ป่วย 
เพ่ือให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริการด้านสุขภาพ ดังนี้ 
 

                                                           
422มาตรา 377 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
423มาตรา 379 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
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           ค าประกาศสิทธิผู้ป่วยมีสาระส าคัญ ได้แก่ 
                     1) สิทธิของผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐานในการได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                     2) สิทธิของผู้ป่วยในการได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของฐานะ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม การเมือง เพศสภาพ อายุ 
และอาการของโรคท่ีเจ็บป่วย 
                     3) สิทธิของผู้ป่วยในการได้รับทราบข้อมูลที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนและเข้าใจในข้อมูล
ที่ได้รับอย่างชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้ารับการรักษา 
                     4) สิทธิของผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต จะได้รับการดูแล
และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
                     5 )  สิทธิของผู ้ป่ว ย ในการได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ สกุล และสาขา
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีให้บริการ 
                     6) สิทธิของผู้ป่วยในการขอข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนๆ  และ
การขอเปลี่ยนตัวผู้ให้บริการ หรือสถานที่ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่  
                     7) สิทธิของผู้ป่วยที่จะไม่ถูกเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ เว้นแต่มีการให้ความยินยอมหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
                     8 )  สิทธิของผู้ป่วยในการได้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนในการที่จะเข้าร่วมหรือ 
ถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดสอบในงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
                     9) สิทธิของผู้ป่วยในการได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการรักษาของตนเอง                      
  10) สิทธิของผู้ป่วยที่เป็นผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี หรือผู้ไม่สมบูรณ์ทางกายและใจ 
บิดาหรือมารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนได้424 
           ข. สิทธิผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
46 ก าหนดให้สิทธิผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง และมาตรา 63 ก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีมาตรการ
หรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
รู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญาหรือด้านอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันมีการก าหนดสิทธิผู้บริโภคท่ีส าคัญไว้ 5 ประการ ได้แก่  
 
 

                                                           
424แพทยสภาแห่งประเทศไทย, บริการประชาชน: สิทธิผู้ป่วย, ค้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

จาก http://www.tmc.or.th/detail_news.php?news_id=834. 
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                    1) สิทธิด้านข่าวสาร 
                    สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการคือ ด้านการโฆษณา และการแสดงฉลาก ที่ต้องแสดงข้อความหรือภาพโฆษณาที่เป็น
จริงและไม่มีพิษภัย ตลอดจนถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 425เช่น 
กรณีการโฆษณา หรือการแสดงฉลาก ต้องเป็นข้อความที่ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือไม่ท าให้
เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ426 
                    2) สิทธิในความมีอิสระ 
                     มีความเป็นอิสระที่จะเลือกหาสินค้าหรือบริการ เช่น สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือ
รับบริการด้วยความสมัครใจ และไม่มีการชักจูงใจหรือโน้มน้าวอันไม่เป็นธรรม 
                    3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย 
                     ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ เช่น สิทธิในการได้รับสินค้าหรือ
บริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้ตามค าแนะน าหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว427 
                    4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา  
                     สิทธิในการได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ โดยในการ
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ อาจก าหนดให้ถูกควบคุมสัญญา
ได้ ซึ่งจะต้องมีลักษณะใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็นเท่าที่ไม่ท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบเกินสมควร และห้ามใช้
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค428 
                     5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
                     สิทธิในการได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภคโดยการยื่นค าร้องถูกละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เห็นสมควรเข้าด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็น

                                                           
425มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2541). 
426มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
427มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2541). 
428มาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2541). 
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ส่วนรวม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะแต่งตั้งพนักงานอัยการ โดยความเห็นชอบของอธิบดี   
กรมอัยการ หรือข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า 
ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญา
แก่ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่
ผู้บริโภคท่ีร้องขอด้วย429  
                   อาจสรุปได้ว่ามาตรการควบคุมในการรับบริการ ทั้งด้านข้อตกลงในการรับบริการและ
สิทธิของผู้รับบริการนั้น เป็นกระบวนการที่ก าหนดรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นของการเข้าท าสัญญา   
ซื้อขายบริการเก่ียวกับเสริมความงาม ซึ่งต้องพิจารณาความสามารถในการเข้าท าสัญญาของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย รวมถึงสาระส าคัญของข้อตกลงการท าสัญญาว่าชอบด้วยกฎหมายเพียงใดหรือไม่  อันน าไปสู่
การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อสัญญาซื้อขายบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในแง่ของ      
ข้อสัญญาก็จะยังต้องพิจารณาความเป็นธรรมของข้อสัญญาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะฝ่ายผู้ซื้อ    
ซึ่งเป็นผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากข้อสัญญาเกินสมควรที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคด้วย
หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันก่อนเกิด
สัญญาหรือในระหว่างเกิดสัญญามีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อันเป็นการชักจูงให้มีการเข้าท า
สัญญาอันมีลักษณะหลอกลวงหรือโอ้อวดเกินจริงหรือมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย ก็ย่อมท าให้การเข้า
ท าสัญญามาจากพ้ืนฐานความไม่ถูกต้องชอบธรรมในการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือไม่เพียงพอ ตาม 
ข้อก าหนดการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การโฆษณาหรือแสดงฉลากที่ไม่เป็นจริงหรือเกินจริง จึงส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม และผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิผู้บริโภค
เพ่ือเรียกร้องให้ชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายนั้นได้ภายใต้สิทธิบริโภคพึงมี รวมถึ งการได้รับการ
ปฏิบัติจากแพทย์ผู้ให้บริการในฐานะผู้ป่วย และรัฐก็จ าเป็นต้องพิทักษ์และให้ความคุ้มครองแก่
ประชาชนทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 
          4.2.2 มาตรการควบคุมในการตรวจสอบการให้บริการ 
         4.2.2.1 ช่องทางการตรวจสอบ  
          ในการตรวจสอบเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงาม เป็นเรื่องพ้ืนฐานและเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการตัดสินใจเข้าใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าคลินิกเสริมความงามแต่ละแห่งที่เปิดให้บริการ
นั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่ดูแลก ากับ ตลอดจนการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐาน
ของคลินิกโดยรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพียงใด และมีความเหมาะสมในการเปิดให้บริการ

                                                           
429มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
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ต่อไปหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบเหล่านี้เป็นแนวทางการควบคุมตรวจสอบคลินิกโดยประชาชนทั่วไปที่
สามารถเข้ามามีส่วนรวมตรวจสอบตามช่องทางต่างๆ ที่รัฐได้จัดให้บริการไว้ 

         ข้อสังเกตคลินิกเสริมความงามที่ได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานพยาบาลไว้ในสถานพยาบาลอย่างเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย เช่น แสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และเลขที่ใบอนุญาตมีจ านวน 11 หลัก ติดไว้หน้า
คลินิก แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและด าเนินการสถานพยาบาล ประเภท
คลินิก แสดงหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีของปีปัจจุบัน แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบ
วิชาชีพ พร้อมชื่อและเลขที่อนุญาตใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ส าหรับช่องทางการตรวจสอบการ
ให้บริการของคลินิกเสริมความงาม ในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้รวดเร็วที่สุดคือการ
ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ สอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลมาตรฐานต่างๆ ได้ ดังนี้ 

              ก. การตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเป็นคลินิกเสริมความงาม  
ซึ่งเบื้องต้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลของคลินิก เช่น ชื่อและที่อยู่ของคลินิก หรือเลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต
ที่ติดไว้หน้าคลินิก โดยสามารถตรวจสอบสถานะของคลินิกผ่านเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีคลินิกเสริมความงามที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดใดสามารถ
ตรวจสอบได้ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ   

              ข. การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ผู้ให้บริการ ซึ่งเบื้องต้นจ าเป็นต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับแพทย์ เช่น ชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือเลขทะเบียนที่ได้อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดย   
สามารถตรวจสอบสถานะของแพทย์ผ่านเว็บไซต์ของแพทยภาแห่งประเทศไทย  
          ค. การตรวจสอบเกี่ยวกับยา เครื่องส าอาง และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเบื้องต้น
จ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของยา เครื่องส าอางหรือเครื่องมือแพทย์ หรือเลขทะเบียนที่ได้จดแจ้ง
โดยสามารถตรวจสอบสถานะของยาผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข  
                   4.2.2.2 การแจ้งข้อร้องเรียน  
                    ในการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของคลินิกเสริมความงาม 
หรือการร้องเรียน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการรับบริการเสริมความงาม ตลอดจนการแจ้ง
เบาะแสให้ตรวจสอบและด าเนินการกับคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ประชาชนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวได้หลายช่องทาง โดยแยกพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของ
การร้องเรียนในแต่ละประเภท ดังนี้ 
          ก. การแจ้งข้อร้องเรียน กรณีใช้บริการและได้รับความเสียหายหรือประสงค์เรียก
ค่าชดเชยจากความเสียหายด้วย จะต้องท าเป็นหนังสือร้องเรียน พร้อมลงลายมือชื่อและระบุหมายเลข
โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ยื่นต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย
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อาจยื่นด้วยตนเองหรือมอบอ านาจหรือเป็นจดหมายส่งทางไปรษณีย์หรือผ่านเว็บไซต์ พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานที่จ าเป็นประกอบหนังสือร้องเรียน ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าทะเบียนบ้าน 
หนังสือมอบอ านาจในกรณีมอบอ านาจ และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเสริม
ความงาม เช่น สัญญาซื้อขาย ใบนัดรับบริการ เวชระเบียนการรักษา ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ คลินิก
เสริมความงามที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดใด สามารถยื่นหนังสือร้องเรียนได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นั้นๆ นอกจากนี้ การร้องเรียนดังกล่าวยังสามารถร้องเรียนไปที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ด้วย เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น430  
                    ข. การแจ้งข้อร้องเรียนทั่วไปที่ประสงค์ให้ตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกเสริม   
ความงาม หรือแจ้งเบาะแสให้ด าเนินการกับคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้ง    
ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางที่เปิดให้บริการ เช่น ท าเป็นจดหมายส่งทางไปรษณีย์หรือ 
ยื่นด้วยตนเองที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือแจ้งผ่านสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ หรือผ่านเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผ่านเฟสบุ๊คชื่อ สารวัตร
สถานพยาบาลออนไลน์ และมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือผ่านหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
                    ค. ส าหรับการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์ผู้ให้บริการ สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้
ที่แพทยสภา หรือกรณีแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับยา เครื่องส าอางและเครื่องมือแพทย์สามารถยื่น     
ข้อร้องเรียนได้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
          อาจสรุปได้ว่าการตรวจสอบการให้บริการของคลินิกเสริมความงาม ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจสอบสถานะของคลินิก หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นมาตรการควบคุมทางอ้อม
อย่างหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เปิดช่องทางการ
ตรวจสอบเอาไว้ในเบื้องต้น ซึ่งความชัดเจนของสถานะอาจมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่ใช่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและต้องมีการยืนยันข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอีกครั้ง แต่ก็ยังสามารถใช้เป็น
ช่องทางให้ประชาชนได้เข้าร่วมด าเนินการตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง  เพ่ือเป็นการป้องกันและตรวจ
ตราที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งการแจ้งข้อร้องเรียนยังเป็นการขจัดหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานของคลินิกเสริมความงาม โดยภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทตามที่ได้มีการเรียกร้องโดย
ประชาชน รวมถึงการเยียวยาหรือดูแลประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการเสริม    
ความงามด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและรักษามาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดและเป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านบริการสุขภาพ   

                                                           
430กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย: หลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียน กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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          4.2.3 มาตรการควบคุมในการคุ้มครองผู้รับบริการ 
         4.2.3.1 ด้านสัญญาให้บริการ  
                   ในการท าสัญญาซื้อขายเกี่ยวกับบริการเสริมความงาม อาจพบปัญหาว่าข้อตกลงสร้าง
ภาระ หรือผู้ซื้อสัญญารับบริการเสริมความงามถูกเอาเปรียบเกินสมควร เช่น การก าหนดข้อตกลงให้
ความยินยอมเข้ารับบริการเสริมความงามของผู้รับบริการ และหากเกิดความเสียหายจากการรับ
บริการจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากคลินิกหรือแพทย์ผู้ให้บริการ หรือการก าหนดวันสิ้นสุด
ของคอร์สหรือโปรแกรมที่ให้บริการไม่เหมาะสม หรือคลินิกเสริมความงามปิดกิจการก่อนที่
ผู้รับบริการจะได้ใช้บริการจนครบถ้วนแล้วตามสัญญา และไม่มีการชดเชยหรือคืนจ านวนเงินบางส่วน
ที่ยังไม่ได้ใช้ตามสิทธิในสัญญา ซึ่งสภาพของสัญญาเหล่านี้มีลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดย
การก าหนดข้อตกลงยกเว้น หรือจ ากัดความรับผิด หรือก าหนดข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลง โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรและการละเมิดสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากสัญญาให้บริการเกี่ยวกับเสริมความงามเป็น
สัญญาที่เกิดจากธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นการประกอบธุรกิจที่ต้องควบคุม
สัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ก าหนดให้การประกอบธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งสัญญาบริการเกี่ยวกับเสริมความงามที่มีข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องพิจารณาและด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยอาจแยกกระบวนการพิจารณาได้ ดังนี้ 

         ก. กรณีการละเมิดสัญญาบริการเกี่ยวกับเสริมความงาม เนื่องจากคลินิกเสริม    
ความงามปิดให้บริการก่อนที่ผู้รับบริการจะได้ใช้บริการครบถ้วนตามสัญญา หรือคลินิกเสริมความงาม
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา เช่นนี้ผู้รับบริการย่อมได้รับความเสียหายจากการรับบริการอันเป็นละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค เมื่อมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะมีการพิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบ
ธุรกิจ431และจะเชิญคู่กรณี เพ่ือมาให้ถ้อยค าและเจรจาไกล่เกลี่ยตามวันเวลาใดและสถานที่ที่
ก าหนด432โดยการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทนั้น อาจไกล่เกลี่ยพร้อมกันหรือแยกกัน แต่ 
ในการตกลงกันนั้นจะกระท าต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย433ซึ่งในกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม

                                                           
431มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
432ข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือ

ประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559. 
433ข้อ 6, ข้อ 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ย

หรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559. 
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ข้อพิพาทจะกระท าโดยลับ434ส าหรับประเด็นที่ไม่สามารถตกลงกันได้หรือไม่สามารถหาข้อยุติได้  จะมี
การน าเสนอข้อพิพาทนั้นต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค โดยการ     
ไกล่เกลี่ยในชั้นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค435ในระหว่างการด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจที่จะให้ด าเนินการ     
ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทต่อไป คู่กรณีฝ่ายนั้นมีสิทธิบอกเลิกการไกล่เกลี่ยหรือ
ประนีประนอมข้อพิพาทต่อผู้ไกล่เกลี่ย โดยท าเป็นหนังสือ หรือกรณีมีเหตุอ่ืนใดท าให้การไกล่เกลี่ย  
ไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะยุติกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทและ
ด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ต่อไป 436แต่ในกรณีที่คู่กรณีตกลงกันได้           
ผู้ไกล่เกลี่ยจะจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความหรือบันทึกข้อตกลงระหว่างคู่กรณี และให้
ถือว่าข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือบันทึกข้อตกลงมีผลผูกพันคู่กรณี ซึ่งผลของ
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ย่อมท าให้ข้อเรียกร้องเดิมของคู่กรณี
ระงับสิ้นไปและท าให้คู่กรณีได้สิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือบันทึกข้อตกลง และหาก
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือบันทึกข้อตกลง ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป437  
                    ส าหรับคดีผู้บริโภค นอกจากผู้บริโภคจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม
ข้างต้นได้แล้ว ผู้บริโภคในฐานะเป็นผู้เสียหายซึ่งถูกละเมิดสิทธิโดยตรง ยังมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลได้
ด้วย โดยอาจใช้สิทธิฟ้องคดีศาลด้วยตนเองหรือกระท าผ่านองค์กรผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  ซึ่ง 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ บริโภค438             
ที่เห็นสมควร หรือผู้บริโภคได้ร้องขอ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริ โภคเป็นส่วนรวม นอกจากนี้  ผู้บริ โภคยังสามารถมอบหมายให้สมาคมหรือมูลนิธิ  ซึ่ ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองให้ด าเนินการแทนในเรื่องฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และด าเนิน

                                                           
434ข้อ 8, ข้อ 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ย

หรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559. 
435ข้อ 12, ข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่

เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559. 
436ข้อ 15 แห่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือ

ประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559. 
437ข้อ 16 แห่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือ

ประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559. 
438มาตรา 10 (7) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
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กระบวนการพิจารณาใดๆ ในคดีเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม ตาม
ลักษณะหรือประเภทคดีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศก าหนด รวมถึงให้มีอ านาจฟ้อง
เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภค ถ้าได้มีหนังสือมอบหมายให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหาย
แทนจากผู้บริโภคด้วย439 
          ข. กรณีสัญญาให้บริการเกี่ยวกับการเสริมความงามมีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม เช่น การก าหนดข้อตกลงให้ความยินยอมเข้ารับบริการเสริมความงามของผู้รับบริการและหาก
เกิดความเสียหายจากการรับบริการจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากคลินิกหรือแพทย์           
ผู้ให้บริการได้ หรือการก าหนดวันสิ้นสุดของคอร์สหรือโปรแกรมที่ให้บริการไม่เหมาะสม เป็นต้น     
ซึ่งกรณีนี้สัญญาให้บริการเกี่ยวกับการเสริมความงามไม่จัดเป็นประเภทธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 การด าเนินการเมื่อพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องใช้
สิทธิฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม เพ่ือให้วินิจฉัยข้อสัญญาและขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักพ้ืนฐานของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งหากข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้า มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึง
คาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  เช่น ข้อตกลง
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา หรือข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่า
ที่กฎหมายก าหนด หรือข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิก
สัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ หรือข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือ
ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง หรือก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ภาระที่เป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา ถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและจะมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น440 
                   4.2.3.2 ด้านสุขภาพ  
                    ข้อตกลงหรือการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายเกี่ยวกับบริการเสริมความงามจะมี
ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากสัญญาอ่ืนๆ ที่การปฏิบัติตามสัญญาเป็นการกระท าต่อตัวบุคคลและมี
ความคาดหวังที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หรือมีความสวยความงามเกิดขึ้นกับร่างกายหรือผิวพรรณ     
ซึ่งการให้บริการด้านเสริมความงาม ย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่เป็นไป
ตามท่ีระบุหรือตามที่โฆษณาชวนเชื่อของคลินิกเสริมความงาม เช่น ซิลิโคนทะลุจากการท าศัลยกรรม

                                                           
439มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
440มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540. 
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จมูก ใบหน้าเป็นผื่นคันจากการท าทรีทเมนต์ใบหน้า หรือปากผิดรูปจากการท าศัลยกรรม ทั้งนี้  ปัจจัย
ในการเกิดสภาพปัญหาดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากแพทย์ผู้ให้บริการ หรือบุคลากรของคลินิกเสริม
ความงาม ผลิตภัณฑ์ยาหรือเครื่องมือที่ให้บริการ โดยกระบวนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้ 
                    ก. กรณีรับบริการเสริมความงามกับคลินิกเสริมความงามที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและ
เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือด้านสุขภาพ เช่น มีแผลติดเชื้อจากการผ่าตัดศัลยกรรม เย็บแผล
ผ่าตัดไม่ได้มาตรฐานจนเกิดรอยปริแตกของแผล หรือการไม่เห็นผลลัพธ์จากการรับบริการเสริม   
ความงาม และอาจได้รับผลกระทบอ่ืนเกิดขึ้นตามมา เช่น ตุ่มผดผื่นคัน อาการบวม รอยช้ า เป็นต้น 
ผู้บริโภคในฐานะเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใด ย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมิด441ซึ่งสภาพปัญหาอาการ
เหล่านี้ ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนและเรียกค่าเสียหายได้ โดยยื่นหนังสือเรื่องเรียน พร้อมเอกสาร
หลักฐานไปท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และจะด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
ในรูปองค์คณะ    

          ส าหรับกระบวนการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนจะด าเนินการพิจารณาในรูปของ    
องค์คณะที่เรียกว่า คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน คือ ชุดที่ 1 442และชุดที่ 2443

โดยอ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนจะท าการสืบสวนสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านการบริการ หรือการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลหรือ      
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ  รวมถึงการสืบสวน 
สอบสวน และการตรวจสอบสถานที่หรือสถานพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยอาจมี
หนังสือ เรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งใดๆ
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ในกรณีที่มีคู่กรณีหรือผู้เสียหายซึ่งข้อพิพาทไม่มีประเด็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ก็จะท าประนีประนอมยอมความหรือไกล่เกลี่ยเพ่ือยุติข้อพิพาท หากมี
กรณีท่ีผลการสอบสวนพบความผิดชัดแจ้งและเป็นความผิดที่สามารถท าการเปรียบเทียบปรับได้จะส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาด าเนินการต่อไป และกรณีที่ผลการสอบสวนพบว่า
สมควรด าเนินคดี ก็จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้  คณะอนุกรรมการสอบสวน

                                                           
441มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
442กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ค าสั่งคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ 1, 29 เมษายน 2559. 
443กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ค าสั่งคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ 2, 29 เมษายน 2559. 
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ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนทั้งสองชุด จะด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยคู่กรณีส าหรับ    
ค าร้องที่มีการเรียกค่าเสียหายเข้ามาด้วย หากคู่กรณียินยอมไกล่เกลี่ยและสามารถยุติกันได้ก็จะจัดท า
หนังสือประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับทราบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
แต่ในกรณีที่คู่กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยหรือไม่สามารถไกล่เกลี่ยหาข้อยุติกันได้ คณะอนุกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ว่าจะต้องไป
ด าเนินการในชั้นศาล เพ่ือฟ้องร้องกันต่อไปเนื่องจากในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้องเรียนจะพิจารณาต่อไปว่าเรื่องที่ไกล่เกลี่ยกันไม่ได้นี้ได้ด าเนินการในชั้นนี้ครบถ้วนแล้ว  และเป็น
สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีจะไปด าเนินการทางศาลด้วยตนเอง ส าหรับกรณีมีประเด็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานของแพทย์ผู้ให้บริการ จะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพด าเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                     ข. กรณีรับบริการเสริมความงามกับคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายและเกิดความเสียหายต่อร่างกาย ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนไปที่กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบและด าเนินคดีกับคลินิกที่
เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการผู้ รับบริการ
สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด าเนินการเกี่ยวกับค่าเสียหาย
ได้ในกรณีถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคต่อไป ซึ่งอาจด าเนินการโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี
ทั้งสองฝ่าย และอาจด าเนินการในชั้นศาลหากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้ข้อยุติ 
           4.2.3.3 ด้านการให้บริการ  
           ในการรับบริการด้านเสริมความงามในคลินิกเสริมความงาม สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
การระบบการให้รับบริการ เช่น ความสะอาดของอาคารสถานที่ ความพร้อมในการให้บริการ หรือ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงาม รวมไปถึงมาตรฐานทางวิชาชีพแพทย์ผู้ให้บริการย่อม
เกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการให้บริการเสริมความงามก็จะมี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเรื่อง โดยสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
                    1. มาตรฐานทั่วไปของคลินิกเสริมความงาม      
           ลักษณะโดยทั่วไปของคลินิกเสริมความงาม เช่น มีความปลอดภัยและไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงไม่อยู่ในสภาพช ารุด หรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการ  
ใช้สอย บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่าง
เหมาะสมและมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระท าได้
โดยสะดวก ห้อ งตรวจหรือห้องให้การรักษาต้องเป็นสัดส่วนและมิดชิดและมีความปลอดภัยต่อ
ผู้รับบริการ รวมถึงมีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง กรณีที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ใน 
ศูนย์การค้าหรืออาคารส านักงานให้ใช้ห้องน้ าห้องส้วมรวมได้โดยหลักอนุโลม ตลอดจนมีแสงสว่า ง
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และการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ และมีระบบการเก็บและก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่เหมาะสม มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม ตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อในคลินิก เป็นต้น และ
ในกรณีที่มีห้องผ่าตัดเล็กและกรณีที่มีห้องผ่าตัดใหญ่ ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์
ครบถ้วนตามที่ก าหนด รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยขณะท าการ
ผ่าตัด ได้แก่ วิสัญญีแพทย์ และลักษณะการให้บริการของคลินิกเสริมความงาม ต้องมีความปลอดภัย 
มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบวิชาชีพนั้น  และได้
มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศก าหนด และใน
กรณีที่มีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอ่ืน จะต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจน และ
กิจการอื่นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้
สะดวก เป็นต้น                    
                    ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของคลินิกเสริมความงาม อาจเกิดขึ้นได้ตามที่กล่าวมา
ข้างต้นในสองประเด็นส าคัญ คือ ด้านลักษณะทั่วไปของคลินิกเสริมความงาม และด้านลักษณะการ
ให้บริการของคลินิกเสริมความงาม ซึ่งอาจมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดมาตรฐานไว้
อันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านสุขภาพพลานามัยของประชาชนผู้รับบริการ
ในการรับบริการของคลินิกเสริมความงามแห่งนั้น ดังนี้ เมื่อเกิดสภาพปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ได้แก่ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมที่มีการให้บริการด้านความงาม โดยการตรวจ
ลักษณะของคลินิกเสริมความงามและการประกอบกิจการของคลินิกเสริมความงามให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 อย่างโดยสม่ าเสมอและถ้าพบว่าคลินิกเสริมความงาม
ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ของคลินิกเสริมความงามนั้นมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ที่อยู่ในคลินิกหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับคลินิก ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้รับอนุญาต 
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้444และหากพบว่าการกระท าของผู้รับอนุญาต
หรือผู้ด าเนินการของคลินิกเสริมความงาม ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล     
พ.ศ. 2541 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินการของคลินิกเสริมความงาม
แล้วแต่กรณี ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุลบล้าง
ความผิดที่ได้กระท าและต้องโทษตามฐานความผิดที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่อไป445 
                            

                                                           
444มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
445มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
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                    2. มาตรฐานวิชาชีพของแพทย์ผู้ให้บริการ 
           สภาพปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพของแพทย์ผู้ให้บริการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งในเรื่องการให้การรักษาพยาบาลและด้านจริยธรรม ซึ่งแพทยสภา
เป็นหน่วยงานควบคุมก ากับสมาชิกแพทยสภา ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพเวชกรรม
โดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ที่แพทยสภารับรอง และได้ขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว แพทยสภาจึงมีบทบาทและหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดขึ้น ในการที่จะควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้อง 
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมภายใต้ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2549446เช่น การปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคมและเคารพกฎหมายบ้านเมือง การไม่
ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ การประกอบวิชาชีพ
ด้วยเจตนาดีโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์
นั้นๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ ตลอดจนการโฆษณาการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงาน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล รวมถึงการปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดและเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
                    ส าหรับบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือรู้ เรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ            
เวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม    
ผู้นั้นได้โดยท าเรื่องยื่นต่อแพทยสภา และคณะกรรมการแพทยสภามีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ    
เวชกรรมที่มีพฤติการณ์ที่ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งสิทธิในการกล่าวหาและสิทธิ
การกล่าวโทษจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการ
ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมดังกล่าว และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ทั้งนี้ไม่เกินสามปี นับแต่
วันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และการถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการ
กล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้ว จะไม่เป็นเหตุให้ระงับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525447ทั้งนี้ ผลการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม     
มีได้หลายกรณี เช่น ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต   
มีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต โดยค าวินิจฉัยชี้ขาดของ

                                                           
446มาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
447มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
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คณะกรรมการแพทยสภาถือเป็นที่สุด448และจะท าเป็นค าสั่งแพทยสภา แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพ   
เวชกรรมผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษทราบ449ซึ่งค าสั่งแพทยสภาดังกล่าว จะต้องมีเหตุผลที่
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  
ในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงระบุกรณีที่อาจโต้แย้ง การยื่นค าโต้แย้ง และระยะเวลาในการโต้แย้งในค าสั่ง
แพทยสภาด้วย และบันทึกค าสั่งนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป 450ทั้งนี้ คู่กรณีมี
สิทธิโต้แย้งค าสั่งแพทยสภาโดยการฟ้องต่อศาลปกครอง451 
                   อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะมีสถานะที่
มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นับแต่วันที่คณะกรรมการแพทยสภาสั่งพักใช้ใบอนุญาต และใน
ระหว่างที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ได้กระท าการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และถูกศาลพิพากษาลงโทษฐานเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และคดีถึงที่สุดแล้ว 
คณะกรรมการแพทยสภามีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้452ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งถูก
สั่ งเ พิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตได้ อีกต่อเมื่อพ้นสองปี  นับแต่วันถูกสั่ งเ พิกถอน
ใบอนุญาต แต่หากคณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออก
ใบอนุญาตในครั้งแรกที่ขอใหม่นี้ก็จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้อีกต่อเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปี  นับแต่
วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต และถ้าคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็น
ครั้งที่สอง ผู้นั้นก็จะสิ้นสิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีกต่อไป453 
          อาจสรุปได้ว่ามาตรการควบคุมในการคุ้มครองผู้รับบริการ ในด้านสัญญาให้บริการ   
ก็จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายบริการเกี่ยวกับเสริมความงาม ตามที่
ได้ก าหนดเงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ในการท านิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึง 
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญาบริการเสริมความงาม ที่ให้ความคุ้มครองแก่

                                                           
448มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
449มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
450ข้อ 18 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2558. 
451ข้อ 19 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2558. 
452มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
453มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
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คู่สัญญาที่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการได้ ในด้านสุขภาพผู้รับบริการเสริมความงาม
ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่อาจได้รับความเสียหายจากการรับบริการเสริมความงามที่กระท าโดยแพทย์หรือ     
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการใช้ยาหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อร่างกาย ซึ่งอาจมีผลกระทบข้างเคียงจนถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สิน
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นการถูกละเมิดและย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก    
ผู้ท าละเมิด โดยมีกระบวนการแก้ไขปัญหาความเสียหายต่อผู้บริโภคจากการรับบริการเสริมความงาม
ในรูปขององค์คณะ ที่มีกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี
และหากยุติข้อพิพาทกันไม่ได้ คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังสามารถใช้สิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลต่อไปได้
อันเป็นแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในความเสียหายที่เกิดขึ้น ในการรับบริการด้านเสริมความงาม 
และในด้านการให้บริการ ส าหรับมาตรฐานการให้บริการของคลินิกเสริมความงามยังมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบลักษณะของคลินิกและการประกอบกิจการของคลินิกให้
เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ และมีบทลงโทษในกรณีคลินิกไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนด รวมถึงแพทย์ผู้ให้บริการซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพเวชกรรมก็อาจถูก
ตรวจสอบและลงโทษด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  โดยคณะกรรมการวิชาชีพหรือ
คณะกรรมการแพทยสภา  เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการคุ้มครองผู้รับบริการเสริมความงามก็มีแนวทางปฏิบัติและ
ด าเนินการแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการบริการของคลินิกเสริ ม
ความงาม โดยมีกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานเข้ามารับรอง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

         ส าหรับมาตรการในการควบคุมก ากับธุรกิจคลินิกเสริมความงามของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ที่ใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความ
งาม ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ถือว่าเรื่องมาตรฐานของคลินิกเสริมความงาม 
เป็นเรื่องเดียวกันกับมาตรฐานของสถานพยาบาลทั่วไป ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ให้บริการด้านสถานพยาบาลว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
ซึ่งถือเป็นกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งที่บัญญัติขึ้นและน ามาใช้ควบคุมก ากับสถานพยาบาลเอกชน
โดยวางหลักการส าคัญคือ การจัดท าบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน 
ตามที่ได้กล่าวไว้ถึงความเป็นมาในบทที่ 1 ว่าในแรกเริ่มกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลนั้นมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การจัดท าสถานพยาบาลให้เป็นสถานที่เ พ่ือใช้เป็นที่รับผู้ป่วยเข้าไว้
รักษาพยาบาลรวมทั้งสถานที่ท าการคลอดบุตร เพียงแต่กฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับแก่
สถานพยาบาลซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐ แม้ต่อมากฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลจะได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่สาระส าคัญของความมีอยู่
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ของกฎหมายนี้ก็คือ การควบคุมก ากับมาตรฐานของสถานพยาบาลเอกชนที่จัดให้บริการด้านสุขภาพ
แก่ผู้ป่วย โดยรัฐเล็งเห็นถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนด้านการสาธารณสุข อันส่งผลต่อ
สุขภาพและพลานามัยที่ดีของประชาชน น ามาซึ่งความมั่นคงทางชีวิตและเป็นก าลังทางทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งย่อมส่งผลที่ดีต่อเสถียรภาพของประเทศ การจัดท าบริการด้านสุขภาพ
ในรูปของสถานพยาบาล โดยรัฐที่ไม่สามารถจัดให้บริการได้ทั่วถึงจึงท าให้ประชาชนขาดการได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขที่ดี กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลจึงเป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสด้านเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจของเอกชน เกี่ยวกับการจัดท าบริการด้านสุขภาพในรูป
ของสถานพยาบาลที่เป็นทั้งประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิกและประเภทที่รับผู้ป่วยไว้    
ค้างคืนหรือโรงพยาบาล บนพื้นฐานการแข่งขันด้านการประกอบธุรกิจที่เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม 
โดยรัฐมีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลมาตรฐานของสถานพยาบาลเอกชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการด้านสุขภาพให้มีความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม 
ในการรับบริการของสถานพยาบาล 

         อย่างไรก็ตาม มาตรการในการควบคุมก ากับคลินิกเสริมความงามพบว่าสภาพปัญหา
เกี่ยวกับการให้บริการของคลินิกเสริมความงามยังเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ดังเช่น ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด454กรณีมีผู้รับบริการหลายรายได้รับความเสียหายจากผลข้างเคียงของท าศัลยกรรม
ตกแต่ง โดยการใช้สารไบโอพลาสติกของคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งสารไบโอพลาสติกที่น ามาใช้กับ
ผู้รับบริการไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาในประเทศไทยและมีการใช้เทคนิคใหม่ที่เรียกว่า “ไบโอ
เทคนิค” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย 
ยังไม่ให้การยอมรับและไม่มีมาตรฐานการรักษา เนื่องจากยังไม่มีการทดลองและยังไม่มีผู้ใดเคยท าวิจัย
ในเรื่องดังกล่าว การใช้สารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตและยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ทางวิชาการแพทย์และศัลยกรรม อีกทั้งยังพบว่าผู้ด าเนินการสถานพยาบาลไม่ได้อยู่ควบคุมดูแลคลินิก
เวชกรรมด้วย จึงเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 34 (2) 
และมาตรา 25 (3) ที่ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการคลินิกเสริมความงาม 
ได้อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้อนุญาตมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
จะเห็นได้ว่าจากกรณีตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริม
ความงามที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ก็เหตุที่ว่าผู้ด าเนินการสถานพยาบาลไม่อยู่ควบคุมดูแลให ้       
ผู้ประกอบวิชาชีพในคลินิกเสริมความงามปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งเป็นกรณี

                                                           
454ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.1286/2554 คดีหมายเลขแดงที่      
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การควบคุมและด าเนินการสถานพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ประชาชนผู้เข้ารับ
บริการได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด ซึ่งถือ   
ได้ว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่สถานพยาบาลจะต้องพึงปฏิบัติ หากละเลยหรือเพิกเฉยก็อาจถูก
เพิกถอนใบอนุญาตได ้

         นอกจากนี้ ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด455กรณีแพทย์ให้บริการดูดไขมันแก่
ผู้รับบริการที่มีอายุเพียงสิบเจ็ดปี ในคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และเสียชีวิตในขณะ
ผ่าตัดในคลินิก ซึ่งมีประเด็นส าคัญเก่ียวกับการให้บริการของแพทย์พบว่า (1) เป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้ป่วย เนื่องจากเป็นการท าศัลยกรรมตกแต่งบุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
บิดามารดาหรือผู้ใช้อ านาจทางปกครอง (2) การลดไขมันโดยวิธีดูดไขมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดีท่ีสุด ซึ่งแพทย์ผู้ให้บริการไม่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของสมาคม
ศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นการดูดไขมันในปริมาตรที่กระท าต่อผู้รับบริการไม่ควร
กระท าในสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน บุคลากรและอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่พอเพียงและ
ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบในการให้ยาระงับความรู้สึก (3) มีการใช้เวชภัณฑ์ (ยาระงั บความรู้สึก)         
ที่หมดอายุ (4) การให้ยาระงับความรู้สึกหลายชนิด ขณะผ่าตัดดูดไขมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิชาการ โดยยาหลายชนิดมีผลเสริมฤทธิ์กัน กดการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งอาจท าให้
ผู้รับบริการหยุดหายใจ (5) แพทย์ผู้ให้บริการขาดผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ในการเฝ้าระวังในการระงับ
ความรู้สึกขณะท าการผ่าตัด ไม่มีการบันทึกสัญญาณชีพ เมื่อเกิดอันตรายกับผู้รับบริการแล้วแพทย์ไม่
สามารถวินิจฉัยและแก้ไขได้ทันท่วงที การกู้ชีวิตไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ผู้รับบริการเสียชีวิต    
ถือได้ว่าแพทย์กระท าการฝ่าฝืนข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2526 อีกทั้งแพทย์ผู้ให้บริการได้เคยมีค าสั่งให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็น
เวลาสามเดือน เนื่องจากประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รักษามาตรฐาน แต่ยังคงประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรมในแบบเดียวกันที่ได้เคยถูกตัดสินลงโทษมาแล้ว ดังนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแพทยสภามีค าสั่ง    
พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลาสองปี ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่าตาม           
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว แม้จะเป็นเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
แต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานคลินิกเสริมความงามเข้ามาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะวิธีการรักษาด้วยการ
ดูดไขมันเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ควรกระท าต่อผู้รับบริการในสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนหรือโรงพยาบาล เพราะจะมีบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินที่พร้อมและพอเพียง 
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อ.799/2556. 



152 
 
รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้ในการรับผิดชอบในการให้ยาระงับความรู้สึก เช่น วิสัญญีแพทย์ เป็นต้น 
ซึ่งเสริมความงามบางประเภทไม่เหมาะสมในการให้บริการในสถานพยาบาลประเภทคลินิก เช่น การ
ผ่าตัดใหญ่เกี่ยวกับการศัลยกรรมหน้าอก การผ่าตัดดูดไขมัน เนื่องจากต้องมีการดมยาสลบให้หลับโดย
วิสัญญีแพทย์ ไม่ใช่การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนอันมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
รวมทั้งการผ่าตัดศัลยกรรมที่กระท าในคลินิก อาจไม่มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรืออาการภาวะวิกฤติของผู้รับบริการที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือฉุกเฉิน
ตามที่กฎหมายก าหนดและมีแนวทางปฏิบัติในภาวะผู้ป่วยฉุกเฉินไว้แล้วก็ตาม แต่ด้วยศักยภาพของ
คลินิกและก าลังของบุคลากรเท่าที่มีอยู่  อาจไม่สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นนี้ได้ 
ตลอดจนผู้ป่วยที่ไม่ฟ้ืนจากการวางยาสลบภายในเวลาก าหนดและเวลาท าการของคลินิก ก็อาจ     
สุ่มเสี่ ยงที่จะมีการปล่อยให้ผู้ป่วยนอนพักฟ้ืนอยู่ภายในคลินิก  ซึ่ ง เป็นการกระท าที่ฝ่ าฝืน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทตาม
ลักษณะของสถานพยาบาลที่ได้ขออนุญาตไว้เป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
                   จากสภาพปัญหาของกรณีทั้งสองดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เห็นได้ว่ามาตรฐานของคลินิกเสริมความงามจ าเป็นต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่ามาตรฐานของคลินิกเวชกรรม อาจไม่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการน ามาตรฐานมาปรับใช้ร่วมกันกับคลินิกเสริมความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการศัลยกรรมที่ใช้วิธีการผ่าตัดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของ
ผู้รับบริการ เพราะหากเกิดกรณีผู้รับบริการมีอาการวิกฤติฉุกเฉินในขณะการผ่าตัด ย่อมขาดความ
พร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที อีกทั้งไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แพทย์ด้านหัวใจและทรวงอก แพทย์ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ แพทย์ด้านพยาธิวิทยา หรือแพทย์ด้าน
ศัลยศาสตร์ที่จะร่วมตรวจวินิจฉัยและให้ความดูแลตามอาการได้ จนอาจท าให้ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือหรือกู้ชีวิตผู้รับบริการได้ทันเวลา รวมถึงการให้บริการผ่าตัดเล็กที่เป็นการใช้ยาชาเฉพาะที่ 
เช่น การท าศัลยกรรมจมูก ศัลยกรรมปาก ตลอดจนการให้บริการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ หรือการ   
ร้อยไหม เพ่ือเสริมใบหน้าให้มีความเต่งตึงหรือเข้ารูปให้สวยงามที่กระท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ     
เวชกรรม ที่ไม่ได้จบเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ก็มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นวิธีการทางวิชาชีพที่แพทย์ทั่วไปสามารถกระท าได้ก็ตาม เพราะมาตรฐาน
คลินิกเสริมความงามยังไม่ได้ยกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานกว่าระดับปกติ หรือเป็นมาตรฐานเฉพาะ 
และแม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จะได้ก าหนดมาตรฐานการให้บริการด้านความงาม โดยจัดท าเป็นบันทึกการตรวจ
มาตรฐานคลินิกเวชกรรมส าหรับคลินิกที่ขออนุญาต และมีการให้บริการด้านความงามก็เป็นเพียง
มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นให้เป็นไปตามลักษณะการให้บริการ เพ่ือจะได้ใช้บันทึกการตรวจมาตรฐานเป็น
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หลักฐานการตรวจส าหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตเท่านั้น แต่มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นดังกล่าว
ไม่ได้จัดท าขึ้นเป็นกฎหมายที่ชัดเจน จึงไม่ผ่านความเห็นชอบหรือการตรวจสอบว่ามาตรฐานที่ก าหนด
ขึ้นได้รับการยอมรับในทางวิชาการหรือในระดับสากล รวมถึงขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความปลอดภัยในการให้บริการศัลยกรรมบางประเภทในคลินิก และยังส่งผลถึงการก าหนดการบริการ
เสริมความงามให้เป็นประเภทหนึ่งของคลินิกเวชกรรม ซึ่งแม้จะใช้วิชาชีพทางเวชกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ แต่ในความเป็นจริงแล้วลักษณะการให้บริการและมาตรฐานมีความแตกต่างกัน และ
จากสภาพปัญหาก็จ าเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการเสริมความงามท่ีกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ใช้บริการโดยตรง และที่
ส าคัญคือ การคุ้มครองผู้รับบริการที่อาจได้รับอันตรายและเกิดความเสียหายจากการรับบริการเสริม
ความงาม ที่ควรพึงได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ สภาพปัญหาหลายประการดังกล่าว
เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามนั้น จะได้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ได้แก่ ปัญหาการควบคุมดูแลธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ปัญหาการ
ควบคุมผู้ให้บริการคลินิกเสริมความงามและปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการคลินิกเสริม   
ความงาม ซึ่งจะได้อธิบายในบทที่ 5 รวมถึงข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงาม ในบทที่ 6 ต่อไป 



บทท่ี 5 
 
 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเสรมิความงาม 
 
 
 จากที่ได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
เสริมความงาม ทั้งตามกฎหมายประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งในบทนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเสริมความงาม โดยจะพิจารณาว่ากฎหมายของประเทศไทยใน
ปัจจุบันสามารถควบคุมการประกอบธุรกิจเสริมความงามนี้ รวมไปถึงคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการให้
ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าใช้บริการได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาและ
เสนอแนะหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ในการควบคุมก ากับการประกอบธุรกิจ
เสริมความงามและการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการต่อไป 

 
5.1 ปัญหาการควบคุมดูแลธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
 
          5.1.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ 
           ในประเด็นผู้ขออนุญาตประกอบกิจการนั้น ประเทศไทยมีความเปิดกว้างเช่นเดียวกันกับ
ประเทศออสเตรเลียกล่าวคือ บุคคลที่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นได้ทั้งบุคคล
ธรรมดาทั่วไปและนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติและลักษณะตามเงื่อนไขที่ก าหนด ในขณะที่ประเทศ  
เกาหลีใต้ ก าหนดให้บุคคลที่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได้คือ แพทย์หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพอ่ืน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปบริษัทเท่านั้น โดยมีคุณสมบัติและลักษณะตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งความหมายของบุคคลธรรมดาในที่นี้จึงแคบกว่าทั้งสองประเทศดังกล่าวก่อนนี้ 
เมื่อพิจารณาในเรื่องการก าหนดให้แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนเท่านั้น ที่เป็นผู้ขออนุญาตประกอบ
กิจการ มีข้อดีที่ว่าการให้บริการด้านเสริมความงามนั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากการบริการต้องกระท าต่อเนื้อตัวและร่างกายมนุษย์ที่ต้องมีความ
เข้าใจในระบบสุขภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ เป็นตัวก าหนดความถูกต้องและความปลอดภัยทาง
วิชาชีพ ซึ่งแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนถือเป็นวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการ    
อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการระบบให้บริการ เครื่องมือและ
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อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการเสริมความงาม  
จึงอาจเป็นธุรกิจที่จะจัดตั้งได้โดยแพทย์เท่านั้น และบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจ
ประเภทนี้ต้องกระท าในนามนิติบุคคลหรือบริษัทเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นข้อเสียเพราะเป็นการจ ากัด
สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน และเป็นการจ ากัดการแข่งขันทางธุรกิจโดยเสรีและ
เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจด้านเสริมความงามโดยบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือนิติบุคคล
ย่อมคาดหวังผลก าไรที่จะได้รับจากการท าธุรกิจ โดยไร้เกณฑ์จรรยาบรรณหรือมาตรฐานที่จะมา
ควบคุมก ากับความเป็นวิชาชีพ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดระบบบริการสุขภาพเชิงพาณิชย์จนเกินไป 
เนื่องจากการรับบริการสุขภาพประเภทนี้  ไม่ใช่สิทธิสวัสดิการสังคมที่จะให้สิทธิประกันสุขภาพตาม
นโยบายรัฐขั้นพ้ืนฐาน จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการเข้ารับบริการและความปลอดภัยด้านสุขภาพได้ 
ตลอดจนการถูกเอารัดเอาเปรียบและความไม่เป็นธรรม จากการท าข้อตกลงในการใช้บริการธุรกิจ 
ด้านเสริมความงาม ซึ่งเคยมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นข่าวทางสื่อสังคม กรณีผู้ขอรับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดล าปาง แอบอ้างเป็นแพทย์โดยใช้ชื่อแพทย์และหลอกลวง
ท าศัลยกรรมหน้าอกให้ผู้รับบริการจนเสียชีวิตในคลินิก ซึ่งผู้ขอรับอนุญาตไม่ได้เป็นแพทย์และอยู่
ระหว่างขออนุญาตและจัดหาแพทย์มาให้บริการในคลินิก โดยอ้างจ าเป็นต้องศัลยกรรมให้ผู้รับบริการ
ด้วยตนเอง เนื่องจากได้ลงทุนในการจัดตั้งคลินิกเสริมความงามแล้วและพอมีทักษะการท าศัลยกรรม
อยู่บ้างจากเคยเป็นผู้ช่วยแพทย์ รวมทั้งมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงจ าเป็นต้องปลอมเป็น
ตัวแพทย์ให้บริการด้านศัลยกรรมแก่ลูกค้า เพ่ือให้มีรายได้และสามารถด าเนินกิจการได้ต่อไป456ซึ่ง
กรณีนี้จะเห็นว่าผู้ขอรับอนุญาตที่ไม่ใช่แพทย์ได้ขอยื่นเปิดคลินิกเสริมความงามแล้ว  และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาอนุญาตและยังไม่สามารถจัดหาแพทย์ให้บริการในคลินิกได้ แต่ด้วยมีการลงทุนจัดตั้ง
คลินิกข้ึนมาแล้ว ซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดคลินิกเสริมความงามก็จะท าให้ขาดรายได้และสูญเสีย
เงินลงทุน จึงกระท าการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย ประกอบกิจการสถานพยาบาลและด าเนินการ
สถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องทางสังคมและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการจนผู้รับบริการถึงแก่ชีวิต ซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้มีการควบคุมหรือจ ากัดการขอเป็นผู้รับอนุญาต
ไว้เฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังสามารถขออนุญาตได้  เมื่อมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยและหากเกิดกรณีเกิดขึ้นดังตัวอย่างดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามด าเนินการ
กับผู้กระท าผิดที่เป็นชาวต่างชาติได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมดูแล 
ด้านพฤติกรรมหรือจริยธรรมของผู้รับอนุญาตและบทลงโทษท่ีเป็นรูปธรรม  

                                                           
456อีจัน, ไม่สลด!!! ต้องฟัง หมอปลอมค าต่อค า ศัลยกรรมสยอง!!! EP.2 (จบ) (บทสัมภาษณ์

เผยแพร่ทาง YOUTUBE), 12 พฤศจิกายน 2560. 
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 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541        
ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตในเชิงบริหาร เช่น จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์ประจ าสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย457การควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน458การควบคุมและดูแลไม่ให้มี
การใช้สถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการ459ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมี
หน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและดูแลบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ท าการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
แต่อย่างใด แต่กลับเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการสถานพยาบาลแต่เพียงผู้เดียว460ท าให้
ผู้รับอนุญาตไม่มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติ จึงอาจขาดความเอาใจใส่และการให้ความส าคัญของการ
ควบคุมและดูแลการให้บริการโดยไม่ใช่แพทย์ อีกทั้งอัตราโทษส าหรับการไม่ควบคุมและดูแลบุคคล  
ที่ไม่ใช่แพทย์ท าการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล มีโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน       
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่ลงโทษกับผู้ด าเนินการเท่านั้น และไม่มีการก าหนด
โทษทางปกครองเก่ียวกับการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งจะมีได้ก็แต่กรณีผู้รับอนุญาต
หรือผู้ด าเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยผู้อนุญาตสามารถออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้461 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการด าเนินการสถานพยาบาล462ก็เป็นเพียง
การก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานในสิ่งที่ต้องจัดท าในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล    
ซึ่งหากต่อมามีการเปลี่ยนผู้ด าเนินการหรือผู้ด าเนินการลาออก จะต้องมีการแจ้งการเปลี่ยนหรือแจ้ง
การลาออกต่อผู้อนุญาตตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด โดยกรณีเช่นนี้ไม่ใช่หน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ท าการประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการของผู้ขออนุญาต
ไม่ว่าในฐานะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เปิดกว้างในการใช้สิทธิขออนุญาตประกอบกิจการคลินิก

                                                           
457มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
458มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.

2559). 
459มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
460มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.

2559). 
461มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
462มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
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เสริมความงามได้อย่างเสรี แต่กฎหมายก็ยังขาดการควบคุมก ากับส าหรับผู้รับอนุญาต โดยไม่ได้
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล ซึ่งหากก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องนี้ ก็จะมีความ
เชื่อมโยงถึงมาตรการลงโทษทางปกครองต่อผู้รับอนุญาต ในฐานะเป็นผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
คลินิกเสริมความงามกับผู้อนุญาต และยังสร้างพันธะหน้าที่ให้ผู้รับอนุญาตต้องมีความเอาใจใส่ดูแล
และให้ความส าคัญกับการให้บริการโดยแพทย์ที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดการคุ้มครองผู้รับบริการที่
เข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้  เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศ
เกาหลีใต้ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ในสถานพยาบาล มีการก าหนดโทษ
ทางปกครอง โดยผู้อนุญาตอาจสั่งให้ระงับการให้บริการ หรือเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้ง
สถานพยาบาล หรือสั่งให้ปิดสถานพยาบาลได้ตาม Article 64 of Medical Service Act 2007 
ในขณะที่กฎหมายประเทศออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ มีการก าหนดโทษทางปกครองในกรณีนี้
เช่นเดียวกัน โดยผู้อนุญาตอาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานพยาบาลได้ตาม Section 29 of Private 
Health Facilities Act 2007  

ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ไม่ให้บุคคลอื่นซ่ึงไม่ใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท าการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและก าหนดโทษ
ทางปกครองต่อผู้รับอนุญาตแก่กรณีดังกล่าว และผู้ด าเนินการสถานพยาบาลที่ไม่ควบคุมดูแลให้      
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพอยู่ในสาขา ชั้น หรือแผนที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้
ในการขอรับใบอนุญาต หรือปล่อยปะละเลยให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท าการประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล ตลอดจนจัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรักษาจรรยาบรรณ
การให้บริการของสถานพยาบาล 

 
          5.1.2 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดประเภทของคลินิก  
           ในการก าหนดประเภทคลินิก ส าหรับประเทศไทยก าหนดประเภทของคลินิกตามลักษณะ
ของวิชาชีพที่จะให้บริการในคลินิก ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศเกาหลีใต้ เช่น คลินิกเวชกรรม ต้องมี      
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม คลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการให้บริการศัลยกรรมความงามในคลินิกของ
ประเทศไทยก าหนดอยู่ในประเภทของคลินิกเวชกรรมกล่าวคือ คลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม เป็น
สถานพยาบาลประเภทหนึ่งที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยไม่รับผู้ป่วยทุกรายทุกกรณีในการนอน
รักษาพยาบาลข้ามคืนหรือข้ามวัน แต่เป็นการให้บริการผู้ป่วยวันต่อวันและจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้
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ทันทีหลังรับบริการเสร็จสิ้น ซึ่งคลินิกเสริมความงามและคลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไปใช้มาตรฐาน
การควบคุมเป็นอย่างเดียวกัน แต่ก็มีทั้งความเหมือนในเชิงบัญญัติทางกฎหมายและความแตกต่างใน
เชิงการปฏิบัติ ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 
                ก. ในเชิงบัญญัติทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 คลินิก
เสริมความงามและคลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไป จัดอยู่ในกลุ่มสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งด าเนินการให้การรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพ      
เวชกรรม และการแจ้งบริการโรคที่ให้บริการรักษา อันมีลักษณะเป็นการโฆษณาสถานพยาบาลจะต้อง
แจ้งให้บริการรักษาโรคทั่วไปไว้ในสถานพยาบาลด้วย จะเน้นการโฆษณาเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง
ไม่ได้  เนื่องจากอาจท าให้ผู้ ใช้บริการเข้าใจผิดในสาระส าคัญของลักษณะการให้บริการใน
สถานพยาบาล ซึ่งได้ขออนุญาตไว้ให้บริการด้านคลินิกเวชกรรม จึงกล่าวได้ว่าคลินิกเสริมความงาม
และคลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไป ถือเป็นคลินิกท่ีให้บริการด้านเวชกรรม โดยกฎหมายก าหนดให้อยู่
ภายใตค้ าว่า “คลินิกเวชกรรม” เนื่องจากผู้ให้บริการการรักษาจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งคลินิกเวชกรรมที่ประสงค์ให้บริการด้านเสริม
ความงามก็จัดให้บริการได้ โดยจะมีการระบุในบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมว่ามีการ
ให้บริการด้านความงาม ดังนั้น ค าว่า “คลินิกเสริมความงาม” จึงเป็นภาษาที่บุคคลทั่วไปใช้เรียก 
คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านความงาม ตามที่ได้มองเห็นจากภาพลักษณ์และลักษณะการให้บริการ 
ซึ่งแท้จริงแล้วประชาชนทั่วไปอาจไม่รับรู้  หรือเข้าใจอย่างแท้จริงว่าคลินิกเวชกรรมกับคลินิกเสริม 
ความงาม เป็นสถานพยาบาลที่กฎหมายก าหนดให้เป็นประเภทเดียวกันในด้านบริการทางเวชกรรม 
จนอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการว่าอะไรคือความแตกต่างของงานบริการทั้งสอง
ประเภท และมาตรฐานที่ให้บริการมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และประชาชนที่ใช้บริการ
สามารถเข้าใช้บริการเพ่ือรักษาโรคทั่วไปได้ทั้งสองประเภทใช่หรือไม่     

        ข. ในเชิงการปฏิบัติ คลินิกเสริมความงามและคลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไป ซึ่งเป็น
คลินิกให้บริการด้านเวชกรรมที่ด าเนินการให้การรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตาม
มาตรฐานที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในงานบริการของคลินิกเสริม 
ความงาม ซึ่งเน้นให้บริการด้านความสวยความงามของร่างกายและผิวพรรณ ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่
จึงเป็นบุคคลปกติที่ไม่มีภาวะอาการทางโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังเพ่ือการ
เสริมเติมแต่งส่วนของร่างกาย ให้เกิดความสวยงามและสร้างความมั่นใจในตนเอง และจากกระแส
ค่านิยมในการดูแลร่างกายและผิวพรรณให้มีความสวยงามที่มีผลต่อความน่าสนใจ การยอมรับและ
โอกาสทางสังคม ท าให้คลินิกเสริมความงามเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเหล่านี้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ในคลินิกเสริมความงามจะมีราคาสูงก็ตาม ส่งผลให้มีผู้ประกอบธุรกิจเปิดให้บริการคลินิกเสริม    
ความงามเป็นจ านวนมากและมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เช่น การตกแต่งสถานที่ให้สวยงามหรูหรา เพ่ือ
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ดึงดูดความสนใจ หรือเปิดบริการคลินิกเสริมความงามภายในห้างสรรพสินค้า เพ่ือเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย 
การลดราคาผลิตภัณฑ์และบริการหน้าร้านและการจัดโปรโมชั่นร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ การจัดตั้งบูธ เพ่ือ
ทดสอบผิวพรรณและขายผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิกเสริมความงาม การด าเนินการของคลินิก
เสริมความงามดังกล่าวเหล่านี้ จึงมาจากกระแสทางธุรกิจที่เติบโตและมีการแข่งขันเพ่ือประโยชน์   
ผลก าไรมากกว่าการให้บริการด้านสุขภาพ เพ่ือการรักษาโรคให้แก่บุคคลที่เจ็บป่วยจากภาวะอาการ
ของโรคเพ่ือบรรเทาหรือให้สุขภาพกลับมาอยู่ในภาวะปกติ 

 จากลักษณะบริการของคลินิกเวชกรรมทั่วไปและคลินิกเสริมความงาม จึงมีความแตกต่าง
กันอย่างยิ่ง แต่ก็ยังถูกจัดให้อยู่ในประเภทเดียวกันคือ คลินิกเวชกรรม ซึ่งหากพิจารณากฎหมายของ
ประเทศออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ เกี่ยวกับการก าหนดประเภทการให้บริการศัลยกรรมความงาม
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน ค.ศ. 2007 (Private Health Facilities Act 2007) 
ประกอบกฎข้อบังคับว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนด้านบริการศัลยกรรมความงาม ค.ศ. 2016 
(Private Health Facilities Amendment (Cosmetic Surgery) Regulation 2016) ก าหนด
ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพประเภทหนึ่ง ที่สามารถขออนุญาต
ประกอบกิจการได้ และก าหนดมาตรฐานบริการด้านศัลยกรรมความงามไว้เป็นการเฉพาะด้วย      
การก าหนดเช่นนี้ ท าให้เกิดความชัดเจนในประเภทของสถานที่บริการ รวมถึงมาตรฐานการให้บริการ
ที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลดีต่อการรับรู้และเข้าใจในประเภทของบริการที่ประชาชนสามารถเลือกและ
ตัดสินใจใช้บริการได้ตรงตามความประสงค์ ขจัดความสับสนและข้อร้องเรียนว่าคลินิกเวชกรรมต่างๆ 
ที่เปิดบริการเสริมความงามสามารถให้บริการได้หรือไม่ เนื่องจากสถานที่บริการที่เป็นคลินิกเสริม
ความงามถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนโดยกฎหมายแล้ว อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐสามารถควบคุมก ากับ
และตรวจสอบการประกอบกิจการคลินิกเสริมความงามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
ลักษณะการบริการของประเภทเสริมความงามอันมีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ชัดเจน นอกจากนี้  เมื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดสถานะของสถานพยาบาลด้านเสริมความงามในประเทศเกาหลีใต้ พบว่า
ในเว็บไซต์ชื่อ Medical Korea Reservation ของกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมกับสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพของเกาหลีใต้ (Korea Health Industry Development Institute) ที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการแพทย์ไว้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบออนไลน์   
ก็มีการจัดหมวดหมู่การให้บริการด้านเสริมความงามไว้เป็นการเฉพาะด้วย (SKIN/COSMETIC) และมี
การระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานพยาบาล รวมถึงแจ้งสถานะของสถานพยาบาลว่าเป็น
ประเภทให้บริการเสริมความงามและสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องได้
ด้วย จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศเกาหลีใต้ จะไม่ได้ก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามไว้ในกฎหมาย
ชัดเจนเหมือนประเทศไทย แต่ก็ได้มีการบริหารจัดการเชิงระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของคลินิก
เสริมความงามไว้บริการแก่ประชาชน ให้สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญของ
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สถานพยาบาลได้ และยังเป็นการจัดให้บริการข้อมูลที่เป็นสากล โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ 
ไว้รองรับการแปลภาษาโดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์ เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติที่สนใจข้อมูลด้าน
บริการทางการแพทย์อันเป็นการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศ
เกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

 ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 โดย
เพ่ิมเติมประเภท คลินิกเสริมความงาม และแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวน
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 โดย
เพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องจัดให้มีในคลินิกเสริมความงาม  
 
          5.1.3 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานของคลินิก 

ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการก าหนดประเภทของคลินิก ซึ่งประเทศไทยก าหนดให้
คลินิกที่ให้บริการเสริมความงามอยู่ในประเภทของคลินิกเวชกรรม จึงท าให้คลินิกเสริมความงามต้อง
ใช้มาตรฐานการควบคุมคลินิกเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานคลินิกเวชกรรม โดยการขออนุญาต
ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม จะต้องปรากฎว่าได้รับอนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลแล้ว 
จึงสามารถยื่นค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 5) พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามที่ก าหนด ซึ่งกระบวนการที่ผ่านอนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลและอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล เป็นขั้นตอนรับรองเบื้องต้นว่ามาตรฐานของคลินิกสามารถเปิด
ให้บริการได้และคลินิกสามารถจัดให้มีบริการเพ่ิมเติมได้ เช่น ห้องเอกซเรย์ ห้องไตเทียม ห้องผ่าตัด 
ห้องฝังเข็ม เป็นต้น แต่ไม่สามารถจัดให้มีบริการเพ่ิมเติมด้านศัลยกรรม ซึ่งจะกระท าได้เฉพาะใน
โรงพยาบาลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้หากคลินิกจะให้บริการด้านศัลยกรรมความงาม จะต้องจัดให้มีห้อง
ผ่าตัด เพ่ือไว้ส าหรับบริการด้านศัลยกรรมโดยเฉพาะ โดยการจัดให้มีห้องผ่าตัดในคลินิกจะไม่ได้
ก าหนดมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะว่าสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องจัดให้มีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ของ
ห้องผ่าตัดควรเป็นอย่างไร แต่การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการบันทึกลงในรายการบันทึก
การตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมที่มีให้บริการด้านความงาม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ของผู้อนุญาต ซึ่งเห็นว่าในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไม่ได้มีการก าหนดประเภท
คลินิกเสริมความงาม และในแบบค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลก็ไม่ปรากฎให้คลินิก
เลือกจัดให้มีบริการเพ่ิมเติมด้านศัลยกรรมความงามได้ แต่ในเชิงปฏิบัติจริงกลับเปิดช่องให้             
ผู้ขออนุญาตเปิดให้บริการคลินิกเสริมความงามได้ด้วยการจัดให้มีห้องผ่าตัด ที่ต้องสอดคล้องกับการ
บันทึกตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านความงาม ซึ่งเป็นการปฏิบัติหรือบังคับใช้
กฎหมายที่แตกต่างออกไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนด อีกทั้งเมื่อมีการอนุญาตหรืออนุมัติให้ 
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ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการคลินิกเสริมความงามได้แล้ว แต่ในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลระบุเพียงว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเท่านั้น น ามาซึ่งความไม่สอดคล้องกันระหว่างแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ กับหลักฐานอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตและมาตรฐานของคลินิกเสริม
ความงามก็ไม่ได้ก าหนดให้เป็นไปตามลักษณะการให้บริการอย่างแท้จริง 
           เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลข
แดงที่ อ.799/2556 กรณีแพทย์ให้บริการดูดไขมันแก่ผู้รับบริการในคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง         
จนผู้รับบริการเสียชีวิตในขณะผ่าตัดในคลินิก ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของคลินิก
เสริมความงามว่าการดูดไขมันในปริมาตรที่มากนั้นไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัยในการให้บริการใน
คลินิก เนื่องจากขาดบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่เพียงพออันเป็นความเสี่ยงต่ออันตรายของ
ผู้รับบริการเป็นอย่างมาก หรือกรณีตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่            
อ.23/2550 ผู้รับบริการเข้าท าศัลยกรรมดึงหน้าในคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง โดยได้รับการฉีดยาบริเวณ
ใบหน้าโดยแพทย์ ซึ่งต่อมาได้เสียชีวิตลงขณะท าศัลยกรรม เนื่องจากได้รับยาเกินขนาดและการท า 
เวชปฏิบัติไม่ถูกต้อง โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นว่าการให้ยาผู้ป่วย
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการช่วยชีวิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และบุคลากรไม่เพียงพอในการ
กู้ชีวิต หากมีบุคลากรที่เพียงพอก็สามารถช่วยกู้ฟ้ืนคืนชีพได้ ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวท าให้แพทย์       
ผู้ให้บริการถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในที่สุด จะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญของมาตรฐาน
คลินิกเสริมความงามคือ ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการขณะรับบริการ แล้วเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น หรือมีอาการภาวะที่ไม่ปกติโดยทันทีขณะรับบริการ ซึ่งคลินิกจะต้องมีความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรหรือทีมแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตและด้านการประสาน เพ่ือ
การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า หรือแม้แต่กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ใช่
ผู้ป่วยในคลินิก ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนและอยู่ในสภาพอันตราย คลินิกเสริมความงาม
ก็ยังต้องให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา เพ่ือให้พ้นภาวะวิกฤติและถ้ามีความจ าเป็นต้องส่ง
ต่อไปยังสถานพยาบาลอ่ืนก็สามารถท าได้ตามความเหมาะสม463ดังนี้ จะเห็นได้ว่าคลินิกเวชกรรมที่
รักษาทั่วไปจะไม่มีการให้บริการด้านผ่าตัดหรือศัลยกรรมที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์
ยาและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัด หม้อนึ่งส าหรับฆ่าเชื้อ ห้องพักฟ้ืน เครื่องมอนิเตอร์และ           
ถังออกซิเจน การดมยาสลบหรือใช้ยาชาเฉพาะที่เพ่ือระงับความรู้สึก รวมถึงการใช้ยาควบคุมพิเศษ
อย่างเช่นโบท็อกซ์ หรือ ฟิลเลอร์ ตลอดจนการควบคุมดูแลการติดเชื้อและความสะอาดในห้องผ่าตัด 
มีบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติอย่างเพียงพอเหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งจะมีเฉพาะใน

                                                           
463มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.

2559). 
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คลินิกเสริมความงามเท่านั้น จึงมีความแตกต่างกันชัดเจนของมาตรฐานการให้บริการเวชกรรมทั่วไป
กับการเสริมความงาม น าไปสู่การควบคุมดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งงาน
บริการทั้งสองประเภทควรจัดแยกออกจากกันให้ชัดเจนโดยกฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมมาตรฐาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการโฆษณาของคลินิกเสริมความงาม   
ซึ่งเป็นคลินิกเวชกรรมก็ยังมีข้อจ ากัด โดยไม่สามารถโฆษณาเฉพาะด้านเสริมความงามเพียงอย่างเดียว
ได้ เว้นแต่ว่าจะมีแพทย์เฉพาะทางให้บริการในคลินิก โดยจะต้องระบุการรักษาโรคทั่วไปไว้ในโฆษณา
ของคลินิกด้วย ซึ่งมุมมองจากความเป็นจริงที่ปฏิบัติของคนทั่วไปแล้ว จะเป็นไปได้เพียงใดที่ผู้ป่วยที่มี
อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรือท าแผล จะขอเข้ารับการรักษาโรคทั่วไปในคลินิกเสริมความงาม 
เพราะลักษณะการให้บริการก็บ่งชัดโดยทางกายภาพว่าให้บริการเสริมความงามไว้ชัดเจน แต่ ผู้รับ
อนุญาตคลินิกเสริมความงามจ านนต้องปฏิบัติตามเพ่ือไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ดังนี้ ปัญหาเรื่องการ
สื่อสารการให้บริการของคลินิกเสริมความงาม จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ยังมีความสับสนในการแจ้ง
บริการที่อาจสวนทางกับวัตถุประสงค์การประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม 
           อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสากลด้านเสริมความงามขององค์กร ISAPS มีคู่มือ
มาตรฐานสากล (International Accreditation Standards Manual) ที่เป็นมาตรฐานของสมาคม
อเมริกันเ พ่ือการรับรองระบบงานของแผนกผ่าตัดผู้ป่วยนอกระหว่างประเทศ  (American 
Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities International : AAAASFI) ซึ่ง
เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการด้านเสริมความงามและศัลยกรรม พบว่ามีการจัดแบ่งการ
ให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรมไว้ 4 ระดับ คือ Class A, Class B, Class C-M และ Class C โดยแต่
ละระดับจะแตกต่างกันในความเข้มข้นของการให้ยาระงับความรู้สึก และวิธีการให้ยาส าหรับงานผ่าตัด
ที่ต่างกัน เพ่ือควบคุมการใช้ยาเกินขนาดที่จะกระทบต่อร่างกายของผู้รับบริการ  โดยมีผู้ประกอบ
วิชาชีพท าหน้าที่ควบคุมการให้ยาระงับความรู้สึกตลอดเวลาที่ท าการศัลยกรรม ซึ่ง Class A ควบคุม
การให้ยาโดยแพทย์ เนื่องจากเป็นการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ในงานผ่าตั ดขนาดเล็ก เช่น 
ศัลยกรรมจมูก ปาก เป็นต้น Class B ควบคุมการให้ยาโดยแพทย์หรือวิสัญญีแพทย์ ซึ่งในงานผ่าตัด
ขนาดใหญ่ เช่น ศัลยกรรมหน้าอก โดยไม่ใช้ยาผ่านท่อหลอดลม ท่อช่วยหายใจ และการดมยาผ่าน
ระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการใช้ nitrous oxide ส่วน Class C-M ควบคุมการให้ยาโดยวิสัญญี
แพทย์เท่านั้น ซึ่งเป็นการฉีดยาเส้นประสาทสันหลัง โดยไม่ใช้ยาผ่านท่อหลอดลม ท่อช่วยหายใจ และ
การดมยาผ่านระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการใช้ nitrous oxide และ Class C ควบคุมการให้ยาโดย
วิสัญญีแพทย์เท่านั้น ซึ่งเป็นการดมยาผ่านระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการใช้ nitrous oxide กับ
ระงับความรู้สึกผ่านท่อหลอดลมหรือท่อช่วยหายใจด้วย เมื่อพิจารณามาตรฐานคลินิกเสริมความงาม
ของประเทศไทยที่ก าหนดไว้ เป็นเพียงบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมที่มีให้บริการด้าน
ความงาม ได้ก าหนดเป็นห้องผ่าตัดเล็กกับห้องผ่าตัดใหญ่ และชนิดของการท าหัตถการในห้องผ่าตัด 
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ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการใช้ยาระงับความรู้สึกในระดับต่างๆ ของ ISAPS แต่ไม่ได้ก าหนดให้
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก ทั้งก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกและระหว่างให้   
ยาระงับความรู้สึก และความพร้อมของจ านวนบุคลากรหรือทีมแพทย์ช่วยเหลือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
ไม่มีคณะกรรมการบริหารด้านความปลอดภัยและวิธีการรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ  
การรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้รับบริการที่เกิดขึ้นในสถานที่ให้บริการ ตลอดจนการจัดให้มี
หลักประกันส าหรับช่วยเหลือผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการศัลยกรรม ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
หรือรักษาภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีหลังจากการท าศัลยกรรมด้วย 

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ เกี่ยวกับการ
ก าหนดประเภทการให้บริการศัลยกรรมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน  ค.ศ. 
2007 (Private Health Facilities Act 2007) ประกอบกฎข้อบังคับว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนด้าน
บริการศัลยกรรมความงาม ค.ศ. 2016 (Private Health Facilities Amendment (Cosmetic 
Surgery) Regulation 2016) ก าหนดให้บริการด้านศัลยกรรมความงามเป็นสถานที่ให้บริการด้าน
สุขภาพประเภทหนึ่ง ที่สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้และก าหนดมาตรฐานตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและมีมาตรฐานการให้บริการศัลยกรรมตามที่ก าหนดในใบอนุญาตด้วย เช่น เรื่อง
การออกแบบสถานที่ให้บริการด้านศัลยกรรมความงาม ต้องเป็นไปตามคู่มือสถานพยาบาลของ 
Australasian Health Facility Guidelines และในส่วนอาคารของสถานพยาบาลเอกชน ต้องเป็นไป
ตามที่ก าหนดของกฎหมายว่าด้วยอาคาร (Building Code of Australia) และจะต้องจัดท าหนังสือ
การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย เพ่ือใช้ตรวจสอบความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน
สถานพยาบาล หรือในการให้บริการด้านศัลยกรรมความงามจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานการ
ระงับความรู้สึกและวิธีการให้บริการเป็นลักษณะเดียวกันกับให้บริการประเภทผ่าตัด ซึ่งห้องผ่าตัดต้อง
จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น เครื่องมือศัลยกรรมไฟฟ้า เครื่องมือที่จ าเป็นอ่ืนๆ ส าหรับ
เลือกใช้ได้อย่างพอเพียงและเครื่องมือฆ่าเชื้อ และจะต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ป่วยที่
ต้องนอนพักนานกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง หรือผู้ป่วยที่ไม่ได้ถูกจ าหน่าย แต่นอนพักไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือ
ผู้ป่วยนอกพักและถูกจ าหน่ายในวันเดียวกันตามคู่มือสถานพยาบาลของ Australasian Health 
Facility Guidelines เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดให้บริการด้านศัลยกรรมความงามเป็น
ประเภทหนึ่งที่สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย ก็จะสร้างความชัดเจนในการ
ก าหนดมาตรฐานเฉพาะเรื่อง และยังสามารถตรวจสอบมาตรฐานและควบคุมก ากับได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพตามข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ชัดแจ้งในกฎหมาย  

 จะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจคลินิกเสริมความงาม อาจเริ่มจากการที่มี
กฎหมายเปิดโอกาสให้เอกชนทุกประเภทสามารถจัดให้บริการด้านสถานพยาบาลได้ โดยเฉพาะการ
เปิดบริการคลินิกเวชกรรมซึ่งเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีการลงทุนต่ าและรองรับการให้บริการ
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ผู้ป่วยอย่างง่ายๆ และสะดวกโดยไม่จ ากัด เนื่องจากไม่มีการรับค้างคืนไว้ในคลินิก ผู้ป่วยจึงสามารถ
เวียนเข้ามาใช้บริการได้จ านวนมาก ต่อมาเกิดกระแสความนิยมเชิงสุขภาพและความงามและเปิด
ให้บริการมากขึ้นในคลินิกเวชกรรม เนื่องจากตลาดเสริมความงามที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่มี
แนวโน้มใช้บริการด้านการชะลอวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ และตลาดศัลยกรรม
ก็ยังมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น เช่น ศัลยกรรมตา จมูก เสริมหน้าอก เป็นต้น อีกทั้งแนวโน้มการใช้
บริการในตลาดเสริมความงาม ไม่ได้จ ากัดเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งแต่มีในทุกช่วงวัย ซึ่งมีความนิยม
แตกต่างกัน โดยวัยท างานเป็นกลุ่มที่ใช้บริการทั้งการดูแลรักษาผิวและศัลยกรรมมากที่สุด กลุ่มสถาน
บริการเสริมความงามที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการดูแลรักษาผิวและศัลยกรรมมีแนวโน้มเติบโต
มากกว่ากลุ่มที่เน้นการรักษาผิวเพียงอย่างเดียว ตลาดเสริมความงามของไทยจึงมีแนวโน้ มขยายตัวดี
โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยท างานที่ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น นอกจากนี้
รายได้ที่สูงขึ้นยังส่งผลให้มีความต้องการบริการที่ซับซ้อนมากกว่าเพียงแค่การรักษาผิวอย่างเดียว ซึ่ง
สอดคล้องกับเทรนด์การเติบโตของการบริการด้านชะลอวัยและศัลยกรรมที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งค่านิยมด้าน
ความงามที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ศัลยกรรมได้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา และการท าศัลยกรรมไม่ได้มี
ความยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อน เพราะมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
ตลาดศัลยกรรมและการชะลอวัยของประเทศไทย มีศักยภาพเติบโตสูงจากความนิยมของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourist) เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้าน
การท าศัลยกรรม โดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ ( ISAPS) ได้จัดอันดับให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมเป็นอันดับที่แปดของโลก และยังมีจ านวนศัลยแพทย์ต่อ
ประชากรมากเป็นอันดับที่ยี่สิบห้าอีกด้วย ซึ่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการให้บริการและ
ค่าบริการที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศ เช่น การท าศัลยกรรมตาสองชั้นในไทยมีราคาถูกกว่า
เกาหลีประมาณสามถึงสี่เท่า จึงดึงดูดให้คนในประเทศและต่างประเทศนิยมท าศัลยกรรมในประเทศ
ไทยมากขึ้น464จากความนิยมท าศัลยกรรมในประเทศไทยของคนไทยและต่างชาติท าให้ธุรกิจคลินิก
เสริมความงามมีการขยายตัวเปิดให้บริการกันมากขึ้น และปัจจุบันตลาดเสริมความงามมีการแข่งขัน
รุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทุ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการเปิดตัวคลินิก เพ่ือให้ติด
ตลาดและเป็นที่รู้จักของลูกค้าเหมือนกับการบริโภคสินค้าทั่วไป และยังมีการจัดตั้งคลินิกเสริมความ
งามภายในห้างสรรพสินค้า เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและอ านวยความสะดวกสบายต่อการเข้าใช้บริการ  
อีกทั้งมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาเปิดให้บริการจ านวนมาก ทั้งที่บริหารจัดการโดยแพทย์จริง 

                                                           
464ธันยาพร เล้าโสภารมย์, ปรับกลยุทธ์ คลินิกเสริมความงาม พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส. 

SCB Economic Intelligence Center (กรุงเทพมหานคร: ธนาคารไทยพาณิชย์, 2559), หน้า 1-
2.  
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เหล่าศิลปินดารา บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม ที่อยากมีธุรกิจและสนใจในเรื่องการท าศัลยกรรม      
ก็หันมาลงทุนท าธุรกิจด้านนี้กันมากขึ้น โดยกลยุทธ์ที่ถูกน ามาใช้ในการแข่งขันมากที่สุ ด ประกอบไป
ด้วยการจัดโปรโมชั่นหรือลดแลกแจกแถม และราคาที่มีความแตกต่างกันออกไปและอาจจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการเลือกใช้บริการท าศัลยกรรมในแบบที่ถูกต้อง ท าให้วันนี้คลินิกเสริม
ความงามไม่ได้มุ่งเน้นไปที่คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ แต่เน้นไปที่ผลประกอบการหรือ
ผลก าไร465โดยจากผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
การร้องเรียนเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามหรือสถาบันเสริมความงามในปีรอบปี 2560 มีมากกว่า 
400 เรื่อง และเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพบริการ ไม่ได้รับความเป็นธรรม เรียกเงินคืน
และยกเลิกสัญญา466ดังนี้ จะเห็นได้ว่าการให้เอกชนมีเสรีภาพในการขออนุญาตเปิดคลินิกเสริม   
ความงาม ซึ่งเป็นการให้บริการเก่ียวกับด้านสุขภาพที่เน้นเชิงพาณิชย์มากเกินไป ในปัจจุบันท าให้ผู้รับ
อนุญาตมองแต่เพียงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท าธุรกิจเสริมความงาม จนละเลยเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของผู้รับบริการ จนเกิดข้อร้องเรียนมากมายที่รัฐต้องด าเนินการแก้ไข
และเยียวยาไม่มีที่สิ้นสุด ขณะเดียวกันบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามก็ไม่รุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน  มีเพียง
โทษปรับ467การไม่จัดให้มีแพทย์ให้บริการในคลินิก มีโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ468การไม่ควบคุมดูแลจนมีการใช้คลินิกผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการ    
มีเพียงโทษปรับ469เป็นต้น บรรดาฐานความผิดทั้งหลายที่กล่าวมา ไม่มีบทโทษเกี่ยวกับการพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ยกเว้นกรณีที่ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือไม่ด าเนินการตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด470ทั้งนี้ เห็นว่าโทษทางปกครองในเรื่องของ 
การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีนัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจที่อาจไม่สามารถ

                                                           
465ฐานเศรษฐกิจ, ธุรกิจความงามคึกคัก เทรนด์คลินิกแพทย์พุ่ง เหตุน่าเชื่อถือผลลัพธ์ดี, 

ค้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://www.thansettakij.com/content/208741. 
466ส า นัก ง านคณะกร รมการคุ้ มค รองผู ้บ ริ โ ภค ,  ผลกา รด า เ นิน ง านคุ้มค รอง

ผู ้บ ร ิ โ ภ ค  ( ม ก ร า ค ม -พ ฤ ศ จิก า ย น  2 5 60 ) ,  ค ้น ว ัน ที ่  10  กุม ภ า พัน ธ ์  2561  จ า ก  
ht tp : / /www .ocpb .go . th/more_news .php?offset=0&cid=20&f i lename= in
dex .  

467มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
468มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
469มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
470มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
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ด าเนินกิจการได้ต่อไป เมื่อถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต โทษทางปกครองดังกล่าวจึงท าให้เกิดการ
เกรงกลัวและเชื่อฟังมากขึ้น ซึ่งจะสามารถยับยั้ งการกระท าที่ขัดต่อกฎหมายและส่งเสริมให้มีการ
ประกอบกิจการที่มีมาตรฐานได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน  อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้ หรือการไม่จัดให้มีแพทย์ให้บริการในคลินิก ย่อมท าให้ผู้รับบริการ
ไม่ได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการหากให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่แพทย์มาให้บริการ หรือคลินิกเสริม
ความงามใช้คลินิกผิดลักษณะการให้บริการโดยให้บริการผ่าตัดใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือคลินิก
เสริมความงามใช้คลินิกผิดประเภทโดยให้ผู้รับบริการพักฟ้ืนค้างคืน ย่อมไม่ได้มาตรฐานการให้บริการ
ท าให้ผู้รับบริการได้รับความเสียหายได้ พฤติการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในคลินิกเสริมความงาม
ทั้งสิ้น โดยผู้รับบริการมีความเสี่ยงอันตรายจากพฤติการณ์ดังกล่าว ดังนั้น การก าหนดประเภทคลินิก
เสริมความงามเป็นคลินิกเวชกรรมและใช้มาตรฐานเป็นอย่างเดียวกัน อาจไม่เพียงพอต่อการจัดท า
มาตรฐานที่ดีส าหรับเฉพาะด้านเสริมความงาม และผู้ใช้บริการอาจได้รับความเสียหายจากความไร้
มาตรฐานที่ไม่ชัดเจนของคลินิกเสริมความงาม เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายไม่ได้ก าหนดมาตรฐาน
คลินิกเสริมความงามไว้ ดังนี้ การแก้ไขเกี่ยวกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติส าหรับมาตรฐานคลินิกเสริม
ความงาม รวมถึงบทลงโทษต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นจริงจะช่วยสร้างมาตรฐานที่มี
คุณภาพและความชัดเจนในการปฏิบัติได้ ขจัดปัญหาข้อร้องเรียนและสามารถใช้กลไกกฎหมายในการ
ควบคุมก ากับธุรกิจเสริมความงามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค  
ได้ดีอีกด้วย     
   ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรจัดท าประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของคลินิกเสริมความงาม และแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 โดย
เพ่ิมเติมลักษณะการให้บริการของคลินิกเสริมความงาม 
 

5.2 ปัญหาการควบคุมผู้ให้บริการคลินิกเสริมความงาม 
      
          5.2.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ 
           ส าหรับประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศออสเตรเลีย ในการให้บริการของ         
ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งในที่นี้ส าหรับ    
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะมีแพทยสภาเป็นหน่วยงานควบคุมก ากับในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ต้องสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้
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โดยใกล้ชิดและมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งหากมีการกระท าที่ฝ่าฝืนย่อมมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลของ
บทบัญญัติมาตรานั้นๆ อีกทั้งความผิดที่ได้กระท าถ้ามีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จะต้องถูกตรวจสอบโดยแพทยสภาอีกชั้นหนึ่งในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรม 
  สภาพปัญหาของการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย ตามผลบันทึกการตรวจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เกี่ยวกับการตรวจสถานพยาบาลและ
การประกอบกิจการของสถานพยาบาล (คลินิกเวชกรรม) ตามโครงการตรวจสถานพยาบาลที่
ให้บริการด้านเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 พบว่าแพทย์ผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลจะไม่อยู่ให้บริการในระหว่างที่คลินิกเสริมความงามเปิดท าการ  ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตลอดเวลาท าการ ซึ่งตามค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.528/2558 ได้วินิจฉัยว่ากรณีผู้ด าเนินการสถานพยาบาลไม่ได้อยู่
ควบคุมดูแลคลินิกเวชกรรม ปล่อยปะละเลยให้มีการท าศัลยกรรมในคลินิก จนผู้รับบริการได้รับความ
เสียหายแม้ผู้ให้บริการจะเป็นแพทย์ก็ตาม ก็เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 มาตรา 34 (2) และมาตรา 25 (3) ที่ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลไม่สามารถควบคุมดูแล
กิจการคลินิกเสริมความงามได้อย่างใกล้ชิด ท าให้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล การที่ 
ผู้อนุญาตมีค าสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้  คลินิกที่
จัดตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพหรือแพทย์จะไม่อยู่ในเวลาท าการของคลินิก แต่
อาจจะมาประจ าการเพ่ือให้บริการตามเวลาที่ได้นัดหมายผู้ป่วยเท่านั้น และเมื่อพิจารณาจากสถาน
ที่ตั้งของคลินิกเสริมความงาม ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินค้าให้บริการแก่ลูกค้าก็จะมีกฎระเบียบของ
ห้างสรรพสินค้าว่าเมื่อถึงเวลาเปิดท าการ ร้านค้าต่างๆ รวมถึงคลินิกเสริมความงามที่ตั้งอยู่ภายใน
ห้างสรรพสินค้าจะต้องเปิดท าการไปพร้อมกันด้วย เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อคลินิกเปิดท าการตามเวลาที่ก าหนดของห้างสรรพสินค้า ก็จะมี
เพียงเจ้าหน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์ของคลินิกเท่านั้นที่อยู่ให้บริการและดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ และให้
นั่งรอผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือเข้าพบตามนัดหมาย โดยไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ประจ าการคลินิก
ตลอดเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้แต่อย่างใด  

ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 โดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในคลินิกเสริมความงามที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าสามารถแขวนป้ายที่แสดงว่ายังไม่สามารถ
เปิดท าการได้ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยที่คลินิกยังสามารถเปิดหน้าร้านได้ และแก้ไขเพ่ิมเติม
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กฎกระทรวงว่าด้วยการด าเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 โดยเพ่ิมองค์ประกอบการ พิจารณา
อนุญาตเพียงเท่าที่แพทย์จะให้บริการได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย และแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ก าหนดโทษทางปกครองแก่ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลที่ขาดคุณสมบัติ  

 
          5.2.2 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ 

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นอาชีพหนึ่งภายใต้เสรีภาพการประกอบอาชีพ ที่ไม่ได้ใช้ความรู้
เฉพาะทางวิชาชีพในการท างาน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
จึงไม่มีสภาวิชาชีพควบคุมก ากับ อีกทั้งผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจการของ
คลินิกเสริมความงาม ในการให้บริการเสริมความงามแก่ผู้รับบริการ จึงถือได้ว่าผู้ช่วยผู้ประกอบ
วิชาชีพเป็นกลุ่มผู้ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ที่จะต้องควบคุมดูแลผู้ช่วย      
ผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพใน
คลินิกเสริมความงาม จึงอยู่ในฐานะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับโดยรัฐ   

ส าหรับการควบคุมผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในคลินิกเสริมความงาม จากข้อร้องเรียนที่ได้ รับ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่าผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพใช้เครื่องมือแพทย์กับผู้รับบริการ โดย
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจนผู้รับบริการได้รับความเสียหาย เช่น ใบหน้าเป็นแผลไหม้จากการ
ใช้เครื่องเลเซอร์ก าจัดขน จึงขอให้ตรวจสอบและเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของคลินิกจะผ่าน
การฝึกอบรมโดยคลินิกเป็นผู้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เอง เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ
โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะอาศัยความรู้และการปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ประกอบวิชาชีพกระท า
หรือให้บริการแก่ลูกค้า โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง เช่น การใช้เครื่องเลเซอร์ หรือฉีด 
โบท็อกซ์ หรือฟิลเลอร์ เพ่ือเสริมความงามให้แก่ลูกค้า ซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวิธีให้บริการเป็น
เครื่องมือทางการแพทย์ที่กระท าโดยสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพอาจ
ใช้วิธีทางโทรศัพท์ (on call) สั่งให้ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพกระท าการทางวิชาชีพต่อลูกค้าแทน        
ผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย หรือแม้แต่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศ
ออสเตรเลีย ก็ไม่มีกฎหมายควบคุมก ากับผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม และประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีด าเนินคดีกับผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่กระท าทางวิชาชีพ ในข้อหาประกอบวิชาชีพ
โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
อันเป็นกฎหมายที่ควบคุมก ากับมาตรฐานบุคคลผู้ให้บริการในสถานพยาบาล แต่ไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการควบคุมเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ที่ให้บริการในสถานพยาบาล ท าให้เกิดปัญหาการควบคุมการ
ให้บริการผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่มีกฎระเบียบที่จะสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่แท้จริงของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้อง
จ ากัดเสรีภาพการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ภายใต้มาตรา 40 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่รัฐสามารถจ ากัดเสรีภาพการประกอบอาชีพต่างๆ ได้หากมี
กฎหมายให้อ านาจไว้เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ สอดคล้องกับการให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามมาตรา 46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึง
สามารถตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในคลินิกเสริม
ความงามได ้              

ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรจัดท ามาตรฐานการให้บริการ
ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
                  
          5.2.3 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมเจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขาย 

เจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขาย เป็นอาชีพหนึ่งภายใต้เสรีภาพการประกอบอาชีพที่
ไม่ได้ใช้ความรู้เฉพาะทางวิชาชีพในการท างาน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น      
ผู้ประกอบวิชาชีพ จึงไม่มีสภาวิชาชีพควบคุมก ากับ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขาย เป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจการของคลินิกเสริมความงาม ในการให้บริการเสริมความงามแก่ผู้รับบริการ 
จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขายเป็นกลุ่มผู้ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจคลินิกเสริม
ความงาม ที่จะต้องควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขายให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ  
ผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขายในคลินิกเสริมความงาม จึงอยู่ในฐานะกลุ่ม
ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับโดยรัฐ                      
           ส าหรับการควบคุมเจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขาย ซึ่งเป็นฝ่ายบริการและดูแลลูกค้า 
รวมถึงการขายสินค้าและบริการของคลินิกเสริมความงามแก่ลูกค้า โดยจากข้อร้องเรียนที่ได้รับของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์หรือพนักงานขาย
มักใช้วิธีโน้มน้าวโดยใช้ข้อมูลหรือโฆษณาที่หลอกลวงประชาชนให้เกิดความสนใจในสินค้าและบริการ 
เช่น การรับรองผล การลดแลกแจกแถม แสดงประสบการณ์และความสามารถของแพทย์ เป็นต้น 
และอาจใช้วิธีการดึงรั้งและฉุดยื้อให้ซื้อสินค้าและบริการ อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนร าคาญ    
จึงมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบและเรียกเงินคืน รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทดลองหรือทดสอบผิวหนังกับ
ประชาชนที่เข้ามาพักผ่อนในห้างสรรพสินค้า โดยขาดความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องท าให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ซึ่งปัจจุบันส าหรับประเทศไทย หรือแม้แต่ประเทศเกาหลีใต้และ
ประเทศออสเตรเลีย ก็ไม่มีกฎหมายควบคุมก ากับเจ้าหน้าที่ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และพนักงานขาย
อย่างเป็นรูปธรรม และประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้วิธีร้องทุกข์ต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เกี่ยวกับการโฆษณาหลอกลวงหรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เพ่ือให้เข้าใจผิดหรือกดดันด้วยการ  
ดึงรั้งหรือฉุดยื้อจนต้องยินยอมซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม
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ยินดีคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ลูกค้าเรียกร้องก็จะท าให้เรื่องร้องเรียนยุติลงได้  แต่เจ้าหน้าที่
เหล่านั้นยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกันต่อลูกค้ารายอ่ืนๆ และเกิดปัญหาเช่นนี้ต่อไป ซึ่งเมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่ควบคุมก ากับมาตรฐานบุคคล           
ผู้ให้บริการในสถานพยาบาล แต่ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ที่ให้บริการใน
สถานพยาบาล ท าให้เกิดปัญหาการควบคุมการให้บริการของเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์และพนักงาน
ขาย โดยไม่มีกฎระเบียบที่จะสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่
ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และพนักงานขายได ้ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องจ ากัด
เสรีภาพการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ภายใต้มาตรา 40 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่รัฐสามารถจ ากัดเสรีภาพการประกอบอาชีพต่างๆ ได้หากมี
กฎหมายให้อ านาจไว้เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ สอดคล้องกับการให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามมาตรา 46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึง
สามารถตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพของเจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขายใน
คลินิกเสริมความงามได ้ 
           ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรจัดท ามาตรฐานการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขายไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างคลินิกเปิดท าการ ยังมีบทลงโทษกรณีผู้ด าเนินการสถานพยาบาลที่ไม่
ควบคุมดูแลคลินิกได้โดยใกล้ชิด เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
อย่างไรก็ตาม กรณีเป็นคลินิกที่ตั้งเป็นเอกเทศหรือด้านนอกห้างสรรพสินค้า คลินิกยังสามารถแขวน
ป้ายปิดท าการได้ หากแพทย์ผู้ด าเนินการยังไม่สามารถมาประจ าดูแลที่คลินิกได้ แต่หากเป็นคลินิกที่
ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้างสรรพสินค้า  โดยต้องเปิดท าการไปพร้อม
กับเวลาท าการของห้างสรรพสินค้า ถึงแม้ว่าจะไม่มีแพทย์ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลในคลินิกก็ตาม 
และไม่สามารถแขวนป้ายปิดท าการได้ในระหว่างเวลาห้างสรรพสินค้าเปิดท าการ ปัญหานี้จึงเกิดความ
สุ่มเสี่ยงที่คลินิกจะไม่มีแพทย์ผู้ด าเนินการอยู่ควบคุมดูแลคลินิกได้โดยใกล้ชิด และหากมีกรณีฉุกเฉินที่
แพทย์ผู้ด าเนินการไม่สามารถอยู่ท าการในคลินิก ซึ่งแขวนป้ายปิดท าการระหว่างรอแพทย์ก็ไม่ได้ด้วย 
ดังนี้ การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงเกิดขึ้นได้ง่าย และผู้รับบริการก็มีความ
เสี่ยงที่อาจเข้ารับการรักษาโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่แพทย์ได้ เช่น ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่
ให้บริการและพนักงานขายที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมก ากับในเรื่องของการให้บริการ และผู้รับอนุญาต
ก็ไม่ได้ถูกก าหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือควบคุมดูแลบุคลากรทั้งหลายดังกล่าว จึงท าให้
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บุคลากรเหล่านี้ไม่มีมาตรฐานการให้บริการและไม่ถูกตรวจสอบได้โดยกฎหมาย เมื่อเกิดกรณีข้อ
ร้องเรียนหรือเกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ จึงไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานได้และผู้รับอนุญาต  
ก็ไม่มีบทลงโทษให้ด าเนินการตามกฎหมายได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับความคุ้มครองจาก    
ผู้ให้บริการในคลินิกเสริมความงามอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน  
 

5.3 ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม 
      
 ในการคุ้มครองผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม ซึ่งเป็นการบริโภคประเภทหนึ่งทางด้าน
การแพทย์ ก็มีขอบเขตในการคุ้มครองผู้บริโภคประเภทนี้ ที่พึงมีสิทธิที่จะด าเนินการตามสิทธิของตน
ได้ตามกฎหมาย ซึ่ งสถานะของสิทธิผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม  ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ถือเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในคลินิกเวชกรรม ที่ให้บริการโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ ซึ่งภายในคลินิกจะต้องแสดงเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและจะต้องปฏิบัติแก่
ผู้ป่วยตามสิทธิทั้งหลาย เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการได้รับบริการด้านสุขภาพ การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
การได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกรณีเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต การขอข้อคิดเห็นจาก      
ผู้ประกอบวิชาชีพและเปลี่ยนตัวผู้ให้บริการ การไม่ถูกเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง การได้รับรู้
เกี่ยวกับข้อมูลการรักษาของตนเอง หรือกรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี หรือผู้ไม่สมบูรณ์ทางกายและใจ 
บิดาหรือมารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนได้ เป็นต้น ซึ่งสิทธิผู้ป่วยต่างๆ เหล่านี้หากถูก
ละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพที่ควบคุมก ากับในแต่ละวิชาชีพจะด าเนินการตรวจสอบด้าน
มาตรฐานการรักษาและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล   
ทันตแพทยสภา เป็นต้น และหากการกระท าละเมิดสิทธิผู้ป่วยดังกล่าว เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลและผู้อนุญาตอาจ
ได้รับโทษ เช่น การไม่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจ าเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน มีโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ ตามมาตรา 66  หรือกรณีอ่ืนๆ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด ดังนั้น สถานะของผู้รับบริการเสริมความงาม จึงมีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ในฐานะผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  2525 
และสถานพยาบาล อันเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 ผู้รับบริการเสริมความงาม จึงมีสถานะผู้ป่วยตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้สิทธิผู้ป่วยได้
ตามท่ีก าหนด และสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีถูกละเมิดสิทธิผู้ป่วยหรือได้รับความ
เสียหายจากการรับบริการ เช่น แพทยสภา ในกรณีเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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หรือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในกรณีเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพยาบาล โดยกฎหมายทั้งสองฉบับ
คือ พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่เป็นผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเชิงมาตรฐาน ซึ่งหากพบว่ามีกรณี
ไม่ได้มาตรฐานก็จะลงโทษทางอาญาหรือทางปกครองกับผู้ให้บริการหรือผู้รับอนุญาตเท่านั้น แต่กรณี
ที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายและประสงค์เรียกค่าเสียหาย หน่วยงานทั้งสองจะไม่ได้มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ได้มีหน้าที่อย่างชัดเจน เช่น กรณีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ที่ก าหนดองค์กรกลุ่มในการท าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลและไกล่เกลี่ยค่าเสียหาย ซึ่งก็จะท าหน้าที่ได้เพียงไกล่เกลี่ยเท่านั้น หากคู่กรณีไม่
สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ จะต้องไปใช้สิทธิต่อศาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อไป 
 การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการรับบริการคลินิกเสริมความงาม ต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นสิทธิโดยทั่วไปในฐานะผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากการ
คุ้มครองโดยกฎหมายเฉพาะอาจไม่ครอบคลุมและไม่ตอบสนองความเสียหายที่ เกิดขึ้นได้              
จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือรองรับสิทธิผู้บริโภคเมื่อเกิดความเสียหายจาก
การบริโภคทั้งหลาย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าในการรับเรื่องราวร้องทุก ข์
จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ หรือ
การละเมิดสิทธิผู้บริโภค ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยวิธีการ       
ไกล่เกลี่ย หรือด าเนินคดีแทนผู้บริโภค ดังนี้ ผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม จึงยังสามารถใช้สิทธิใน
ฐานะผู้บริโภคในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามเพ่ือให้ได้รับความ
คุ้มครองในเรื่องการเยียวยาและดูแลสุขภาพร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากการรับบริการ  
  
          5.3.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้อก าหนดของสิทธิผู้รับบริการ 
           จากที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้นในข้อ 5.1.1.2 ในเรื่องการก าหนดประเภทขอ งคลินิก ซึ่ง  
ประเทศไทย ก าหนดประเภทของคลินิกตามลักษณะของวิชาชีพที่จะให้บริการในคลินิก โดยปัจจุบัน
การให้บริการเสริมความงามในคลินิกก าหนดอยู่ในประเภทของคลินิกเวชกรรม และคลินิกเสริม  
ความงามใช้มาตรฐานการควบคุมเป็นอย่างเดียวกันกับคลินิกเวชกรรม ซึ่งข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยในคลินิกเวชกรรม ได้ก าหนดสิทธิที่ส าคัญๆ ไว้ เช่น สิทธิของผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐาน 
ในการได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิของผู้ป่วย
ในการได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของ



173 
 
ฐานะ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม การเมือง เพศสภาพ อายุ และอาการของโรคที่เจ็บป่วย     
เป็นต้น โดยในทางข้อเท็จจริงพบว่าคลินิกเสริมความงามต่างๆ ไม่ติดประกาศแจ้งให้บริการเกี่ยวกับ
การรักษาโรคทั่วไปไว้ที่คลินิก แต่จะแจ้งเฉพาะด้านเสริมความงามและมีค่าบริการที่สูงท าให้ประชาชน
ทั่วไปที่ประสงค์เข้ารับการรักษาโรคทั่วไปหรือคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการ
สังคมได้ จึงไม่อาจเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิดังกล่าวได้ นอกจากนี้  การไม่ติดประกาศแจ้ง
ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไป แต่แจ้งเฉพาะด้านเสริมความงามของคลินิก ย่อมเป็นการเลือก
ปฏิบัติจากความแตกต่างของอาการของโรคท่ีเจ็บป่วย ที่คลินิกเสริมความงามแจ้งบริการไว้เฉพาะด้าน
เสริมความงาม ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 วรรคสอง 
บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได้” ด้วยเหตุนี้คลินิกเสริมความงาม จึงยังมี
ความจ ากัดสิทธิผู้ป่วยในบางประการ ที่ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพ
ได้ตามกฎหมายที่รับรองอย่างแท้จริง 

ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรก าหนดสิทธิผู้รับบริการเสริม
ความงาม ให้เป็นสิทธิเฉพาะเท่าที่สอดคล้องกับความเป็นจริงบนพ้ืนฐานสิทธิผู้ป่วยและรัฐธรรมนูญ 
โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการ
รักษาพยาบาล การบริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตาม
มาตรา 32 (3) 
 
          5.3.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม 
 ในการตรวจสอบข้อมูลคลินิกเสริมความงามของประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ เช่น กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ โดยส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมทางทะเบียนอนุญาต
คลินิก ได้เผยแพร่ฐานข้อมูลอนุญาตคลินิกไว้ให้ตรวจสอบรายชื่อคลินิกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
โดยเข้าระบบการตรวจสอบคลินิกที่ผ่านการรับรองที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเบื้องต้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลของ
คลินิก เช่น ชื่อและที่อยู่ของคลินิก แต่มีปัญหาว่าการตรวจสอบคลินิกว่าแห่งใดเป็นคลินิกเสริมความ
งามจะไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน จะแจ้งเพียงว่าเป็นประเภทคลินิกเวชกรรมเท่านั้น ตามที่กฎหมาย
ได้ก าหนดประเภทของคลินิกไว้ และหากพิจารณาแนวทางตรวจสอบคลินิกเสริมความงามของ
ประเทศเกาหลีใต้และประเทศออสเตรเลีย จะระบุชัดเจนว่าเป็นสถานที่บริการประเภทเสริมความงาม 
เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้มีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมความงาม มีความเปิดกว้างและยอมรับเรื่องการ  
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ท าเสริมความงามอย่างมาก จนเป็นธุรกิจที่ส าคัญและเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความ
งามในภูมิภาคเอเชีย จึงแสดงข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจถึงสถานที่
ให้บริการด้านเสริมความงาม ท าให้ง่ายต่อการติดต่อเข้าใช้บริการตามความประสงค์ ขณะที่ประเทศ
ออสเตรเลีย มีกฎหมายก าหนดประเภทศัลยกรรมความงามไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องแสดงข้อมูลให้
ถูกต้องตามประเภทสถานพยาบาลที่ได้ขออนุญาตไว้ตามกฎหมาย เพ่ือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจสอบ
และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้อย่างครบถ้วน และประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการ ซึ่งข้อจ ากัดในทางกฎหมายที่ก าหนดประเภทของคลินิกเสริมความงามเป็นคลินิก   
เวชกรรม ก่อให้เกิดความสับสน ขาดการรับรู้และเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงของประชาชน ที่รัฐ
เป็นผู้จัดบริการให้ข้อมูล จึงส่งผลให้ประชาชนไม่รู้เท่าทัน ขาดข้อมูลและวิจารณญาณในการเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงามและอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายตามมาได้      
          ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรจัดการฐานข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
ทราบ เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามในระบบออนไลน์ให้ชัดเจนและครบถ้วน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  
 
          5.3.3 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการ 

กฎหมายของประเทศไทย เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการคลินิกเสริมความงามที่ส าคัญ คือ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีจุดประสงค์เพ่ือมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและ
บริการ เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีอ านาจต่อรองทางสังคมและทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติหลักการคุ้มครองไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

        1. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (มาตรา 22, 23 และ 24) 
                   2. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (มาตรา 30 และ 31) 
                   3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (มาตรา 35 ทวิ) 

ซึ่งจะเห็นว่าการรักษาพยาบาลหรือบริการเสริมความงามโดยแพทย์  ไม่เข้าหลักการ
คุ้มครองทั้ง 3 ประการข้างต้น แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจเสริมความงามมี เจตนาในการหวังผล
ก าไรเป็นตัวตั้ง จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีการเข้าท าสัญญาซื้อ
สินค้าและบริการเสริมความงามที่ทั้งสองยินยอมตกลงท าสัญญากัน ซึ่งสัญญาอาจเกิดปัญหาความไม่
เป็นธรรมได้ และการโฆษณาคลินิกเสริมความงามที่สร้างแรงกระตุ้นให้ เข้ามาท าสัญญา ซึ่งอาจเป็น
โฆษณาท่ีเกินจริงและเป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว โดยผู้บริโภคไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองจึงตกเป็น
ฝ่ายเสียเปรียบทันที และตามมาตรา 3 ค านิยามของค าว่า “ผู้บริโภค” มีความหมายอย่างกว้างโดย 
ถือว่าผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือที่ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบ
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ธุรกิจ เพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการไม่ว่าจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามคือ ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า    
ผู้ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามเป็นธุรกิจประเภทให้บริการและขายสินค้าด้านเสริมความงาม
และมีค่าตอบแทนในการใช้สินค้าและบริการ ผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม จึงถือเป็นผู้บริโภคที่จะ
ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั้งในเรื่องของการโฆษณาและ
สัญญา นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั้ง
สองฉบับดังกล่าวข้างต้น จะท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องหากมีกรณีได้รับความเสียหาย รวมถึง
แพทย์ และไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ได้รับการรักษาที่ผิดพลาดเท่านั้น  แต่ยังมีเรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น แพทย์
ไม่ได้ท าการติดตามผลภายหลังจากการรักษา แพทย์ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบประวัติด้วยตนเอง แต่ให้
ผู้อ่ืนเป็นผู้ตรวจสอบแทน ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ไม่ใช่แพทย์ และคดีเกี่ยวกับการเสริมความงามและ
ศัลยกรรม เช่น การโฆษณาเกินจริง โอ้อวดหรือหลอกลวง ไม่มีแพทย์ให้การรักษา หรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เป็นต้น โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่เป็นผู้ฟ้องร้อง เมื่อผู้บริโภค
ถูกเอาเปรียบด้วยสินค้าหรือบริการ471โดยถือว่าเป็นการด าเนินคดีผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากผู้ให้บริการโดยไม่ใช่แพทย์ ไม่ว่าจะให้บริการในคลินิกที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ อาจ
ฟ้องร้องเป็นคดีผู้บริโภค หรือฟ้องร้องเป็นคดีละเมิดทางแพ่งหรือคดีอาญาก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วน
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลที่ละเลยปล่อยให้มีการบริการเสริมความงามโดยผู้ ไม่ใช่แพทย์ใน
สถานพยาบาลก็จะถูกด าเนินการตามกฎหมาย472ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ473และผู้ที่เปิดคลินิกเสริมความงามโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกด าเนินการตาม
กฎหมายเช่นเดียวกัน474ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ475  
 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าผู้รับบริการเสริมความงามเป็นผู้ป่วยหรือไม่ และ
ถ้าเป็นเช่นนั้นยังจะถือว่าผู้ป่วยเป็นผู้บริโภคด้วยหรือไม่ เนื่องจากการรับบริการเสริมความงามต้องรับ
บริการภายในคลินิก ซึ่งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และจะต้อง
ให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์เท่านั้น ดังนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะองค์ประกอบ
การให้บริการเสริมความงาม เป็นไปอย่างเดียวกันกับการให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป ท าให้

                                                           
471ไพโรจน์ คะนึงทรัพย์, การแก้ไขปัญหาคดีทางการแพทย์, ใน สรุปผลการสัมมนาเรื่องการ

แก้ไขปัญหาคดีทางการแพทย์, วันที่ 3 สิงหาคม 2559, ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 12. 

472มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
473มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
474มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
475มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 
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ผู้รับบริการเสริมความงามเป็นผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยได้ แต่
หากพิจารณาค าว่า “ผู้ป่วย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ผู้ที่ไม่สบาย
เพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอ่ืน และตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 4 
“ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้รับบริการเสริม
ความงามไม่มีอาการความไม่สบาย เพราะโรคหรือมีไข้หรือเหตุอ่ืนและจ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลเพ่ือบรรเทา บ าบัดหรือรักษาอาการโรค แต่เป็นความประสงค์ภายในจิตใจที่จะได้รับ
บริการเสริมความงามให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อหน้าตา ร่างกายและผิวพรรณ เพ่ือความสวยงาม
และดูดีทางกายภาพเฉพาะตัว ดังนี้ ผู้รับบริการเสริมความงาม จึงไม่อาจจัดอยู่ในค านิยาม ค าว่า 
“ผู้ป่วย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 แต่ส าหรับค าว่า “ผู้ป่วย” ตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีความหมายอย่างกว้างคือ เป็นผู้ขอรับ
บริการในสถานพยาบาล โดยไม่จ ากัดว่าต้องมีอาการทางโรคหรือความไม่สบายเท่านั้น  จึงอาจ
ครอบคลุมถึงการรับบริการเสริมความงาม เพ่ือให้หน้าตา ร่างกาย และผิวพรรณ มีความสวยงามด้วย
ดังนั้น ความหมายของผู้ป่วยและผู้บริโภค จึงต่างกันในแง่ของค านิยามความหมาย ซึ่งผู้ป่วยในทาง
ปฏิบัติแล้วจะต้องรับบริการรักษาพยาบาลและบริโภคยาและเวชภัณฑ์ตามที่จ าเป็นต่อการรักษา จึงมี
ลักษณะเป็นการบริโภคสินค้าและบริการ อันอาจถือได้ว่าผู้ป่วยก็มีสถานะความเป็นผู้บริโภคด้วย
เช่นเดียวกัน  
 ส าหรับการฟ้องคดีตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
เนื่องจากได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือพลานามัย สามารถใช้สิทธิเรียกร้องภายใน
สามปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่รู้
ถึงความเสียหาย แต่กรณีการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย อันเกิดแต่มูลละเมิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มีอายุความเพียงหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันท าละเมิด จะเห็นได้ว่าการฟ้องเป็นคดี
ผู้บริโภคจะมีอายุความยาวนานกว่าคดีแพ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้ดีกว่าการ
ฟ้องเป็นคดีแพ่ง เนื่องจากความเสียหายจากการรับบริการเสริมความงามที่ได้รับสารสะสมอยู่ใน
ร่างกายหรืออาการที่เกิดจากการติดเชื้อ อาจใช้เวลาในการแสดงอาการ ซึ่งกว่าที่ผู้บริโภคจะทราบ
สาเหตุถึงความเสียหายนั้นอาจล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ดีการพิจารณาคดีผู้บริโภค
หรือคดีแพ่ง อันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการแพทย์นั้น ในเรื่องหน้าที่ภาระการพิสูจน์ความผิดไป
อยู่ในฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย ดังนั้น แพทย์ผู้กล่าวหา หรือจ าเลยจะต้องพิสูจน์ เพ่ือแสดงว่า
ตนเองไม่ผิดอย่างไร ซึ่งการพิสูจน์ต้องแสดงมาตรฐานของกระบวนการรักษาที่มีความซับซ้อนให้
ชัดเจนและประจักษ์ และเอกสารเฉพาะทางการแพทย์ที่จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมพิจารณาและ
ให้ความเห็น แต่ก็มีข้อที่ต้องพิจารณาว่าคดีแพ่งอันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการแพทย์  หรือความ
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รับผิดของแพทย์ในเรื่องละเมิด ที่ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นท าละเมิด ตาม
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งองค์ประกอบความรับผิดทางละเมิดมี 3 ส่วน 
คือ 1. จงใจหรือประมาท 2. ท าผิดกฎหมาย 3. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ในองค์ประกอบแรก
เรื่องความจงใจต้องพิจารณาว่าแพทย์จงใจให้ผู้อ่ืนเสียหายหรือไม่  การสัมผัสเนื้อตัวเพ่ือให้การรักษา
ถือว่าจงใจได ้กรณีนี้แพทย์ที่ให้บริการเสริมความงามกับผู้รับบริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
หรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ถือเป็นการจงใจและผู้นั้นเสียหาย ในองค์ประกอบที่สองเรื่องผิด
กฎหมายหรือไม่ ตามหลักทั่วไปความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีนี้แพทย์ที่ให้บริการเสริมความงามกับ
ผู้รับบริการได้ต้องได้รับความยินยอม เมื่อใดที่แพทย์แจ้งรายละเอียดการรักษาต่างๆ ให้ทราบ เช่น 
วิธีการรักษา ความเสี่ยง วิธีรักษาทางเลือก ความเสี่ยงที่จะเกิดปกติของการรักษาทางเลือกและ
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ผู้รับบริการยินยอม ย่อมเป็นเหตุให้แพทย์ไม่ต้องรับผิดในเรื่องความจงใจ ซึ่งต่อมา 
ก็ต้องพิจารณาว่าประมาทเลินเล่อหรือไม่ โดยพิจารณาว่าการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้าต่ า
กว่ามาตรฐานก็ถือว่าประมาทเลินเล่อได้  แม้จะลงชื่อในใบยินยอมแล้วก็ต้องพิจารณาว่าประมาท
เลินเล่อหรือไม่ซึ่งเป็นคนประเด็นกัน476ดังนั้น การพิสูจน์ความรับผิดของแพทย์ จึงจ าเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องร่วมพิจารณาให้ความเห็น เพ่ือความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
ดังค าพิพากษาศาลฎีกากรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมด้านเลเซอร์ผ่าตัด  มีหน้าที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์เป็นพิเศษ การที่แพทย์ต้องท าการผ่าตัดแก้ไขอีก 3 ครั้ง แสดงว่า
การผ่าตัดมีข้อบกพร่องจึงต้องแก้ไข ซึ่งไม่ได้ใช้ความระมัดระวังการผ่าตัดและไม่แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึง
ขั้นตอนการรักษา ระยะเวลาและกรรมวิธีในการด าเนินการรักษา จนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับความ
เสียหาย นับว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ ถือได้ว่าแพทย์กระท าละเมิดต่อผู้ป่วย477ซึ่งเป็นคดีฟ้องร้อง
ทางการแพทย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 ตามกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผู้รับบริการทางการแพทย์ของประเทศเกาหลีใต้ ผู้ป่วยที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์  สามารถยื่นค าร้องเป็นหนังสือด้วยตัวเองหรือ
มอบหมายตัวแทนยื่นค าร้องต่อส านักงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแห่งเกาหลี  เพ่ือขอให้
ด าเนินการตรวจสอบและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ได้ ยกเว้นกรณียื่นฟ้อง
ต่อศาลแล้ว หรือยื่นต่อคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทของผู้บริโภค และนอกเหนือจากการ       

                                                           
476นพพร โพธิรังสิยากร, การแก้ไขปัญหาคดีทางการแพทย์, ใน สรุปผลการสัมมนาเรื่องการ

แก้ไขปัญหาคดีทางการแพทย์, วันที่ 3 สิงหาคม 2559, ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 8-11. 

477ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 292/2542 (ส่งเสริม). 
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ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ผู้รับบริการและ         
ผู้ให้บริการ โดยความตกลงร่วมกันสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพ่ือให้
พิจารณาข้อพิพาทและเป็นที่สุดได้ และผู้รับบริการยังสามารถยื่นค าขอรับเงินเยียวยาจากส านักงาน
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแห่งเกาหลีได้ตามสิทธิเรียกร้องที่ตนพึงมี จะเห็นได้ว่าการคุ้มครอง
ผู้รับบริการทางการแพทย์ของประเทศเกาหลีใต้ ให้สิทธิผู้เสียหายที่จะร้องเรียนต่อส านักงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทแห่งเกาหลี หรือคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทของผู้บริโภค หรือการฟ้อง
เป็นคดีสู่ศาลก็ได้ ซึ่งต้องใช้สิทธิทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ ความเสียหายจากการรับบริการทาง
การแพทย์เป็นได้ท้ังกรณีทางการแพทย์และกรณีผู้บริโภค 
 ส าหรับกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผู้รับบริการทางการแพทย์ หรือเสริมความงามของประเทศ
ออสเตรเลีย ผู้ที่ประสงค์ร้องเรียนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการรักษา หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการ สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการเรื่องร้องเรียนด้านบริการ
สุขภาพ (Health Care Complaints Commission) และกรณีได้รับความเสียหาย หรือมีความ
บกพร่องจากการใช้สินค้าและบริการสามารถร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคโดยท าเป็นหนังสือยื่น
ต่อคณะกรรมการการแข่งขันและการบริโภคแห่งออสเตรเลีย (Australian Competition & 
Consumer Commission) โดยจะแบ่งแยกภารกิจเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายทางการแพทย์
หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเรื่องร้องเรียนด้านบริการ
สุขภาพ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นธรรมในการให้บริการทางการแพทย์ เช่น สัญญาบริการ การ
ให้บริการ อัตราสินค้าและบริการ การแจ้งข้อมูล เป็นต้น อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การแข่งขันและการบริโภคแห่งออสเตรเลีย 
 จะเห็นได้ว่าสิทธิของผู้รับบริการในคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงาม จึงยังมีความ
เหลื่อมล้ าส าหรับผู้ป่วยที่ประสงค์เข้าใช้บริการตามสิทธิของผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐาน ในการได้รับบริการด้าน
สุขภาพตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากคลินิกเสริมความงามมักไม่ติด
ประกาศแจ้งให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไปไว้ที่คลินิก แต่จะแจ้งเฉพาะด้านเสริมความงามและ
มีค่าบริการที่สูงท าให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการสังคมได้ จึงไม่อาจเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพตามสิทธิ และยังเป็นการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของอาการของโรคที่เจ็บป่วยที่คลินิก
เสริมความงามแจ้งบริการไว้เฉพาะด้านเสริมความงามด้วย ทั้งๆ  ที่คลินิกเหล่านี้ล้วนเป็นคลินิก       
เวชกรรมที่ต้องให้บริการรักษาโรคทั่วไปด้วยตามที่กฎหมายได้ก าหนด ในขณะเดียวกันผู้รับบริการ
เสริมความงามและผู้ป่วยทั่วไป ก็มีสิทธิผู้ป่วยเช่นเดียวกันและสามารถร้องเรียนเป็นเรื่องทาง
การแพทย์ได้ และยังถือเป็นเรื่องคดีผู้บริโภคด้วย เนื่องจากเป็นการรับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ คลินิกเสริมความงามยังมีการให้บริการที่ไม่เหมาะสม
ในบริบทที่เป็นคลินิกเวชกรรม ที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการใช้สิทธิของผู้ป่วยทั่วไป อีกทั้ง
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ผู้รับบริการเสริมความงามนั้นมีความหมายกว้างกว่าผู้ป่วยคือ เป็นผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาล  
จึงมีฐานะเป็นทั้งผู้บริโภคและเป็นผู้ป่วยในคราวเดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในเชิงค านิยาม
ความหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สถานะของผู้รับบริการเสริมความงามก็ท าให้เกิดข้อพิจารณาว่า
คลินิกเสริมความงามนั้นมุ่งบริการรักษาเฉพาะด้านความงาม ที่ไม่ใช่การรักษาอาการของโรค ซึ่งเป็น
งานบริการรักษาของคลินิกเวชกรรม จึงสมควรก าหนดให้เกิดความชัดเจนของงานบริการคลินิกทั้ง
สองประเภทออกจากกัน เพ่ือให้สิทธิผู้รับบริการในแต่ละประเภทต่างๆ นั้นได้รับความคุ้มครองตาม
ลักษณะและมาตรฐานที่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามที่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการและเกิดความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานคลินิกเสริมความงามให้เหมาะสมและชัดเจนในบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
           ดังนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรจัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
ประกันภัยด้านเสริมความงาม และจัดตั้งศูนย์เพื่อท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางการแพทย์ 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่
ใช้ควบคุมและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก
มาตรการทางกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่อาจแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ศึกษา
ได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและแนวทางการสร้างมาตรการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาไว้ในบทที่ 6 เพ่ือให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กลไก
ดังกล่าวในการควบคุมและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถคุ้มครองประชาชนหรือผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นด้วย 



บทท่ี 6 
 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 
6.1 บทสรุป 
 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ ต้องยอมรับว่าคลินิกเสริมความงามแม้จะ
ให้บริการการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ก็เป็นเพียงการให้บริการที่เข้าข่ายวิชาชีพ    
เวชกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ซึ่งหากมองในอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่า
คลินิกเสริมความงาม อาจไม่ใช่คลินิกเวชกรรมตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่ให้
ความหมายและก าหนดประเภทไว้ เนื่องจากคลินิกเสริมความงามเป็นธุรกิจการค้าที่มุ่งสร้างผลก าไร
ของนักธุรกิจ มากกว่าการสร้างระบบการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วย ที่จะช่วยตอบสนองความ
ต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนโดยรวม ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการ
จัดท าบริการด้านสาธารณสุขที่รัฐไม่อาจจัดท าได้อย่างครอบคลุม  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบการ
บริการสาธารณสุขได้ทั่วกันและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในงานบริการของคลินิกเสริมความงามจะยัง
หลงเหลือการให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนอยู่หรือไม่ เนื่องจากในข้อเท็จจริงที่คลินิกเสริม
ความงามปฏิบัติกันเป็นปกติคือ การให้บริการเกี่ยวกับความสวยงามของร่างกายและผิวพรรณ โดย
การแจ้งรายการที่ให้บริการก็เป็นเรื่องของการเสริมความงามและมีราคาสูงและไม่มีการแจ้งการรับ
บริการผู้ป่วยที่มีสิทธิตามหลักประกันทางสังคมและด้านสุขภาพใดๆ อันเป็นการจ ากัดการเข้าใช้
บริการของประชาชนกลุ่มที่ประสงค์รักษาโรคทั่วไปโดยปริยาย ดังนี้ คลินิกเสริมความงาม จึงมีความ
แตกต่างจากค านิยามหรือความหมายตามสถานะของคลินิกเวชกรรม โดยเมื่อพิจารณาจากกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มที่คาดหวังให้เกิดความสวยความงามต่อร่างกายและผิวพรรณ ไม่ใช่ความ
คาดหวังเพ่ือให้พ้นจากภาวะอาการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลเฉกเช่นผู้ป่วยทั่วไป 
รวมถึงระบบการให้บริการที่เน้นบริการเสริมความงามและดูแลผิวพรรณ ไม่ใช่การรักษาพยาบาล
อาการเจ็บป่วยของโรค ตลอดจนการจัดให้มีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการเสริมความงาม
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ ด้วยวิธีการท าการตลาดเพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ขณะที่คลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไปจะไม่มีการจัดท าการตลาดหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือ
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บริการ เนื่องจากการส่งเสริมดังกล่าวไม่ใช่เรื่องท่ีประชาชนจะให้ความสนใจมากนักด้วย อาจเป็นเรื่อง
ของความเจ็บป่วยที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความทุกข์มากกว่าความสุข ซึ่ งอาจเพียงจัดให้มีการ
โฆษณาหรือแจ้งบริการโรคที่ให้การรักษาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้มาตรการในการควบคุมก ากับธุรกิจคลินิก
เสริมความงามของประเทศไทย ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับคลินิกเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงไม่อาจครอบคลุมถึงลักษณะบางประการของคลินิกเสริมความงามที่มี
ความล้ าเส้นออกจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดของคลินิกเวชกรรม เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วย
หรืออาจจะถือได้ว่าเป็นผู้ป่วยตามค านิยาม แต่เป็นผู้ใช้บริการที่ประสงค์ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
ร่างกายเพ่ือความสวยงาม สถานที่ให้บริการมีห้องปฏิบัติการส าหรับผ่าตัดและมีการใช้ยาควบคุม
พิเศษ มีการตกแต่งภายในให้สวยงามและหรูหรา จนอาจไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย การท า
การตลาดที่แข่งขันกันของคลินิกเสริมความงามที่มากเกินไป  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
ผู้บริโภค หรือบุคลากรของคลินิกเสริมความงามกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิ พนักงาน
ขายที่ชักชวนหรือชักจูงประชาชนให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ด้วยการให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวง
เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการบริการ หรือบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ      
เวชกรรมให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามของประเทศไทย จะเห็นได้ชัดเจนว่ากลไกทางกฎหมายที่ใช้
ควบคุมก ากับคลินิกเสริมความงามอยู่ในขณะนี้ไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการให้บริการ
ของคลินิกเสริมความงามและให้การคุ้มครองผู้รับบริการได้ ดังนี้ 
         1. ปัญหาการควบคุมและก ากับดูแลธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 

 ในประเด็นการขออนุญาตประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามนั้น ทุกคนสามารถขออนุญาต
ได้ตามหลักสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ  ภายใต้คุณสมบัติและเงื่อนไขที่
กฎหมายเฉพาะก าหนด ซึ่งผู้ขออนุญาตอาจเป็นบุคคลทั่วไป นิติบุคคล แพทย์ หรือชาวต่างชาติที่มี  
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามโดยบุคคลทั่วไป นิติบุคคลหรือ
ชาวต่างชาติก็ตาม ย่อมมีความคาดหวังผลก าไรจากผลประกอบการของธุรกิจเป็นส าคัญ แต่การใส่ใจ
และให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการอย่างมีระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
นั้น แพทย์ย่อมเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดและแพทย์ยังมีจริยธรรมวิชาชีพเป็นเครื่องมือที่ท า
หน้าที่คอยก ากับความประพฤติของแพทย์อีกด้วย ในขณะที่กลุ่มบุคคลทั่วไป นิติบุคคลหรือ
ชาวต่างชาติ จะไม่มีหลักเกณฑ์จรรยาบรรณหรือมาตรฐานควบคุมก ากับและเน้นให้บริการด้านระบบ
บริการสุขภาพในเชิงพาณิชย์ จนละเลยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ตลอดจนการ
เอารัดเอาเปรียบและความไม่เป็นธรรมในการให้บริการเสริมความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่
กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและดูแลบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ท า
การประกอบวิชาชีพหรือให้การรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาล เพียงแต่ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัด
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ให้มีผู้ด าเนินการสถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการ
ด าเนินการสถานพยาบาลเท่านั้น ท าให้ผู้รับอนุญาตไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบในส่วนนี้    
จึงขาดความเอาใจใส่และการให้ความส าคัญของการควบคุมดูแลการให้บริการรักษาโดยไม่ใช่แพทย์
อันเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ชัดแจ้งว่าจะส่งผลเสียหายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็น
อย่างยิ่ง และเมื่อพิจารณาบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ด าเนินการสถานพยาบาลไม่ควบคุมและดูแล
บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ท าการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  หรือกรณีผู้รับอนุญาตไม่จัดให้มี
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลซึ่ งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
สถานพยาบาล ต่างก็มีอัตราโทษเฉพาะรายตัว แต่ไม่ได้ก าหนดโทษทางปกครองให้ชัดเจนว่าการกระท า
นั้น จะท าให้ผู้รับอนุญาตถูกระงับหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล   
แต่อย่างใด ซึ่งหากก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมและดูแลบุคคลที่ไม่ใช่
แพทย์ท าการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือกรณีผู้รับอนุญาตไม่จัดให้มีผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในสถานพยาบาล ก็จะมีความ
เชื่อมโยงถึงมาตรการลงโทษทางปกครองต่อผู้รับอนุญาตในฐานะเป็นผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
คลินิกเสริมความงามกับผู้อนุญาต และยังสร้างพันธะหน้าที่ให้ผู้รับอนุญาตต้องมีความเอาใจใส่ดูแล
และให้ความส าคัญกับการให้บริการโดยแพทย์ที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้มีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
ที่เข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงาม 
 ส าหรับสภาพปัญหาของงานบริการคลินิกเสริมความงาม มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานของ
คลินิกเสริมความงามคือ ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการในภาวะวิกฤติ  หรือแม้แต่
กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ใช่ผู้ป่วยในคลินิกก็ยังต้องให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพ่ือให้พ้นภาวะวิกฤติ แต่ด้วย
ขนาดและลักษณะที่เป็นคลินิกเวชกรรมที่มีมาตรฐานแบบทั่วไปจึงไม่เพียงพอในการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือกู้ชีวิตผู้รับบริการได้
ทันเวลา อีกทั้งยังมีสภาพปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบให้บริการเสริมความงามโดยไม่ใช่ผู้ประกอบ
วิชาชีพในคลินิก ซึ่งมีความยากต่อการควบคุม เนื่องจากไม่ได้ก าหนดให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทะเบียนและจ านวนบุคลากรในคลินิกที่นอกเหนือไปจากบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการ
ให้บริการเสริมความงามนอกคลินิกหรือไม่ไดข้อรับอนุญาตให้ถูกต้องด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ การตรวจ
คลินิกทีใ่ห้บริการด้านความงาม เป็นเพียงบันทึกการตรวจมาตรฐาน โดยไม่ได้จัดท าขึ้นเป็นหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่ชัดเจน ท าให้คลินิกเสริมความงามไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชี่อถือและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ อีกท้ังความแตกต่างของงานบริการคลินิกเวชกรรมกับคลินิกเสริมความงามที่มีการให้บริการ
ด้านผ่าตัดหรือศัลยกรรมที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการ
ผ่าตัดที่จ าเป็นรวมถึงการใช้ยาควบคุมพิเศษอย่างเช่น โบท็อกซ์ หรือ  ฟิลเลอร์ ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลการติดเชื้อและความสะอาดในห้องผ่าตัด บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย
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วิกฤติอย่างเพียงพอ และการโฆษณาเกี่ยวกับงานบริการคลินิกเสริมความงามจะต้องระบุการรักษาโรค
ทั่วไปไว้ในโฆษณาของคลินิกเสริมความงามด้วย ซ่ึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ถูกต้องด้านบริการ
ของคลินิกเสริมความงาม เป็นต้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคลินิกเสริมความ
งามไว้เป็นการเฉพาะ และแยกประเภทคลินิกเสริมความงามออกจากคลินิกเวชกรรมให้ชัดเจนเพ่ือ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานคลินิกเสริมความงามด้วย 
 2. ปัญหาการควบคุมผู้ให้บริการคลินิกเสริมความงาม  
           ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการคลินิก
เสริมความงามได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลินิกทีจ่ัดตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า พบว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพหรือแพทย์จะไม่อยู่ในเวลาท าการของคลินิก แต่อาจจะมาประจ าการเพ่ือให้บริการตามเวลาที่
ได้นัดหมายผู้ป่วยเท่านั้น และด้วยกฎระเบียบของห้างสรรพสินค้าว่าเมื่อถึงเวลาเปิดท าการ ร้านค้า
ต่างๆ รวมถึงคลินิกเสริมความงามที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า จะต้องเปิดท าการไปพร้อมกันด้วย
ซึ่งจะพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่อยู่ประจ าการในคลินิกและจะใช้วิธีนัดหมายเวลากับผู้ใช้บริการ
เพ่ือความสะดวกของแต่ละฝ่าย อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายที่แพทย์ไม่สามารถ
ควบคุมดูแลกิจการคลินิกเสริมความงามได้อย่างใกล้ชิด  ท าให้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลและถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ แต่การกระท าดังกล่าว
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ไม่มีบทลงโทษทั้งในทางอาญาและทางปกครองที่ชัดเจน จึงไร้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ที่จะต้อง
ควบคุมดูแลกิจการคลินิกเสริมความงามอย่างใกล้ชิด จึงส่งผลให้เกิดการใช้หรือวานผู้ช่วยผู้ประกอบ
วิชาชีพให้บริการทางวิชาชีพหรือใช้เครื่องมือทางการแพทย์กับผู้รับบริการ โดยไม่ค านึงถึงผลเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการกระท าความผิดของผู้ช่วย         
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการใช้เครื่องมือแพทย์เพ่ือท าการรักษาให้แก่ผู้รับบริการในคลินิก โดยไม่มี        
ใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขาย ซึ่งเป็นฝ่ายบริการและ
ดูแลลูกค้า มักใช้วิธีโน้มน้าวโดยใช้ข้อมูลหรือโฆษณาที่หลอกลวงประชาชน ให้เกิดความสนใจในสินค้า
และบริการ หรือดึงรั้งและฉุดยื้อให้ซื้อสินค้าและบริการ อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่
ประชาชนทั่วไป จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลพฤติกรรมและมารยาทต่างๆ ของบุคลากร และมีบทลงโทษต่อทั้งผู้รับอนุญาตและ
บุคลากรด้วย และก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่
ละเลยไมค่วบคุมดูแลกิจการคลินิกเสริมความงามได้อย่างใกล้ชิด  

3. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการ 
           ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้รับบริการที่ส าคัญคือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยในคลินิกตามสิทธิผู้ป่วยที่พึงมี เช่น สิทธิของผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐานในการได้รับบริการ
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ด้านสุขภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิของผู้ป่วยในการได้รับบริการ
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าคลินิกเสริมความงาม
ต่างๆ ไม่แจ้งให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไป แต่จะแจ้งเฉพาะด้านเสริมความงาม ย่อมเป็นการ
เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของอาการของโรคท่ีเจ็บป่วย และมีค่าบริการที่สูงท าให้ประชาชนทั่วไป
ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการสังคมได้ จึงไม่อาจเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิ ด้วยเหตุนี้คลินิก
เสริมความงาม จึงยังมีความจ ากัดสิทธิผู้ป่วยในบางประการ ที่ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการ
รับบริการด้านสุขภาพได้ตามกฎหมายที่รับรองอย่างแท้จริง รวมถึงกรณีผู้รับบริการเสริมความงาม
ได้รับความเสียหายและประสงค์เรียกค่าเสียหาย สามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในฐานะผู้บริโภคได้ ซึ่งสามารถใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปี นับแต่วันที่รู้ถึงความ
เสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย แต่การฟ้อง
เป็นคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีอายุความเพียงหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้
ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันท าละเมิด ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคจะมีอายุความยาวนานกว่าฟ้องต่อศาลเป็นคดีละเมิด จึงคุ้มครอง
ผู้เสียหายได้ดีกว่า และคดีทางการแพทย์มีความเป็นวิชาชีพเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนและต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการให้ความเห็นต่อรูปคดีด้วย จึงต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรของ
กระบวนการทางศาล ซึ่งย่อมเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อผู้รับบริการ โดยเห็นว่าการให้สิทธิทางฐานะ
ผู้รับบริการทางแพทย์เป็นสิทธิผู้บริโภคด้วยนั้น จะท าให้ผู้รับบริการได้รับความเป็นธรรมและมี
ทางเลือกต่อการปกป้องสิทธิของตนได้ดียิ่งขึ้น ส าหรับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แพทยสภา กรณีพบว่าแพทย์ให้การรักษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะลงโทษทางอาญาหรือทาง
ปกครองกับแพทย์ หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณีพบว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด จะลงโทษทางอาญาหรือทางปกครองกับผู้รับอนุญาต
หรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาล รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมาย กรณีมีการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ ไม่ได้มีบทบาทหลักในเรื่องเกี่ยวกับการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากการรับบริการเสริมความงาม นอกจากนี้  ในการตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามของประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่าแม้จะสามารถตรวจสอบผ่านระบบ
ออนไลน์หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ก็มีปัญหาว่าการตรวจสอบคลินิกแห่งใดเป็นคลินิกเสริมความงามหรือ    
ไม่นั้น จะไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน จะแจ้งเพียงว่าเป็นประเภทคลินิกเวชกรรมเท่านั้น  ตามที่
กฎหมายได้ก าหนดประเภทของคลินิก รวมถึงในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลก็ระบุ
ประเภทเป็นคลินิกเวชกรรม จึงท าให้ขาดสาระข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับงานบริการของแต่ละคลินิก   
จนน ามาซึ่งความไม่เข้าใจและไม่รับรู้ถึงความถูกต้องของมาตรฐานคลินิกเสริมความงามที่แท้จริง ซึ่ง
หากมีการก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามให้ชัดเจน จะกระตุ้นให้ผู้รับบริการได้ค้นคว้าข้อมูล



 185 

และใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามและเกิดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ดียิ่งข้ึน 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
       
 จากบทสรุปข้างต้น มีสภาพปัญหาที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ปัญหาการควบคุมและก ากับดูแล
ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ปัญหาการควบคุมผู้ให้บริการคลินิกเสริมความงาม และปัญหาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้รับบริการ ซึ่งแต่ละสภาพปัญหาสมควรได้รับการแก้ไขด้วยมาตรการทางกฎหมาย และ
จัดท าแนวทางที่สามารถเอ้ือต่อการจัดการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
มาตรการทางกฎหมาย และแนวทางการคุ้มครองผู้บริการเสริมความงาม ให้เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละสภาพปัญหาตามล าดับ ดังต่อไปนี้   

1. การควบคุมและก ากับดูแลธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
    1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ  
              ด้วยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เปิดกว้างในการให้บุคคลใดๆ ก็ตาม 
สามารถขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ตามสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่ง
รวมไปถึงบุคคลต่างด้าว ก็ยังสามารถขออนุญาตได้หากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนด การที่กฎหมายดังกล่าวให้สิทธิในการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามอย่างเท่าเทียม   
เป็นผลดีที่จะเกิดความความหลากหลายในการเลือกใช้สินค้าและบริการ และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ผูกขาดสินค้าและบริการ ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม และภาค
เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตด้วยมีการซื้อขาย ใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนเงินตรา การไหลเวียนและ
กระตุ้นการผลิตสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา ท าให้การประกอบธุรกิจและการใช้แรงงานเกิดรายได้ 
ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐ อันเป็นเงินได้แผ่นดินในการน าไปใช้บริหารงานของรัฐ และการ
จัดท าบริการสาธารณประโยชน์ส่วนรวม อย่างไรก็ตาม แม้เป็นสัญญาณที่ดีในภาคเศรษฐกิจและการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐ รัฐเองก็ต้องมีบทบาทและมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับคลินิก
เสริมความงามให้มีประสิทธิภาพด้วยกล่าวคือ เห็นว่าการเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้
ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ถือเป็นการส่งเสริมการลงทุนอย่างหนึ่งที่เป็นนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐ แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจเสริมความงามเป็นการบริการที่ต้องกระท าต่อเนื้อตัว
ร่างกายและสุขภาพของผู้บริโภค ประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจคาดหวังจากผลก าไร จากการประกอบ
กิจการมากกว่าความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยไร้มาตรการควบคุมทางจริยธรรม จนเกิดปัญหาตาม
สื่อสังคมว่าผู้รับบริการเสริมความงามได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิตจากการรับบริการ ซึ่งแตกต่าง
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จากผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ จะมีมาตรฐานทางจริยธรรมควบคุมก ากับโดยสภา
วิชาชีพ อีกทั้งผู้รับอนุญาตมีหน้าที่เพียงจัดให้มีผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการด าเนินการสถานพยาบาลเท่านั้น ท าให้ผู้รับอนุญาตไม่มีภาระ
ผูกพันในความรับผิด กรณีมีการให้บริการรักษาโดยไม่ใช่แพทย์ในคลินิกเสริมความงาม 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1) จัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรักษาจรรยาบรรณการให้บริการของ

สถานพยาบาล โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
กระท าการตามจรรยาบรรณที่ก าหนด เช่น ไม่เรียกร้องสินจ้าง หรือรางวัลพิเศษ นอกเหนือจาก
ค่าบริการที่ควรได้ ไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการเพ่ือผลประโยชน์ของตน ไม่ปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยโดยไมสุ่ภาพหรือบังคับขู่เข็ญหรือหลอกลวงผู้ป่วย ให้หลงเข้าใจผิดเพ่ือประโยชน์ของตน รวมถึง
ให้บริการโดยค านึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ เป็นต้น ทั้งนี้
การไม่รักษาจรรยาบรรณการให้บริการของสถานพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว
จะมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 65 
ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  

   2) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยก าหนดให้ผู้รับอนุญาต    
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท าการ
ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนดังกล่าว ให้ผู้อนุญาตโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล มีอ านาจในการออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได ้ 

   3) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยก าหนดโทษทางปกครอง
ให้ผู้อนุญาต โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ด าเนินการสถานพยาบาลได้ เมื่อฝ่าฝืนมาตรา 34 (1) กรณีที่ต้องควบคุมและดูแลไม่ให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา ชั้น หรือแผนที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการ
ขอรับใบอนุญาต หรือไม่ให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท าการประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล  

   1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดประเภทของคลินิกเสริมความงาม 
            เนื่องด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของงานบริการคลินิกเสริมความงาม มีประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของคลินิกเสริมความงาม เช่น ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ
ในภาวะวิกฤติ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบให้บริการเสริมความงาม โดยไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ในคลินิก และยังเกิดปัญหาให้บริการเสริมความงามนอกคลินิก หรือไม่ขอรับอนุญาตให้ถูกต้อง รวมถึง
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การโฆษณาเกี่ยวกับงานบริการคลินิกเสริมความงาม ที่มีข้อจ ากัดโดยไม่สามารถโฆษณาเฉพาะด้าน
เสริมความงามเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากเป็นคลินิกเวชกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานการให้บริการ
คลินิกเสริมความงามไม่ได้จัดท าเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะที่ชัดเจน แตใ่ช้มาตรฐานคลินิกเวชกรรมทั่วไป 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ข้อ 2 โดยเพ่ิมเติมสถานพยาบาลประเภทคลินิกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวขึ้นอีกหนึ่งประเภทคือ คลินิกเสริมความงาม  
    2) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ 
หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ข้อ 4 โดยเพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องจัดให้มีใน
คลินิกเสริมความงาม เช่น ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับการบริการเสริมความงามโดยมีรายการและ
ปริมาณที่เพียงพอ ตู้เย็นส าหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นต้น  
             อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตว่าคลินิกเสริมความงามที่จัดอยู่ในประเภทคลินิกเวชกรรม ซึ่ง
ยึดโยงกับการประกอบวิชาชีพภายใต้สภาวิชาชีพคือ แพทยสภา การแยกคลินิกเสริมความงามออก
จากคลินิกเวชกรรม ตามความเห็นของผู้ศึกษาอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากแพทยสภามีการก าหนด
สาขาไว้ชัดเจนแล้วว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะต้องประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประเภท
เวชกรรม ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาและไม่มีหลักสูตรเกี่ยวกับ
เสริมความงามแต่อย่างใด การแยกคลินิกเสริมความงามดังกล่าว อันจะไม่สอดคล้องตามหลักสูตร
สาขาวิชาชีพที่ก าหนดได้ ดังนี้ จึงเห็นว่าสามารถแก้ไขเกี่ยวกับแนวปฏิบัติได้อีกวิธีหนึ่งกล่าวคือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถสร้างรูปแบบหรืออัตลักษณ์ของคลินิก
เสริมความงามที่แฝงอยู่ในรูปคลินิกเวชกรรม ไปพร้อมกันกับการสร้างมาตรฐานของคลินิกได ้เช่น 
    ก. ก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามเป็นการเฉพาะ ออกจากคลินิกเวชกรรมที่
ให้บริการรักษาโรค เช่น ธนโชติคลินิกเสริมความงาม 
    ข. ใช้วิธีการก ากับข้อความในชื่อคลินิก เช่น ธนโชติคลินิกเวชกรรม (เสริมความงาม , 
ศัลยกรรมความงาม) หรือ ธนโชติคลินิกเสริมความงาม (คลินิกเวชกรรม) เป็นต้น 
    ค. ใช้วิธีก าหนดสัญลักษณ์ ที่สื่อสารให้เข้าใจได้ว่าเป็นคลินิกเสริมความงาม 
    การก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามตามวิธีการข้างต้น จะช่วยสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน ในการที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และผู้รับอนุญาตสามารถเปิดเผยการ
ให้บริการเกี่ยวกับเสริมความงามได้ชัดเจนและแจ้งข้อมูลให้ทราบได้ครบถ้วน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ลดความไม่เข้าใจตรงกันของทั้งสองฝ่าย เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีในการใช้บริการ 
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   1.3 ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานของคลินิกเสริมความงาม 
   ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น ในปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดประเภทของ

คลินิกเสริมความงาม ซึ่งคลินิกเสริมความงามใช้มาตรฐานเช่นเดียวกับคลินิกเวชกรรม แต่คลินิกเสริม
ความงามมีลักษณะในการให้บริการที่แตกต่างจากคลินิกเวชกรรม ที่มีการจัดให้บริการด้านความงาม 
จึงมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแตกต่างไปจากคลินิกเวชกรรม เช่น เครื่อง  
ทรีตเม้นต์ เครื่องเลเซอร์ เครื่องไอออนโต เครื่องโฟโน เครื่องกรอผิว อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น 
จึงมีระบบการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะต่างไปจากคลินิกเวชกรรม โดยเห็นว่าหากมีการก าหนด
ประเภทคลินิกเสริมความงามไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เพ่ือความสอดคล้องและความเหมาะสมก็ควรที่จะ
ก าหนดมาตรฐานคลินิกเสริมความงามให้เป็นไปอย่างเดียวกัน นอกจากนี้ เห็นว่าเรื่องระยะเวลาที่
อนุญาตให้คลินิกเสริมความงามเปิดให้บริการไม่มีก าหนดเวลาเอาไว้อย่างไร จึงท าให้คลินิกบางแห่งที่
เปิดในช่วงเย็นถึงค่ า เกิดปัญหากรณีผู้รับบริการที่ต้องยาสลบกรณีผ่าตัดศัลยกรรมที่ยังไม่ฟ้ืนหรือ
ร่างกายไม่พร้อมออกจากคลินิก อาจมีการปล่อยให้ผู้รับบริการนอนค้างแรมในคลินิก ซึ่งเป็นการใช้
สถานพยาบาลแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ให้เป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน จึงเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง  

   จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1) จัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของคลินิกเสริม 

ความงาม โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 โดยยึดมาตรฐานของคลินิกเวชกรรมเป็นมาตรฐานหลัก และก าหนดมาตรฐานเฉพาะ
ส าหรับคลินิกเสริมความงาม เช่น ขนาดและลักษณะห้องปฏิบัติการหรือผ่าตัด การจัดเก็บรักษาและ
ท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การควบคุมการติดเชื้อ ความปลอดภัยการตกแต่งคลินิก    
การโฆษณาบริการเสริมความงาม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก จ านวนและ
ประเภทบุคลากรที่เก่ียวข้องหรือทีมแพทย์ช่วยเหลือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน มีคณะกรรมการบริหารด้าน
ความปลอดภัยและวิธีการรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ การรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิต
ของผู้รับบริการที่เกิดขึ้นในสถานที่ให้บริการ การจัดให้มีหลักประกันส าหรับช่วยเหลือผู้รับบริการที่
ได้รับความเสียหายจากการศัลยกรรม การออกบูธและจัดทดสอบผิวหรือความงาม เป็นต้น ทั้งนี้    
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของคลินิกเสริมความงาม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังกล่าว จะมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 
65 ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  

   2) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ข้อ 4 โดยเพ่ิมเติมลักษณะการให้บริการของคลินิกเสริมความงามใน
เรื่องของเวลาเปิดท าการของคลินิกเสริมความงาม ต้องอยู่ระหว่างช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. 
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เนื่องจากต้องมีเวลาสองชั่วโมงส าหรับการพักฟ้ืนก่อนเวลาเที่ยงคืน ซึ่งจะข้ามเป็นวันใหม่และสะดวก
ในการส่งตัวผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอ่ืนกรณีจ าเป็น อีกทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ
มาตรฐานสถานพยาบาลหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สะดวกและง่ายขึ้น   

2. ควบคุมผู้ให้บริการคลินิกเสริมความงาม 
            2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ 
                  เนื่องด้วยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ให้สิทธิผู้ประกอบ
วิชาชีพซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล สามารถให้บริการในคลินิกเสริมความงามได้ไม่เกินสองแห่ง  
โดยจะต้องอยู่ควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด ด้วยการดูแลให้บริการถึงสองแห่งอาจ
ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถเดินทางมาให้บริการได้ เนื่องจากด้วยปัญหาของระยะทางของ
คลินิกสองแห่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้แจ้งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลไว้ และแม้ว่ากฎหมายจะได้
ก าหนดให้ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ต้องแสดงประจักษ์ว่าสามารถควบคุมดูแลคลินิกทั้งสองแห่งได้
โดยใกล้ชิด โดยแสดงวันและเวลาดูแลสถานพยาบาลทั้งสองแห่ง และแสดงที่ตั้งของสถานพยาบาล
แห่งแรกและระยะห่างของสถานพยาบาลทัง้สองแห่งไว้ก็ตาม พบว่ามีการแสดงรายละเอียดที่ต้องแจ้ง
ไม่ครบถ้วนหรือไม่แสดงไว้เลย โดยเฉพาะการแจ้งและแสดงการควบคุมดูแลคลินิกเสริมความงาม
ระหว่างต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบฐานข้อมูลคลินิกเสริมความงามได้ยากและเป็น
อุปสรรคในการตรวจสอบ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลทะเบียนคลินิกไว้เป็นฐานเดียวกัน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคลินิกเสริมความงามที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่จะต้องเปิดท าการพร้อมเวลาท าการของ
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นกฎระเบียบภายในของห้างสรรพสินค้า จึงท าให้แพทย์ผู้ให้บริการไม่สามารถ
อยู่ประจ าตลอดเวลาท าการของคลินิกได้ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งและการไม่อยู่
ควบคุมดูแลกิจการคลินิกเสริมความงามอย่างใกล้ชิดของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ไม่มีบทลงโทษ
ตามกฎหมาย จึงไม่มีมาตรการในการควบคุมก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล       
จึงอาจมีการใช้หรือวานผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาชีพหรือใช้เครื่องมือทางการแพทย์
กับผู้รับบริการโดยไม่ค านึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ  

    จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
              1) แก้ ไขเ พ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ข้อ 3 โดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกเสริมความงาม ที่ตั้ง
อยู่ในห้างสรรพสินค้าและมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถมาประจ าการตามเวลาของคลินิกได้ สามารถ
แขวนป้ายที่แสดงว่ายังไม่สามารถเปิดท าการได้ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยที่คลินิกยังสามารถเปิด
หน้าร้านจัดเตรียมความพร้อมตามเวลาของห้างสรรพสินค้าได้ปกติ  เพ่ือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของห้างสรรพสินค้าด้วย  
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              2) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการด าเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 ข้อ 4 โดย
เพ่ิมองค์ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้แพทย์เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลได้ไม่เกินสองแห่ง ซึ่ง
อนุญาตเพียงเท่าที่แพทย์จะให้บริการได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ระยะทาง เวลาท าการของคลินิก
แห่งที่สอง ภารกิจต้นสังกัด ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย ศักยภาพของแพทย์ และความ
เหมาะสมของการอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลแห่งที่สอง เป็นต้น  

    3) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยก าหนดให้ผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 25 เช่น กรณีไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาล
ได้โดยใกล้ชิด หรือกรณีเป็นผู้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง เป็นต้น ก าหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน
ดังกล่าว ให้ผู้อนุญาตโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาลได ้ 
              2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ใ ห้บริการและ   
พนักงานขาย 
              เนื่องจากผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขาย เป็นบุคลากรที่
เป็นฝ่ายสนับสนุนงานบริการของคลินิกเสริมความงาม และไม่มีกฎหมายควบคุมก ากับอย่างชัดเจน
หากผู้รับบริการได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากบุคลากรเหล่านี้  ก็จะไม่อยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งเห็นว่าบุคลากรที่ให้บริการในทุกงาน
บริการของคลินิกก็เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งสิ้น และบุคลากรก็มีหน้าที่รักษาและดูแล
จ านวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานบริการ  

   ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมมาตรฐานการให้บริการของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการและพนักงานขายโดยบัญญัติไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐาน
การให้บริการของคลินิกเสริมความงามเป็นฉบับเดียวกัน เช่น การรักษาพฤติกรรมและมารยาทต่างๆ
ของบุคลากร การไม่กระท าการที่เป็นการประกอบวิชาชีพไม่ว่ากรณีใดๆ การใช้วิธีการชักชวนหรือ 
โน้มน้าว ต้องมีข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและไม่หลอกลวง เพ่ือผลประโยชน์ของตน รวมถึงให้ผู้อนุญาต
จัดท าระเบียบข้อบังคับการท างานให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว พร้อมก าหนดบทลงโทษส าหรับ
บุคลากรที่กระท าการฝ่าฝืนมาตรฐาน ตลอดจนจัดท ารายงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากรทั้งหมด 
จ านวนบุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเคลื่อนไหว ที่อาจมีการโยกย้ายหรือลาออกโดย
รายงานทุกสามเดือน เพ่ือให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
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3. การคุ้มครองผู้รับบริการคลินิกเสริมความงาม 
    3.1 ปัญหาเกี่ยวกับข้อก าหนดของสิทธิผู้รับบริการ 

     ผู้รับบริการเสริมความงาม แม้จะได้รับการรักษาจากแพทย์ แต่ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นผู้ป่วย
ได้เลยทีเดียว เนื่องจากสภาวะอาการของผู้รับบริการเสริมความงาม ไม่มีลักษณะทางอาการของโรค
หรืออาการป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา แต่เป็นภาวะของคนที่ปกติที่ต้องการเสริมเติมแต่งหน้าตา 
ร่างกายและผิวพรรณให้มีความสวยงามและดูดีขึ้นเฉพาะบุคคล ดังนี้ สิทธิของผู้รับบริการเสริม   
ความงาม จึงอาจมีความแตกต่างกับสิทธิผู้ป่วยกล่าวคือ สิทธิของผู้รับบริการเสริมความงาม ไม่ใช่สิทธิ
ของผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐานในการได้รับบริการด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่สิทธิที่ต้องค านึงถึงหลักการ
เลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีคลินิกเสริมความงามต่างๆ ไม่ติดประกาศแจ้งให้บริการเกี่ยวกับ
การรักษาโรคทั่วไปไว้ที่คลินิก แต่จะแจ้งเฉพาะด้านเสริมความงามและมีค่าบริการที่สูงท าให้ผู้ป่วยที่
ประสงค์เข้ารับการรักษาโรคทั่วไป หรือคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการสังคมได้
จึงไม่อาจเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิและยังเป็นการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของอาการ
ของโรคท่ีเจ็บป่วยอีกด้วย 

    ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้ก าหนดสิทธิผู้รับบริการเสริมความงาม ให้เป็นสิทธิเฉพาะ
เท่าท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงบนพื้นฐานสิทธิผู้ป่วยและรัฐธรรมนูญ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ
กระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอ่ืนของ
สถานพยาบาลและสิทธิผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) เช่น สิทธิรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องมือและยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษที่ใช้กับร่างกาย สิทธิในการย้ายหรือเปลี่ยน
คลินิกหรือแพทย์ที่ให้บริการ หากเกิดข้อกังวล สิทธิในการยกเลิกสัญญา หากพบว่าคลินิกหรือแพทย์
เคยถือถูกด าเนินคดี หรือกระท าความผิดเกี่ยวกับเสริมความงาม เป็นต้น และเห็นว่าหากได้ก าหนด
ประเภทคลินิกเสริมความงามไว้ชัดเจนแล้ว ก็จะไม่ต้องติดประกาศแจ้งให้บริการเกี่ยวกับการรักษา
โรคทั่วไปไว้ที่คลินิกและไม่ต้องแจ้งรับสิทธิสวัสดิการสังคม เนื่องจากเป็นการให้บริการเฉพาะทาง
ความงาม จะช่วยขจัดปัญหาว่าคลินิกเสริมความงามสกัดกั้นการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิ
และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างของอาการของโรคท่ีเจ็บป่วยอีกด้วย 

    3.2 ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลคลินิกเสริมความงาม 
    หากได้มีการก าหนดประเภทคลินิกเสริมความงามไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนแล้ว 

ประชาชนก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามและยังจะสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ในการที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ และผู้รับ
อนุญาตสามารถเปิดเผยการให้บริการด้านความงามได้ชัดเจนขึ้น และแจ้งข้อมูลให้ทราบได้ครบถ้วน        
ลดความไม่เข้าใจตรงกันของทั้งสองฝ่ายเพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีในการใช้บริการ 
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    ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้จัดการฐานข้อมูล เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามในระบบ
ออนไลน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะต้องแสดงทั้งชื่อ ประเภทการให้บริการและที่ตั้งของคลินิก แสดง
รายละเอียดและรูปภาพเกี่ยวกับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล พร้อมเลขที่อนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสาขาเฉพาะทาง (ถ้ามี) รวมถึงแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ให้บริการในคลินิก ตลอดจนแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล และใบรับรองการตรวจมาตรฐานคลินิกเสริม
ความงามประจ าปี และประวัติเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกฎหมายไว้ด้วย นอกจากนี้ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ในฐานะหน่วยงานควบคุมและก ากับดูแลสถานพยาบาล ควรก าหนดแนวทางการตรวจสอบ
ข้อมูลคลินิกเสริมความงามทีส่ามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชน โดยเฉพาะในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกล่าวคือ เห็นว่าในการตรวจสอบ
ข้อมูลคลินิกเสริมความงามด้วยตนเองของประชาชน อาจท าให้ประชาชนไม่แน่ใจว่าคลินิกแห่งนั้น
ได้รับอนุญาตถูกต้องและมีมาตรฐานจริงหรือไม่ ก็สามารถตรวจสอบด้วยวิธีแสกนรหัส  หรือ QR 
Code (Quick Response) ได้ที่คลินิกเสริมความงาม โดยต้องจัดท าและก าหนดติดตั้งรหัส รวมถึง 
การแสดงรหัสที่บริเวณหน้าคลินิกเสริมความงามทุกแห่งทั่วประเทศ  และสามารถตรวจสอบผ่าน 
Application บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
เพ่ือให้การคุ้มครองประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยในการพิจารณา
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะต้องปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  

    3.3 การคุ้มครองผู้รับบริการเสริมความงาม 
              ด้วยสถานะของผู้รับบริการเสริมความงาม มีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในฐานะผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และสถานพยาบาล
อันเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งกฎหมายทั้ง
สองฉบับให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเชิงมาตรฐาน ซึ่งหากพบว่ามีกรณีไม่ได้มาตรฐานก็จะลงโทษทาง
อาญาหรือทางปกครองกับผู้ให้บริการหรือผู้รับอนุญาตเท่านั้น แต่กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความ
เสียหายและประสงค์เรียกค่าเสียหายหน่วยงานทั้งสอง จะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา
ค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ได้มีหน้าที่อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้รับบริการเสริมความงาม ที่ได้รับความ
เสียหายสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะผู้บริโภค หรือ
เรียกร้องต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้ป่วยที่ใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 
เพ่ือให้ด าเนินการไกล่เกลี่ยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และหากการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จยังใช้
สิทธิฟ้องต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค หรือฟ้องด้วยตนเองเป็นคดีละเมิดก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสิทธิของ
ผู้รับบริการได้รับการรับรองให้ใช้สิทธิได้กว้างขวาง  
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    จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการประกันภัยด้านเสริมความงาม ภายใต้พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ต้องมีหน้าที่ก ากับและส่งเสริมให้มีการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยด้านเสริมความงาม เพ่ือที่ผู้รับอนุญาตคลินิกเสริมความงามจะได้จัดท า
ประกันภัยความเสียหายด้านเสริมความงาม อันเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและ 
ลดจ านวนข้อร้องเรียนได ้

    2) จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายทางการแพทย์ โดยแพทยสภา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และสมาคมด้านความงามที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ผู้เสียหายและแพทย์ เพ่ือลดข้อขัดแย้งในการน าคดีขึ้นสู่ศาล อย่างไรก็ตาม เห็นว่าแพทย์ควรได้รับ
ความคุ้มครองจากการให้บริการ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจได้รับการบาดเจ็บหรือติดเชื้อจากการปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

    3) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
    4) จัดตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยงการให้บริการด้านเสริมความงาม กระทรวงสาธารณสุข    

 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น จะช่วยแก้ไขสภาพปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในปัญหาด้านการ

ควบคุมและก ากับดูแลธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ปัญหาการควบคุมผู้ให้บริการคลินิกเสริมความงาม 
และปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับบริการ ด้วยมาตรการทางกฎหมายที่มีความชัดเจน และมีบท
ก าหนดโทษ ทั้งในทางอาญาและทางปกครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้การควบคุมและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันด าเนินการตามกลไก
ดังกล่าว เพ่ือให้การควบคุมและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคุ้มครองด้านสุขภาพของคนในสังคมโดยรวม 
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กฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จ าเป็น  

ประจ าสถานพยาบาล พ.ศ.2558.  ราชกิจจานุเบกษา.  132 (2 เมษายน 2558). 
กฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล  

ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ.
2558.  ราชกิจจานุเบกษา.  132 (2 เมษายน 2558). 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  
พ.ศ.2558. ราชกิจจานุเบกษา.  132 (2 เมษายน 2558). 

กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558.  ราชกิจจา
นุเบกษา.  132 (2 เมษายน 2558). 

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ
ผู้ป่วยและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545.  ราชกิจจานุเบกษา.  119 (28 
สิงหาคม 2545). 

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545.  ราชกิจจานุเบกษา.  119 (28 
สิงหาคม 2545). 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.  คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน:  
          กระบวนการช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักอาชีพ.  กรุงเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน,   
          2559. 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองกฎหมาย.  บันทึกการตรวจสถานพยาบาลและการประกอบกิจการ

ของสถานพยาบาล (คลินิกเวชกรรม) ตามโครงการตรวจสถานพยาบาลที่ให้บริการด้าน
เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 .  19 มกราคม 2560.  (เอกสารไม่
ตีพิมพ์เผยแพร่). 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองกฎหมาย.  ผลสรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559).  29 มีนาคม 2559.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองกฎหมาย.  หลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ.  บันทึกที่ สธ 0707.06/2264.  3 มิถุนายน 2559 เรื่อง การรับ
เรื่องร้องเรียน.  กระทรวงสาธารณสุข. 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  ค าสั่งคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ 1.  29 เมษายน 2559.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  ค าสั่งคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ 2.  29 เมษายน 2559.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล. ครั้ง
ที่ 1/2559.  5 พฤศจิกายน 2558. 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล.  ครั้ง
ที่ 5/2559.  13 พฤษภาคม 2559. 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ.  บันทึกที่ สธ 0702.06/4355.  23  
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   พ.ศ. 
2541.  กระทรวงสาธารณสุข. 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  Joint Commission International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับ
สากล: Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ.  นนทบุรี: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559. 

กรุงเทพธุรกิจ.  ร้องเรียนศัลยกรรมความงามปี 58 พุ่งเกิน 100% .  ค้นวันที่ 25 สิงหาคม 2560 จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676725. 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 .  ราชกิจจานุเบกษา. 
123 (1 พฤศจิกายน 2549). 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2548.  ราชกิจจานุเบกษา.  12 (11 กรกฎาคม 2548). 

คณะกรรมการสถานพยาบาล.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล.  ครั้งที่ 7/2559.  6 
กรกฎาคม 2559. 

ฐานเศรษฐกิจ.  ธุรกิจความงามคึกคัก เทรนด์คลินิกแพทย์พุ่ง เหตุน่าเชื่อถือผลลัพธ์ดี .  ค้นวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://www.thansettakij.com/content/208741. 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และสุธี ศุภนิตย์.  โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549: 
การคุ้มครองผู้บริโภค.  นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2541. 

ธันยาพร เล้าโสภารมย์ .  ปรับกลยุทธ์ คลินิกเสริมความงาม พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  SCB 
Economic Intelligence Center.  กรุงเทพมหานคร: ธนาคารไทยพาณิชย์, 2559. 

นพพร โพธิรังสิยากร.  การแก้ไขปัญหาคดีทางการแพทย์.  สรุปผลการสัมมนาเรื่องการแก้ไขปัญหาคดี
ทางการแพทย์.  วันที่ 3 สิงหาคม 2559.  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร.  หน้า 
8-11. 

บรรเจิด สิงคะเนติ.  การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบ
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ต่อสิทธิมนุษยชน.  นครปฐม: มิสเตอร์ ก๊อปปี้, 2555. 
บรรเจิด สิงคะเนติ.  หลักทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน.  เอกสารประกอบค าบรรยาย หลักสูตรนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  รวมค าบรรยาย การบรรยายครั้งที่ 3 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ.  ส านักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 12 มิถุนายน 2558. 
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลา, 2559. 
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

สถานพยาบาลหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล.  ราชกิจจานุเบกษา.  135 (30 มกราคม 
2561). 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2541 เรื่อง โรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล.  ราชกิจจานุเบกษา.  116 (12 มกราคม 2542). 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาลการ
บริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3).  
ราชกิจจานุเบกษา.  116 (23 ธันวาคม 2542). 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 และตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวน
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558.  ราชกิจจานุเบกษา.  132 (26 พฤศจิกายน 2558). 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558.  ราชกิจจานุเบกษา.  
132 (17 กรกฎาคม 2558). 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณายาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา
รักษาหรือป้องกัน พ.ศ.2520.  ราชกิจจานุเบกษา.  94 (22 กุมภาพันธ์ 2520). 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา พ.ศ.2556.  ราชกิจจานุเบกษา.  130 (22 มีนาคม 
2556). 

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 เรื่อง การก าหนดสินค้า
และบริการควบคุม.  ราชกิจจานุเบกษา.  133 (25 มกราคม 2559). 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ.2553.  ราชกิจจานุเบกษา.  127 (15 ธันวาคม 2553). 

ประดินันท์ ประดับศิลป์ และลักษณา เกตุเตียน.  จรรยาบรรณของผู้ท าบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงินที่อยู่นอกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557. 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.  ราชกิจจานุเบกษา.  42 (11 พฤศจิกายน 2468). 
ผู้จัดการออนไลน์-Manager Online.  เล็งก าหนด ‘ราคากลางยา’ แก้ รพ.เอกชน ขูดรีด สธ.ขอค่ารักษา-เซอร์วิส

ชาร์จขึ้นเว็บ ช่วย ปชช.ตัดสินใจ. ค้นวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จาก http://www.manager.co.th/asp-
bin/PrintNews.aspx?NewsID=9580000055426. 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552.   
ราชกิจจานุเบกษา.  126 (22 มิถุนายน 2552). 

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542.  ราชกิจจานุเบกษา.  116 (31 มีนาคม 2542). 
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ.2484.  ราชกิจจานุเบกษา.  58 (30 ธันวาคม 2484). 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.  ราชกิจจานุเบกษา.  96 (4 พฤษภาคม 2522). 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541).  ราชกิจจานุเบกษา.  115 (24 มีนาคม 

2541). 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551.  ราชกิจจานุเบกษา.  125 (5 มีนาคม 2551). 
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558.  ราชกิจจานุเบกษา.  132 (8 กันยายน 2558). 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510.  ราชกิจจานุเบกษา.  84 (20 ตุลาคม 2510). 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522).  ราชกิจจานุเบกษา.  96 (13 พฤษภาคม 2522).
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551.  ราชกิจจานุเบกษา.  125 (25 กุมภาพันธ์ 2551). 

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540.  ราชกิจจานุเบกษา.  114 (16 พฤศจิกายน 2540). 
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559.  ราชกิจจานุเบกษา.  133 (31 มีนาคม 

2559). 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559.  ราชกิจจานุเบกษา.  133 (20 ธันวาคม 2559). 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2504.  ราชกิจจานุเบกษา.  85 (17 ตุลาคม 2504). 
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