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ในปัจจุบันประเทศไทยมีการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรอยู่อย่างแพร่หลาย  แต่การประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรในประเทศไทยยังไม่มีบทกฎหมายใดๆเข้ามาควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมา
ตรอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเข้าสู่วิชาชีพในการกำหนดคุณสมบัติความรู้พื้นฐานของผู้ที่จะทำ
การประกอบวิชาชีพและการพิจารณาอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพ  การควบคุมการประกอบ
วิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ , มาตรการบังคับให้การประกอบ
วิชาชีพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งบทกำหนดโทษแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ส่งผลให้ผู้ที่ ไม่มีความรู้ความสามารถในวิชาทัศนมาตรศาสตร์สามารถประกอบวิ ชาชีพ
ทัศนมาตรได้ ทำให้การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในปัจจุบันไม่มีมาตรฐานจรรยาบรรณซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้รับบริการ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความจำเป็น
ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศมาตร  โดยทำการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  นำไปสู่ข้อเสนอใน
การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยกฎหมาย  โดยกำหนดเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ 
มาตรการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งบทกำหนดโทษทางอาญาสำหรับการฝ่าฝืน 
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At present, Thailand has a wide range of practice of optometry. However, in 

Thailand, there is no law to control the practice of optometry, whether it is a process 

to enter the profession to determine the qualifications, basic knowledge of those who 

will practice and consider allowing. Do practice of optometry in accordance with the 

professional ethics standards, measures to enforce the practice of optometry according 

to the specified conditions. Including penalties for those who practice of optometry 

without permission. Resulting in people who do not have the knowledge and ability in 

optometry to practice optometry As a result, the current profession of vision is not 

ethical standards which may cause damage to clients. Therefore, this thesis has been 

conducted with the objective of studying the necessity of establishing legal measures 

to control practice of optometry. By conducting a comparative study with foreign laws 

relating to the practice of optometry Lead to proposals to regulate the profession of 

perspective measurement by law By stipulating conditions for professional practice 

Measures to enforce compliance with the law, including criminal penalties for violations 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดจากความสนใจและความมุ่งมั่นของผู้เขียนในอันที่จะทำการศึกษา
ค้นคว้าเชิ งวิชาการในประเด็น เรื่องการควบคุมเรื่องการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  ผู้ เขียน
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้เขียนและได้กรุณาให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าของ
ผู้ เขียนตั้ งแต่ เริ่มต้นจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.วริยา ล้ำเลิศ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำอันมีคุณค่าต่อผู้เขียนทำ
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่านที่
ได้ประสิทธิประศาสตร์วิชาความรู้ให้แก่ผู้เขียน เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ที่ประสานงานการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนทำให้ผู้เขียนประสบความสำเร็จในการศึกษาตามท่ี
ตั้งใจไว้ 

ท้ายสุดผู้เขียนขอขอบคุณ คุณศศิธร ประจักษ์ทิพย์ ภรรยาของผู้เขียนผู้ซึ่งเป็นนักทัศนมาตรที่
ทำให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจในการทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ ทั้งยังได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลวิชาการ
ทางทัศนมาตรศาสตร์และได้ให้มุมมองในฐานะนักทัศนมาตร ตลอดจนส่งเสริมและให้กำลังใจผู้เขียนใน
การศึกษาค้นคว้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนลุล่วงเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณเด็กชายพบธรรม 
สมโภชพิสุทธิ์ บุตรของผู้เขียนที่เกิดมาในช่วงที่ผู้เขียนจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้และกำลังเจริญเติบโต
ในช่วงวัยทารกโดยไม่รบกวนการศึกษาค้นคว้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้เขียนมากนัก 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการศึกษาค้นคว้าจนเสร็จสมบูรณ์โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  หากวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อันมีคุณค่าไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ผู้เขียนขอกราบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ผู้เขียนที่กล่าวมาข้างต้น หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอ
น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เนื่องจากดวงตาของมนุษย์นั้นเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญของร่างกายแต่อย่างไรก็ตามดวงตาก็
เป็นอวัยวะของมนุษย์ที่มีความบกพร่องได้ง่ายที่สุดในแง่มุมของประสิทธิภาพการมองเห็นไม่ว่าจะเป็น
ภาวะสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงหรือที่เรียกว่าปัญหาสายตา ทำให้ในปัจจุบันมีการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการมองเห็นหรือปัญหา
สายตาจำนวนมากซ่ึงอยู่ในรูปแบบการให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตา จำหน่ายเลนส์สัมผัส
(คอนแทคเลนส์) โดยมีลักษณะของการประกอบกิจการในลักษณะที่ เป็นศูนย์ให้บริการเฉพาะทาง 
ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไป ร้านค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในโรงพยาบาลทั้งร้านค้าที่มี
ลักษณะเป็นการถาวรหรือร้านค้าที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว หน่วยรถเคลื่อนที่ แผงลอยในตลาดนัด 
รวมทั้งร้านที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยบาทจนถึงหลักล้านบาท  
ทั้งนี้การให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการมองเห็นหรือปัญหาสายตาถือว่าเป็นการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เนื่องจากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง 
การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ซึ่งได้ให้
ความหมายของคำว่าทัศนมาตร ไว้ว่า ทัศนมาตรหมายถึง การประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของ
มนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็นโดยใช้เครื่องมือที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกำหนด และแก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา 
เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา โดยไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติเนื่องจากระบบ
ประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของการหักเหของแสงและไม่รวมถึงการแก้ไข
ความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด และไม่รวมถึงการใช้เลเซอร์ ชนิดต่าง ๆ ด้วย1 ดังนั้นการ

 
1 ข้อ 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำ

การประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
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ให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการมองเห็นหรือปัญหาสายตาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด
หรือประกอบกิจการในลักษณะใดถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

สำหรับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
โดยกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ทำให้กระบวนการการเข้าสู่วิชาชีพทัศนมาตรนั้นผู้ที่จะทำการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้นการไม่มี
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ มาควบคุมการประกอบวิชาชีพทำให้ไม่มีองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ที่
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรรวมทั้งทำให้ไม่มีมาตรการที่กำหนดให้ผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพ  
ทัศนมาตรต้องทำการประกอบวิชาชีพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทำสภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติหรือผ่าน
การศึกษาหรือจบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในวิชาทัศนมาตรศาสตร์ การแก้ความผิดปกติเกี่ยวกับการ
มองเห็นหรือการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแต่อย่างใดเพียงแต่สามารถใช้เครื่องมือในแก้ไขการ
แก้ไขความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นที่อาจจะได้รับการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรืออบรมการ
ใช้เครื่องมือเบื้องต้นจากผู้จำหน่ายเครื่องมือ หรือในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็สามารถ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ทั้งที่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในทางวิชาการทัศนมาตรศาสตร์โดยเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และอนุมัติการเรียนการสอนหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัย
รามคำแหง มีมติอนุมัติให้แยกหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ออกจากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และให้จัดตั้งเป็น “คณะทัศนมาตรศาสตร์” ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
25552 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการระดับมาตรฐานสากล สามารถประกอบ
วิชาชีพทางทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ทัศนศาสตร์-เลนส์สายตาและทัศนศาสตร์ เชิง
อุตสาหกรรม (Ophthalmic and Optical Industries) และทัศนวิทยาศาสตร์ (Vision Science) 
สามารถดูแล แก้ไขและฟ้ืนฟู รวมถึงการป้องกันสุขภาพทางสายตาแก่ประชาชนทั่วไป  โดยผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์นั้นสามารถตรวจวินิจฉัยและแก้ปัญหาสายตา ทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้คำแนะนําและการปรึกษาปัญหาสายตาตามหลักทัศนมาตรศาสตร์  
โดยการแก้ปัญหาสายตาระดับบุคคลได้นั้นสามารถให้การวินิจฉัยปัญหาสายตาได้ให้การแก้ไขความ

 
2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะทัศนมาตรศาสตร์, ประวัติความเป็นมาคณะทัศนมาตร

ศาสตร์, ค้นวันที่ 30 เมษายน 2560 จาก http://www.opto.ru.ac.th/index.php?option 
=com_content&view =article&id=3&Itemid=103 
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ผิดปกติของสายตาด้วยวิธีต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐานด้านทัศนมาตรศาสตร์3  

นอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดการสอนหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตอีก คือ
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิตนั้น ถือเป็นวิวัฒนาการ
ของการยกระดับการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาให้เป็นการประกอบวิชาชีพเฉพาะที่
จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางของผู้ให้บริการเพ่ือให้ผู้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกยังได้กำหนดมาตรฐานสาธารณสุขไว้ว่าต้องมี
นักทัศนมาตรศาสตร์ 1 คนต่อประชากร 6,000-10,000 คน4 ทำให้เกิดประเด็นปัญหาที่จะต้อง
พิจารณาอย่างยิ่งว่าการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้นจักต้องควบคุมโดยกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใด 
ๆหรือไม่ แค่ไหนอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกระบวนการการเข้าสู่วิชาชีพ การกำหนดคุณสมบัติ
และมาตรฐานทางวิชาการของผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร องค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่
รับผิดชอบในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ การกำหนดเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ มาตรการและ
กลไลการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งบทกำหนดโทษสำหรับการ
ประกอบวิชาชีพที่ฝ่าฝืนการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

ทั้งนี้หากพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร คือพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข
ซึ่งหากพิจารณาตามมาตรา 4 ซึ่งได้ให้คำนิยามของคำว่าการประกอบโรคศิลปะ ว่าหมายถึง การ
ประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การ
บำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการ 
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ5 นอกจากนั้น
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดสาขาของการประกอบโรคศิลปะดังนี้ 
สาขาที่หนึ่ง สาขากิจกรรมบำบัด สาขาที่สอง สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
สาขาที่สามสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาที่สี่สาขารังสีเทคนิค สาขาที่ห้าสาขาจิตวิทยา
คลินิก สาขาที่หกสาขากายอุปกรณ์ สาขาที่เจ็ดสาขาการแพทย์แผนจีน และสาขาที่แปดสาขาอ่ืน
ตามท่ีกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา6 

 
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะทัศนมาตรศาสตร์, หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ค้นวันที่ 30 เมษายน 2560 จาก http://www.opto.ru.ac.th/PDF/ 
OptoProgram/opto-program.pdf 

4 กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี, "ทัศน-ศึกษา," A Day 17, 201 (พฤษภาคม 2560): 49. 
5 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
6 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
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โดยจากการศึกษาพบว่ากฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการ
ประกอบโรคศิลปะ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรค
ศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต7  

หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 4 และ 
มาตรา 5 ประกอบมาตรา 30  นั้น ตามความหมายของสาขาของการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ 
จะพบว่าการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้นไม่อยู่ในความหมายของสาขาของการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ทำให้การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่เป็น
การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 
การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ตามความหมายของการประกอบโรค
ศิลปะ ดังนั้นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับที่จะต้องถูกควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  

แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้รัฐมนตรีโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลใดทำการประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ 
หรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค 
การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ์ โดยอาศัยศาสตร์หรือความรู้จากต่างประเทศ ซึ่ง
วิชาชีพดังกล่าวยังมิได้มีกฎหมายรับรองในประเทศไทย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด8 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 25429  ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง 
การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ซึ่งตาม 
ข้อ 1 ของประกาศดังกล่าวได้ให้คำนิยามของคำว่า “ทัศนมาตร” ให้หมายความว่า การประกอบโรค
ศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็นโดยใช้
เครื่องมือที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และแก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมอง เห็น
โดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา โดยไม่รวมถึงการแก้ไข

 
7 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
8  มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
9 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
นี้และกำหนดกิจการอ่ืนรวมทั้งออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้เพ่ือปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้กาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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ความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของการหักเหของ
แสงและไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด และไม่รวมถึงการใช้เลเซอร์ 
ชนิดต่าง ๆ ด้วย10 และตามข้อ 2 ได้กำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอหนังสืออนุญาตทำ
การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะรับรองและเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
ประกาศกำหนด11 

ดังนั้นหากพิจารณาตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) จะเห็นได้ว่าการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรนั้นเป็นการประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ และตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ได้กำหนดให้บุคคลมีความรู้ในวิชาชีพโดยได้ รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะรับรองและเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ สามารถขออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ได้ใน
ฐานะที่ทัศนมาตรศาสตร์เป็นศาสตร์หรือความรู้จากต่างประเทศ ซึ่งวิชาชีพดังกล่าวยังมิได้มีกฎหมาย
รับรองในประเทศไทย 

แต่อย่างไรก็ตามหากบุคคลมีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
รับรองและผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้ทำการขออนุญาตทำการ
ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) และได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องอยู่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 กล่าวคือต้องถูกควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น การกำหนดผู้ประกอบโรคศิลปะมีหน้าที่แจ้ง
วิธีการประกอบโรคศิลปะให้ผู้ป่วยทราบและให้ผู้ป่วยมีสิทธิในการเลือกวิธีการบำบัดโรคที่จะใช้กับ

 
10 ข้อ 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำ

การประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
11 ข้อ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำ

การประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
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ตน12 หรือการกำหนดให้ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีกำหนด และการกำหนดให้ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้
ผู้อ่ืนโฆษณาการ ประกอบโรคศิลปะ ความรู้ความชำนาญในการประกอบโรคศิลปะของตน 13 และ 
อาจมีสิทธิถูกกล่าวหาจากผู้ได้รับความเสียหายต่อคณะกรรมการวิชาชีพ14 

นอกจากนั้นยังมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาอีกว่าในกรณีที่บุคคลได้รับอนุญาต
ให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

 
12 มาตรา 36  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ผู้ประกอบโรคศิลปะมีหน้าที่แจ้งวิธีการประกอบโรคศิลปะให้ผู้ป่วย ทราบ และให้ผู้ป่วยมีสิทธิ

ในการเลือกวิธีการบำบัดโรคที่จะใช้กับตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน 

13 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกำหนด 
ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการประกอบโรค

ศิลปะ ความรู้ความชำนาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เว้นแต่เป็นการโฆษณา เกี่ยวกับการ
แสดงผลงานในหน้าที่หรือทางวิชาการหรือเพ่ือการศึกษา การประชุมทางวิชาการ การ บำเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ และการประกาศเกียรติคุณอาจกระทำได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่
กำหนดในระเบียบว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 

14 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะผู้ประกอบโรคศิลปะฝ่าฝืน มาตรา 36 หรือประพฤติผิด

ข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตามมาตรา 38 มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้นั้น โดยทำคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการวิชาชีพ  

กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอ่ืนซึ่งพบหรือทราบว่าผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 36 
หรือประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือ ประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา 38 มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบโรคศิลปะผู้นั้น โดยทำคำ
กล่าวโทษต่อคณะกรรมการวิชาชีพ  

สิทธิกล่าวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้น หนึ่งปีนับแต่
วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดแต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่มีการ
ประพฤติผิดในเรื่องดังกล่าว  

การถอนคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้ว ไม่เป็นเหตุให้ระงับการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์ (Optometry) แล้วถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 4415 บุคคลนั้นสามารถประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นตาในระหว่างที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตนั้นได้โดยมีไม่ความผิดและไม่ต้องรับโทษทาง
อาญาตามมาตรา 4716 ประกอบมาตรา 5817   แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

 
15 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพได้รับสำนวนการสอบสวนและความเห็น ของคณะอนุกรรมการ

วิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 
(1)  ยกคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษ กรณีที่เห็นว่าผู้ประกอบโรคศิลปะมิได้กระทำ ผิดตามคำ

กล่าวหาหรือคำกล่าวโทษ หรือ 
(2)  ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในกรณีที่วินิจฉัยว่าผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้กระทำผิด

จริงตามคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษ 
(ก)  ว่ากล่าวตักเตือน    
(ข)  ภาคทัณฑ์    
(ค)  พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี    
(ง)  เพิกถอนใบอนุญาต 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและลงลาย มือชื่อ
กรรมการวิชาชีพที่วินิจฉัยคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษนั้น และต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย โดยเหตุผล
นั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

16 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ภายใต้บังคับมาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งอยู่ในระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะหรือกระทำด้วย ประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง พักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้น 

17 มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
 ผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 35 หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ใดทำการประกอบโรค ศิลปะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
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หรือไม่ เนื่องจากการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่ถือว่าเป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะที่จะต้อง
ถูกควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  2542  

แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ต่างประเทศมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรอย่างชัดเจนโดยการตรากฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางกล่าวคือต้องสำเร็จการศึกษาทางทัศมาตรจากหลักสูตรและ
สถาบันที่ ได้รับการรับรองและต้องได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน 
คณะกรรมการ หรือสภาวิชาชีพ โดยการพิจารณาอนุญาตนั้นจะต้องทำการทดสอบความรู้
ความสามารถและอนุญาตในขอบระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นยังมีมาตรการควบคุมคุมการ
ประกอบวิชาชีพโดยมีการกำหนดให้ประกอบวิชาชีพภายใต้กรอบจริยธรรมจรรณยาบรรณหรือ
เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หากไม่ทำการประกอบวิชาชีพตามกรอบจริยธรรมจรรณยาบรรณหรือเงื่อนไข
ที่กำหนดจะมีมาตรการการลงโทษในการประกอบวิชาชีพโดยการเพิกถอนหรือพักการอนุญาต รวมทั้ง
การกำหนดโทษแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือประกอบวิชาชีพไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่กำหนดในขณะที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะจึงนำไปสู่ปัญหาความคลอบคลุมของ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่นำไปสู่การศึกษาของผู้เขียน คือ 
ปัญหาที่ว่าด้วย การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรานั้นถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่จะต้องถูกควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หรือตามกฎหมายไม่ ประการที่สอง ควรจะมี
มาตรการในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ผู้เขียนจึงทำการศึกษา
โดยแบ่งบทการศึกษาออกเป็น 5 โดยการศึกษาวิจัยในบทที่ 1 จะเป็นความทั่วไปในเรื่องของการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและจะนำมาสู่การศึกษาความเป็นมา แนวความคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและความเป็นมาของวิชาชีพ
ทัศนมาตรรวมถึงทฤษฎีและกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร รวมทั้งองค์กรและการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร และในบทที่  3 จะ
ทำการศึกษากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการวิชาชีพทัศนมาตรในต่างประเทศเพ่ือทำการศึกษา
เปรียบเทียบและทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรใน
บทที่ 4 เพ่ือนำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ 5 

 

 
ผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกสั่ง เพิกถอนใบอนุญาต

กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบ โรคศิลปะอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฎี เหตุผลและความจำเป็นในการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

2)  เพ่ือศึกษาถึงบทกฎหมาย มาตรการ วิธีการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเพ่ือทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ทั้งกฎหมายภายในและเปรียบเทียบกับ
กฎหมายต่างประเทศ 

3)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้มีผลคลอบคลุมถึงการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เพื่อใช้
ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสายตามนุษย์ 
  

1.3 สมมุติฐานการศึกษา 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่คลอบคลุมถึงการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่จะต้อง
ถูกควบคุมตามกฎหมาย แม้ว่าบุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
รับรองและเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ สามารถขอ
อนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ได้ตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 
(Optometry) ก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังมีช่องว่างทำให้การควบคุมการประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่คลอบคลุมผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
โดยไม่ได้ขออนุญาต ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการการประกอบวิชาชีพทัศนทาง
ด้านสาธารณสุขให้คลุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
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1.4 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้ เป็นการศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริง (Non-Doctrinal Legal 
Research) เพ่ือทราบสภาพปัญหาข้อเท็จจริงว่าการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรถือเป็นวิชาชีพเฉพาะ
ทางและถือว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องควบคุมการประกอบวิชาชีพหรือไม่ เมื่อได้รับรู้ถึงสภาพปัญหา
ข้อเท็จจริงแล้วจึงทำการศึกษาแบบการสืบค้นตำราเอกสารทางกฎหมาย (Doctrinal Legal 
Research) ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาแนวความคิดและทฤษฎีการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพและคุ้มครองผู้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กฎหมายคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร (Optometry)  กฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาแนวทาง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรใน
ฐานะเป็นการประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขในสาขาวิชาหนึ่งที่เรียกว่าสาขาวิชาทัศนมาตร
ศาสตร์ (Optometry) 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยนี้จะทำการศึกษาโดยมีขอบเขตของการศึกษาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  2542 และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยศึกษา
หลักการเกี่ยวกับเสรีภาพการประกอบอาชีพและการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ หลัก
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข กฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตาม 
แต่ขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้จะไม่รวมถึงการศึกษาวิจัยการควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เนื่องจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภาสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งหากพิจารณาความหมายของวิชาชีพเวชกรรมนั้น
ย่อมคลอบคลุมการประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข และขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้จะไม่รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 เนื่องจากกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจะมุ่งเน้นไปในทางควบคุมการเข้าทำสัญญา แต่กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพ  
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 

1) ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฎี เหตุผลและความจำเป็นในการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

2) ได้รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมจากการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบในการคุ้มครอง
ประชาชนในการรับบริการจากการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีกฎหมาย องค์กรหรือมาตรการ
ต่าง ๆ เข้ามาควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

3) สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเพ่ือ
นำไปกำหนดเป็นแนวทางในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่จะทำให้ผู้รับบริการจากการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรได้รับบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการทัศนมาตรศาสตร์จาก 
ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองในฐานะผู้ที่มีวิชาชีพเฉพาะโดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรวมถึงมี
มาตรการในการควบคุมผู้ให้บริการ 

4) ทำให้ได้แนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับอ่ืน ๆ และการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพทัศนมาตร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขให้คลอบคลุม
ถึงสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ เพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 



 
 

ความเป็นมา แนวความคิด และทฤษฎเีกี่ยวกับ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

ตามที่ได้กล่าวมาในบทที่ 1 ถึงสภาพปัญหาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร จะพบว่าการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้นอยู่เป็นการ
ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็น
และแก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการ
บริหารกล้ามเนื้อตา ซึ่งการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและคุ้มครอง
ผู้รับบริการจากการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ดังนั้นในบทที่  2 ผู้เขียนจึงได้
ทำการศึกษาค้นคว้าความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร 

 

2.1 ความหมายและสภาพการณ์ทั่วไปในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry ข้อ 1 ได้ให้ความหมายของคำว่า 
“ทัศนมาตร” ว่า การประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความ
ผิดปกติของการมองเห็นโดยใช้เครื่องมือที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และแก้ไขฟ้ืนฟู
ความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อ
ตา โดยไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดปกติของการหักเหของแสงและไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด 
และไม่รวมถึงการใช้เลเซอร์ชนิดต่าง ๆ ด้วย ซึ่งหากพิจารณาตามความหมายของ “ทัศนมาตร”
ดังกล่าวจะพบว่าในปัจจุบันมีการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรอยู่เป็นจำนวนมากในรูปแบบของการ
ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดมาควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรแต่อย่างใดท้ังในด้านการควบคุมคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ 
รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขรวมทั้งจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
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ปัจจุบันในประเทศไทยมีการประกอบธุรกิจทางด้านทัศนมาตรจำนวนมากในรูปแบบของ
ธุรกิจให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นไม่ว่าจะเป็นร้านแว่นตาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ
ที่เป็นกิจลักษณะหรือแผงขายแว่นตาในตลาดนัด โดยบุคคลที่จะทำการตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นตาให้แก่ผู้รับบริการสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานใด และยังไม่มีการกำหนดความรู้ขั้นพ้ืนฐานและการทดสอบทดสอบความรู้ความสามารถ
ของบุคคลที่จะทำการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาให้แก่ผู้รับบริการ นอกจากนั้นการประกอบ
ธุรกิจทางด้านทัศนมาตรยังไม่มีการควบคุมใด ๆ  

แต่อย่างไรก็ตามหากบุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
รับรองและเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะและได้รับ
อนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ให้บริการทางด้าน
ทัศนมาตรหรือประกอบธุรกิจทางด้านทัศนมาตรจะกลับจะต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  

สภาพการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศมาตรในปัจจุบันจำนวนร้านแว่นตาในจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีประมาณ 5,000 ร้านค้า แต่ในความจริงน่าจะมีประมาณ 7,000 ร้าน 
ขณะที่บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) มี
จำนวน 172 คน18 

 

2.2 ความเป็นมาเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

ในสมัยก่อนการรักษาพยาบาลจะเป็นไปในลักษณะของการที่บิดามารดามีหน้าที่ช่วยเหลือ
ดูแลบุตร ส่วนประชาชนทั่วไปจะรักษาตัวเองโดยอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ต่อมาเมื่อ
สังคมมนุษย์มีพัฒนาการโดยมีการอยู่รวมกันเป็นชุมชนหน้าที่ในการรักษาพยาบาลบุคคลในชุมชนตก
เป็นหน้าที่ของพระหรือหมอผี ซึ่งเป็นผู้ที่สมาชิกในชุมชนให้ความเคารพนับถือและมีทางฐานะทาง
สังคมสูงกว่าสมาชิกของชุมชน การรักษาพยาบาลจะเป็นไปในลักษณะของการชักจูงเหนี่ยวนำจิตใจ 
โดยใช้พิธีกรรมทางศาสนา หรือไสยศาสตร์ เข้ามามีส่วนประกอบ 

 

 
18 โรงพยาบาลราชวิถี, ความเสี่ยง…ที่มากับการตัด ‘แว่นสายตา’, ค้นวันที่ 24 มีนาคม 

2562 จาก https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=4120 
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ในระยะต่อมาได้มีอาชีพแพทย์เกิดขึ้น โดยผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์นั้นจำเป็นต้องสร้างความ
เลื่อมใสศรัทธาในอาชีพของตนจึงสร้างเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติในกลุ่มอาชีพแพทย์ ซึ่งกำหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อ ๆกันมา โดยมีการอบรมสั่งสอนจนเป็นประเพณีปฏิบัติเฉพาะอาชีพ ที่เรียกว่า 
มรรยาทแห่งวิชาชีพ หรือ จรรยาบรรณแพทย์ โดยมรรยาทแห่งวิชาชีพแพทย์ หรือ จรรยาบรรณ
แพทย์ ที่ได้ปฏิบัติอบรมสั่งสอนสืบต่อกันมานั้นต่อมาได้มีการรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
จรรยาบรรณแพทย์ที่ เก่าแก่ที่สุดได้เกิดขึ้นในยุคกรีกโบราณ คือ คำสาบานของฮิปโปเครติส 
(Hippocratic Oath) ซึ่งเป็นคำสาบานที่กำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาศาสตร์วิชาทางด้านการแพทย์ 

ในโรงเรียนการแพทย์ทำการสาบานตนก่อนที่จะประกอบอาชีพแพทย์ ซึ่งคำสาบานของ 
คำสาบานของฮิปโปเครติส (Hippocratic Oath) นั้นมีเนื้อหาในเชิงผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ให้คำมั่นสัญญาว่าจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับอาชีพแพทย์ ฮิปโปเครติสเป็นแพทย์ที่ได้สร้างผลงาน
ทางด้านการแพทย์ไว้มากมายซึ่งต่อมาภายหลังฮิปโปเครติสได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของการแพทย์
ตะวันตกซ่ึงคำสาบานของฮิปโปเครติสนั้นเป็นรากฐานของจรรยาบรรณแพทย์ที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ของแพทย์ทุกประเทศโดยแพทยสมาคมโลกได้ประมวลหลักสำคัญมากำหนดเป็นคำประกาศกรุง 
เจนีวา (The Geneva Declaration 1947)  

นอกจากนั้นการแพทย์ที่ เกิดขึ้นในวัฒนธรรมต่าง ๆ ก็มีจรรยายบรรณแพทย์ของแต่ละ
วัฒนธรรมเป็นเครื่องกำกับแนวทางประพฤติปฏิบัติของแพทย์หรือของวัฒนธรรมนั้น ๆ แต่อย่างไรก็
ตามจรรยาบรรณแพทย์ที่ปรากฎในรูปแบบของคำสาบานดังกล่าวย่อมมีผลทางด้านจิตใจเท่านั้น หา
ได้มีสภาพบังคับแต่อย่างใด กล่าวคือหากผู้ที่ทำการสาบาน  ประพฤติผิดคำสาบานของตนย่อมไม่มีผล
ใด ๆ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพแพทย์ ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีการพัฒนาโดยการรวมตัวของชุมชน
หลาย ๆ ชุมชนจนเกิดรัฐขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางด้านกฎหมายมีความเจริญก้าวหน้าทำให้เกิด
แนวคิดที่จะทำให้จรรยาบรรณทางการแพทย์มีสภาพบังคับ จึงมีการตรากฎหมายเพ่ือควบคุมวิชาชีพ
ทางการแพทย์ขึ้น ซึ่งกฎหมายที่ถือว่าเป็นกฎหมายที่ควบคุมทางการแพทย์ฉบับแรกคือประมวล
กฎหมายฮัมมูราบี (The Code of Humanmurabi) ในสมัยของกษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนในแคว้น
ของเมโสโปเตเมีย ซึ่งในประมวลกฎหมายฮัมมูราบีนั้นได้มีบทบัญญัติส่วนหนึ่งเป็นการควบคุมการ
รักษาพยาบาลของแพทย์ กล่าวคือเป็นการใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วยเช่น บัญญัติว่าถ้าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยแล้วทำให้
เกิดบาดแผลรุนแรงจนผู้ป่วยถึงแก่ความตาย หรือแพทย์ผ่าฝีที่ตาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยตาบอด แพทย์
จะต้องถูกลงโทษโดยการตัดมือ หรือ ถ้าแพทย์รักษาทาสแล้วทำให้ทาสตายแพทย์จะต้องชดใช้ทาส
ใหม่แก่นายทาสเป็นต้น  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1140 ประเทศอิตาลีได้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพ
ของแพทย์ขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 และในรัชสมัยของกษัตริย์ไกเซอร์ที่ 5 แห่งเยอรมันได้
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มีการตรากฎหมาย Carorina ในปี 1532 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดโทษแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพโดย
ประมาท 
 ในประเทศอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่ 5 พยายามจะออกกฎหมายจำกัดการประกอบอาชีพของ
แพทย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1421 แต่ไม่ประสบความสำเร็จโดยกฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพแพทย์
ฉบับแรกของประเทศอังกฤษได้ตราขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1512 คือพระราชบัญญัติการแพทย์ ค.ศ. 1512 
หรือ The Medical Act 1512 ได้กำหนดหลักการว่า ผู้ที่ทำหน้าที่แพทย์ หรือ ทางการผ่าตัด ถ้าไม่ได้
สำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุญาตจากบาทหลวงในท้องถิ่นที่ผู้นั้นอยู่ ถือว่ากระทำความผิดอาญา ซึ่ง
เหตุผลในการตรากฎหมายปรากฏในคำปรารภของกฎหมายฉบับนั้นอ้างว่ามีผู้ไม่มีความรู้จำนวนมาก
ทำการรักษาโรคโดยการใช้คาถาอาคมและลักษาณะการรักษาแบบหมอผีทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนโดยทั่วไป จากแนวคิดของกฎหมายดังกล่าวทำประเทศอังกฤษตรากฎหมายที่มีลักษาณะ
ของการออกใบอนุญาตต่าง ๆ โดยในปี 1518 ให้มีการจัดตั้งสมาคมทางการแพทย์และในกฎบัตรของ
สมาคมได้ให้สมาคมมีอำนาจที่จะออกใบอนุญาตในการประกอบอาขีพให้แพทย์ได้ทั่วราชอาณาจักร
และสมาคมยังมีอำนาจรับรองความบริสุทธิ์ของยาที่ขายในร้านขายยาในร้านขายยา นอกจากนั้น
สมาคมยังมีอำนาจที่จะควบคุมการประกอบอาชีพการรักษาพยาบาลในรัศมี 7 ไมล์จากกรุงลอนดอน 
และในปี 1540 ได้มีการจัดตั้งสหภาพสำนักแพทย์ผ่าตัด ซึ่งสหภาพมีอำนาจที่จะปรับเงินแพทย์ผู้ทำ
การผ่าตัดที่ไม่ได้รับใบอนุญาต  

ต่อมาในปี 1542 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 ได้ตรากฎบัตรทางด้านสมุนไพรหรือ Herbalists Charter 
1542 โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านสมุนไพรสามารถใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพรและการรักษาแบบท้องถิ่นรักษาโรคให้ผู้ป่วยได้
โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติการแพทย์ ค.ศ. 1512 (The Medical Act 1512) นอกจากนั้นสาระสำคัญ
ของกฎบัตรทางด้านสมุนไพร (Herbalists Charter 1542) ได้กำหนดให้การคิดค่ารักษาพยาบาลนั้น
เป็นไปในลักษณะของค่าตอบแทนจากค่ายาสมุนไพรเท่านั้นในคำปรารถของกฎหมายฉบับนี้ยังตำหนิ
หมอผ่าตัดว่าคำนึงถึงประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตนเท่านั้น ประชาชนจำนวนมากถูกปล่อยให้เจ็บป่วย
และตายโดยมิได้รับการช่วยเหลือ โดยกฎบัตรทางด้านสมุนไพรหรือ Herbalists Charter 1542 คือ
กฎหมายที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบอาชีพแพทย์สามารถทำการตรวจโรค วินิจฉัยโรค 
บำบัดโรค ป้องกันโรค หรือส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ ได้ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไป
นอกจากแพทย์ทำการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านทางแพทย์ได้ 

สำหรับประเทศไทย เนื่องจากได้มีการตั้งโรงเรียนการแพทย์แห่งแรกขึ้นในปี 2432 และได้มี
การจัดตั้งแพทยสมาคมแห่งกรุงสยามขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2464 นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2466 เป็นช่วงที่
รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือปรับปรุง
โรงเรียนการแพทย์ โดยได้มีการยกระดับการศึกษาแพทย์ศาสตร์เป็นการศึกษาในระดับปริญญา 
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ในช่วงเวลาดังกล่าววิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำ
ให้มีการตรากฎหมายมาควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยได้ตรา
พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มาควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ใช้บังคับบุคคลที่จะ
ทำการประกอบกิจการรับรักษาโรคหรือบำบัดโรคให้กับประชาชน เพราะตั้งแต่เดิมยังไม่มีระเบียบ
ควบคุมเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว บุคคลใดประสงค์จะทำการบำบัดรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไป
ก็สามารถกระทำได้โดยไม่มีกฎหมายเอาผิดได้แม้จะเกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากผู้กระทำไม่มีความรู้
จริงก็ตาม โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.  2466 ปรากฎในคำปรารภของ
กฎหมายดังนี้ 

 
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหา

วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรัสเหนือเกล้าว่า 
โดยที่การประกอบโรคศิลปะย่อมมีอิทธิพลอันสำคัญแก่สวัสดิภาพของ

ประชาชนโดยที่ ณ กาลบัดนี้ในกรุงสยาม ยังไม่มีระเบียบบังคับควบคุมการประกอบ
กิจเช่นนี้ ปล่อยให้มหาชนปราศจากความคุ้มครองจากอันตรายอันเกิดแก่การ
ประกอบกิจแห่งผู้ที่ไร้ความรู้และมิได้ฝึกหัดและโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร
และควบคุมวางระเบียบและเลื่อนฐานะแห่งการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะให้สูง
ยิ่งขึ้นไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ . . . 19 
 
ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 หากพิจารณาตามชื่อจะเป็นพระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับการแพทย์ก็ตามแต่เนื้อหาสาระเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะทั้งสิ้น ตามบท
นิยาที่กำหนด ว่า โรคศิลปะ หมายความว่า การบำบัดโรคทางยา และทางผ่าตัด รวมทั้งการผดุงครรภ์ 
การช่างฟัน การสัตว์แพทย์ การปรุงยา การพยาบาล การนวด หรือการรักษาคนบาดเจ็บป่วยไข้ด้วย
ประการใด ๆ 

สำหรับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้นในปี ค.ศ. 1901 รัฐมินนิโซตา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้มีการตราข้อบังคับการการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแห่งรัฐมินนิโซตา ในปี ค.ศ.
1901ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแห่งรัฐ
มินนิ โซตา (The Minnesota Board of Optometry) ซึ่ งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

 
19 คำปรารภของพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 
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คณะกรรมการดังกล่าวในยุคเริ่มแรกนั้นมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของประชาชนจากการรับบริการการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและการยกระดับการศึกษาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ รวมทั้งการฝึกฝนอบรม  
ผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ต่อมาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมดังกล่าวได้ขยายคลอบคลุม
ถึงการกำหนดคุณสมบัติการศึกษาของผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การสอบรับใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การสอบสวนและการลงโทษ 
กรณีทีมีการร้องเรียนผู้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร20  สำหรับประเทศไทยบุคคลที่มี
ความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะรับรองและเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้
จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ สามารถขออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ได้ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  
2542 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำ
การประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ได้แต่การขออนุญาตดังกล่าวไม่ถือ
เป็นการควบคุมเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะของไทยไม่ได้กำหนดให้สาขา
ทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ  
 

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เป็นการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ 
การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็นและแก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดย
กรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา จึงมีลักษณะเป็นการประกอบ
วิชาชีพ (Profession) ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางโดยการประกอบอาชีพนั้นจะต้องอยู่ภายใต้จรรยาบรรณแห่งอาชีพ และยังต้องคำนึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชนในการได้รับบริการจากการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพทัศนมา
ตรจึงต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลโดยบุคคลในวิชาชีพ
เดียวกันเพ่ือให้การประกอบวิชาชีพนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกรอบแห่งจริยธรรม  

ดังนั้นการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจึงอยู่ภายใต้แนวความคิดของกฎหมาย
การแพทย์และการสาธารณสุขซึ่ งมีแนวความคิดคือการจัดตั้ งองค์กรวิชาชีพ(Professional 
Organization) เพ่ือทำหน้าควบคุมผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตน

 
20 Minnesota Board of Optometry, Board Responsibilities, Retrieved March 

24, 2019 from https://mn.gov/boards/optometry/board-staff/boardresponsibilities.jsp 
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ตามครรลองคลองธรรมโดยเคร่งครัดเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการประกอบวิชาชีพ
โดยการการใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมจรรยาบรรณและองค์กรวิชาชีพ ยังมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลที่
ไม่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพมาทำการประกอบวิชาชีพแข่งขันกับผู้ที่มีวิชาชีพโดย
การใช้กฎหมายเข้ามาควบคุม  

นอกจากนั้นแนวความคิดของกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข คือการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยเป็นการที่รัฐใช้กฎหมายเข้ามากำหนดมาตรฐานของผู้ที่ทำ
การประกอบวิชาชีพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์โดยการกำหนดเงื่อนไขต่าง  ๆ ในการ
ประกอบวิชาชีพซึ่งกฎหมายลักษณะดังกล่าวนั้นเรียกว่า “กฎหมายวิชาชีพ” 

กล่าวโดยสรุปแนวคิดของกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุขคือการที่รัฐเข้ามาควบคุม
การประกอบวิชาชีพเพ่ือกำหนดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือไม่ให้บุคคล
ที่ไม่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดมาดำเนินการประกอบวิชาชีพโดยเหตุผล
ทางด้านความสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนและเหตุผลทางด้ านการคุ้มครองวิชาชีพ 
นอกจากนั้นยังเป็นการที่รัฐใช้กฎหมายควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือให้การประกอบ
วิชาชีพมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน21 

 

2.4 หลักการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

จากแนวความคิดท่ีว่าการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจะต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายวิชาชีพและ
จะต้องมีองค์กรวิชาชีพเพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น และหากมีผู้ฝ่าฝืนต้อง
ได้รับโทษทางอาญาซึ่งแนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
2.4.1 หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยในการได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

ทั่วถึง และมีมาตรฐานจากรัฐ 
หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยในการได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและมี

มาตรฐานจากรัฐนั้นหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้ป่วยในอันที่จะได้รับความคุ้มครองทางด้าน
การแพทย์หรือการบริการทางด้านสาธารณสุข โดยหลักดังกล่าวมีที่มาจากหลักการว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนที่มีรากฐานมาจากความเชื่อ ปรัชญา และศีลธรรม บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคน
ย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิ

 
21 วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, จากจรรยาบรรณแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2559), หน้า 16-17. 
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มนุษยชนนั้นย่อมสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์ทุกคนที่มีความเป็นสากลไม่ว่าจะมีเชื่อชาติ เพศ หรือศาสนา
ใด อันเป็นสิทธิที่ไม่อาจถูกพรากไปหรือยกให้แก่กันได้ ทั้งยังเป็นสิทธิที่ไม่อาจแยกออกจากกัน โดย
หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยในการได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
จากรัฐนั้นถือเป็นสิทธิมนุษยชนทางด้านสาธารณสุขที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับบริการทางสาธารณที่มี
ประสิทธิภาพโดยเท่าเทียมกัน โดยสิทธิมนุษยชนทางด้านสาธารณสุขนั้นได้รับการรับรองโดยองค์การ
สหประชาชาตตามปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน(Universal Declaration of Human Rights 
หรือ UDHR) ข้อ 25 (1) ว่า  

 
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่ จะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีของตนเองและ

ครอบครัว รวมไปถึ งการได้ รับอาหาร เครื่องนุ่ งห่ม  ที่ อยู่ อาศัย  การดูแล
รักษาพยาบาลและการบริการทางสังคมที่จำเป็น นอกจากนี้ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่
จะได้รับความมั่นคงแม้ในช่วงว่างงาน พิการ เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาดปัจจัย
ดำรงชีวิตอ่ืน ๆ ในพฤติการณ์นอกเหนืออำนาจของตน 

 
 นอกจากนั้นสิทธิมนุษยชนทางด้านสาธารณสุข ยังได้รับการรับรองตามกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( Internationnal Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights) ข้อ 12 (1) ว่า “รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้จะรับรองสิทธิของมนุษย์ทุก
คนในอันที่จะมีสุขภาพทางกายและจิตใจตามาตรฐานสูงสุดเท่าที่ เป็นได้” และในข้อ 12 (2) (D) ว่า 
“รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้จะสร้างสภาวะที่เป็นประกันการบริการทางการแพทย์และการพยาบาลแก่
มนุษย์ทุกคนในกรณีที่เจ็บป่วย” โดยประเทศไทยได้เป็นภาคีทั้งตามปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน 
และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นหากพิจารณาตาม
หลักสิทธิมนุษยชนทางด้านสาธารณสุขประกอบกับปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน และ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่ารัฐมีหน้าที่ในการจัดให้
บุคคลมีสิทธิที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่ างทั่วถึงและรัฐยังมีหน้าที่ที่จะต้อง
พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอีกด้วย 

 ในส่วนของประเทศไทยเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนทางด้านสาธารณสุข ,ปฎิญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ได้รับรองสิทธิมนุษยชนทางด้านสาธารณสุขไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมาตรา 55 ได้
บัญญัติไว้ว่า  
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รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผน
ไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 
2.4.2 หลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นมนุษย์ทุกคนย่อมที่จะได้รับสิทธิ เสรีภาคและความเท่าเทียมกันใน

การประกอบอาชีพ การมีงานทำ การเลือกงานอย่างมีอิสระ ซึ่งถือเป็นหลักสิทธิมนุษยชนทางด้าน
เศรษฐกิจอันเป็นหลักการพ้ืนฐานโดยบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้การรับประกันและความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจจากรัฐ ซึ่งตามปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน  (Universal Declaration of Human 
Rights: UDHR) ได้รับรองสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจในเรื่องเสรีภาพการประกอบอาชีพไว้ในข้อ 23 
ว่าด้วยเรื่อง สิทธิในการทำงาน โดยในข้อ 23 (1) ได้รับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการ
เลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอ้ืออำนวยต่อการทำงาน และในการคุ้มครองต่อการ
ว่างงาน นอกจากนั้นนอกจากนั้นสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจในเรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพยัง
ได้รับการรับรองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(Internationnal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ข้อ 6 (1) ซึ่ งรับรอง
สิทธิของบุคคลในอันที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี ในส่วนของประเทศไทยได้
รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามหลักสิทธิมนุษยชนทางด้านเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับปฎิญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 40 ซึ่งบัญญัติว่า 

 
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การ
คุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

http://www.เกร็ดความรู้.net/?p=14034
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การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
 
ดังนั้นหากพิจารณาหลักสิทธิมนุษยชนทางด้านเศรษฐกิจ ปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะพบว่าบุคคลทุกคนนั้นย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการจำกัดโดยกฎหมายที่โดยเหตุผลเพ่ือการรักษาความ
มั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการ
ผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

สำหรับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้นเพื่อให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ได้รับบริการต้องมีการกำหนดกระบวนการเข้าสู่
วิชาชีพโดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ ถ้าบุคคลใดไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
โดยกฎหมายจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้โดยแนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
กฎหมายในเรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยบุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกที่จะประกอบ
อาชีพการจำกัดการประกอบอาชีพของบุคคลต้องกระทำโดยกฎหมาย  

จากทฤษฎีดังกล่าวก่อให้เกิดการควบคุมวิชาชีพที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขและการ
คุ้มครองประชาชนทางในการได้รับบริการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ 

1. การควบคุม หมายถึงกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ดังนี้ 
1) การเข้าสู่วิชาชีพ (Control Over Entry) คือ การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ

ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร กล่าวคือการใช้กฎหมายกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของบุคคลที่
ขอรับการอนุญาตทำการประกอบวิชาชีพ 

2) การควบคุมการแก่งแย่งแข่งขันในการประกอบวิชาชีพ (Control Over Competitive 
Practice) คือเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยการกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร ห้ามทำการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณความรู้ความสามารถ และห้ามทำการใส่ร้ายดูหมิ่นผู้
ร่วมวิชาชีพ 

3) การควบคุมการตลาดของการประกอบวิชาชีพ (Market Structure) หมายถึงการที่
กฎหมายผูกขาดอำนาจการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เอาไว้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการ
ประกอบวิชาชีพและได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติและไม่ได้รับการอนุญาตไม่
สามารถประกอบวิชาชีพหรือกระทำการให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าประกอบวิชาชีพได้ หากทำการใด ๆอันมี
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ลักษณะเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร หรือทำให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่าประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
จะมีกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาไว้  

4) การควบคุมค่าบริการ (Control Over Payment) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ควบคุมการตลาดของการประกอบ เนื่องจากรัฐจะให้อำนาจผูกขาดในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะและได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร แต่
เพ่ือไม่ให้เกิดการกำหนดราคาค่าบริการตามอำเภอใจรัฐจำต้องเข้ามาควบคุมในส่วนของราคา
ค่าบริการของผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากการเอารัดเอาเปรียบทั้ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้รับบริการโดยกระทำในรูปแบบการกำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพไม่ให้  
ผู้ประกอบวิชาชีพคิดค่าบริการที่สูงเกินไป แต่อย่างไรก็ตามค่าบริการนั้นไม่ได้หมายความถึงเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังมีค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าอุปกรณ์ ซึ่งไม่อาจควบคุมได้โดย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ นอกจากนั้นเรื่องการควบคุมค่าบริการอาจจะรวมถึงการจัดระบบบริการ
ด้วยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม กล่าวคือการกำหนดให้การรับบริการจากการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรเป็นสวัสดิการสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม 

2. การคุ้มครองประชาชน คือการที่กฎหมายกำหนดโทษอาญาสำหรับผู้ที่ทำการประกอบ
วิชาชีพโดยไม่ได้รับการอนุญาตเพ่ือเป็นการข่มขู่หรือยับยั้งและตัดโอกาสไม่ให้เกิดการกระทำความผิด
ตามหลักการลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา เพราะการที่บุคคลไม่มีความรู้ความสามารถมาทำการ
ประกอบอาชีพ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่สวัสดิภาพแก่ประชาชนอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนไม่ให้รับความเสียหายและเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือให้มีการประกอบวิชาชีพที่มี
คุณภาพและเป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ซึ่งประชาชนตะได้รับคุ้มครองความ
ปลอดภัยและไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบจากการประกอบวิชาชีพ ซึ่งการคุ้มครอง
ประชาชนนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) การกำหนดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ 
2) การกำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ในการประกอบวิชาชีพ 
3) การกำหนดห้ามบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพหรือไม่

ได้รับการอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพแสดงตนหรือแอบอ้างว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ22  

 
22 วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine), พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548), หน้า 45-47. 



 
 

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุม 
การวิชาชีพทัศนมาตรกับกฎหมายของประเทศไทย 

สำหรับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ผู้เขียนจะ
ทำการศึกษากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของรัฐมินนิโซตา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตร23 ซึ่งกฎหมายว่าการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของรัฐมินนิโซตา จะอยู่
ในข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota 
Statutes, Chapter 148 Public Health Occupation) โดยบัญญัติไว้ใน หมวดนักทัศนมาตร 
(Optometrists) ในมาตรา 148.52 ถึง มาตรา 148.62 และผู้เขียนจะทำการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ของประเทศสิงคโปร์ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 
2007) เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความชัดเจนในรูปแบบลักษณะกฎหมายเฉพาะระดับพระราชบัญญัติ 
นอกจากนั้นผู้เขียนจะทำการศึกษามาตรการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือทำการเปรียบเทียบโดยจะทำการศึกษากฎหมายการควบคุมการการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรของประเทศฟิลิปปินส์คือ รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาในการบูรณาการนักทัศนมาตร และกฎหมายการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของประเทศมาเลเซีย คือ พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical 
Act 1991) เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีองค์กรในระดับสภาทำหน้าที่ควบคุมในการประกอบวิชาชีพ 
 ในส่วนกฎหมายของประเทศไทยเนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศมาตร โดยตรงผู้เขียนจะทำการศึกษาบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ,ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส 

 
23 Minnesota Board of Optometry, op. cit. 
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3.1 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
ของต่างประเทศ 

3.1.1 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
1) ลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร บัญญัติขึ้นครั้งแรกที่รัฐ

มินนิสโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการควบคุมวิชาชีพทัศนมาตร 
บัญญัติในอยู่ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
(Minnesota Statutes, Chapter 148 Public Health Occupation) โดยบัญญัติไว้ใน หมวดนัก
ทัศนมาตร (Optometrists) ในมาตรา 148.52 ถึง มาตรา 148.62 ซึ่งได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการ
ทัศนมาตรแห่งรัฐมินนิสโซตา และกำหนดอำนาจของคณะกรรมการดังกล่าว และได้ให้คำจำกัดความ
ของการดำเนินการที่อยู่ในขอบข่ายของทัศนมาตร การได้มาของใบอนุญาตให้ดำเนินการทางด้าน
ทัศนมาตร รวมถึงระยะเวลาของใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมและกำหนดขอบเขต
เงื่อนไขของนักทัศนมาตรในการจ่ายหรือใช้ยาควบคุมแก่ผู้ใช้บริการ มาตรฐานการรักษา การกระทำที่
เป็นความผิดทางวินัยของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรวมทั้งการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ทีได้รับใบอนุญาตที่
กระทำความผิดทางวินัย การแจ้งรายงานการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัยของผู้ได้รับการอนุญาต 
และกำหนดให้การกระทำของบุคคลที่ดำเนินการทางด้านทัศนมาตร โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิด
อาญา นอกจากนั้นกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดขอบเขตการใช้บังคับเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร ไว้อีกด้วย 

2) องค์กรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่  148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ

สาธารณสุข (Minnesota Statutes, Chapter 148 Public Health Occupation) หมวดนักทัศนมาตร 
(Optometrists) มาตรา 148.52 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐมินนิโซตา 
(The Minnesota Board of Optometry) ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 2 คน และ 
นักทัศนมาตรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในรัฐมินนิโซตาจำนวน 5 คน มีอำนาจในตรากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตา ผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในรัฐมินนิโซตาต้องยื่นคำร้องขอการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและสาบาน
ตนต่อคณะกรรมการทัศมาตรแห่งรัฐมินนิโซตา โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา 
บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota Statutes, Chapter 148 
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Public Health Occupation) หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists) กำหนดและจะต้องผ่านการ
สอบวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือได้รับการรับรองในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรจากรัฐหรือประเทศอ่ืน ๆ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
อาจใช้หรือจ่ายยาเวชภัณฑ์ท่ีถูกควบคุมในการรักษาหรือให้บริการโดยจะต้องได้รับใบรับรองคุณสมบัติ
ในการใช้ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกควบคุม 

นอกจากนั้นคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐมินนิโซตา (The Minnesota Board 
of Optometry) ยังมีอำนาจในการปฏิเสธการอนุญาต ระงับ เพิกถอน หรือกำหนดข้อจำกัดการ
อนุญาตให้แก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรชำระค่าเสียหายได้ไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ และตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 
ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota Statutes, Chapter 148 Public 
Health Occupation) หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists) มาตรา 148.56 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิด 

3) มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ทัศนมาตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามมาตรา 148.56 แห่งข้อบังคับรัฐมินนิโซตา ได้กำหนดการกระทำที่ถือว่าเป็น
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยได้กำหนดให้บุคคลใด ๆที่แสดงตนเป็นนักทัศนมาตร หรือใช้วิธีการ 
ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือตรวจวัดสายตาอัตโนมัติหรือเครื่องวัดอัตโมมัติอ่ืน ๆ เพ่ือทำการ
ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น,เพ่ือทำการปรับใช้เลนส์สายตาหรือมุมการหักเหของแสงเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการมองเห็น รวมทั้ งบุคคลที่มี เครื่องมือที่มีจุดมุ่ งหมายในการทดสอบ
ความสามารถในการมองเห็นเป็นการดำเนินการทางทัศนมาตร นอกจากนั้นการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับ
ความผิดปกติของการมองเห็น ดวงตา กล้ามเนื้อตาหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับตาหรือการมองเห็นของ
มนุษย์ การแนะนำเลนส์ที่มีค่าสายตา การแนะนำคอนแทคเลนส์ไม่ว่าจะมีค่าสายตาหรือไม่ การ
กายภาพบำบัด ศัลยกรรม การฟ้ืนฟู รวมทั้งการใช้หรือจ่ายยาในทางวิชาทัศนมาตรศาสตร์เพ่ือช่วยใน
การวินิจฉัย รักษา บรรเทาป้องกันหรือจัดการโรค ความบกพร่อง ความผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาหรือ
อวัยวะที่เกี่ยวกับการมองเห็นของมนุษย์ เป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร แต่อย่างไรก็ตามแม้
กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้การวินิจฉัยรักษาโรครวมทั้งการจ่ายยาเพ่ือรักษาโรคที่เกี่ยวกับการ
ดวงตาหรือการมองเห็นเป็นประกอบวิชาชีพทัศนมาตร แต่กฎหมายดังกล่าวก็มีข้อกำหนดไม่ให้การ
ดำเนินการทางทัศนมาตรรวมถึงการฉีดยา การศัลยกรรมผ่าตัดรวมทั้งการผ่าตัดด้วยเลเซอร์  

ตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตาได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร โดยการกำหนดให้การกระทำของบุคคลที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ตาม
มาตรา 148.56 โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นยังมี
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มาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับทัศนมาตรโดยการขาย จำหน่าย หรือมีไว้เพ่ือ
ขาย จำหน่าย แว่นตาหรือเลนส์ ต้องกระทำในสถานที่ที่มีไว้สำหรับการประกอบธุรกิจจำหน่ายแว่นตา
เป็นทางปกติเท่านั้น หากขายหรือจำหน่ายในสถานที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สถานที่ทีมีไว้สำหรับการประกอบ
ธุรกิจจำหน่ายแว่นตาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนักทัศนมาตรที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น แต่อย่างไร
ก็ตามการควบคุมดังกล่าวไม่รวมถึงการขายหรือจำหน่ายแว่นตาที่เป็นของเล่น แว่นตาที่เลนส์ไม่มีค่า
สายตาไม่ว่าจะเลนส์จะมีสีหรือไม่ การขายหรือจำหน่ายเลนส์ทดแทนเลนส์ที่เสียหาย แว่นตาที่
ประกอบไปด้วยเลนส์ปกติท่ีมีไว้สำหรับขยาย (แว่นขยาย) ทั้งนี้ โดยจะต้องมีข้อความกำกับว่า “ถ้าคุณ
มีปัญหาทางด้านสายตา การเลือกใช้แว่นตานี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาทางสายตา” นอกจากนั้นการ
กระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการ
กระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย แต่อย่างไรก็ตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข ในหมวดนักทัศนมาตร มาตรา 148. 52 ถึง มาตรา 148.62 
นั้นไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพของผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในรัฐมินนิโซตาภายให้กฎหมายแห่งรัฐมินนิโซตา 

ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
ในหมวดนักทัศนมาตร ได้กำหนดถึงการได้มาของใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยผู้ที่จะ
ได้รับอนุญาตต้องยื่นคำร้องและสาบานตนต่อคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐกำหนดคือ มีคุณธรรมและได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตร์
บัณฑิตหรือศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายจากคณะหรือวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
ทัศนมาตรแห่งรัฐ โดยจะต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนั้นยังได้กำหนด
เงื่อนไขการรับรองผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจากรัฐอื่นให้สามารถประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรภายในรัฐมินนิโซตาได้ 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตาสามารถ
จ่ายหรือใช้ยาที่ได้รับการควบคุมให้แก่ผู้รับบริการได้แต่ต้องเป็นยาควบคุมในทางวิชาทัศนมาตร
ศาสตร์เพ่ือช่วยในการวินิจฉัย รักษา บรรเทาป้องกันหรือจัดการโรค ความบกพร่อง ความผิดปกติที่
เกี่ยวกับดวงตาหรืออวัยวะที่เกี่ยวกับการมองเห็นของมนุษย์ตามกฎของคณะกรรมการทัศนมาตรแห่ง
รัฐภายใต้ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ตามข้อบังคับรัฐ
มินนิโซตาที่จะสามารถจ่ายหรือใช้ยาที่ได้รับการควบคุมให้แก่ผู้รับบริการได้นั้นจะต้องได้รับใบรับรอง
คุณสมบัติในการใช้ยาที่ถูกควบคุมโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่จะได้รับ
ใบรับรองคุณสมบัติในการใช้ยาที่ถูกควบคุมนั้นจะต้องผ่านการอบรมการตรวจ การวินิจฉัย และการ
รักษาโรคที่เกี่ยวดวงตาของมนุษย์โดยการใช้ยาเป็นระยะเวลา 100 ชั่วโมงและจะต้องมีประสบการณ์
การฝึกงานทางคลีนิคตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ในการวินิฉัยโรคหรือความผิดปกติทางสายตาใน
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คลีนิคเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ มีประสบการณ์การฝึกงานทางคลีนิคตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ใน
การวินิฉัยโรคหรือความผิดปกติทางสายตาในคลีนิคเป็นระยะเวลา 1 ปีและมีประสบการณ์ในการ
ทำงานทางคลีนิคในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการทางทัศนมาตรเป็นระยะเวลา  10 ปี 
นอกจากนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาโรคตาของคณะกรรมการทัศนมาตรแห่ง
รัฐ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องยึดถือมาตรฐานในการรักษาโดยการใช้ยา
ควบคุมเทียบเท่าแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแห่งรัฐมินนิโซตา 

4) มาตรการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐมินนิโซตาอาจจะปฏิเสธการออกใบอนุญาตหรือ
อาจจะเพิกถอน ระงับ กำหนดเงื่อนไขหรือตักเตือนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
หากพบว่ามีการกระทำการที่เป็นการละเมิดวินัยตามกำหนดไว้ในข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่า
ด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข ในหมวดนักทัศนมาตร มาตรา 148.63  

การกระทำที่เป็นการละเมิดวินัยตามมาตรา 148.63 หมายถึง การกระทำดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติตามที่

กำหนดแก่คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐได้  
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ทุจริตหรือฉ้อโกงการสอบรับ

ใบอนุญาต การมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการดำเนินการทางทัศนมาตรภายในระยะเวลา 5 ปี ไม่ว่า
ความผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือกระทำในที่ใดก็ตามแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นความผิดใน
สถานที่ที่กระทำ หากแต่กระทำในรัฐมินนิโซตาจะเป็นความผิดร้ายแรง 

3. ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ถูกเพิกถอน ระงับ จำกัดหรือ
ดำเนินการทางวินัยอ่ืน ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ที่ออกโดยรัฐอ่ืน โดยอำนาจ
รัฐหรือศาลในรัฐอ่ืน ๆ 

4. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ข้อความซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดอันเป็นละเมิดกฎของคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐหรือที่เกี่ยวกับ
การรักษาที่ไม่สามารถอ้างอิงหลักฐานใด ๆ ได้  

5. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร กระทำการละเมิดกฎ คำสั่งของรัฐ
หรือกฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการดำเนินการทางทัศนมาตร ยาควบคุมหรือวัตถุอันตราย 

6.  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร กระทำผิดจรรยาบรรณ หรือการ
กระทำท่ีมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

7.  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ไม่สามารถควบคุมผู้ช่วยหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตามข้อตกลงของคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ 
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8. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร สนับสนุนช่วยเหลือให้บุคคลที่ไม่ได้
รับอนุญาตดำเนินการทางทัศนมาตรกระทำการทางทัศนมาตร 

9. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็นบุคคลที่มีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ
หรือมีอาการป่วยทางจิต บุคคลที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการควบคุมสารเคมีของร่างกาย เป็น
บุคคลอันตรายต่อสังคม บุคคลอันตรายทางเพศ 

10. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวิชาชีพหรือ
มาตรฐานขั้นต่ำ การไม่สามารถดำเนินการทางทัศนมาตรด้วยความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปลอดภัยแก่
ผู้รับบริการ  

11. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้รับบริการเว้นแต่การเปิดเผยโดยกฎหมาย  

12. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ให้ รับว่าจะให้ รับ ยอมรับ 
ค่าตอบแทน รางวัลหรือสิ่งใด ๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนชี้ช่องเพ่ือได้มาเพ่ือ
ผู้รับบริการ เวชภัณฑ์หรือเครื่องมือใด ๆ  

13. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เรียกเงินในลักษณะที่เป็นการข่มขู่
หลอกลวง การติดยาเสพติด การจ่ายยาหรืออุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ 

14. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ล่วงเกินทางเพศผู้ป่วยหรือผู้ที่มา
รับบริการ  

15. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ไม่รายงานหรือให้ความร่วมมือใน
การสอบสวน  

16. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
โดยเจตนาแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ 

ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
ในหมวดนักทัศนมาตร ยังได้กำหนดมาตรการในการรายการงานการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยได้กำหนดให้บุคคลใด ๆที่พบการกระทำที่เป็นการ
ละเมิดวินัยของนักทัศนมาตราสามารถรายงานต่อคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐได้ นอกจากนั้นยัง
ได้กำหนดให้โรงพยาบาล คลีนิค หรือสถาบัณทางสุขภาพ รายงานการดำเนินการทางวินัยแก่นัก
ทัศนมาตรที่สังกัดองค์กรนั้น ๆ ในกรณีนักทัศนมาตรกระทำความผิดทางวินัยให้แก่คณะกรรมการ
ทัศนมาตรแห่งรัฐรับทราบและกำหนดให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร มีหน้าที่
ต้องรายงานหากพบการกระทำของบุคคลใด ๆ ที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายการควบคุมการ
ดำเนินการทางทัศนมาตร โดยได้กำหนดระยะเวลาในการรายงานภายใน 30 วัน ทั้งนี้ยังได้มีมาตรการ
ในการคุ้มครองผู้ที่รายงานแก่คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ บุคคลหรือองค์กรที่รายงานการกระทำ
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ที่เป็นการละเมิดได้ต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาหากได้กระทำการรายงานโดยสุจริตและใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควร นอกจากนั้นบุคคลที่เป็นคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ บุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายจากคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ และที่ปรึกษาคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐเพ่ือตรวจสอบการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อการ
ควบคุมการดำเนินการทางทัศนมาตรย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาหาก
ได้กระทำการในนามคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐและตามหน้าที่ที่คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ
มอบหมายโดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่ถูกสอบสวนการกระทำที่เป็น
การละเมิด ตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
ในหมวดนักทัศนมาตร กำหนดให้ต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนร้องขอให้ส่งสำเนาเวชระเบียนของผู้ป่วย หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ป่วย ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องทำการลบข้อมูลที่
เกี่ยวกับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการสอบสวน 

สำหรับการดำเนินการทางวินัยต่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
ในกรณีที่กระทำความผิดวินัย คณะกรรมการทัศนมาตรมีอำนาจดำเนินการตักเตือน เพิกถอน
ใบอนุญาต ระงับใบอนุญาต จำกัดการได้รับอนุญาต หรือกำหนดโทษทางแพ่งจำนวนไม่เกิน 10,000 
เหรียญสหรัฐสำหรับการละเมิดแต่ละครั้งเพ่ือชดเชยความเสียหายแก่นักทัศนมาตรที่ได้รับความ
เสียหายทางเศษฐกิจ หรือ เพ่ือเป็นค่าชดเชยให้แก่คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายที่
ต้องเสียไปสำหรับการสอบสวนและดำเนินการ 

5) บทกำหนดโทษ 
สำหรับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ทัศนมาตร จากคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาขั้นตั้นหรือ 
Gross Misdemeanor คือความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีลงมาหรือมีโทษต่ำกว่าโทษจำคุก24 ตาม
ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข ในหมวดนัก
ทัศนมาตร มาตรา 148.61 

 

 
24 ธีรยุทธ โลหะเลิศกิจ, ปัญหาในการเปรียบเทียบคดี: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับกฎหมายอ่ืน (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 13. 
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3.1.2 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศน 
มาตรของของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

1) ลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and 
Opticians Act 2007) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 200825 
เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ควบคุมการทำหน้าที่ของนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบ
แว่นตา โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา26 การอนุญาตและการ
ลงทะเบียนของนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา27 รวมทั้งกำหนดมาตรการการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา28 รวมทั้งกำหนดโทษบุคคลที่ประกอบวิชาชีพนัก
ทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาที่ไม่ได้รับอนุญาตและลงทะเบียนเป็นนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำ
การประกอบแว่นตา29 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 
2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) มาตรา 15 บุคคลที่ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาต้องทำการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำ
การประกอบแว่นตามมาตรา โดยคณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตามีหน้าที่ใน
การควบคุมและพิจารณารับขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาตามมาตรา 5 โดย
รัฐมนตรีมีอำนาจในการกำหนดระดับของผู้ขึ้นทะเบียน คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของผู้ขึ้น
ทะเบียนในแต่ละระดับ การทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ขึ้นทะเบียนแต่ละลำดับ รวมทั้ง
ข้อกำหนดและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) โดยคณะกรรมการนักทัศนมาตร
และผู้ทำการประกอบแว่นตา มีอำนาจที่จะปฏิเสธการขึ้นทะเบียนหากเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 
หรือผู้ขอขึ้นทะเบียนมีภาพลักษณ์และบุคลิกในทางที่เสื่อมเสีย หรือ ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่สามารถแสดง
ต่อคณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาได้ว่าจะประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยตามาตรา 16    

 
25 Government of Singapore, Optometrists and Opticians Act 2007, 

Retrieved March 24, 2019 from https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/36-2007/Published/ 
20070814? DocDate=20070814#P1VI- 

26 Section 4 of Optometrists and Opticians Act 2007, Republic of Singapore 
27 Section 13 of Optometrists and Opticians Act 2007, Republic of Singapore 
28 Section 20 of Optometrists and Opticians Act 2007, Republic of Singapore 
29 Section 25 of Optometrists and Opticians Act 2007, Republic of Singapore 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาปฏิเสธการขึ้น
ทะเบียน จะต้องแจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทราบ ทั้งนี้ผู้ที่คณะกรรมการ
ทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาปฏิเสธการขึ้นทะเบียนสามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธขอขึ้นทะเบียน โดยคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือว่าเป็นที่สุดตาม
มาตรา 16    
 เมื่อคณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตารับขึ้นทะเบียนบุคคลใด ๆ 
คณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาต้องออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้หากผู้
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาถูกระงับหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนจะต้อง
ส่งคืนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแก่คณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาภายใน 
14 วัน หากไม่ทำการส่งคืนภายในระยะเวลา 14 วันจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ตาม
มาตรา 18 (6) และ (7)  

2) องค์กรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นตา 

ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) ของสหพันธรัฐสิงคโปร์ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นสายตา(Optometrists and Opticians 
Board) บัญญัติให้มีคณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา โดยมีสมาชิกจำนวนไม่
น้อยกว่า 10 คนแต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักทัศนมาตรจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ผู้ที่ทำ
การประกอบแว่นตา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน จักษุแพทย์จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และอธิบดี
กรมการแพทย์หรือผุ้แทน และอธิบดีกรมสามัญศึกษาหรือผุ้แทน และบุคคลที่ไม่ใช่นักทัศนมาตรหรือ
ผู้ทำการประกอบแว่นตาหรือจักษุแพทย์จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน  

โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 
(Optometrists and Opticians Act 2007) ข อ งสห พั น ธรั ฐสิ งค โป ร์ ได้ ก ำห น ด ห น้ าที่ ข อ ง
คณะกรรมการนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นสายตา  (Optometrists and Opticians 
Board) ไว้ในมาตรา 5 ให้ทำหน้าที่ในการอนุมัติหรือปฏิเสธการขึ้นทะเบียนของนักทัศนมาตรและผู้ที่
ทำการประกอบแว่นตารวมทั้งมีอำนาจในการประนามและกำหนดโทษปรับนักทัศนมาตราและผู้ทำ
การประกอบแว่นสายตาที่กระทำความผิดทางวินัยบุคคลที่ต้องการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและ
วิชาชีพการประกอบแว่นสายตาต้องทำการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการนักทัศนมาตราและผู้ทำการ
ประกอบแว่นสายตา โดยรัฐมนตรีอำนาจตามมาตรา 15 (3) ที่จะกำหนดระดับชั้นรวมทั้งคุณสมบัติ
ของผู้ขึ้นทะเบียนในแต่ละระดับชั้นและการทดสอบความรู้ความสามารถในแต่ละดับชั้น และนอกจาก
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วบุคคลที่ต้องการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่น
สายตาต้องยื่นคำขอรับใบรับรองการประกอบวิชาชีพต่อคณะกรรมการนักทัศนมาตราและผู้ทำการ
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ประกอบแว่น และเมื่อได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพจึงสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรา 
18 นอกจากนั้นคณะกรรมการนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นสายตา(Optometrists and 
Opticians Board) ยังมีอำนาจในการรับรองหลักสูตรวิชาทัศนมาตรศาสตร์ บัญญัติข้อกำหนดในการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาและควบคุมจรรยบรรณในการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา รวมทั้งดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนัก
ทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) 
ตามมาตรา 5 (d) (e) และ (f)  

3) มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ทัศนมาตรของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 
(Optometrists and Opticians Act 2007) มาตรา 18 ผู้ที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักทัศนมาตรและ
ผู้ทำการประกอบแว่นตาหากจะทำการประกอบวิชาชีพต้องยื่นขอรับใบรับรองการประกอบวิชาชีพต่อ
คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา ทั้งนี้ใบรับรองการประกอบวิชาชีพมีอายุ
ตามที่คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตากำหนด การต่ออายุใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องกระทำภาย 30 วันก่อนที่ใบรับรองการประกอบวิชาชีพเดิมจะหมดอายุ 
ทังนี้หากผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาถูกระงับหรือเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนจะต้องส่งคืนหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพแก่คณะกรรมการทัศนมาตรและผู้ทำการ
ประกอบแว่นตาภายใน 14 วัน หากไม่ทำการส่งคืนภายในระยะเวลา 14 วันจะมีโทษปรับไม่เกิน 
5,000 เหรียญสิงคโปร์ และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว นายทะเบียนต้องจัดทำและประกาศรายชื่อ 
ที่อยู่ คุณสมบัติ ของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักทัศนมาตรและ
ผู้ทำการประกอบแว่นตา รวมทั้งระยะเวลาที่ได้รับการรับรองให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและผู้ทำ
การประกอบแว่นตาตามใบรับรองการประกอบวิชาชีพตามมาตรา 19  

4) มาตรการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 
(Optometrists and Opticians Act 2007) มาตรา 20 (1) และ (2) คณะกรรมการนักทัศนมาตร
และผู้ทำการประกอบแว่นตามีอำนาจยกเลิกการจดทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบ
แว่นตาหากพบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพต่อคณะกรรมการนัก
ทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตานอกจากนั้นคณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการ
ประกอบแว่นตามีอำนาจที่ตามมาตรา 20 (3) จะยกเลิกการจดทะเบียนหากพบว่ามีเหตุดังต่อไปนี้  
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1. การจดทะเบียนกระทำด้วยความฉ้อฉลหรือไม่ถูกต้อง  
2. ในภายหลังนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาที่ขึ้นทะเบียนขาด

คุณสมบัติ 
3. ในกรณีที่นักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาที่จดทะเบียนหรือได้รับการ

รับรองในประเทศอ่ืน ๆ และการจดจะเบียนหรือการรับรองนั้นถูกยกเลิก ระงับ หรือการเพิกถอนการ
จดทะเบียน  

4. ไม่ดำเนินการตามวิชาชีพทัศนมาตรหรือวิชาชีพการประกอบแว่นตาที่ได้จด
ทะเบียนไว้ 

5. ไมป่ฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
6. ฝ่าฝืนข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยนัก

ทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 เกี่ยวกับจริยธรรมหรือการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรหรือการประกอบแว่นตาซึ่งต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 

7. ได้รับการตัดสินว่ากระทำความผิดฐานทุจริตหรือฉ้อโกง 
8. ได้รับการตัดสินว่ากระทำความผิดที่แสดงถึงข้อบกพร่องในความประพฤติที่ไม่

เหมาะสมกับการขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา 
9. มีความผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
10. ไม่สามารถประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือวิชาชีพประกอบแว่นตาได้อย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเนื่องจากความพิการทางด้านร่างกายหรือจิตใจ 
11. ไม่ชำระค่าปรับตามคำสั่งคณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบ

แว่นตา 
แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาอาจะใช้

มาตรการการตำหนิหรือสั่งให้ชำระค่าปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงค์โปร์หรือกำหนดเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนโดยมีกำหนดไม่เกิน 3 ปีหรือระงับการลงทะเบียนโดยมีกำหนดไม่เกิน 3 ปี แทนการยกเลิก
การข้ึนทะเบียนตามมาตรา 20 (4)   

ในกรณีที่คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตามีคำสั่งให้ชำระ
ค่าปรับ ค่าปรับดังกล่าวถือว่าเป็นหนี้ที่ต้องชำระแก่รัฐบาลมาตรา 20 (6)  นอกจากนั้นในกรณีที่
คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตามีคำสั่งระงับสิทธิการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพประกอบแว่นตา ในระหว่างที่การระงับสิทธิในการขึ้นทะเบียนมีผลใช้
บังคับไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพประกอบแว่นตา 
โดยสิทธิต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการ
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ประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะ
คืนกลับมาต่อเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ถูกระงับสิทธิการข้ึนทะเบียนตามมาตรา 20 (7)     

ในกรณีที่คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตามีคำสั่งยกเลิกการ
ขึ้นทะเบียนหรือมีคำสั่งลงโทษใด ๆ แก่บุคคลที่ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพ
ประกอบแว่นตา คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาอาจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นจ่าย
ค่าเสียหายหรือค่าดำเนินการที่เกิดขึ้นจากสอบสวนหรือที่เกิดจากการดำเนินการอย่างใด  ๆ แก่ผู้ขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพประกอบแว่นตาตามมาตรา 21  

คำสั่งของคณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาสามารถอุทธรณ์
ไปยังศาลสูงได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีคำสั่งทั้งนี้คำวินิจฉัยของศาลสูงถือว่าเป็นที่สุด อนึ่งระหว่าง
การพิจารณาของศาลสูง คำสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือคำสั่งลงโทษใด ๆยังมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่แจ้งให้ผู้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพประกอบแว่นตาทราบจนกว่า
คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาหรือศาลสูงจะมีคำสั่งเป็นอย่างอ่ืนตาม
มาตรา 22  

การมีวินิจฉัยเพ่ือมีคำสั่งใด ๆ แก่ผู้ขึ้นเบียนประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพ
ประกอบแว่นตานั้น ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบ
แว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ กำหนดให้
คณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา หรือศาลสูงต้อง ยึดถือข้อเท็จจริงตามการ
กระทำความผิดในส่วนคดีอาญาที่สิ้นสุดแล้ว  

บุคคลที่ถูกยกเลิกการข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพประกอบ
แว่นตาสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้หลังจากที่คำสั่งยกเลิกการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการ
นักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาได้ล่วงพ้นไปแล้ว 3 ปี โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่
ได้ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยคณะกรรมการนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาต้อง
พิจารณาคำขอโดยพิจารณาจากพฤติการต่าง ๆ และหากเข้าเงื่อนไขการจดทะเบียนให้ทำการขึ้นทะเบียน
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพประกอบแว่นตา ตามมาตรา 24  

ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา 
ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007)แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใด
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาและได้รับการรับรองการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตา ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการ
ประกอบแว่นตา รวมทั้งโฆษณาหรือแสดงตนว่าเป็นนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา 
นอกจากนั้นยังห้ามจ้างบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาและ
ได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตามาทำการประกอบ
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วิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตา ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 25,0000 เหรียญสิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากกระทำความผิดซ้ำต้องระวางจำคุกไม่เกิน 
1 ปีหรือปรับไม่เกิน 50,0000 เหรียญสิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ทำการว่าจ้าง
บุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาและได้รับการรับรองการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตามาทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและ
วิชาชีพการประกอบแว่นตาไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ตนจ้างนั้นไม่ใช่
บุคคลใดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาและได้รับการรับรองการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตาโดยได้ใช้ความรอบครอบระมัดระวังตาม
สมควรในการตรวจสอบคุณสมบัติ 

5) บทกำหนดโทษ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 

(Optometrists and Opticians Act 2007)แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรา 27 ได้กำหนดให้ผู้ใดที่
กระทำการดังต่อไปนี้มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ จำคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือท้ังจำทั้งปรับ   

1. ได้มาหรือพยายามที่จะได้มาซึ่งใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำ
การประกอบแว่นตาหรือใบรับรองการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตาโดย
การให้ข้อมูลหรือหนังสือแสดงคุณสมบัติที่เป็นฉ้อโกงหรือทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ขอขึ้น
ทะเบียนเองหรือการกระทำของตัวแทน และไม่ว่าจะกระทำโดยทางวาจาหรือไม่ก็ตาม 

2. ทำให้เกิดความผิดพลาดในทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา 

3. ปลอมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการ
ประกอบแว่นตา หรือ ใบรับรองการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตา 

4. ใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตา หรือ 
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตาปลอมหรือที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

5. ซื้อ ขาย หรือได้มาโดยมิชอบซึ่งใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตรและผู้ทำ
การประกอบแว่นตา หรือ ใบรับรองการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและวิชาชีพการประกอบแว่นตา 
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3.1.3 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ทัศนมาตรของของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

1) ลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้เป็นไปตามรัฐ

บัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นกฎหมายระดับรัฐ
บัญญัติที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การยกระดับการศึกษาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ การบูรณา
การนักทัศนมาตรศาสตร์รวมทั้งวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้
กำหนดถึงการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร คณะกรรมการทัศนมาตร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ขอ
อนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
การศึกษาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
รวมทั้งได้กำหนดมาตราฐานแห่งวิชาชีพและจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของนักทัศนมาตร 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามรัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic 
Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั้นถือเป็นนโยบายแห่งรัฐที่จะส่งเสริมการให้บริการทาง
ทัศนมาตรเป็นส่วนหนึ่งระบบการสาธารสุขขั้นพ้ืนฐานเนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท
ของทัศนมาตรในฐานะวิชาชีพในอันที่จะป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายขั้นพ้ืนฐานของ
พลเมือง30 

รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ยัง
ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชี พทัศนมาตร โดย
คณะกรรมการทัศนมาตรจะเป็นผู้กำหนดประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางจริยธรรม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพ31 นอกจากนั้นรัฐบัญญัติดังกล่าวยังได้กำหนด
เงื่อนไขการขอใบรับรองและการขออนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ของ
ชาวต่างชาติ โดยจะต้องผ่านการรับรองจากศาลว่ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้และต้องเป็นพลเมือง
จากประเทศที่ยินยอมให้นักทัศนมาตรที่เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประกอบวิชาชีพทัศนมา
ตรอย่างไม่มีข้อจำกัดเทียบเท่าพลเมืองของประเทศนั้น ๆ32    

 
30 Official Gazette of of the Republic of the Philippines, Republic Act No. 

8050, Retrieved March 24, 2019 from http://www.officialgazette.gov.ph/1995/06/07 
/republic -act-no-8050/ 

31 Section 40 of Republic Act No. 8050, Republic of the Philippines 
32 Section 34 of Republic Act No. 8050, Republic of the Philippines 

https://www.officialgazette.gov.ph/1941/05/22/commonwealth-act-no-638/
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นอกจากนั้นเพ่ือการบูรณาการของนักทัศนมาตรให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ประกอบวิชาชีพ รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มาตรา 36  ได้กำหนดให้มีสมาคมนักทัศนมาตรแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฎเกณฑ์วิชาชีพ โดยผู้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนถือว่าเป็นสมาชิกของสมาคมนักทัศนมาตรแห่งชาติ โดย
มาตรา 37 สมาคมนักทัศนมาตรแห่งชาติมีหน้าที่ประกาศประมวลจริยธรรมของนักทัศนมาตร กำกับ
การให้นักทัศนมาตรยึดมั่นในจริยธรรมและมีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักทัศนมาตรมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ ทั้งนี้รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
มาตรา 39 ยังกำหนดห้ามจัดตั้งองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทัศนมาตรนอกจากสมาคม
นักทัศนมาตรแห่งชาติ และมาตรา 40 ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการทัศนมาตรยอมรับประมวล
จริยธรรมวิชาชีพที่ประกาศโดยสมาคมนักทัศนมาตรแห่งชาติที่กำหนดให้ นักทัศนมาตรมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

1. มีจิตสำนึกต่อสวัสดิการสาธารณะ 
2. ส่งเสริมมาตรฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
4. ให้บริการด้วยความเท่าเทียม โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่าง

ทางด้านเชื้อชาติ หรือ สถานะอ่ืน ๆ 
5. เคารพสิทธิของผู้รับบริการโดยการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 
6. แนะนำให้ผู้รับบริการพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการรักษา 
โดยนักทัศนมาตรทีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมวิชาชีพที่ประกาศโดยสมาคมนัก 

ทัศนมาตรแห่งชาติจะต้องได้รับการพิจารณาเพิกถอนการรับรองการขึ้นทะเบียนหรือระงับการ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยคณะกรรมการทัศนมาตร   

รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
มาตรา 30 ได้บัญญัติแนวทางการยกระดับการศึกษาวิชาทัศนมาตรศาสตร์โดยการกำหนดให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นสูงดำเนินการกำหนดมาตรฐานของหลักสูตรวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 
คุณสมบัติบุคคลากรของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตร์ และทำการควบคุม คุณภาพของหลักสูตรวิชาทัศนมาตรศาสตร์ในเรื่องของ
การศึกษาและการวัดผลรวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตรวิชาทัศนมาตรศาสตร์ที่ทำการเปิดสอน 
สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาทัศนมาตรศาสตร์ก่อนที่รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 
(Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีผลใช้บังคับจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่าน



 38 

การสอบวัดผลการใช้ยาหรือสารเคมีในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรก่อนที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา 31  

2) องค์กรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ตามมาตรา 7 แห่ง รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่ง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทัศนมาตร ซึ่งประกอบไปด้วย บุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้ งจากประธานาธิบดีจำนวน 5 คน ซึ่ งคัดเลือกมาจากบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพจำนวน 10 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 12 ในการบัญญัติ
กฎเกณฑ์และข้อบั งคับ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพและตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กำกับการให้เป็นไปตามรัฐ
บัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) กำหนดดำเนินการสอบรับใบอนุญาตและส่งผล
การสอบไปยังคณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพ ออก ระงับ และเพิกถอนใบรับรองการจดทะเบียนนัก
ทัศนมาตร รวมทั้งต่ออายุใบอนุญาตนักทัศนมาตรนอกจากนั้นยังมีอำนาจกำหนดประกาศใช้กฎและ
ข้อบังคับต่าง ๆ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพ รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตามกฎ
และข้อบังคับดังกล่าวด้วยนอกจากนั้น โดยรัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) 
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาตรา 25 ได้กำหนดองค์กรที่ทำหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนนักทัศนมาตร
และอนุญาตทำการประกอบวิชาชีพ คือ คณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพนอกจากนั้นรัฐบัญญัติ
หมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาตรา 36 ยังได้กำหนดให้มี
สมาคมนักทัศนมาตรแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพมีหน้าที่ในการ
ประกาศประมวลจริยธรรมของนักทัศนมาตร กำกับการให้นักทัศนมาตรยึดมั่นในจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาชีพ และส่งเสริมให้นัก
ทัศนมาตรมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ    

3) มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชี พ 
ทัศนมาตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ตามมาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้กำหนดถึงการกระทำที่เป็นการการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยกำหนดให้
การกระทำดังต่อไปนี้เป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

1. การตรวจสายตาของมนุษย์โดยการใช้กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ยา 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ โสตทัศอุปกรณ์ อุปกรณ์เชิงกล การกายภาพตารวมถึงการใช้เครื่ องมือ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวินิจฉัยความผิดปกติและระดับของความผิดปกติของ
สายตามนุษย์เพ่ือแก้ไข 
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2. การกำหนดและการจ่ายเลนส์สายตา,เลนส์ที่มีการหักเหของแสง, คอนแทคเลนส์, 
น้ำยา,กรอบแว่นรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขและรักษาความบกพร่อง ความผิดปกติ
และความสามารถในการมองเห็น 

3. การกายภาพตาและการฝึกการมองเห็นโดยการบริการกล้ามเนื้อตา,การใช้
เครื่องมือและการใช้วิธีการเพ่ือช่วยแก้ไขความผิดปกติของสายตามนุษย์ รวมทั้งการใช้อวัยวะเทียม 

4. การให้คำปรึกษาเก่ียวกับการมองเห็นและการรักษาและดูแลดวงตา 
5. การจัดตั้งสำนักงาน, คลินิก หรือสถานที่ในทำนองเดียวกันเพ่ือให้บริการหรือ

เสนอให้บริการทางทัศมาตร 
6. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวิชาชีพสำหรับการให้บริการตามข้อ 1 – 5 
ทั้งนี้บุคคลที่ประกอบวิชาทัศนมาตรหรือกระทำการใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการประกอบ

วิชาทัศนมาตรได้จะต้องได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนและต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจาก
คณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพตามบทบัญญัติแห่งตามรัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act 
No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียน
และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ผ่านการศึกษาการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ทางสายตามาแล้ว นอกจากนั้นการตรวจสายตาผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการตรวจร่างกายของแพทย์ที่
ได้รับใบอนุญาต หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดครองหรือตรวจความบกพร่องทางสายตาของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการการอบรมและปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันโรคทางสายตาของ
รัฐบาลไม่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ทั้งนี้นักทัศนมาตรมี
หน้าที่ต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วันที่ออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและวัน
หมดอายุ และจะต้องแสดงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้เห็นชัดเจน ณ สำนักงาน หรือ คลินิก ที่
ประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 6  

รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นัก
ทัศนมาตรที่จะได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการกฎเกฑณ์วิชาชีพจะต้องผ่านการ
สอบวัดผลของคณะกรรมการทัศนมาตรมาตรา 17 และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 19 คือเป็น
พลเมืองฟิลิปปินส์ มีจริยธรรม และต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
หลักสูตรอย่างน้อย 6 ปีจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาล 
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบการวัดผลจะต้องทำการสาบานตนต่อคณะกรรมการทัศนมาตรหรือผู้รับมอบ
อำนาจก่อนที่จะคณะกรรมการกฎเกณ์วิชาชีพจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 23 
ทั้งนี้รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) มาตรา 24 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
กฎเกณ์วิชาชีพจะต้องปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแก่บุคคลดังต่อไปให้  
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1. บุคคลที่ไม่ผ่านการสอบวัดผลของคณะกรรมการทัศนมาตร 
2. บุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียน 
3. บุคคลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดอาญา 
4. บุคคลที่คณะกรรมการทัศนมาตรเห็นว่ากระทำความผิดทางด้านศีลธรรมหรือ

กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 
5. บุคคลที่สภาวะจิตใจไม่ปกติ 
ทั้งนี้บุคคลที่ ได้ทำการสาบานตนต่อคณะกรรมการทัศนมาตรเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการกฎเกณฑ์วิชาชีพจะขึ้นทะเบียนโดยการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยการออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร โดยใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีอายุ 3 ปี ผู้รับการอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการทัศนมาตรกำหนด โดย
คณะกรรมการทัศนมาตรอาจจะกำหนดให้ผู้ที่จะทำการต่ออายุใบอนุญาตต้องเข้ารับการอบรม
หลักสูตรตามที่คณะกรรมการทัศนมาตรกำหนดตามมาตรา 29 

4) มาตรการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการทัศมาตรได้รับการแจ้งหรือรับรู้การกระทำที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการประกอบวิชาชีพ การกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ การกระทำที่เป็นการทุจริต การกระทำที่เป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติตามรัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ การกระทำที้เป็นการฝ่าฝืนกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ศีลธรรม ของผู้ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
คณะกรรมทัศนมาตรมีอำนาจในการเพิกถอนการรับรองการขึ้นทะเบียนหรือระงับการอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามมาตรา 26 ทั้งนี้ผู้ที่คณะกรรมการทัศนมาตรเพิกถอนการรับรองการขึ้น
ทะเบียนหรือระงับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกฎเกณฑ์
วิชาชีพได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการทัศนมาตรมาตรา 27 

5) บทกำหนดโทษ 
ตามมาตรา 32 แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่ง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้กำหนดให้การกระทำดังต่อไปให้เป็นการกระทำความผิดและต้องรับโทษ
จำคุกเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี หรือปรับไม่น้อยกว่า 10,000 เปโซ แต่ไม่เกิน 40,000 เปโซ หรือทั้ง
จำทั้งปรับและอาจถูกการเพิกถอนการรับรองการขึ้นทะเบียนหรือระงับการอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรโดยคณะกรรมการทัศนมาตร 
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1. ใช้หลักฐานปลอมในการขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร 

2. บุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรแสดงตนว่าเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

3. บุคคลได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้ รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรอวดอ้างต่อสาธารณชนว่าตนมีคุณสมบัติดีกว่าบุคคลได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรคนอ่ืน ๆ รวมทั้งโฆษณาต่อสาธารณชนว่าค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ ราคากรอบแว่นหรือคอนแทคเลนส์ถูกกว่าที่อ่ืน 

4. ใช้ยาหรือสารเคมีใด ๆ ในการวินิจฉัยความผิดปกติโดยไม่ผ่านการฝึกอบรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

5. จ่ายยาที่ถูกควบคุม 
6. กระทำการหรือมีส่วนในการกระทำในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 
7. การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ หรือ ระเบียบ 

ใด ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีผู้กระทำความผิดเป็นสมาคม ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอ่ืน  ๆ 

กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดในการกระทำดังกล่าว 
  

3.1.4 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ทัศนมาตรของของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

1) ลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสหพันธรัฐมาเลเซีย 
กฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสหพันธรัฐมาเลเซียคือ

พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้
ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นสายตาต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
จากสภ าออฟ ปิ คอลแห่ งช าติ ม า เล เซี ย  (The Malaysian Optical Council) น อกจากนั้ น
พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) ยังได้กำหนดเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนและ
กำหนดเงื่อนในการประกอบวิชาชีพของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำการประกอบแว่นตาและนัก
ทัศนมาตร นอกจากนั้นยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยของสภาออฟปิคอล
แห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) และการกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนด
โทษรวมถึงมาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานทางจริยธรรมของนักทัศนมาตร 
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2) องค์กรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสหพันธรัฐมาเลเซีย 
ตามพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 3 ได้

กำหนดองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร คือ สภาออฟปิคอลแห่งมาเลเซีย (Malaysian 
Optical Council) โดยกำหนดให้มีนายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนนัก
ทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นตาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ตามมาตรา 17 นอกจากนั้นยังมี
อำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่นักทัศนมาตรโดยการสอบสวนความผิดตามมาตรา 21 และมี
อำนาจลบหรือระงับการขึ้นทะเบียนหรือประนามนักทัศนมาตรหรือผู้ที่ทำการประกอบแว่นสายตาที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนรวมทั้งมีอำนาจในการสั่งให้นักทัศนมาตรหรือผู้ที่ทำการประกอบแว่นสายตาที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนชำระเงินหรือค่าเสียหายใด ๆ แก่นายทะเบียนตามมาตรา 22  

ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือวิชาชีพการประกอบแว่นสายตานอกจาก
จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาออฟปิคอลแห่งมาเลเซียยังต้องจะต้องยื่นคำร้องขอประกอบ
วิชาชีพรายปีจากสภาออฟปิคอลแห่งมาเลเซีย ตามมาตรา 32  

3) มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ทัศนมาตรของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

ตามพระราชบัญญั ติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 17 
กำหนดให้ผู้ที่จะทำการประกอบวิชาชีพนักทัศนมาตรศาสตร์หรือผู้ทำการประกอบแว่นสายตาต้องทำ
การขึ้นทะเบียนโดยมีอธิบดีกรมอนามัยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ทั้งนี้นายทะเบียนต้องออกหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนแก่นักทัศนมาตรหรือผู้ทำการประกอบแว่นสายตาเพ่ือเป็นหลักฐานการขึ้น
ทะเบียนของนักทัศนมาตรหรือผู้ทำการประกอบแว่นสายตา  

ตามมาตรา 18 ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำการประกอบแว่นสายตาจะต้องมี
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยมีความประพฤติและความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ทำการประกอบแว่นสายตา 
นอกจากนั้นจะต้องมีคุณสมบัติโดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากสถาบันที่กำหนดไว้ตามตาราง 1 แห่ง
พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) หรือในกรณีที่ผู้ร้องขอขึ้นทะเบียนไม่ได้
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากสถาบันที่กำหนดไว้ตามตาราง 1 ผู้ร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำการ
ประกอบแว่นสายตาจะต้องมีประสบการณ์ในการกำหนดหรือจ่ายเลนส์สายตาให้แก่ผู้รับบริการไม่
น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
สภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) โดยนายทะเบียนจะต้องรับ
ขึ้นทะเบียนหากผู้ร้องขอขึ้นทะเบียนพิสูจน์ได้ว่ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้นายทะเบียนอาจจ
จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำการประกอบแว่นสายตาต้องผ่านการอบรมและการฝึก
ปฏิบัติในหลักสูตรที่จำเป็น หากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำการประกอบแว่นสายตาไม่เข้ารับการอบรมและ
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การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรตามที่นายทะเบียนกำหนด นายทะเบียนมีอำนาจที่จะระงับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ทำการประกอบแว่นสายตา   

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 19 
ยังได้กำหนดเงื่อนไขของผู้ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนักทัศนมาตร โดยผู้ที่ร้องขึ้นทะเบียนเป็นนักทัศนมาตร
จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยมีความประพฤติและความเหมาะสมที่จะเป็นนักทัศนมาตร 
นอกจากนั้นจะต้องมีคุณสมบัติโดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากสถาบันที่กำหนดไว้ตามตาราง 2 แห่ง
พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) หรือในกรณีที่ผู้ร้องขอขึ้นทะเบียนไม่ได้
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากสถาบันที่กำหนดไว้ตามตาราง 2 ผู้ร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักทัศนมาตร
จะต้องอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้นายทะเบียนจะต้องออกหนังสือรับรองแก่
ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานในการขึ้น
ทะเบียน   

4) มาตรการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

ตามมาตรา 21 ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจะถูกควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยสภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian 
Optical Council) ในกรณีที่สภาพบว่า 

1. ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรได้รับการขึ้นทะเบียนโดยแจ้ง
ข้อความที่เป็นเท็จต่อนายทะเบียนหรือกระทำการที่เป็นการฉ้อโกงเพ่ือให้ได้รับการขึ้นทะเบียน 

2. ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณสมบัติของผู้ทำการ
ประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกเพิกถอนโดยวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
หรือบุคคลที่มีอำนาจ 

3. ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกศาล
แห่งสพันธรัฐมาเลเซียหรือศาลประเทศใดประเทศหนึ่งพิพากษาลงโทษในความผิดฐานทุจริต ฉ้อโกง 
ประพฤติผิดศีลธรรม หรือ ต้องโทษจำคุกเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป 

4. ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ณ เวลาที่ร้องขอขึ้นทะเบียน 

โดยสภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) มีอำนาจ
ตามมาตรา 22 ในการดำเนินการทางวินัยโดยการ   

1. ลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตร 
2. ระงับการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตร 
3. กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการประกอบวิชาชีพ 
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4. ประณามผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตร 
ทั้งนี้สภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) อาจมี

คำสั่งให้ชำระเงินหรือค่าเสียหายใด ๆ แก่นายทะเบียนก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก่อนการดำเนินการทาง
วินัยแก่ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่ได้รับการข้ึนทะเบียน  

พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 23 กำหนดให้
สภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) ทำการสอบสวนความผิดก่อน 
โดยสภามีอำนาจที่จะระงับการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรในระหว่าง
สอบสวนก็ได้ ในกรณีที่สภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) มี
คำสั่งให้ลบชื่อผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรออกจากทะเบียน ผู้ทำการประกอบแว่น
สายตาหรือนักทัศนมาตรที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนต้องส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้แก่สภา
ภายใน 14 วัน ตามมาตรา 24 ทั้งนี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งในการดำเนินการทางวินัยของสภา
ออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ได้ โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือว่าเป็นที่สุดตามมาตรา 25   

และตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) 
กำหนดให้สภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) มีอำนาจลบชื่อ
ทะเบียน ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรออกจากทะเบียนได้หากพบว่าผู้ทำการ
ประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรมีความพิการทางร่างกายหรือจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้นตามมาตรา 27 หากผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนถึงแก่ความตาย หรือ ไม่ทำการประกอบวิชาชีพอีกต่อไป หรือ ต้องเข้ารับการ
รักษาหรือบำบัดภาวะทางจิต สภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical Council) 
มีอำนาจพิจารณาลบชื่อออกจากทะเบียนได้   

ทั้งนี้ผู้ทำการประกอบแว่นสายตาหรือนักทัศนมาตรที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนอาจ
ร้องขอขึ้นทะเบียนได้หากเหตุที่ทำให้ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือหมดสิ้นไปตาม
มาตรา 28 ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) ได้
กำหนดห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เว้นแต่เป็นนักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แต่
อย่างไรก็ตามบทบัญญัติตามมาตรา 29 ไม่ใช้บังคับแก่แพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

ส่วนมาตรา 30 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบแว่นสายตาอาจทำการสั่งและจ่ายคอนแทค
เลนส์ได้หากได้รับอนุญาตจากของสภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (The Malaysian Optical 
Council) โดยจะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สภากำหนดและต้องมีความรู้ความสามารถใน
การสั่งและจ่ายคอนแทคเลนส์ และพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991)  
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นอกจากนั้นพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 31 
ยังมีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช้ยา
เวชภัณฑ์ในการวัดหรือทดสอบความสามารถในการมองเห็น แต่ทั้งนี้นักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนและผู้ทำการประกอบแว่นสายตาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้สั่งและจ่ายคอนแทค
เลนส์ สามารถใช้ยาเวชภัณฑ์ที่สภาออฟปิคอลแห่งชาติมาเลเซีย (THE MALAYSIAN OPTICAL 
COUNCIL)เห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตให้ใช้ในการวัดหรือทดสอบความสามารถในการมองเห็นได้ 

นักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่นสายตาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรหรือวิชาชีพการประกอบแว่นสายตานั้นจะต้องยื่นคำขอประกอบวิชาชีพเป็นรายปี
จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ เว้นแต่ปีแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่ต้องขอรับใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพรายปี โดยในใบรับรองการประกอบวิชาชีพรายปีจะต้องระบุชื่อและสถานที่ประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตราหรือการประกอบแว่นสายตาตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 32 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพรายปี หรือผู้ที่เป็น
หุ้นส่วนกับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพรายปี หรือผู้ที่จ้างบุคคลที่
ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพรายปี ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) และไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียม รางวัล หรือสิ่ง
ตอบแทนใด ๆ จากการประกอบวิชาชีพในระหว่างที่ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบรับรองการประกอบ
วิชาชีพรายปีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33   

นอกจากนั้นมาตรา 34 พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) 
ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้มาซึ่งการขึ้นทะเบียนหรือพยายามให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการขึ้นทะเบียนโดย
การทุจริตไม่ว่าจะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกระทำด้วยวาจาเป็นการกระทำที่เป็นความผิด 
และตามมาตรา 35 หากผู้ใดที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักทัศนมาตรหรือผู้ทำการประกอบแว่น
สายตา กระทำการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้ง
จำทั้งปรับ  

1. แสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าตนเป็น “นักทัศนมาตร” และ “ผู้ทำการประกอบ
แว่นสายตา” 

2. แสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าตนเป็นนักทัศนมาตรและผู้ทำการประกอบแว่น
สายตาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ 

3. แสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าตนมีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
4. แสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการใช้ชื่อ ตำแหน่ง หรือคำอธิบายใด ๆ ที่สื่อได้ว่า

ตนเป็นผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นนักทัศนมาตรหรือผู้ทำการประกอบแว่นสายตา หรือได้รับการรับรอง
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือวิชาชีพการประกอบแว่น 
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5. แสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการใช้ชื่อ ตำแหน่ง หรือคำอธิบายใด ๆ หรือ ใช้
เครื่องมือ หรือเครื่องคำนวนใด ๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่าตนมีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร 

6. ใช้คำว่า “นักทัศนมาตร” และ “ผู้ทำการประกอบแว่นสายตา” ในสถานที่ที่มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ 

7. แสดงตนโดยการโฆษณาหรือโดยวิธีอ่ืนใดว่าตนมีคุณสมบัติในการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตร 

โดยผู้ที่ใช้ จ้างวาน ให้ผู้อ่ืนกระทำความผิดต้องร่วมรับผิดในการกระทำของของบุคคล
นั้น รวมทั้งกรณีของนิติบุคคลต้องร่วมรับผิดหากเป็นการกระทำของบุคลลที่นิติบุคคลนั้นจ้าง วาน 
หรือเป็นการกระทำของสมาชิกนิติบุคคล   

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 36 
ยังได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้ทำการขาย หรือ จำหน่ายเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตาหรือการ
มองเห็นโดยปราศจากการควบคุมหรือกำกับดูแลของแพทย์หรือผู้ที่ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นนัก
ทัศนมาตรหรือผู้ทำการประกอบแว่นสายตา เว้นแต่เป็นการขายให้กับแพทย์หรือผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียน
เป็นนักทัศนมาตรหรือผู้ทำการประกอบแว่นสายตา หรือ ขายให้กับผู้ที่ทำการผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสายตาหรือการมองเห็น หรือขายให้กับผู้ที่มีอำนาจในการบริหาร
โรงพยาบาล คลีนิค สถานบำบัดฟ้ืนฟู หรือ สถาบันที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ ขายให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นการขายในลักษณะของการส่งออก รวมทั้งการขายใน
ลักษณะของสะสมโบราณหรือเป็นการขายที่ผู้ขายไม่ทราบโดยสุจริตว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไข
ความพกพร่องทางสายตา 

5) บทกำหนดโทษ 
สำหรับผู้ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 

1991) ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต สำหรับความผิดครั้งแรก แต่หากกระทำความผิดซ้ำต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ระหว่างที่
กระทำการฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับรายวันวันละ 50 ริงกิตตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 37 
โดยพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 38 ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงาน
ที่แต่ตั้งโดยอธิบดีกรมอนามัยมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ประกอบวิชาชีพ เอกสาร อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการยึดเอกสาร อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จากบุคคลที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือวิชาชีพประกอบ
แว่นสายตาโดยไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทั้งบุคคลที่ไม่ขัดขวางการกระทำของเจ้าพนักงาน ไม่ยินยอม
ให้ตรวจสอบเอกสาร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ๆ ใด ไม่ตอบข้อซักถาม รวมทั้งไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงาน
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ยึดเอกสาร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ๆ ใด ถือว่ามีความผิด และในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) ผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือ ผู้มีอำนาจ ต้อง
รับผิดร่วมกับนิติบุคคลนั้นเว้นแต่จะพิสูจนไ์ด้ว่าตนไม่มีส่วนในการกระทำความผิดดังกล่าวดังที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 40 
 

3.2 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ทัศนมาตรของประเทศไทย 

3.2.1 ลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้ให้คำนิยามของคำว่า

การประกอบโรคศิลปะ ว่าหมายถึง การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์
เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟู
สุขภาพ การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และในมาตรา 5 ได้กำหนดสาขาของประเภทการประกอบโรคศิลปะ สาขา
ต่างได้แก่ สาขากิจกรรมบำบัด สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก สาขารังสีเทคนิค สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ สาขาการแพทย์แผนจีน 
และสาขาอ่ืนตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา โดยไม่มีการกำหนดให้สาขาทัศนมาตร เป็นสาขาของ
การประกอบโรคศิลปะแต่อย่างใด นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้
กำหนดการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไว้ในหมวด 4 โดยมาตรา 30 กำหนดให้ห้ามมิให้บุคคลทำ
การประกอบโรคศิลปะหรือกระทำการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรค
ศิลปะเว้นแต่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยมาตรา 33 ได้
กำหนดความรู้ในวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาในการขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาต นอกจากนั้นยัง
กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและห้ามมิให้ทำการโฆษณา 
ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการประกอบโรคศิลปะของตนตามมาตรา 38 และกำหนด
มาตรการในการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ โดยมีมาตรการว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้
ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการลงโทษบุคคลที่ทำการประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือ ทำการประกอบโรคศิลปะไม่ตรงกับสาขาที่ตนได้รับอนุญาต หรือ ทำการประกอบโรค
ศิลปะระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต  

หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 จะพบว่าในประเทศไทย
ยังไม่มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรอย่างแท้จริงแต่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถขึ้น
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ทะเบียนและขอรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ 
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ซึ่งมีสาระสำคัญคือการอนุญาตให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาทัศนมาตรศาสตร์สามารถขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตการประกอบโรค
ศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้โดยใน ข้อ 1 ได้ให้ความหมายของคำว่า “ทัศนมาตร” ว่า การ
ประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็น
โดยใช้เครื่องมือที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และแก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการ
มองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา โดยไม่รวมถึงการ
แก้ไขความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของการหัก
เหของแสงและไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด และไม่รวมถึงการใช้
เลเซอร์ ชนิดต่าง ๆ ด้วย และข้อ 2. กำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอหนังสืออนุญาตทำ
การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะรับรองและเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
ประกาศกำหนด และตามข้อ 4. กำหนดให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตอยู่ภายในบังคับของพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 ที่กำหนดให้ทำการประกอบโรคศิลปะภายใต้บังคับ
แห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และตามมาตรา 38 ที่ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและห้ามมิให้ทำการโฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการ
ประกอบโรคศิลปะของตน  

นอกจากนั้นยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรคือประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส ซึ่งได้ประกาศให้เลนส์สัมผัสเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และตามข้อ 4 
ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเลนส์สัมผัสจัดให้มีฉลากเลนส์สัมผัสที่ขายหรือมีไว้เพ่ือขายแสดง
ข้อความไว้บนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอย่างชัดเจนเป็นข้อความภาษาไทย และจะมีภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาไทยด้วยก็ได้ แต่ข้อความภาษาอ่ืนต้องมีความหมายตรงกับข้อความภาษาไทยโดยตาม 
(8) ได้กำหนดให้มีคำแนะนำโดยต้องแสดงข้อความว่า “การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และ
ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น”แสดง
ด้วยอักษรสีแดงที่เห็นได้ชัดเจน ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร  
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3.2.2 องค์กรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของประเทศไทย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการ

ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ข้อ 5 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 
(Optometry) ซึ่งคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
อนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เพ่ือทำการพิจารณาอนุญาตให้
บุคคลขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  
(Optometry) 

 
3.2.3 มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของ

ประเทศไทย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการ

ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ข้อ 4 บัญญัติให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียน
และได้รับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ต้องประกอบโรคศิลปะภายใต้
บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและห้ามมิให้ทำการโฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการประกอบโรคศิลปะ
ของตน ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 และตามมาตรา 38  

 
3.2.4 มาตรการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการประกอบ

วิชาชีพทัศนมาตรของประเทศไทย 
บุคคลขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ไม่

ประกอบโรคศิลปะภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพหรือทำการโฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนโฆษณาการ
ประกอบโรคศิลปะของตน ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวมีสิทธิกล่าวหาต่อกรรมการ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ยังไม่มีกรรมการวิชาชีพสาขาทัศนมาตรตามพระราชการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
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3.2.5 บทกำหนดโทษ 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้ สาขา

ทัศนมาตรเป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องทำการขออนุญาตเพ่ือทำการประกอบโรคศิลปะ ดังนั้นบุคคลที่
ประกอบวิชาชีพทัศมาตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสามารถกระทำได้โดยไม่มีความผิด 

 

3.3 บทสรุปเปรียบเทียบการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรระหว่างกฎหมาย
ต่างประเทศและกฎหมายไทย 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตาม
ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota 
Statutes, Chapter 148 Public Health Occupation) หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา, พระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 
(Optometrists and Opticians Act 2007) แห่งสหพันธรัฐสิงคโปร์, รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 
(Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 
(Optical Act 1991) แห่งสหพันธรัฐมาเลเซียและกฎหมายไทยเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรคือพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะพบว่าในประเทศที่ได้ทำการศึกษานั้นมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตราโดย
การตราเป็นกฎหมายระดับรัฐบัญญัติหรือพระราชบัญญัติกำหนดให้บุคคลที่ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรต้องมีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดและต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องประกอบวิชาชีพภายใต้เงื่อนไข จรรยาบรรณ หรือ จริยธรรมที่
กำหนด ส่วนกฎหมายไทยตามที่ได้ศึกษาพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีบทบัญญัติที่ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาต
ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพสามารถดำเนินการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรหรือการให้บริการทางทัศนมาตรได้โดยไม่ต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตและไม่
จำเป็นต้องมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิหรือเงื่อนไขใด ๆ บุคคลใด ๆ สามารถประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
หรือการให้บริการทางทัศนมาตรอย่างเป็นอิสระและไม่มีความผิดใดแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิทางทัศนมาตร
ศาสตร์สามารถขออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ 
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 และ มาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
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สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามกฎหมายต่างประเทศจะ
กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
ออกกฎ ระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม หรือประมวลจรรยาบรรณ เพ่ือควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพของนักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการอนุญาต รวมทั้งดำเนินการทาง
วินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ซึ่งองค์กรตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota Statutes, Chapter 148 Public Health Occupation) 
หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 148.52 ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐมินนิโซตา (The Minnesota Board of Optometry) ทำหน้าที่
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ส่วนองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรา
ของสหพันธรัฐสิงคโปร์คือคณะกรรมการนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นสายตา
(Optometrists and Opticians Board) ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรา
และผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) สำหรับองค์กร
ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตราของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คือ คณะกรรมการทัศนมา
ตรตามมาตรา 7 แห่ง รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) และองค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของสหพันธรัฐมาเลเซียคือ สภาออฟปิคอลแห่งมาเลเซีย (Malaysian 
Optical Council) ตามพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) มาตรา 3 ส่วน
กฎหมายไทยนั้นตามที่ได้ศึกษาจากพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องพบว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้
บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ข้อ 5 ได้กำหนดให้
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคล
ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำ
การประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่มีคณะกรรมการวิชาชีพหรือองค์กรใดที่ทำหน้าที่ออก
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม หรือประมวลจรรยาบรรณรวมทั้งควบคุมการประกอบ
วิชาชีพและดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดย
อาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 

สำหรับมาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้น 
ตามกฎหมายต่างประเทศจะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนทำการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรหรือวิชาชีพการประกอบแว่นสายตา รวมถึงกระทำการอ่ืน ๆ ในทำนองที่มีลักษณะ
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เป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องได้รับการอนุญาตหรื อ
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่กำหนด โดยจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนด
ไว้ โดยการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจจะรับขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตโดยมี
เงื่อนไขตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจะต้องถูกควบคุมวินัย จรรยาบรรณหรือจริยธรรมโดยกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม หรือประมวลจรรยาบรรณ ตามที่กำหนดไว้หากมีการฝ่าฝืน
จะมีการดำเนินการทางวินัยโดยการเพิกถอน ระงับหรือจำกัดการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนให้
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร หรือถูกประนามหรือชำระค่าปรับ ตามที่กำหนดไว้ ส่วนมาตรการทาง
กฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามกฎหมายไทยนั้น แม้บุคคลที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถขออนุญาตการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์จากกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขโดยจะต้อง
ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้
บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) และเมื่อได้รับการ
อนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์แล้วจะต้องอยู่ภายในบังคับของ
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 ที่กำหนดให้ทำการประกอบโรคศิลปะ
ภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และตามมาตรา 38 ที่ต้อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและห้ามมิให้ทำการโฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
โฆษณาการประกอบโรคศิลปะของตน แต่ทั้งนี้ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายหากประพฤติผิดเงื่อนไขการประกอบโรค
ศิลปะตามมาตรา 37 หรือหากปฏิบัติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา 38 สามารถกล่าวหาผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะต่อคณะกรรมการวิชาชีพ หากคณะกรรมการวิชาชีพ เห็นว่า
มีมูลให้ตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพ่ือทำการสอบสวนและหากพบว่ามีความผิดให้คณะกรรมการ
วิชาชีพลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพทัศนมาตร เนื่องจากไม่มีการกำหนดให้
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะที่จะต้องขออนุญาตทำการ
ประกอบโรคศิลปะ ทำให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์แม้จะถูกควบคุมการประกอบโรคศิลปะให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตาม
มาตรา 37 หรือตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 แต่หากกระทำการละเมิดบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได ้
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ตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษาพบว่าบุคคลใด ๆ ที่ทำการฝ่าฝืนมาตรการทาง
กฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีความผิดต้องรับโทษทางอาญาทั้ง
โทษจำคุกหรือโทษปรับ โดยตามข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข ในหมวดนักทัศนมาตร มาตรา 148.61 สำหรับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร จากคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐ การกระทำ
ดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาขั้นต้น ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้กำหนดให้ผู้ใดที่กระทำการฝ่าฝืนมี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตรและผู้ที่ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists 
and Opticians Act 2007) มาตรา 27 สำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้กำหนดให้บุคคลที่ทำการ 
ฝ่าฝืนต้องรับโทษจำคุกเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี หรือปรับไม่น้อยกว่า 10,000 เปโซ แต่ไม่เกิน 
40,000 เปโซ หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 32 แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 
8050)และสหพันธรัฐมาเลเซียได้กำหนดโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต สำหรับความผิด
ครั้งแรก แต่หากกระทำความผิดซ้ำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ระหว่างที่กระทำการฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับรายวันวันละ 50 ริงกิต 
ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 37 
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ตารางที่ 3.1  สรุปการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย 

ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายไทย 
ลักษณะในการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  

ตราเป็นกฎหมายระดับรัฐบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ ไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

องค์กรที่ควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตร 

มีองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตาม
กฎหมายทำหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้ทำการ
ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งออกกฎ ระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประมวลจริยธรรม หรือประมวลจรรยาบรรณ เพื่อควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพของนักทัศนมาตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือ
ได้รับการอนุญาต   

ไม่มีคณะกรรมการวิชาชีพหรือองค์กรใดที่ทำหน้าที่ออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม หรือประมวลจรรยาบรรณรวมทั้ง
ควบคุมการประกอบวิชาชีพและดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ 

มาตรการทางกฎหมายและกลไก
ในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ 

ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องได้รับการอนุญาตหรือได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่กำหนด โดยจะต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

ไม่มีบทบัญญัติที่ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับ
อนุญาตทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  
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ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายไทย 
มาตรการบังคับการให้เป็นไปตาม
บทบัญญตัิกฎหมายในการควบคุม
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

ผู้ที่ ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรจะต้องถูกควบคุมวินัย จรรยาบรรณหรือ
จริยธรรมโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม 
หรือประมวลจรรยาบรรณ ตามที่กำหนดไว้หากมีการฝ่าฝืนจะมี
การดำเนินการทางวินัยโดยการเพิกถอน ระงับหรือจำกัดการ
อนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร หรือ
ถูกประนามหรือชำระค่าปรับ ตามที่กำหนดไว้   

ผู้ทำการประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตหาก
ทำการป ระกอบ วิ ช าชี พ ทั ศนมาต รจะไม่ ถู กค วบ คุ ม วิ นั ย 
จรรยาบรรณหรือจริยธรรมโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประมวลจริยธรรม หรือประมวลจรรยาบรรณใด ๆ  

บทกำหนดโทษ บุคคลใด ๆ ที่ทำการฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายและกลไกใน
การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีความผิดต้องรับโทษ
ทางอาญาทั้งโทษจำคุกหรือโทษปรับ  

ไม่มีโทษทางอาญาและทางแพ่งแก่บุคคลที่ทำการประกอบวิชาชีพ
โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่มีบทกฎหมายบังคับให้ผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต 

 
 
 
 



 
 

บทวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม 
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

 จากการศึกษาปัญหาการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยศึกษาถึงความเป็นมา
แนวความคิด ทฤษฎี สภาพการณ์ทางกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรของต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota Statutes, Chapter 148 Public Health 
Occupation) หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists) ของประเทศสหัฐอเมริกา,พระราชบัญญัติว่าด้วย
นักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ,รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และ พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) ของสหพันธรัฐมาเลเซีย 
ในบทนี้ผู้ เขียนจึงได้ทำการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร โดยได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาการขาดลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร การขาดมาตรการทางกฎหมายและกลไลในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศมาตร การ
ขาดองค์กรที่เหมาะสมในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การขาดบทลงโทษในการควบคุม
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ปัญหาการขาดมาตรการบังคับให้เป็นไปตามบทกฎหมายในการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร รวมถึงวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและผลกระทบในการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ดังนี้ 
 

4.1 ปัญหากฎหมายในเรื่องการขาดลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชี พ
ทัศนมาตร 

การให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตานั้นเป็นการให้บริการโดยการวัด การวินิ จฉัย
ความผิดปกติของการมองเห็นและเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้
แว่นตา เลนส์สัมผัส ซึ่งเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เนื่องจากตาม
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ความหมายของทัศนมาตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การ
อนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ข้อ 1 
ทัศนมาตรหมายถึง การประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความ
ผิดปกติของการมองเห็นโดยใช้เครื่องมือที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และแก้ไขฟ้ืนฟู
ความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อ
ตาโดยไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจากความ
ผิดปกติของการหักเหของแสงและไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด และไม่
รวมถึงการใช้เลเซอร์ ซึ่งจากความหมายของคำว่าทัศนมาตรจะเห็นได้ว่าการกระทำทางทัศนมาตรนั้น
เป็นการประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตามนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยามคำว่า “การประกอบโรค
ศิลปะ” ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ประกอบโรคศิลปะนั้น
เป็นการประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ดังนั้นการให้บริการ
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาจึงเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ซึ่งถือว่าเป็นการประกอบโรค
ศิลปะอย่างหนึ่ง  

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  พบว่าการกระทำใด ๆ ที่
เป็นการประกอบโรคศิลปะต้องได้รับการควบคุมโดยบุคคลที่จะทำการประกอบโรคศิลปะต้องได้รับ
อนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ แต่อย่างไรก็ตามการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่ได้ถูกควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ไม่ได้กำหนดให้ทัศนมาตรเป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะที่จะต้อง
ถูกควบคุม และไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ทัศนมาตรเป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะตาม
มาตรา 5 (8) และแม้ว่าจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาต
ให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) แต่ประกาศดังกล่าวก็
ไม่มีสภาพบังคับให้การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรถูกควบคุมการประกอบวิชาชีพแต่อย่างใดเนื่องจาก
ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการอนุญาตให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านทัศนมาตรสามารถขอ
อนุญาตประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้ ทั้งที่การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็นการ
ประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้ถูกควบคุมหรือต้องทำการขออนุญาตให้ทำการประกอบวิชีพแต่อย่างใดด้วย
เหตุผลที่ว่าทัศนมาตรไม่ได้เป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะที่จะต้องถูกควบคุมและไม่มีบท
กฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็นวิชาชีพที่ต้องควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ  

แม้ว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคล
ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ข้อ 4 ได้กำหนดให้บุคคลที่
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ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต
ต้องอยู่ภายในบังคับของพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 ที่กำหนดให้
ทำการประกอบโรคศิลปะภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และ
ตามมาตรา 38 ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและห้ามมิให้ทำการโฆษณา ใช้ จ้าง วาน 
หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบโรคศิลปะของตน แต่หากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบ
โรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ได้ทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ก็ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้เนื่องจากตาม
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดผู้ที่ได้รับความเสียหาย
สามารถกล่าวหาการกระทำต่อคณะกรรมการวิชาชีพ แต่ตามแห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบัญญั ติกำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพทัศนมาตรเนื่ องจาก
คณะกรรมการวิชาชีพที่กำหนดให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ต้องเป็นคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาของการประกอบโรคศิลปะพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.  2542 แต่สาขาทัศนมาตรไม่ได้กำหนดให้เป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะจึงไม่มี
บทบัญญัติที่กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพทัศนมาตร และหากเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะที่
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดถึงคณะกรรมการวิชาชีพของสาขานั้น ๆ 
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดให้สาขาทัศนมาตรให้เป็นสาขาของการประกอบโรค
ศิลปะ  

ตามที่ได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศของประเทศ ของประเทศสหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐ
สิงคโปร์, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ สหพันธรัฐมาเลเซียในบทที่ 3 พบว่าและในต่างประเทศได้มีการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยกำหนดเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เช่น ข้อบังคับ
รัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota Statutes, 
Chapter 148 Public Health Occupation) หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา, พระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 
(Optometrists and Opticians Act 2007) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ,รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 
(Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ พระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 
(Optical Act 1991) ของสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีการกำหนดให้การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็น
วิชาชีพที่ต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยกำหนดว่าการกระทำใดเป็นการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ซึ่งหากเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจาก
องค์การที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้นยังต้องทำการประกอบวิชาชีพตาม
เงื่อนไขที่กำหนด หากทำการฝ่าฝืนจะต้องถูกระงับหรือเพิกถอนการอนุญาต โดยบุคคลที่ทำการ
ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจถือว่ามีความรับและรับโทษทางอาญา สังเกตุได้จากข้อบังคับรัฐ
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มินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota Statutes, 
Chapter 148 Public Health Occupation) หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติว่ากระกระทำใดที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและกำหนด
ข้อยกเว้นไว้ชัดเจน นอกจากนั้นยังได้กำหนดเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพไว้โดยละเอียด 

กล่าวโดยสรุปการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตานั้นสมควรต้องได้รับการควบคุม
การประกอบวิชาชีพ เนื่องจากการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาเป็นการประกอบวิชาชีพ
ทัศมาตรซึ่งการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่ถือว่าเป็นการประกอบโรคศิลปะที่จะต้องถูกควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 แต่จากการศึกษา
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาที่กำหนดให้สาขาวิชาใด ๆ เป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะ รวมถึงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ 
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) พบว่าไม่มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแต่
อย่างใดผู้ที่จะประกอบกิจการการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา หรือ ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตราหรือให้บริการที่เป็นการวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็น และแก้ไขฟ้ืนฟู
ความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อ
ตา สามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการขออนุญาตและไม่ถูกควบคุมการประกอบวิชาชีพแต่
อย่างใดทั้งในด้านตัวบุคคลที่มาประกอบวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ด้านการให้บริการ ด้านการ
เยียวยาความเสียหายแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ยังขัดต่อ
หลักการที่ว่ารัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
เนื่องจากการประกอบโรคศิลปะเป็นการให้บริการทางด้านสาธารณสุข การประกอบโรคศิลปะหากไม่
มีการควบคุมโดยรัฐจะทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากจะได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ  

 

4.2 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมการประกอบการ 
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

ตามที่ได้กล่าวถึงปัญหาการขาดคุณลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรใน
ข้อ 4.1 นั้นจะพบว่าในปัจจุบันยังไม่กฎหมายที่ทำการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ทำให้
บุคคลที่ต้องการประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาหรือประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
สามารถกระทำการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานหรือองค์กรใด นอกจากนั้นการขาด
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คุณลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรยังส่งผลให้ไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือ
กลไลใด ๆ มาควบคุมในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรส่งผลให้การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรใน
ปัจจุบันไม่มีมาตรฐานทางวิชาชีพที่เหมาะสมชัดเจน เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่กำหนดถึงขอบเขตและ
แนวทางในการปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ ทำให้ไม่สามารถกำหนดได้ว่าการกระทำใดเป็นการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่ควรจะได้รับการควบคุม
และต้องควบคุมอย่างไร ทำให้ผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรสามารถประกอบวิชาชีพได้โดยไม่
จำเป็นต้องมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานใด ๆ รวมทั้งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางวิชาทัศนมาตรศาสตร์ก็สามารถ
ที่ปะกอบวิชาชีพได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการทำให้ไม่ได้รับบริการทาง
สาธารณสุขที่มีความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ร่างกาย
หรืออนามัยของผู้ที่มารับบริการ ซึ่งถ้ามีกฎหมายที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าการกระทำใดเป็นการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่ต้องทำการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพจะสามารถกำหนดถึงมาตรฐานขั้นต่ำของผู้ประกอบวิชาชีพได้ว่าหากจะทำการ
ประกอบวิชาชีพจะต้องมีความรู้ความสามารถในระดับใดและต้องประกอบวิชาชีพอย่างไร  

หากเปรียบเทียบกับข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ 
การสาธารณ สุ ข  (Minnesota Statutes, Chapter 148 Public Health Occupation) หมวด 
นักทัศนมาตร (Optometrists) ของประเทศสหรฐัอเมริกา, พระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตราและ
ผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and Opticians Act 2007) ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์,รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ 
พระราชบัญญั ติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) ของสหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ ได้
ทำการศึกษามาในบทที่ 3 จะพบว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นกำหนดอย่างชัดเจนว่าการกระทำใดเป็นการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร นอกจากนั้นยังได้กำหนด
มาตรการทางกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรอย่างชัดเจนว่าต้อง
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรอย่างไรโดยมีแนวทางตามกฎหมายอย่างชัดเจน 

การขาดบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเหมือนต่างประเทศ
ทำให้ไม่มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศมาตร บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถสามารถประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทัศมาตรได้เช่นการประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นย่อมไม่ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน 
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4.3 ปัญหาการขาดองค์กรที่เหมาะสมในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

ในปัจจุบันองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรคือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ ที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์ (Optometry) โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ
มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอนุญาตบุคคลที่ขอรับอนุญาตทำการประกอบโรค
ศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 
และมาตรา 31 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาของการ
ประกอบโรคศิลปะที่จะต้องทำการควบคุม ทำให้ไม่มีคณะกรรมการวิชาชีพที่ทำหน้าที่ในการควบคุม
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ส่งผลให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยทัศนมาตรศาสตร์ที่ฝ่าฝืนมาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่สามารถกล่าวหาบุคคลที่ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรได้ นอกจากนั้นยัง
ส่งผลให้บุคคลที่พบว่าบุคคลที่ทำการประกอบโรคศิลปะโดยฝ่าฝืนมาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่สามารถกล่าวโทษได้ และผลจากการที่ไม่มี
คณะกรรมการวิชาชีพทัศนมาตรทำให้ไม่มีองค์กรที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายสามารถมีคำสั่งลงโทษผู้
ที่ ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้  

ตามที่ได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทที่ 3 พบว่ากฎหมายได้กำหนดองค์กรที่ทำหน้าที่
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตราขึ้นมาโดยเฉพาะ ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรที่ควบคุม
การประกอบวิชาชีพทัศมาตรคือ คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐมินนิโซตา (The Minnesota 
Board of Optometry) ส่วนของสหพันธรัฐสิงคโปร์คือคณะกรรมการนักทัศนมาตราและผู้ทำการ
ป ระก อบ แว่ น ส าย ต า  (Optometrists and Opticians Board) ส าธ ารณ รั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ คื อ 
คณะกรรมการทัศนมาตร และสหพันธรัฐมาเลเซียคือ สภาออฟปิคอลแห่งมาเลเซีย (Malaysian 
Optical Council) ตามพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) โดยการตั้ง
องค์กรขึ้นมาเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตราขึ้นมาโดยเฉพาะส่งผลให้การประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรามีความเป็นมาตรฐานเนื่องจากมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาประกอบ
วิชาชีพและต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นการจัดตั้งองค์การขึ้นมาเฉพาะทำให้
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากองค์กรนั้น  ๆ ต้องทำหน้าที่
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กำหนดจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพรวมทั้งการควบคุมให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการ
ประกอบวิชาชีพอยู่ภายให้จริยธรรมจรรยาบรรณที่กำหนดขึ้น 

กล่าวโดยสรุปการที่ไม่มีองค์กรที่เหมาะสมในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรส่งผล
ให้เกิดปัญหา 2 ประการ ประการแรกทำให้ไม่มีองค์กรที่รับผิดชอบในการดำเนินการทางกฎหมายแก่
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต ประการที่สองทำให้ไม่มีองค์กรที่ทำหน้าที่รับคำกล่าวหา
หรือคำกล่าวโทษจากบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 36 มาตรา 37 
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และไม่สามารถลงโทษผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ที่กระทำการฝ่าฝืน มาตรา 36 มาตรา 
37 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้ 

 

4.4 ปัญหาการขาดบทลงโทษในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

จากปัญหาในการขาดลักษณะในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรและขาด
มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการควบคุมประกอบวิชาชีพทัศนมาตรส่งผลให้ไม่มีบทลงโทษใน
การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ซึ่งจากการขาดบทลงโทษในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรนั้นทำให้ไม่มีสามารถลงโทษทางอาญาผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับ
อนุญาตได้ นอกจากนั้นยังไม่สามารถลงโทษผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแต่
ทำการประกอบวิชาชีพโดยผิดเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือทำผิดจรรยาบรรณทั้งโทษทางอาญาและ
โทษทางปกครองเช่น โทษในการเพิกถอนหรือระงับการอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
นอกจากนั้นการขาดบทลงโทษในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในส่วนของบทลงโทษทาง
แพ่งนั้นย่อมส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และสหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ได้ทำการศึกษามาในบทที่ 3 พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนั้นจะมีมาตรการในการควบคุมผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร หากผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่ได้ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณจริยธรรมหรือ
เงื่อนไขที่กำหนด จะมีมาตรการในการเพิกถอนหรือระงับการอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพ และ
อาจจะมีมาตรการในการชดใช้ค่าเสียทางในทางแพ่งประกอบด้วย นอกจากนั้นยังกำหนดโทษทาง
อาญาสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย ซึ่งการกำหนดโทษดังกล่าว
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ย่อมส่งผลให้การควบคุมการประกอบวิชาชีพดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  

โดยในส่วนประเทศไทยหากมีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรควรจะมี
มาตรการในการเพิกถอนหรือระงับการอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่ได้ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณจริยธรรมหรือเงื่อนไขที่กำหนด 
และมีโทษทางอาญาสำหรับสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือให้กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรเป็นมีประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัยในการ
ให้บริการทางด้านสาธารสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 

4.5 ปัญหากฎหมายในการกำหนดมาตรการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
กฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

แม้ว่าตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้สาขาทัศนมาตร
เป็นสาขาหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะที่ส่งผลให้ผู้ที่จะทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้อง
ดำเนินการขออนุญาตตามและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติห้ามมิให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะหรือกระทำการใด ๆ ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะเว้นแต่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้ทำ
การประกอบโรคศิลปะเพ่ือดำเนินการแต่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  
(Optometry) กลับให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำเนินการขออนุญาตให้ทำการประกอบโรค
ศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้ โดยอาศัยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิ ลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  
(Optometry) ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 31 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
มีอำนาจอนุญาต ให้บุคคลใดทำการประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ หรือมุ่งหมายจะกระทำ ต่อ
มนุษย์เก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกัน โรค การส่งเสริมและการฟื้นฟู
สุขภาพ และการผดุงครรภ์ โดยอาศัยศาสตร์ หรือความรู้จากต่างประเทศ ซึ่งวิชาชีพดังกล่าวยังมิได้มี
กฎหมายรับรองใน ประเทศไทย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อน ไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรต์าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรค
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ศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) จะต้องทำการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 
และต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 ตามข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้
บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) กล่าวคือต้องประกอบ
โรคศิลปะภายใต้บังคับ แห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  และต้องรักษา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตาม ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด นอกจากนั้นต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือ
ยินยอมให้ผู้อ่ืน โฆษณาการประกอบโรคศิลปะ ความรู้ความชำนาญในการประกอบโรค ศิลปะของตน 
เว้นแต่เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดงผลงานในหน้าที่ หรือทางวิชาการหรือเพ่ือการศึกษา การ
ประชุมทางวิชาการ การบำเพ็ญ ประโยชน์สาธารณะและการประกาศเกียรติคุณอาจกระทำได้ 

แต่อย่างไรก็ตามการกำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ต้องทำการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  2542 ตามข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  
(Optometry) นั้น หาได้มีสภาพบังคับตามกฎหมายไม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ฝ่าฝืนมาตรา 36 หรือประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบโรค ศิลปะตาม  มาตรา 
37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตาม มาตรา 38 มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบโรคศิลปะผู้นั้น
โดยทำคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการวิชาชีพและตามมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  2542 ได้บัญญัติให้กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอ่ืนซึ่งพบหรือทราบว่าผู้
ประกอบโรคศิลปะ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 36 หรือประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบ โรค
ศิลปะตาม มาตรา 37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตาม มาตรา 38 มีสิทธิกล่าวโทษผู้
ประกอบโรคศิลปะผู้นั้นโดยทำคำกล่าวโทษต่อคณะกรรมการวิชาชีพ แต่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นั้นไม่มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทัศนมาตร เนื่องจากทัศนมาตรไม่ใช่สาขาของการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 จึงไม่มีการกำหนดให้มี
คณะกรรมการวิชาชีพทัศนมาตร และไม่มีคณะกรรมการวิชาชีพทัศนมาตรที่กำหนดโดยพระราช
กฤษฎีกาเนื่องจากไม่มีพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาของการประกอบโรค
ศิลปะ  

นอกจากนั้นการกฎหมายไม่มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพทัศนมาตรยังส่งผลให้การ
กระทำที่ฝ่าฝืนข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้
บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) นั้นไม่สามารถลงโทษได้
เนื่องจากตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ 

http://www.kodmhai.com/25412545/254125451/296-1-67.html#36
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http://www.kodmhai.com/25412545/254125451/296-1-67.html#37
http://www.kodmhai.com/25412545/254125451/296-1-67.html#38
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คณะกรรมการวิชาชีพเมื่อได้รับคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษตามมาตรา 39 แล้วพิจารณาเห็นว่ากรณี
มีมูลให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ วิชาชีพซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่สอบสวน
การกระทำผิดตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  2542 คณะกรรมการ
วิชาชีพได้รับสำนวนการสอบสวนและ ความเห็นของคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวน
แล้ว ให้คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยโดยยกคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษ กรณีที่เห็นว่า  
ผู้ประกอบโรคศิลปะ มิได้กระทำผิดตามคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษ หรือ ลงโทษโดยการว่ากล่าว
ตักเตือนหรือภาคทัณฑ์หรือพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

สำหรับในกรณีของต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ได้ทำการศึกษามาในบทที่ 3 พบว่าเมื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่ได้ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณจริยธรรมหรือเงื่อนไขที่กำหนด 
จากรายงานหรือการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย องค์การที่ทำหน้าที่ควบคุมมีอำนาจในการสอบสวน
ข้อเท็จก่อนที่จะใช้มาตรการในการระงับหรือเพิกถอนการอนุญาต อีกทั้งมีอำนาจในการเข้าไป
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการรวมทั้งมีอำนาจเรียกบุคคลหรือเอกสารมาตรวจสอบ และในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐแต่งตั้งเพ่ือตรวจสอบการกระทำที่เป็นการ
ละเมิดต่อการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง
และทางอาญาหากได้กระทำการในนามคณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐและตามหน้าที่ที่
คณะกรรมการทัศนมาตรแห่งรัฐมอบหมายโดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร  

 

4.6 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและผลกระทบในการควบคุมในการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรของไทยกับรัฐต่างประเทศ 

 ตามที่ ได้ศึกษาวิ เคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ทัศนมาตรพบว่าหากมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจะเป็นคุ้มครองประชาชนให้ได้รับ
บริการทางด้านสาธารณสุขจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยรัฐจะดำเนินการควบคุม
กระบวนการการเข้าสู่วิชาชีพทำบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดจะสามารถประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรได้ส่วนบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านทัศนมาตรไม่สามารถดำเนินการ
ประกอบวิชาชีพได้ หากฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดทางอาญา นอกจากนั้นยังเป็นการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพโดยการกำหนดขอบเขตในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์และกำหนดข้อห้าม
การกระทำใด ๆ ในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรทำให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพอยู่ในกฎเกณฑ์แห่ง

http://www.kodmhai.com/25412545/254125451/296-1-67.html#39
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ หากผู้ประกอบวิชาชีพกระทำการฝ่าฝืนจะมี
บทลงโทษ และเป็นการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันในเชิงการตลาดโดย
การควบคุมไม่ให้ทำการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพ และยังสามารถ
ควบคุมค่าบริการสาธารณสุขได้อีกทางหนึ่งนอกจากนั้นยังเป็นการยกมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณสุขทางด้านทัศนมาตรแก่ประชาชนโดยเป็นการที่รัฐจะต้องเข้ามาควบคุมเพ่ือให้ เกิดการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพแก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติ
แห่งมาตรา 55 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติไว้ว่า  
 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผน
ไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 
แต่อย่างไรก็ตามในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจะก่อให้เกิดการจำกัดสิทธิใน

การประกอบวิชาชีพ เนื่องจากปัจจุบันมีการให้บริการทางด้านทัศนมาตรเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มี
การควบคุม หากมีการควบคุมประกอบวิชาชีพทัศนมาตรอาจจะเกิดปัญหาผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพของผู้ที่ให้บริการทางด้านทัศนมาตรในปัจจุบัน 

 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/?p=14034


 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 ในปัจจุบันการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีอยู่จำนวนมากและหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นการดำเนินการในรูปแบบของร้านแว่นตา ร้านค้าตามตลาดนัด แผงลอย หน่วยรถเคลื่อนที่ ซึ่ง
ส่วนมากมักจะมีการให้บริการตรวจวัดสายตา ตัดเลนส์ ให้คำแนะนำในการใช้แว่นสายตา รวมทั้งใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตร โดยบุคคลที่ดำเนินการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือให้บริการตรวจวัด
สายตา ตัดเลนส์ ให้คำแนะนำในการใช้แว่นสายตาส่วนใหญ่นั้น ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติขั้น
พ้ืนฐานของผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแต่อย่างใด ผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าน
การรับรองความรู้ความสามารถในวิชาชีพทัศนมาตรจากองค์ใด ๆ เพียงแต่มีความสามารถในการใช้
เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพก็สามารถประกอบวิชาชีพทัศนมาตรได้ โดยการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรนั้นไม่มีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือองค์กรใด ๆ ทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานคุณสมบัติของผู้ที่
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การกำหนดขอบเขตวิชาชีพทัศนมาตร การกำหนดและควบคุมแนว
ประพฤติปฏิบัติ มาตรฐานจรรยาบรรณ มาตรฐานการศึกษาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ทั้งนี้แม้ในปัจจุบัน
จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรคือพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542  และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำ
การประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) นั้นแต่หากพิจารณาหากบท
กฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาทัศนมาตร
แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นกฎหมายที่อนุญาตให้บุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถขอทำการประกอบโรค
ศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์ ตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องทำการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 และต้องรักษาจรรยบรรณแห่งวิชาชีพตามาตรา 38 โดยอนุโลม โดย
ในทางกลับกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตร
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ศาสตร์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) กลับสามารถประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับใด ๆ แห่งกฎหมาย   
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรได้แก่  
ข้อบังคับรัฐมินนิโซตา บทที่ 148 ว่าด้วยการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข (Minnesota 
Statutes, Chapter 148 Public Health Occupation) หมวดนักทัศนมาตร (Optometrists), ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยนักทัศนมาตราและผู้ทำการประกอบแว่นตา ค.ศ. 2007 (Optometrists and 
Opticians Act 2007) ของประเทศสิงคโปร์, รัฐบัญญัติหมายเลข 8050 (Republic Act No. 8050) 
ของประเทศฟิลิปปินส์ และพระราชบัญญัติออฟปิคอล ค.ศ. 1991 (Optical Act 1991) ของประเทศ
มาเลเซีย จะพบว่าจะมีหลักการที่สำคัญในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรคือ การกำหนด
ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรว่าการกระทำใดเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่
จะต้องควบคุมภายใต้กฎหมายและกำหนดองค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรโดยมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยบุคคลที่
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจะต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาทัศนมาตรศาสตร์เป็นคุณสมบัติ
เบื้องต้น เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแล้วจะต้องทำการประกอบวิชาชีพ
ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข ข้อกำหนดและต้องอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพทัศนมาตร หากผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรได้ทำการประกอบวิชาชีพโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
เงื่อนไข ข้อกำหนดและหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพทัศนมาตร จะต้องได้รับการลงโทษไม่ว่าจะเป็นการ
พักหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรรวมทั้งการชำระค่าปรับหรือเงินแก่
ผู้เสียหาย อนึ่งผู้ที่ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพนั้น
จะต้องรับโทษทางอาญา 
  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เขียนเสนอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)  เรื่อง การ
อนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) เนื่องจากไม่มี
สภาพบังคับท่ีเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  

2. ผู้เขียนเสนอให้มีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรโดยไม่ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เนื่องจากกฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรเป็นกฎหมายที่กระทบและจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพจึงต้องตราเป็น
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กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 โดย
ผู้เขียนเสนอให้ตราพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  

3. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่มี
ขอบเขตการใช้บังคับกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยทั่วไปแต่พระราชบัญญัติการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรจะไม่ใช้บังคับแก่การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความ
ว่า “พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่ใช้บังคับแก่การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม” 

4.  ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระโดย
การกำหนดการกระทำที่เป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า  
  

การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการวัด การ
วินิจฉัยความสามารถหรือความผิดปกติของการมองเห็น ใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือ
เครื่องมือใด ๆ และการแก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยการใช้แว่นตา 
เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา การให้คำแนะหรือการให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการแก้ฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็น รวมถึงการจำหน่ายเลนส์แว่นตา
หรือเลนส์สัมผัส  

 
 โดยการกระทำใด ๆ เป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจะต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติ
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมี
ข้อความว่า “การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัตินี้” 

5. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่
กำหนดว่าเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร คลอบคลุมถึงการจำหน่ายเลนส์แว่นตาหรือเลนส์สัมผัส
ทางการตั้งร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั่วคราว ร้านค้าเคลื่อนที่รวมถึง การจำหน่ายทางออนไลน์
ด้วย โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า “การประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้ คลอบคลุมถึงการจำหน่ายเลนส์แว่นตาหรือเลนส์สัมผัสทางการ
ตั้งร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั่วคราว ร้านค้าเคลื่อนที่รวมถึง การจำหน่ายทางออนไลน์” 
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6. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่
เป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยการที่บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องมี
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาทัศนมาตรศาสตร์ตามที่กำหนดโดยจะต้องทำการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การศึกษา การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ นอกจากนั้นยังต้องได้รับ
การอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำ
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรแล้วต้องประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรกำหนดไม่ว่าจะการประกอบวิชาชีพในระยะเวลาที่อนุญาตรวมทั้งการ
รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การกำหนดข้อห้ามในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการกำหนดโทษผู้ที่
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่เป็นตามเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัติการประกอบวิช าชีพ
ทัศนมาตรกำหนดโดยการว่ากล่าวตักเตือน, ภาคทัณฑ์, พักใช้ใบอนุญาต หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 

7. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระห้าม
ไม่ให้บุคคคลทีไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือประกอบกิจการที่เกี่ยวกับทัศนมาตร 
รวมทั้งการจ้างบุคคลที่ทีไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมาดำเนินการใด  ๆ เกี่ยวกับ
ทัศนมาตรแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อยกเว้นบางประการที่สามารถกระทำได้ เช่นการจำหน่ายเลนส์
แว่นตาที่ไม่มีค่าสายตาหรือแว่นขยาย การจำหน่ายแว่นตาของเล่น หรือ การซ่อมแซมหรือทดแทน
เลนส์ที่ชำรุดบกพร่องที่จำหน่ายโดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า  

 
ห้ามไม่ให้บุคคคลทีไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือ

ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับทัศนมาตร รวมทั้งการจ้างบุคคลที่ทีไม่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทัศนมาตรเว้นแต่การ
จำหน่ายเลนส์แว่นตาที่ไม่มีค่าสายตาหรือแว่นขยาย การจำหน่ายแว่นตาของเล่น 
หรือ การซ่อมแซมหรือทดแทนเลนส์ที่ชำรุดบกพร่องที่จำหน่ายโดยผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตร 
 
8. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร จัดตั้งองค์กรที่มี

อำนาจเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายคือสภาวิชาชีพทัศนมาตร โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า  
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 กำหนดให้มีสภาวิชาชีพทัศนมาตร เพ่ือทำหน้าที่ในการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ที่จะขออนุญาตใน
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การพิจารณาอนุญาตให้ทำการประกอบวิชา
ทัศนมาตร การขึ้นทะเบียนผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร การกำหนดจริยธรรม
จรรยาบรรณของผู้ทีทำการประกอบวิชาทัศนมาตร รวมทั้งพิจารณามีอำนาจ
สอบสวนและพิจารณาโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
ของผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร 
 
9. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรกำหนดโทษทาง

อาญาทั้งโทษปรับและโทษจำคุกแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อยกเว้น
ความผิดโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า  

 
บุคคลที่กระทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับการอนุญาต

รวมทั้งบุคคลที่กระทำด้วยประการใด  ๆ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร เว้นแต่เป็นการประกอบประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่
เป็นการกระทำต่อตอนเองหรือเป็นการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตาม
กฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือ นักเรียน 
นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทำการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  
 
10. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่

เป็นการสนับสนุนวิชาการทัศนมาตรศาสตร์โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า “กำหนดให้สภาวิชาชีพทัศนมาตร มีอำนาจรับรองหลักสูตรทัศนมาตร
ศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาการทัศนมาตรศาสตร์เพ่ือกำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่
ขออนุญาตประกอบวิชาชีพทัศนมาตร” 

11. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่
เป็นการบูรณาการผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า “ให้มีสมาคมวิชาชีพทัศนมาตรเพ่ือทำหน้าที่ร่วมกำหนด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมแห่งวิชาการทัศนมาตรศาสตร์ และห้ามมีสมาคมหรือ
ชมรมใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนอกจากสมาคมวิชาชีพทัศนมาตร” 
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12. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่
เป็นการคุ้มครองผู้ที่รับบริการจากการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติ  
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า  

 
ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรฝ่าฝืน

หรือประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัศนมาตรมีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร
โดยทำคำกล่าวหาต่อสภาวิชาชีพทัศนมาตร เมื่อสภาวิชาชีพทัศนมาตรได้รับคำ
กล่าวหาจากผู้ที่รับบริการจากการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรให้ทำการสอบสวน
และมีคำสั่งยกคำกล่าวหาหรือมีคำสั่งลงโทษ 

 
13. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่เป็น

การคุ้มครองประชาชนโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า  
 

บุคคลใด ๆ ซึ่งพบหรือทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรฝ่าฝืนหรือ
ประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัศนมาตรมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร  
โดยทำคำกล่าวโทษต่อสภาวิชาชีพทัศนมาตร เมื่อสภาวิชาชีพทัศนมาตรได้รับ 
คำกล่าวโทษให้ทำการสอบสวนและมีคำสั่งยกคำกล่าวโทษหรือมีคำสั่งลงโทษ 

 
14. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่

เป็นการจำกัดการแข่งขันการประกอบวิชาชีพโดยการกำหนดห้ามไม่ให้โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือ
ยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า “ห้ามมิให้ผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ทำการโฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืน
โฆษณาการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร” 

15. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรมีเนื้อหาสาระที่
เป็นการสงวนอาชีพเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยโดยการกำหนดหนดให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติในการขอรับการอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยมีข้อความว่า “บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้ทำการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย” 
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16. ผู้เขียนเสนอเห็นควรให้มีการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรจากผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยผู้รับบริการจากการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรได้รับการคุ้มครองตาม
สิทธิจากกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม โดยการกำหนดให้ผู้ที่รับบริการจากการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร สามารถเบิกเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้ เพ่ือให้สอคล้องกับ การจัดระบบการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขตามหลักการควบคุมวิชาชีพที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขและการ
คุ้มครองประชาชนในการได้รับบริการสาธารณสุข 
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5.3 ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่เสนอโดยผู้เขียน 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

 ประกอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร พ.ศ.  …. 
 
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรให้มีความเหมาะสมโดย 
มีองค์กรหรือมาตรการต่าง ๆ เข้ามาควบคุมการประกอบวิชาชีพที่จะทำให้ผู้รับบริการ 

จากการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรได้รับบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการทัศนมาตรศาสตร์
จากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองในฐานะผู้ที่มีวิชาชีพเฉพาะ 
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ร่าง 
 

 พระราชบัญญัติ 
การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

พ.ศ.  …. 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
ตามมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  33  และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

พ.ศ.  ……………..” 
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร” หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการวัด การวินิจฉัย

ความสามารถหรือความผิดปกติของการมองเห็น ใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือเครื่องมื อใด ๆ และการ
แก้ไขฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหาร
กล้ามเนื้อตา การให้คำแนะหรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ฟ้ืนฟูความผิดปกติของการมองเห็น 
รวมถึงการจำหน่ายเลนส์แว่นตาหรือเลนส์สัมผัส 

มาตรา 4 การประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้ คลอบคลุมถึงการจำหน่าย
เลนส์แว่นตาหรือเลนส์สัมผัสทางการตั้งร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั่วคราว ร้านค้าเคลื่อนที่
รวมถึง การจำหน่ายทางออนไลน์ 



76 

มาตรา 5 พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรไม่ใช้บังคับแก่การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

 
หมวด 1 

สภาวิชาชีพทัศนมาตร 
 

มาตรา 6 กำหนดให้มีสภาวิชาชีพทัศนมาตร เพ่ือทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทัศนมาตร โดยการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ที่จะขออนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร การพิจารณาอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาทัศนมาตร การขึ้นทะเบียนผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร การกำหนดจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ทีทำการประกอบวิชาทัศนมาตร รวมทั้งพิจารณา
มีอำนาจสอบสวนและพิจารณาโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ของผู้ที่
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

มาตรา 7 สภาวิชาชีพทัศนมาตร มีอำนาจรับรองหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ ของ
สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาการทัศนมาตรศาสตร์เพ่ือกำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาต
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

 
หมวด 2 

การประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
 

มาตรา 8 ห้ามบุคคลใดทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากสภา
วิชาชีพทัศนมาตร 

มาตรา 9 บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทยและจบการศึกษาตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน
วิชาการทัศนมาตรศาสตร์ที่สภาวิชาชีพทัศนมาตรรับรอง 

มาตรา 10 ความในมาตรา 8 ไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นการประกอบประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่เป็นการกระทำต่อตนเอง 
(2) เป็นการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดย

มิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
(3) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทำการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 
(4) เป็นการจำหน่ายเลนส์แว่นตาที่ไม่มีค่าสายตา หรือ แว่นขยาย 
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(5) การซ่อมแซมหรือทดแทนเลนส์ที่ชำรุดบกพร่องที่จำหน่ายโดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตร 

มาตรา 11 บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องประกอบวิชาชีพภายใต้
ข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัศนมาตร 

มาตรา 12 ห้ามบุคคลที่กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ทำการโฆษณา ใช้ จ้าง 
วาน หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนโฆษณาการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรหรือความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตร 

มาตรา 14 ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรฝ่าฝืนหรือ
ประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้หรือประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัศนมาตรมีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยทำคำกล่าวหา
ต่อสภาวิชาชีพทัศนมาตร เมื่อสภาวิชาชีพทัศนมาตรได้รับคำกล่าวหาจากผู้ที่รับบริการจากการ
ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรให้ทำการสอบสวนและมีคำสั่งยกคำกล่าวหาหรือมีคำสั่งลงโทษ 

มาตรา 15 บุคคลใด ๆ ซึ่งพบหรือทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรฝ่าฝืนหรือประพฤติ
ผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัศนมาตรมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรโดยทำคำกล่าวโทษ
ต่อสภาวิชาชีพทัศนมาตร เมื่อสภาวิชาชีพทัศนมาตรได้รับคำกล่าวโทษให้ทำการสอบสวนและมีคำสั่ง
ยกคำกล่าวโทษหรือมีคำสั่งลงโทษ 

มาตรา 16 ในการสอบสวนตามมาตรา 15 และมาตรา 16 สภาวิชาชีพทัศนมาตรมีอำนาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกบุคคลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรเพื่อทำการสอบสวน 

มาตรา 17 ในกรณีที่สภาวิชาชีพเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรฝ่าฝืนหรือประพฤติผิด
ข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้หรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัศนมาตรให้มีคำสั่งดังต่อไปนี้ 

(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ภาคทัณฑ์ 
(3) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี 
(4) เพิกถอนใบอนุญาต 
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มาตรา 18 ผู้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา 16 สามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทีคำสั่ง 

 
หมวด 3 

สมาคมวิชาชีพทัศนมาตร 
 

มาตรา 19 ให้มีสมาคมวิชาชีพทัศนมาตรโดยความรับรองของสภาวิชาชีพทัศนมาตรเพ่ือทำ
หน้าที่ร่วมกำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัศนมาตร รวมทั้งป็นศูนย์รวมแห่งวิชาการทัศนมาตร
ศาสตร์  

มาตรา 20 ห้ามมีสมาคมหรือชมรมใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรนอกจาก
สมาคมวิชาชีพทัศนมาตรตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด 4 

บทกำหนดโทษ 
 

มาตรา 21 ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 8 มาตรา 12 หรือ มาตรา 13 หรือกระทำการใด ๆ
อันเป็นการทุจริตเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทัศนมาตรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 
ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 ……………………… 
 นายกรัฐมนตรี 
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