
ความรับผิดทางกฎหมายของ

ผูอํานวยความสะดวกเพื่อ

การทองเที่ยวเชิงการแพทย 

Legal Liability of Medical Tourism 

Facilitators

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

นภภัสสร สอนคม

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

Noppatsorn Sornkom

E-mail: noppatsorn@gmail.com

➤➤ บทความวิชาการ



61วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

นภภัสสร สอนคม

บทคัดยอ

จากการศึกษาพบวาปจจุบันประเทศไทยไดเกิดธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทยแกคนไทย 

และนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ผานตัวกลางใหคําแนะนําประสานงาน คือ ตัวแทนบริษัททัวร 

แตเงื่อนไขการใหบริการมีลักษณะการนําเที่ยวและการใหคําแนะนําทางการแพทย ที่เปนเรื่อง

ละเอียดออนและเฉพาะทาง จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจดวย 

แตกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันเปนเพียงการควบคุมการประกอบธุรกิจบริษัททัวร ตามพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 อีกทั้งยังไมมีกฎหมายกํากับดูแลในเรื่องมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน และการกําหนดสถานะความรับผิดทางกฎหมาย คือความรับผิดทางสัญญาและความ

รับผิดทางละเมิดอยางชัดเจน ดังนั้นเพื่อใหเกิดกระบวนการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และคุมครอง

ผูใชบริการใหสามารถใชสิทธิเรียกรองจากการใชบริการ จึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานในการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยความสะดวกฯ เพื่อนํามาสูการกําหนดขอบเขตความรับผิดทางกฎหมาย 

ประกอบกับบทกฎหมายของตางประเทศที่มีการกํากับดูแลธุรกิจดังกลาว ไดแก ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี และประเทศอิสราเอล ใหผู อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย มีมิติ

ทั้งทางดานการใหบริการที่มีคุณภาพและคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัย 

และจิตใจของลูกคาเปนสําคัญ

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงการแพทย ตัวแทน นายหนา
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Abstract

This research aims to study legal liabilities of Medical Tourism Facilitators from damage 

caused by unqualified operations to the customers and analyze qualifications of such 

business to create legal standards for business operations and scope legal liabilities. 

By studying relevant laws and regulations currently enacted in Thailand and overseas 

countries such as Republic of Korea and State of Israel to provide suggestions on how 

to protect foreign customers who use Medical Tourism Facilitators services in Thailand 

and to establish legal measures for ensuring international quality and standard of such 

business. From relevant studies show that Medical Tourism Facilitators rapidly emerging 

with large numbers in Thailand, offer services both to Thai citizens and foreigner. 

Patients using tour guide operation services company whose offer medical facilitation 

services. However, considering the conditions of service for such businesses are found 

to have characteristics of both services, including tourism and medical advice. Which 

is a sensitive and specific and required legal framework to cover business operational 

which is currently limited. such as Tourism Business and Guide Act, B.E.2551 (2008))

does not have a legal supervision in matters of operational standards and contractual 

liability and breach status. Therefore, law and regulations concerning legal liabilities of 

Medical Tourism Facilitators should be adopted in Thailand to achieve a professionally 

operating processes and protect customers to be able to claim damages from the use 

of unqualified operation of such business.

Keywords: Medical Tourism Facilitator, Agency, Brokerage
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1. บทนํา

 จากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจการเงินใน

เอเชียเมื่อชวงป พ.ศ. 2540 หรือที่เราเรียกกันวา 

“วิกฤตตมยํากุง” ทําใหหลายประเทศในแถบทวีป

เอเชียตองออกมาตรการเพื่อฟนฟูระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศอยางเรงดวน โดยกลุมธุรกิจที่เปน

หัวใจสําคัญในการพัฒนาน้ันก็คงหนีไมพนธุรกิจ

ดานการทองเที่ยว อยางไรก็ตามนอกเหนือจาก

การทองเที่ยวแลวน้ัน ก็ยังมีอีกกลุมธุรกิจหน่ึงที่มี

ความนาสนใจไมแพกัน น่ันก็คือ กลุมธุรกิจสถาน

พยาบาลหรือธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยวิเคราะหวา

ธุรกิจดงักลาวมีความเก่ียวของสมัพนัธกับการรกัษา

พยาบาลเปนความตองการขั้นพื้นฐานที่สําคัญของ

มนุษย อีกทั้งยังกาวขามผานการใหบริการผาน

ระบบสาธารณสุขที่เดิมทีน้ันเปนการใหบริการเพื่อ

รองรับความตองการของคนในประเทศ เปลี่ยนมา

เปนการใหบริการเพื่อรองรับความตองการของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย ซึ่งการพัฒนากลุม

ธุรกิจสถานพยาบาลหรือธุรกิจเพื่อสุขภาพให

มีความเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว จะเรียกอีก

อยางหน่ึงวา “ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทย 

(Medical Tourism)” เนนการสรางการตลาด

โดยใชจุดแข็งในเร่ืองของศักยภาพในการรักษา

พยาบาลในแขนงสาขาวิชาเฉพาะทาง การพัฒนา

บุคลากรทางการแพทยใหมีความเชี่ยวชาญในการ

รักษาโรคหรือประกอบหัตถกรรมทางการแพทย

เฉพาะทาง ประกอบกับอัตราคารักษาพยาบาลที่

ไมสูงมากเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ที่มักจะอยูในประเทศที่พัฒนาแลว (Developed 

Country) ซึ่งในประเทศเหลาน้ันการเขาถึงระบบ

สาธารณสุขหากไมมีระบบหลักประกันเพื่อสุขภาพ

สวสัดิการคารกัษาพยาบาล หรือทาํประกันสขุภาพ 

จะตองจายคารกัษาพยาบาลในอตัราทีส่งูมากไดเขา

มาใชบรกิารทางการแพทยในประเทศทีกํ่าลงัพฒันา

หรือมีการรักษาพยาบาลในอัตราราคาที่ตํ่ากวา 

 ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิง

การแพทย ถือเปนชองทางสําคัญในการนําชาว

ตางชาติมาใชบริการสุขภาพและทองเที่ยวใน

ประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญในการติดตอ

ประสานงาน รวมถึงใหการดูแลลูกคาชาวตางชาติ

ที่มาใชบริการที่ประเทศไทย เพราะการที่จะเขามา

รักษาพยาบาลในตางประเทศจําเปนที่ตองมีขอมูล

พื้นฐานประกอบการตัดสินใจ เชน การคัดเลือก

สถานพยาบาล แพทยผูทําการรักษา ซึ่งยากที่จะ

ทําการศึกษาดวยตนเอง อีกทั้งปญหาในเร่ือง

อุปสรรคของภาษาที่ ใช  ในการติดต อสื่อสาร

ในประเทศปลายทาง 

 ดังน้ัน จะเห็นไดวาบริษัทฯ ตองใหบริการ

คําแนะนําทางการแพทย ซึ่งเปนเรื่องละเอียดออน

และเฉพาะทางที่จําเปนตองอาศัยความรู ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางการแพทยเขามาประกอบ

การดําเนินธุรกิจดวย เยี่ยงเดียวกันกับธุรกิจ

คลินิกหรือสถานพยาบาลประกอบเวชกรรม เพื่อ

มิใหเกิดความผิดพลาดอันจะสงผลกระทบตอชีวิต 

รางกาย และทรัพยสินของผูปวยชาวตางชาติได 

ดงัน้ันกระบวนการทีจ่ะมสีวนทาํใหบรษัิทฯเกิดความ

ตระหนักที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยอม

ตองขับเคลื่อนควบคูไปกับกระบวนการบังคับใช

กฎหมายใหบริษัทฯมีความรับผิดทางกฎหมายใน

การปฏิบัติงาน 

 อยางไรก็ตาม มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู 

ณ ปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุมครอง
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ผูบริโภค พ.ศ. 2522 และประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ยังมีความบกพรองในสวนของการ

บังคับใหกลุมธุรกิจดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดกับ

ผูปวยซึ่งเปนคูสัญญา โดยเฉพาะกรณีของความ

เสยีหายทีเ่กิดขึน้จากการรกัษาพยาบาลของแพทย

และสถานพยาบาลตามที่ผูอํานวยความสะดวกฯ 

ไดใหคําแนะนํา เพราะกลุมธุรกิจดังกลาวมีสวนใน

การทาํใหเกิดปญหาผิดพลาดในการรักษาพยาบาล

ทางออม กลาวคือ ดําเนินกิจการโดยไรจริยธรรม

ในการกลัน่กรองและตรวจสอบมาตรฐานสากลของ

สถานพยาบาล รวมไปถึงหนาที่อันควรพึงปฏิบัติ

ตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งเปนขั้นตอนการ

ใหคําแนะนําชี้ชวนจนทําใหเกิดการตกลงเขาทํา

สัญญาดังกลาว เชน การแจงขอมูล การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ การกําหนดขอตกลงในสญัญาทีเ่ปน

ธรรม เปนตน ดงัน้ันบทความน้ีจะวเิคราะหประเดน็

ปญหาเรื่องความรับผิดทางกฎหมายของผูอํานวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย และ

ความจําเปนที่ตองมีกฎหมายในการกําหนดความ

รับผิดของกลุมธุรกิจดังกลาวในกรณีที่เกิดความ

เสียหายจากการรักษาพยาบาลตามที่ใหคําแนะนํา

ชี้ชวนจนเกิดการตกลงเขาทําสัญญาระหวางกัน

ระหวางผูอํานวยความสะดวกฯ และผูปวย เพื่อให

ผูปวยมสีทิธิเรยีกรองตามกฎหมายในการดําเนินคดี

รวมไปถึงการมีกระบวนการเยียวยาชดเชยความ

เสียหายที่เปนธรรม

2. หนาที่และความรับผิดทางกฎหมาย

 ของผูอํานวยความสะดวกเพื่อการ

 ทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical 

 Tourism Facilitator)

การประกอบธุรกิจผูอาํนวยความสะดวกเพือ่

การทองเที่ยวเชิงการแพทย เกิดขึ้นควบคู กับ

ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการทองเที่ยว

เชิงการแพทย ซึ่งนิยามความหมายของธุรกิจ

ดังกลาว มีดังนี้

 1. ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 

Tourism) คือ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการ

จัดสภาพแวดลอมใหแตกตางใหจากที่เปนอยูเดิม

ที่ชวยสงเสริมใหมีสภาพจิตใจและรางกายที่ดีผาน

กระบวนการเยียวยารักษาตามธรรมชาติ
2

 2. ธุร กิจการท องเที่ ยวเชิ งการแพทย  

(Medical Tourism) คือ การทองเที่ยวเชิงการ

แพทยผ านกระบวนการรักษาของแพทยแผน

ปจจุบัน
3
 ทั้งน้ี ยังพิจารณาแบงประเภทของการ

ทองเที่ยวเชิงการแพทย ตามปจจัยของอาการ

ผูปวยชาวตางชาติไดดังตอไปนี้

 1. ผูปวยที่ไมไดมีอาการเจ็บปวยทางกาย

แตอาจมคีวามเจบ็ปวยทางจิตใจ จึงมคีวามตองการ

ที่จะแสวงหาสถานที่ผอนคลาย สามารถลดความ

ตึงเครียดทางจิตใจได เชน การพบจิตแพทย การ

ตรวจรางกายและสภาพจิตใจ เปนตน
4

2 
Neil Lunt and others, Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A Scoping Review, 

 (Paris: OECD, 2011), 7.

3 
Ibid., p. 7.

4 
ลลิดา ขุนทอง, แนวทางการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยในจังหวัดภูเก็ต,(ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 20.
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 2. ผูปวยที่มีปญหาเจ็บปวยทางกาย ซึ่งมี

ความจําเปนทีจ่ะตองเดินทางเขามารับการรกัษากับ

แพทย เชน การผาตัด การทําศัลยกรรม เปนตน
5

 3. ผูปวยทีไ่มมีปญหาเจ็บปวยทัง้ทางรางกาย

และจิตใจ และไมไดมีความตองการที่จะรักษาโรค

ใด ๆ แตมีความประสงคที่จะเดินทางเขามาเพื่อ

เสริมความงาม และบุคลิกภาพ เชน ศัลยกรรม

พลาสติก เสริมหนาอก ลบริ้วรอย และลดนํ้าหนัก 

เปนตน
6

 อีกทั้ง จะตองแยกการทองเที่ยวเชิงการ

แพทย (Medical Tourism) ออกจากการรักษา 

พยาบาลในตางประเทศภายใตกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศ (Cross-border Care) ใหชัดเจน 

เพราะการทองเที่ยวเชิงการแพทยน้ันจะตองเปน

ลกัษณะของการชาํระคารกัษาพยาบาลดวยตนเอง

ไมสามารถใชสวัสดิการรักษาพยาบาลไดเหมือน

อยาง Cross-Border Care อยางในกรณีของ

กลุ มความรวมมือดานสาธารณสุข European 

Citizenship
7

 จากที่ไดกลาวไปแลวในขางตน เก่ียวกับจุด

เริ่มตนของธุรกิจผูอํานวยความสะดวกเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical Tourism 

Facilitator) ทีช่วยสนับสนุนธุรกิจการทองเทีย่วเชงิ

การแพทยของประเทศน้ัน หรือกลาวอกีนัยหน่ึง คอื 

ความจําเปนของผูปวยชาวตางชาติที่ตองการ

คําแนะนําจากผู อํานวยความสะดวกเพื่อการ

ท  อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ก า ร แ พ ท ย   ใ น ก า ร

ทองเที่ยวดังกลาว ประกอบการสัมภาษณผูที่มี

หนาที่อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว

เชิงการแพทย
8
 และลูกคาที่ใชบริการผูอํานวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย
9

ทาํใหเห็นวาผูอาํนวยความสะดวกเพือ่การทองเทีย่ว

เชงิการแพทย มบีทบาทสาํคญัในการในการคดัเลอืก

และกลั่นกรองขอมูลทางดานการรักษาพยาบาล

ในตางประเทศ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

จากการใชบรกิารรวมไปถึงการอาํนวยความสะดวก

ในด านอื่นตลอดชวงเวลาการท องเที่ยวเชิง

การแพทยเปนสําคัญ ไดแก สิ่งจําเปนทางดาน

ที่พัก, การใหคําแนะนําหรือการเตรียมการจอง

สิ่งอํานวยความสะดวกลวงหนา เชน ตั๋วเครื่องบิน 

ควิการเขารักษาพยาบาลในตางประเทศ, การเตรียม

การในเร่ืองการผาตดัในสถานพยาบาลตางประเทศ,

การติดตอประสานงานกับสถาพยาบาล ณ ประเทศ

ปลายทาง, การแปลเอกสารประวัติการรักษา

ทางการแพทยของนักทองเที่ยว, การจัดการ

กิจกรรมการทองเที่ยว และเอกสารที่ จําเปน

ตอการสงตัวลูกคาไปใชบริการทางการแพทย

ในตางประเทศ ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงการแพทย มีบทบาทสําคัญทางดาน

การอาํนวยความสะดวกในการตดิตอประสานงาน,

การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน และการรักษา

คุณภาพของการใหบริการในภาพรวมทั้งหมด

โดยการประเมินจากขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู ไดแก 

5 
เรื่องเดียวกัน, หนา 20.

6 
เรื่องเดียวกัน, หนา 20.

7 
Neil Lunt and others, op. cit., p. 8.

8 
(คุณมัดหมี่ (เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี), สัมภาษณ, 4 เมษายน 2560)

9 
(กนกวรรณ วัฒโน, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2560)
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ดานชือ่เสยีงและความนาเชือ่ถือของสถานพยาบาล

ในตางประเทศ
10
 ซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออนและ

เฉพาะทางทีจํ่าเปนตองอาศยัความรูความเชีย่วชาญ

เฉพาะทางการแพทยเขามาประกอบการดําเนิน

ธุรกิจดวย เยี่ยงเดียวกันกับธุรกิจคลินิกหรือสถาน

พยาบาลประกอบเวชกรรม เพื่อมิใหเกิดความ

ผิดพลาดอันจะสงผลกระทบตอชีวิต รางกาย 

และทรัพยสินของผูปวยชาวตางชาติได

 ทั้งนี้ หากทําการวิเคราะหหนาที่ความรับผิด

ชอบของผูอํานวยความสะดวก โดยใชหลักเกณฑ

การพจิารณาตามชวงระยะเวลาการไดรบัการรักษา

พยาบาลเปนสําคัญ สามารถจําแนกหนาที่ความ

รับผิดชอบ ไดดังตอไปนี้

 1. ชวงกอนไดรับการรักษาพยาบาล (Pre-

Medical Treatment)

  1.1 การชีช้องหรอืแนะนําสถานพยาบาล

และแพทยผูทาํการรักษาเฉพาะทางในตางประเทศ 

ตองมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานปราศจากผล

ประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) เน่ือง

จากโครงสรางของอัตราคาใชจ ายของธุรกิจ

ทองเที่ยวเชิงบริการทางการแพทยที่เก่ียวของกับ

ผู อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิง

การแพทย ยังไมมีความโปรงใสแกผูปวยมากนัก 

เม่ือผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิง

การแพทย จะไดรับคาธรรมเนียมจากการใหคํา

แนะนํา จุดน้ีจึงเปนประเด็นสําคัญที่กอใหเกิด

ผลประโยชนทบัซอนระหวางผูอาํนวยความสะดวก

เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทยกับผูปวย แมวา

จะมีผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิง

การแพทยบางรายที่ไดรับคาธรรมเนียมจากผูปวย

โดยตรง รวมไปถึงผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดรับ

โดยตรงจากผูปวยดวย แตกย็ังมีบางรายไดรับจาก

สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางแพทย ณ ประเทศ

ปลายทางที่ไดแนะนําใหผู ปวยเขาไปใชบริการ 

ดังน้ัน ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว

เชิงการแพทย จะต องทําการกลั่นกรองและ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแพทยและสถาน

พยาบาล ไปจนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวา

เปนไปตามอาการหรือความตองการของผูปวย

ที่จะเขารับการรักษาพยาบาลหรือไมอยางไร เชน 

เปนเครือขายสถานพยาบาลในระดับนานาชาติ 

หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางการแพทย 

อีกทั้งสถานพยาบาลดังกลาวไดผานการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพจาก Joint Commission 

International (JCI) เปนตน 

  1.2 การใหขอมูลที่สําคัญในการการเขา

รบัการรักษาพยาบาล เชน ขอมลูทีอ่าจจะพจิารณา

ไดวาเปนคําเตือนดานความเสี่ยง ไดแก การดูแล

หลังการผาตัดหรือทําศัลยกรรม, ความยุงยาก

และความเสี่ยงในกระบวนการรักษาพยาบาล, 

กระบวนการรองเรยีนหรอืเรยีกรองตามกฎหมาย
11

ซึ่งในบางแหงจะใหขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซต

ของบริษัทในสวนของ Fact, Disclaimer, Term 

10 
J. Snyder, V. A. Crooks, A. Wright and R. Johnston, Medical Tourism Facilitators: Ethical Concerns about Roles 

 and Responsibilities, In Risks and Challenges in Medical Tourism: Understanding the Global Market for Health 

 Services. Praeger J. Hodges, L. Turner, and A. Kimball, eds. (Burnaby, B.C.: SFU Medical Tourism Research Group, 

 2013), 1.

11 
lbid., p. 11.
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นภภัสสร สอนคม

and Conditions เพื่อใหผูปวยไดรับทราบขอมูล

ที่ครบถวนประกอบการตัดสินใจที่จะเขารับการ

รักษาพยาบาล ถาพิจารณาจากความสัมพันธ

ระหวางแพทยกับผูปวย การทีแ่พทยใหขอมลูผูปวย

เก่ียวกับกระบวนการในการรักษาพยาบาล เพื่อ

ใหผูปวยใหความยินยอมกอนจึงจะสามารถดําเนิน

การในขั้นตอนตอไปได การทําความเขาใจใน

ลักษณะน้ี ทางวิชาการเรียกวา “ความยินยอมที่

ไดรับการบอกกลาว” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา 

“Informed Consent” เพือ่รบัรองสทิธิพืน้ฐานของ

ผูปวย 2 ประการ คือ สิทธิที่จะไดรับรู (The Right 

to Know) และสิทธิที่จะตัดสินใจ (The Right to 

Self-Determination) โดยความยนิยอมของผูปวย

ที่จะเขารักษาพยาบาลน้ันขึ้นอยูกับการที่ผู ปวย

ทําความเขาใจในขอมูลที่ไดรับมาอยางถูกตอง

เก่ียวกับทางเลือกในการรักษา ระดับความสําเร็จ

จากการรักษา ความเสี่ยงที่จะพบหลังจากการ

รักษาพยาบาล เปนตน แตผูปวยสวนใหญมักจะไม

ไดรับคําเตือนตามที่กลาวไปแลวในขางตน ทําให

เกิดความเสี่ยงตอความยินยอมเพื่อรักษาพยาบาล

ที่อาจจะเกิดปญหายุงยากในอนาคตได
12

 อยางไรก็ด ีแมวาการประกอบธุรกิจผูอาํนวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย

มีความเก่ียวพันกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เพราะเปนตัวกลางที่ช วยแนะนําหรืออํานวย

ความสะดวกในการพาผูใชบริการไปรกัษาพยาบาล

ในประเทศปลายทาง แตก็ไมใชวาจะสามารถ

นําหลักการในเรื่องของความยินยอมที่ไดรับการ

บอกกลาวไมเปนละเมิด (Informed Consent)

มาปรับใช  กับผู อํานวยความสะดวกเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงการแพทยนํามายกเปนขออางเพื่อ

ประโยชนของตนปฏิเสธความรับผิดจากการ

ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานเพราะผูใช

บริการไดใหความตกลงยินยอมที่จะเขาตกลง

ทาํสญัญากับผูอาํนวยความสะดวกเพือ่การทองเทีย่ว

เชิงการแพทยซึ่งจะขออธิบายในหัวขอความรับผิด

ทางละเมิดเฉพาะตอไป

 อกีกรณหีน่ึง คอื จะตองไมมกีารแนะนําใหไป

ใชบริการทางการแพทยที่ไมสามารถทําไดหรือผิด

กฎหมายในประเทศตนทาง ไปทํายังประเทศปลาย

ทาง ซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบังคับ

ใชกฎหมายของประเทศตนทาง ทีค่วบคมุจรยิธรรม

ของแพทยที่ตองการคัดเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

ใหแกผูปวย หรือประเดน็เรือ่งการบงัคบัใชกฎหมาย

ทีต่องการควบคมุความสงบเรยีบรอยและศลีธรรม

อันดีของประชาชน ยกตัวอยางเชน เทคโนโลยี

เจริญพันธุ เปนตน ซึ่งมองวาเปนหลักเกณฑที่มุง

คุมครองผลประโยชนของพลเมืองใหไดรับความ

ปลอดภัยและบรกิารสาธารณสขุทีด่ ีคุมครองความ

ปลอดภัยของผูปวย ไมใหผลขางเคียงหรือภาวะ

แทรกซอน หรือภัยคุกคามอื่น ๆ  ทางดานสุขภาพ
13 

1.3 การจัดทาํโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธ

ผานชองทางตางๆ บนพื้นฐานของความเปนจริง 

เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูปวยที่ถือวาเปนผู

บริโภคประเภทหน่ึงใหไดรับขอมูลขาวสารที่เปน

ความจริง 

  1.4 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

ผู ป วยในการเดินทางเขามารักษาพยาบาลใน

ตางประเทศ ไดแก เชน การจองที่พัก, การจองตั๋ว

12 
lbid., p. 9.

13 
lbid., pp.8-9.



ความรับผิดทางกฎหมายของผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

68

เครื่องบิน, การจัดการคิวเขารักษาพยาบาลใน

ตางประเทศ, การเตรียมการในเรื่องการผาตัดใน

สถานพยาบาลตางประเทศ, การตดิตอประสานงาน

กับสถานพยาบาล ณ ประเทศปลายทาง, การแปล

เอกสารประวัติการรักษาทางการแพทยของ

นักทองเที่ยว, การจัดการกิจกรรมการทองเที่ยว 

และเอกสารทีจํ่าเปนตอการสงตวัลกูคาไปใชบรกิาร

ทางการแพทยในตางประเทศ

 2. ชวงหลังไดรับการรักษาพยาบาล (Post-

Medical Treatment) 

 หลังจากที่ผู ปวยไดทําการรักษาพยาบาล

เรียบรอยแลว ผู อํานวยความสะดวกเพื่อการ

ทองเทีย่วเชงิการแพทย จะมบีริการการดแูลผูปวย

ในชวงพักฟ นและการติดตามอาการของผูปวย 

(Follow-up Care) ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความ

จําเปนอยางมากเพือ่ตดิตามอาการทีไ่มพงึประสงค

หรอืเหตรุาย ๆ  ทีไ่มสามารถคาดหมายไวลวงหนาได 

เชน จะมีบริการจัดทํารายงานการติดตามอาการ

ก็ตอเมื่อมีคําขอจากลูกคาเทาน้ันและมีคาใชจาย

ในการใหบริการ บางแหงจะทําการติดตอกับลูกคา

หลังจากที่ไดกลับมาพักฟนในประเทศแลวอยาง

สมํา่เสมอ มกีารใหบรกิารติดตามผูปวยทางโทรศพัท 

จดัทํารายงานไปยังแพทยที่ทาํการรักษา ใหบรกิาร

ฟนฟรัูกษาตัว และตอบขอซกัถามและใหคาํปรกึษา

ทั้งทางโทรศัพทและชองทางอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมี

คาธรรมเนียมพิเศษหรือตองมีคําขอใชบริการ

โดยเฉพาะ ซึง่บริการดังกลาวก็ยงัไมเปนบรกิารหลกั

ที่แพรหลายในธุรกิจผูอํานวยความสะดวกเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงการแพทยมากนัก
14

 อย างไรก็ดี กลไกสําคัญของการสร าง

มาตรฐานใหผูอํานวยความสะดวกเกิดหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ไดกลาว

ไปแลวในขางตนอยางเปนรูปธรรม ก็คือ การ

กําหนดความรับผิดทางกฎหมายเพื่อกํากับดูแล

การประกอบธุรกิจใหมีมาตรฐานและคุณภาพ

รวมไปถึงการสรางกระบวนการเยียวยาชดเชย

ความเสียหายเพื่อเป นการคุ มครองผู ป วยให

สามารถใชสิทธิเรียกรองจากความบกพรองในการ

ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเปนธรรม ซึ่งกรอบ

ของความรับผิดทางกฎหมาย มีดังนี้

 1. ความรับผิดทางสัญญา ลักษณะของ

กระบวนการทีท่าํใหเกิดสทิธิหนาทีแ่ละความรบัผิด

ระหวางผูปวยชาวตางชาติกับกลุมธุรกิจผูอํานวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย ใน

เบื้องตนน้ันจะเร่ิมจากการที่ทั้ง 2 ฝายไดตกลง

ปลงใจที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชนรวมกันภายใต

ขอตกลงเง่ือนไขทีกํ่าหนดไว ซึง่ก็คอื การทาํสญัญา 

หรอืตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยเรียกวา 

“นิติกรรมสัญญา” ที่จะเขารวมผูกมัดหรือผูกพัน

ตนใหมีความรับผิดหรือหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามที่

ตกลงกันไวในสัญญานั้น โดยองคประกอบสําคัญที่

จะทําใหเกิดสัญญา คือ จะตองมีการยื่นขอเสนอ

ไมวาจะเปนรูปแบบทางวาจาหรอืลายลกัษณอกัษร 

ซึง่เรียกวา “คาํเสนอ” ประกอบกับผูทีไ่ดรบัคาํเสนอ

น้ันจะตองแสดงเจตนาโดยทําการสนองรับ ซึ่ง

เรียกวา “คําสนอง” กลับไปยังผูยื่นคําเสนอ และ

หากคําเสนอนั้นมีการระบุระยะเวลาใหทําคําสนอง

กลับภายในระยะเวลาเทาใด ก็จะตองมีคําสนอง

14 
lbid., pp. 13-14.
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ภายในระยะเวลาที่กําหนดน้ันดวย สัญญาจึงจะ

เกิดขึ้นโดยสมบูรณ
15

 ในกรณีน้ี เมื่อพิจารณาลักษณะของสัญญา

วาตองบังคับตามกฎหมายใด ประกอบกับความ

สัมพันธระหวางผูปวยกับผูอํานวยความสะดวกฯ 

กลาวคอื ผูปวยจะใชผูอาํนวยความสะดวกเพือ่การ

ทองเที่ยวเชิงการแพทยเพื่ออํานวยความสะดวก

ในการคัดเลือกแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การ

จัดหาสถานพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวก

อื่น ๆ ในตางประเทศ โดยรูปแบบของผูอํานวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย จะมี

ทั้งแบบเปนบริษัททัวรที่มีบริการแพ็คเกจทัวร

ทางการแพทย ซึง่ประสานงานกับทางฝายการตลาด

ของสถานพยาบาลปลายทางโดยตรง ผูอํานวย

ความสะดวกเพือ่การทองเทีย่วเชงิการแพทย จะเปน

ตัวกลางที่ชวยประสานงานใหคําแนะนําปรึกษา

เบื้องตนกอนนําผูปวยไปรักษาพยาบาลในตาง

ประเทศ เน่ืองจากในประเทศไทยไมมีกฎหมาย

เฉพาะในการกํากับดูแลสัญญาดังกลาว จึงตอง

ตีความตามกฎหมายที่มีอยู คือ สัญญาผูบริโภค

ตามตามพระราชบัญญัติคุ  มครองผู บริ โภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัคิุมครอง

ผูบรโิภค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ สญัญานําเทีย่วตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 

2551 และ สัญญานายหนาตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยซึ่งมักจะไมพบเห็นการทําสัญญา

อยางเปนลายลกัษณอกัษร แตจะเกิดเปนสญัญาขึน้

โดยปริยาย ซึ่งเปนเอกเทศสัญญาชนิดหน่ึง เมื่อ

ทั้งสองฝายแสดงเจตนาตองตรงกัน สัญญาก็เกิด

ขึ้นและสมบูรณแลวแมกระทําดวยวาจาก็ตาม
16 

แตอยางไรก็ดีทั้ง 3 ประเภทสัญญาก็ไมคุมครอง

ผูปวยใหไดรับการเยียวยาหรือชดเชยความเสีย

หายตามสัญญาหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการ

ปฏิบตัหินาทีท่ีไ่มเปนไปตามมาตรฐานของผูอาํนวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย

เ น่ืองจากเ น้ือหาและรูปแบบของสัญญาไม 

ครอบคลุมความรับผิดดังกลาว หากแตเมื่อได

ทํ า ก า รศึ กษาความรั บ ผิ ดทางสัญญาของ

ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการ

แพทยตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี
17
 ไดมีการควบคุมการใหบริการที่เกี่ยวของ

กับการอาํนวยความสะดวกทางการแพทยรวมไปถึง

การควบคุมการทําสัญญาเปนการเฉพาะ คือ 

การทําสัญญาเพื่อการรักษาพยาบาลซึ่งตองมี

รูปแบบเปนสัญญามาตรฐาน (Standard Form)

ที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงอัตรา

คารักษาพยาบาลโดยประมาณการ
18
 สวนราง

กฎหมายของประเทศอิสราเอลก็ไดบังคับใหการ

ตกลงขอรบับรกิารระหวางผูปวยกับตวัแทนตองทาํ

สัญญาเปนลายลักษณอักษร และผูปวยตองไดรับ

15 
ดาราพร ถิระวัฒน, กฎหมายสัญญา: สถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญาอันไมเปนธรรม, พิมพคร้ังที่ 2 

 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), 8.

16 
นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์, หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหนา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

 2559), 8.

17 
Article 2 of the Act on Support for Overseas Expansion of Healthcare System and Attraction of International 

 Patients.

18 
Id, Article 8 (Protection of the Rights and Interests of International Patients).
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และลงนามในคาํเสนอราคาทีอ่อกโดยโรงพยาบาล

ที่ทําการรักษาโดยตรง เพื่อใหผูปวยไดรับทราบ

ขอมูลที่ครบถวนกอนตัดสินใจทําสัญญา
19

 2. ความรับผิดทางละเมิด ถากลาวถึงความ

เสียหายตอชีวิตรางกายอนามัยทรัพยสินที่เกิด

จากนิติสัมพันธระหวางบุคคลทั่วไปกับผูประกอบ

วิชาชีพ อีกหนาที่พิเศษของผูประกอบวิชาชีพที่

สําคัญ คือ การปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะมี

ความเครงครัดและมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงกวาหนาที่ที่ตองปฏิบัติ

เฉกเชนวิญูชนคนทั่วไปหรือตามความสัมพันธ

พิเศษระหวางบุคคลที่พึงคาดหมายไดในประมวล

กฎหมายแพงและพาณชิย (Special Relationship)

และหากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

เพราะการไมปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพดังกลาว

ก็จะมีความรับผิดอีกทางหน่ึงนอกเหนือจากความ

รับผิดทางละเมิดโดยทั่วไป คือ ความรับผิดทาง

ละเมิดเฉพาะอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพ

(Professional Negligence)

 ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจอํานวยความสะดวก

เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทยน้ัน ตองอาศัย

ความรูความเชีย่วชาญในการจัดหาขอมลูเพือ่แนะนํา 

หากแตวาความจําเปนของการบัญญัติกฎหมาย

เพือ่กําหนดกรอบในการควบคมุธุรกิจหรอืประกอบ

อาชีพ ก็ตองพิเคราะหวาถึงขนาดเปนผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมหรือไม ซึ่งขึ้นอยูกับวาความรู

ความเชี่ยวชาญที่จะตองมีถึงขนาดวาเปนความรู

ทางดานเทคนิคการรกัษาพยาบาลเฉกเชนเดยีวกัน

กับแพทยหรือเปนแคบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่ไม

ถึงกับตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

(Quasi Professional) โดยผูที่ประกอบอาชีพ

เหลาน้ียอมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากกวา

คนทั่วไป แตไมถึงกับอยูในเกณฑของผูประกอบ

อาชพี เพราะถาไมไดอยูในขัน้ของผูประกอบวชิาชพี 

ก็ไมสามารถปรับใชหลกั Professional Negligence

เพื่อใหผู อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว

เชงิการแพทย มคีวามรบัผิดทางละเมดิเฉพาะในการ

ประกอบวิชาชีพได อีกทั้งการพิจารณาถึงความ

รับผิดทางละเมิดเฉพาะของผูอํานวยความสะดวก

เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย จําเปนตอง

วิเคราะหในเรื่องหลักการที่กอใหเกิดความรับผิด

ทางละเมิดทั้งการกระทําการละเมิดดวยตนเอง 

คือ การปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและ

การกระทําการละเมิดโดยบุคคลอื่น (Vicarious 

Liability) ซึ่งในกรณีน้ีคือ ความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติ งานของแพทย และสถานพยาบาลที่

ผูอํานวยความสะดวกชี้ชองหรือใหคําแนะนําดวย

 อยางไรก็ดีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
20

19 
For the First Time The Ministries of Health and Tourism Settle the Subject of Medical Tourism By Means of 

 Law, Accessed January 12, 2559 from http://www.health.gov.il/English/News_and_Events/Spokespersons

 Messages/Pages/13062016.aspx

20 
Article 2 of the Act on Support for Overseas Expansion of Healthcare System and Attraction of International 

 Patients
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และประเทศอิสราเอล
21
 เห็นวาผูอํานวยความ

สะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย เปนผู

ประกอบวชิาชพีประเภทหน่ึงทีต่องมกีารกํากับดแูล

การปฏิบติัหนาทีใ่หมมีาตรฐานเปนการเฉพาะ จึงได

มีการออกกฎหมายควบคุมการขึ้นทะเบียนหรือ

การออกใบอนุญาตเพื่อกําหนดคุณสมบัติของ

ผูอํานวยความสะดวกที่มีความพรอมในการให

บรกิาร รวมไปถึงการกําหนดหนาทีใ่นการปฏิบัติงาน

ใหไดมาตรฐานอยางเครงครดั เชน การควบคมุการ

โฆษณาประชาสัมพันธ การจัดเตรียมขอมูลที่

สําคัญในการเขารับการรักษาพยาบาล การจัดใหมี

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปรักษา

พยาบาลในตางประเทศ เชน รถรับ-สง ที่พัก 

การจัดทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรพรอมใบคํา

เสนอราคาที่ชัดเจน การจัดใหมีประกันเสี่ยงภัย 

การปกปดความลับทางการแพทย การกําหนดวิธี

ระงับขอพิพาทในกรณีที่มีความผิดพลาดจากการ

รักษาพยาบาล เปนตน และบทลงโทษหากไมได

มีการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

 ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาความรับผิดทางละเมิด

ตามกฎหมายไทย ตามหลักการจะตองวิเคราะห

เรื่องนิติสัมพันธตามที่กฎหมายบัญญัติไวกรณีหน่ึง 

ซึ่งก็คือ ความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย และ ความ

รับผิดจากการการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยความ

สะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย เน่ืองจาก

ยังไม มีกฎหมายเพื่อควบคุมการปฏิบัติหน าที่

ดงักลาวเปนการเฉพาะ จึงตองตคีวามจากกฎหมาย

ที่มีอยูคือ การปฏิบัติหนาที่ของ “ผูนําเที่ยว” ตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

พ.ศ. 2551 ประกอบกับนิติสัมพันธทางสัญญา คือ 

“สัญญานายหนา” ซึ่งไมมีบทบัญญัติที่ใหผูอํานวย

ความสะดวกเพือ่การทองเทีย่วเชงิการแพทย ตองมี

ความรับผิดทางละเมดิ เพราะไมมบีทกฎหมายกํากับ

หนาที่มาตรฐานของผู อํานวยความสะดวกเพื่อ

การทองเที่ยวเชิงการแพทย และความรับผิดทาง

สญัญานายหนาจะสิน้สดุลงเมือ่ไดทาํการชีช้องหรอื

ใหคําแนะนําสําเร็จแลวและไดคาบําเหน็จนายหนา

เปนผลตอบแทน ดังน้ัน กรณีปญหาที่เกิดขึ้น

หลังจากการชี้ชองหรือใหคําแนะนําก็จะไมอยูใน

ความรับผิดตามสัญญาประเภทดังกลาว เชน 

ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของแพทย

หรือสถานพยาบาลที่ใหคําแนะนํา การใหบริการ

ไมเปนไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไวหรือไมเปนไป

ตามที่ โฆษณา การไม ชี้ แจงข อมูลที่ สํ าคัญ

ในการเขารับการรักษาพยาบาล จึงทําใหผูอํานวย

ความสะดวกฯ ไมมีความรับผิดทางกฎหมายใน

ความเสียหายเรื่องดังกลาว

 อีกกรณีหน่ึง คือ หลักการใหความยินยอม

โดยได ที่ ได รับการบอกกล าวไม  เป นละเมิด

(Informed Consent) เปนเรื่องของการใหความ

ยินยอมแกบุคคลอื่นมากระทําตอเน้ือตัวรางกาย

โดยตรงทีไ่มขดัตอความสงบเรยีบรอยและศลีธรรม

อันดีของประชาชน และหากเกิดความเสียหายขึ้น

จะไมถือวาบุคคลที่ไดรับความยินยอมน้ันเปน

ผูกระทาํการละเมดิ ซึง่ลกัษณะการกระทาํแบบน้ีจะ

21 
For the First Time The Ministries of Health and Tourism Settle the Subject of Medical Tourism By Means of 

 Law, Accessed January 12, 2559 from http://www.health.gov.il/English/News_and_Events/Spokespersons

 Messages/Pages/13062016.aspx
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เกิดขึ้นในบริบทของแพทยที่ทําการรักษาพยาบาล

ใหแกผูปวยเทาน้ันตามทีไ่ดอธิบายไปแลวในขางตน 

แตสําหรับผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว

เชิงการแพทย เปนเพียงผูใหคําแนะนําและอํานวย

ความสะดวกใหกับผูใชบริการในการสงตัวไปยัง

แพทยและสถานพยาบาลปลายทางเพื่อทําการ

รักษาพยาบาลอีกครั้งหน่ึง ผูอํานวยความสะดวก

เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย ไมไดเปนบุคคล

ที่ไดรับความยินยอมใหกระทํากับเน้ือตัวรางกาย

โดยตรงเหมอืนดังแพทย การตีความโดยนําหลกัการ 

Informed Consent มาใชกับผูอาํนวยความสะดวก

เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย เมื่อพิจารณา

จากลักษณะการปฏิบัติงานของผูอํานวยความ

สะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย ซึ่งผูใช

บริการก็ตองไปตกลงตัดสินใจที่สถานพยาบาล

ที่ทําการรักษาอีกคร้ังหน่ึงอันจะเปนกระบวนการ

ขัน้สดุทายในการตดัสนิใจทีจ่ะรับความเสีย่งหรือให

บุคคลอื่นน่ัน ก็คือแพทยปฏิบัติตอเน้ือตัวรางกาย

ซึ่งเปนการกระทําที่จะเขาขอบเขตความยินยอม

ไมเปนละเมิดอยางแทจริงนั้น หลักการ Informed 

Consent จึงอาจจะไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ของผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิง

การแพทย

 3. สภาพปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

และความรับผิดทางกฎหมายของผูอาํนวยความ

สะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย

 จะเห็นไดวาประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติ

กฎหมายกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจผูอํานวยความ

สะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย รวมถึง

โทษหากฝาฝนหนาที่ดังกลาวเปนการเฉพาะ แมวา

ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาล

ของโลก (Medical Hub) และในขณะเดียวกัน

คนไทยก็นิยมไปรบัการรกัษาพยาบาลในตางประเทศ

เปนจํานวนมาก ตามกระแสของศัลยกรรมความ

งามในตางประเทศ แตผูปวยก็ไมสามารถใชสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมายใหผูอํานวยความสะดวก

เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย มีความรับผิดทาง

กฎหมายทัง้ทางสญัญาและทางละเมดิได เชน กรณี

ของคุณปยมล วงศเทียนชัย
22
 และคุณรัฏภิรา 

ชัยเรืองกิตติ์
23
 ที่ เ กิดความเสียหายจากการ

ศัลยกรรมพลาสติกที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

จึงยอมสงผลตอมาตรฐานในการบริการจาก

ผูประกอบธุรกิจดังกลาว ทั้งน้ีในปจจุบันผูอํานวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย

ถูกจํากัดความรับผิดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใชอยู คอื

 1. ความรับผิดทางกฎหมายในสัญญานาย

หนาและความรับผิดทางละเมิดตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 

 2. ความรับผิดทางสัญญานําเที่ยว การ

ควบคุมโฆษณา และความรับผิดทางละเมิดของ

ผูนําเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 

 3. ความรับผิดทางสัญญาผูบริโภคและการ

ควบคุมโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ มครอง

22 
สํานักขาว Bright TV. 2560. ตองระวัง หมอชุย ศัลยกรรม..ลืมผาก็อตไวในทอง รายการแรงชัดจัดเต็ม [ออนไลน]. เขาถึง

 จาก https://www.youtube.com/watch?v=94zaIYuos40

23 
สํานักขาว Manager. 2560. อุทาหรณสาวอยากสวย “สม ตีสิบ.” ซัดแหลกเอเยนซีหลอกศัลยกรรมเกาหลีลอยแพหลังทําจมูก

 [ออนไลน]. เขาถึงจาก พัง!http://www.manager.co.th/home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000041282
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นภภัสสร สอนคม

ผูบรโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิม่เติม พระราชบัญญตัิ

คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

5. ขอเสนอแนะ

 ควรจะตองมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะใน

การควบคุมดูแลผูอํานวยความสะดวกเพื่อการ

ทองเทีย่วเชงิการแพทย กลาวคอื การตรากฎหมาย

เปนพระราชบัญญัติวาดวยการประกอบธุรกิจ

ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงการ

แพทย (Medical Tourism Facilitator) เพื่อใหตี

ความในเร่ืองหลักเกณฑในการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยความสะดวกฯไดโดยตรงจากพระราช

บัญญัติ ไมตองอาศัยการตีความจากกฎหมายที่

บังคับใช อยู  ในป จจุบันที่ยังมีบางประเด็นไม 

ครอบคลุมใหผูอํานวยความสะดวกมีสถานะความ

รับผิดที่ชัดเจนจากการปฏิบัติหน าที่ที่ ไม  ได 

มาตรฐาน ซึ่งกฎหมายดังกลาวจะกําหนดในเร่ือง

การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจน้ีเปนการ

เฉพาะ และกําหนดความรับผิดทางกฎหมาย

จากการใหบริการตามสัญญา โดยมีเง่ือนไขให

ครอบคลุมการปองกันความเสี่ยงและกระบวนการ

ชดใชเยียวยาความเสียหายที่เปนธรรมแกผูเขา

บริการ ไดแก การซื้อประกันความเสี่ยงภัย การ

แจงขอมูลตอผูปวยอยางชัดเจนซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของการคุมครองเกี่ยวกับการโฆษณา เชน ชื่อโรค

และอาการของผูปวยชาวตางชาติ วิธีการรักษา 

และผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา การ

จัดทาํสญัญาเพือ่กําหนดสทิธิหนาทีค่วามรับผิดเปน

ลายลกัษณอกัษร และการกําหนดวธีิระงับขอพพิาท

 อยางไรก็ดีกฎหมายดังกลาวยังกอใหเกิด

ความรับผิดทางละเมิดแกผูอํานวยความสะดวกฯ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอีกดวย 

ซึง่ถาหากเกิดความเสยีหายจากการรักษาพยาบาล

ที่ผิดพลาดอันเน่ืองมาจากการไมปฏิบัติหนาที่

ดงักลาว ก็จะสามารถใชสทิธิเรยีกรองชดใชคาเสยี

หายจากการไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายได อันนํา

ไปสูการสรางกระบวนการใชภาระการพิสูจนของ

ผูเขาใชบริการซึ่งเปนโจทกใหงายขึ้น อันเปนขั้น

ตอนหน่ึงที่สงผลใหโจทกไดรับความเปนธรรมจาก

การเขาสูกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ในทาย

ที่สุดก็จะไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายจาก

ผู อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิง

การแพทยจากการปฏิบตังิานทีบ่กพรองและไมเปน

ไปตามมาตรฐานได 
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