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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยต่์างชาติ ศึกษาความจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัแพทยต่์างชาติเขา้มาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศ
ไทย ปัญหาเก่ียวกบัขั้นตอนและอุปสรรค เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยต่์างชาติใน
ประเทศไทยวิเคราะห์ปัญหากฎหมายของการอนุญาตให้แพทยต่์างชาติเขา้มาประกอบวิชาชีพในประเทศ
ไทยและน าเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อพฒันาใหแ้พทยต่์างชาติสามารถเขา้มาประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในประเทศไทยไดด้ว้ยความสะดวก เพื่อความจ าเป็นและประโยชน์ของประเทศ 

โดยศึกษาจากกฎหมายเก่ียวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยและ
ต่างประเทศ และน าผลท่ีไดไ้ปเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยต่์างชาติ  

จากการศึกษาพบวา่ประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งการแพทยต่์างชาติในการ
เขา้มาประกอบวชิาชีพเวชกรรมในประเทศไทย จากสาเหตุทั้งนโยบายศูนยก์ลางการรักษาพยาบาล (Medical 
Hub) และการขาดแคลนของแพทยไ์ทยในระบบสาธารณสุข แต่กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยยงั
เป็นอุปสรรคต่อแพทย์ต่างชาติทั้งในด้านการเข้าเมือง การขออนุญาตท างาน การขอรับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การตั้งสถานพยาบาล และยงัไม่มีกฎหมายในการอนุญาตให้แพทยต่์างชาติ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นการชัว่คราว ส าหรับกรณี เช่น การรักษาผูป่้วยรายบุคคลหรือการติดตามมา
ดูแลนกักีฬาท่ีเขา้มาท าการแข่งขนักีฬา 

จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยต่์างชาติ ทั้ง
ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจกัร ราชอาณาจกัรสวีเดน สมาพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐ
สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา พบวา่ ทุกประเทศลว้นมีการอนุญาตใหแ้พทยต่์างชาติเขา้มาประกอบวิชาชีพเวช
กรรมได ้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

ดว้ยเหตุน้ีขอ้มูลจากประเทศท่ีศึกษามาดงักล่าวขา้งตน้มีประโยชน์ท่ีน ามาพฒันาและปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ต่างชาติให้เหมาะสมกบัแนวคิดเสรีทางการ

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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เคล่ือนยา้ยแรงงานกบัหลกัทฤษฎีของกฎหมายรวมถึงขอ้ตกลงระหว่างประเทศ เพื่อแกปั้ญหาและพฒันา
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this thesis were to study legal issues related to the practicing of foreign medicine 
practitioners, the need for foreign medicine practitioners to practice medicine in Thailand, problems with 
procedure and barrier of entry to practicing medicine in Thailand, analyze the legal problems of allowing 
foreign medicine practitioners to practice medicine in Thailand and propose legal measures to develop 
Thailand ‘s law to provide foreign medical practitioners to practice medicine in Thailand for the needs and 
benefits of the country. 
 By study the laws which related to the license to practice medicine in Thailand and abroad. The 
results will be used as a suggestion for improve the laws which relate to foreign medicine practitioners. 
 The study found that Thailand is necessary to have the need for foreign medicine practitioners to 
practicing the medicine profession in Thailand. The causes of both the government’s medical hub policy 
and the shortage of Thai doctors in the public health system. 
 However, Thai laws and regulations also hinder foreign medicine practitioners from obtain visa 
and work permit, obtain a medical license, establish a clinic and there is no law to allow foreign medicine 
practitioners to temporarily practice medicine, for example, individual patient treatment or follow-up care 
for sports athletes. 
 The study of the law of the medical practice in the European Union, United Kingdom, Kingdom 
of Sweden, Russian Federation, The Republic of Singapore and the United States of America have found 
that every country has the law to allow foreign medicine practitioners to practice medicine. Both in the 
public and private sectors. 
 For this reason, data from the above-mentioned countries are useful to develop and improve the 
law on the medical practicing of foreign medicine practitioners in line with the concept of labor mobility 
and international agreement. To solve the problem and develop the health care system of Thailand. 
  
1. บทน า 
 นโยบายศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) ของรัฐบาลไทย เป็นนโยบายท่ีประกาศใชโ้ดย
รัฐบาลเม่ือปี 2546 โดยเนน้ท่ีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมสถานพยาบาลเอกชน
ของไทย ซ่ึงนโยบายดังกล่าวนั้ นประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง เน่ืองจากประเทศไทยมีจุดแข็งของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย อนัประกอบดว้ย ความสามารถในการรักษาของแพทยไ์ทย ราคาไม่แพง
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แต่ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาสูงติดอนัดบัโลก นอกจากนั้นเร่ืองของการให้บริการทางการต้อนรับ 
(Hospitality) บุคลากรทางการแพทยข์องไทยเป็นจึงเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวต่างชาติมาก ตลาดกลุ่มสินคา้และ
ธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัมีมูลค่าไม่ต่ากว่า 
107,000 ลา้นบาท 
 จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนเปล่ียนแปลงจากการให้บริการกลุ่มลูกคา้
ภายในประเทศไปสู่กลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติซ่ึงมีก าลงัซ้ือมากกวา่ ท าให้เกิดการขยายตวัของการท่องเท่ียว
เชิงการแพทยห์รือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) 
 ตามตารางขอ้มูลจากตารางท่ี 1 ของยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพ
นานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 -2569) กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 
พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจ านวนผูรั้บบริการชาวต่างชาติรวม 1.2 ลา้นคร้ัง3  
 ตารางที ่1 สรุปจ านวนผู้รับบริการชาวต่างชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2546 –2557 
 

พ.ศ. จ านวน (คร้ัง) 
2546 973,532 
2547 1,103,095 
2548 1,249,948 
2549 1,330,000 
2550 1,373,807 
2551 1,363,295 
2552 695,779 
2553 934,587 
2554 954,107 
2555 1,127,755 
2556 1,426,159 
2557 1,200,000 

  
โดยในปี 2561 ศูนย์วิจยักสิกรไทยได้ประเมินว่า จ  านวนผูรั้บบริการทางสาธารณสุขท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ จะเพิ่มจ านวนเป็น 3.42 ลา้นคร้ัง โดยแบ่งเป็นผูป่้วยกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงการแพทยห์รือเชิง

                                                           
3 ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 -2569) 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตารางท่ี 1 
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สุขภาพ (Medical Tourism) 2.5 ลา้นคร้ัง และกลุ่มชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย (Expat) 9.2 แสนคร้ัง 
ตลาดส าคญัยงัเป็นลูกคา้ชาวเอเชีย ไดแ้ก่ ตะวนัออกกลาง ญ่ีปุ่น เมียนมา กมัพูชา และจีน4 

จากการขยายตวัของตลาดผูป่้วยชาวต่างชาติ ท าให้เกิดความต้องการในแรงงานผูป้ระกอบ
วชิาชีพเวชกรรมชาวต่างชาติมากข้ึน ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. แพทยไ์ทยมีปัญหาในการส่ือสารกบัผูป่้วยชาวต่างชาติ เน่ืองจากประเทศไทยใชภ้าษาไทย
เป็นภาษาราชการ และภาษาต่างประเทศท่ีคนไทยพอจะสามารถใช้ส่ือสารไดดี้นั้นมีเพียงภาษาองักฤษ แต่
ผูรั้บบริการชาวต่างชาติบางกลุ่มนั้น มาจากประเทศท่ีมิไดใ้ช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั เช่น ตะวนัออกกลาง 
ญ่ีปุ่น เมียนมา กมัพูชา จีน เป็นตน้ ซ่ึงการส่ือสารระหวา่งแพทยก์บัผูรั้บบริการนั้น มีความจ าเป็นอยา่งมากท่ี
จะตอ้งส่ือสารกนัใหเ้ขา้ใจ เพื่อลดความผดิพลาดในการรักษาอนัเน่ืองมาจากการส่ือสาร  

ส่วนการใช้ล่ามในการแปลการส่ือสารระหว่างการรักษานั้น มิได้แก้ปัญหาดงักล่าวได้อย่าง
เต็มท่ี เพราะการแพทยน์ั้นเป็นศาสตร์ท่ีมีการใชศ้พัทเ์ทคนิคและตอ้งการทกัษะในการส่ือสารอยา่งมาก และ
เป็นการส่ือสารทั้งสองทาง ในดา้นของการแปลค าพูดของผูรั้บบริการให้แพทยฟั์งนั้นอาจจะมิไดเ้กิดปัญหา
มากเพราะเป็นการแปลค าพูดท่ีใช้ศพัทธ์รรมดาให้แพทยท์ราบ แต่ในดา้นการแปลค าพูดของแพทยก์ลบัไป
ยงัผูรั้บบริการนั้นจะเกิดปัญหาอย่างมาก เพราะล่ามจ าเป็นต้องมีความรู้ในทางการแพทย์เพียงพอท่ีจะ
สามารถแปลไดถู้กตอ้ง และแพทยเ์องก็ไม่อาจทราบไดว้า่ ล่ามแปลค าพูดของตนถูกตอ้งหรือไม่ หรือในกรณี
ผูรั้บบริการชาวต่างชาติอาจจะมาจากประเทศท่ีใชย้าอนัมีช่ือทางการคา้แตกต่างจากประเทศไทยแลว้เป็นยาท่ี
ผูรั้บบริการแพ้แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เม่ือไม่สามารถส่ือสารกันได้อย่างถูกต้องนั้น น าไปสู่ความ
ผดิพลาดทางการใหบ้ริการไดง่้าย 

ในปัจจุบนั สถานพยาบาลเอกชนมีความตอ้งการท่ีจะจา้งแพทยต่์างชาติไวป้ระมาณ 1-2 คนต่อ
สัญชาติ ต่อโรงพยาบาลหน่ึงแห่ง โดยสัญชาติของแพทยท่ี์มีความตอ้งการจา้งมากท่ีสุดคือ ญ่ีปุ่น เมียนมาร์
และกมัพูชา โดยมีจุดประสงค์ไวเ้พื่อดูแลผูรั้บบริการสัญชาตินั้น ๆ โดยเฉพาะ โดยทางสถานพยานบาล
เอกชนมีความตอ้งการท่ีจะจา้งแพทยต่์างชาติมาประจ าเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับผูรั้บบริการ 

ขอ้ 2. โดยสถิติแพทยช์าวต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 จนถึงปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเพียง 247 คน จบการศึกษาจากสถาบนัในประเทศไทย
จ านวน 26 คน จากสถาบนัต่างประเทศ 221 คน5 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในจ านวนดงัแสดงรายละเอียดไวใ้น
ตารางอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. 2552-2557 ของยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ
                                                           

4 ศูนยว์จิยักสิกรไทย, “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี’61 โอกาสขยายฐานลูกคา้ Medical Tourism สู่ตลาด
นกัท่องเท่ียวจีน (กระแสทรรศน์ ฉบบัท่ี 2912 )” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 จาก 
https://www.kasikornresearch.com/th/k- econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=35123 
 5 แพทยส์ภา, “จ านวนแพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2561 จาก http://www.tmc.or.th/pdf/stat-23-07-2015-001.pdf 
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ไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 -2569) กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางที่ 2 อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. 2552-2557 (หน่วย : 1 คนต่อ
ประชากร)6 

ปีพ.ศ.  แพทย์  ทนัตแพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  พยาบาลเทคนิค  
2552 3,324 14,833 8,253 624 7,673 
2553 2,893 13,252 7,087 531 6,903 
2554 2,535 11,244 6,425 498 7,472 
2555 2,533 11,233 6,465 495 15,430 
2556 2,521 10,580 6,352 503 9,867 
2557 2,125 9,876 5,462 433 7,425 

 
ส่วนขอ้มูลจากแพทยสภา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมีแพทยท่ี์ติดต่อได้จ  านวน 

52,845 คน 7 คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากรไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงมีจ านวน 66,188,503 คน8 เป็น
อตัราส่วน แพทยต่์อประชากร อยูท่ี่ 1:1252 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ เช่น สหรัฐอเมริกา 
อยู่ท่ี 1:456 คน 9 ญ่ีปุ่น 1:434 คน เยอรมนั 1:243 คน และกบัประเทศท่ีเป็นคู่แข่งของประเทศไทยในดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์เช่น มาเลเซีย 1:666 คน สิงคโปร์ 1:440 อิสราเอล 1:285 คน รัสเซีย 
1:256 คน 10 ก็พบวา่ประเทศไทยนั้น ยงัมีสัดส่วนของแพทยต่์อประชากรนอ้ยกวา่มาก 

จากความตอ้งการแรงงานแพทยท่ี์เพิ่มมากข้ึน สถานพยาบาลเอกชนมกัจะใชว้ธีิจ่ายเงินให้แพทย์
ลาออกจากระบบราชการ ซ่ึงแพทยใ์นระบบราชการมีภาระงานหนกักวา่และมีความเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง
หรือได้รับอนัตรายมากกว่า เม่ือแพทยอ์อกจากระบบราชการมาก ปัญหาดงักล่าวก็จะยิ่งรุนแรงข้ึน การ

                                                           
6 ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 -2569) 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตารางท่ี 8 
 7 แพทยสภา, “สถิติแพทย”์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 จาก 
http://www.tmc.or.th/pdf/01_stat_med2560.pdf  
 8 กรมการปกครอง, “ระบบสถิติทางทะเบียน” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 จาก 
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 
 9 Bureau of labor statistics United states department of labor, “Physicians and Surgeons number of jobs” สืบคน้
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 จาก https://www.bls.gov/ooh/healthcare/physicians-and-surgeons.htm#tab-1  
 10 World Health Organization, “Density of physicians” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 จาก 
http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/ 
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อนุญาตให้แพทยต่์างชาติเขา้มาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยจะช่วยเพิ่มจ านวนแพทยใ์นระบบข้ึนเป็น
การบรรเทาปัญหาดงักล่าวได ้

ข้อ 3. ประเทศไทยมีความต้องการการให้บริการของแพทย์ต่างชาติในลักษณะการจัดตั้ ง
สถานพยาบาลประเภทปฐมภูมิ(คลินิกโรคทัว่ไป) โดยเฉพาะจากประเทศท่ีมีแรงงานต่างด้าวมาอาศยัใน
ประเทศไทยมาก เช่น เมียนมาร์ กมัพูชาและลาว โดยความตอ้งการอยา่งมากสถานพยาบาลปฐมภูมิจะมีใน
เขตพื้นท่ีท่ีมีแรงงานต่างดา้วอาศยัอยูม่าก เช่น จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี เป็นตน้  

ปัญหาของการดูแลผูรั้บบริการในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวท่ีมีมากกว่า 2 ล้านคนนั้น แมว้่า
แรงงานกลุ่มน้ีจะสามารถใชสิ้ทธิประกนัสังคมได ้แต่แรงงานกลุ่มน้ีถือวา่เป็นประชากรแฝงท่ีจะเพิ่มภาระ
งานใหก้บัโรงพยาบาลของรัฐในพื้นท่ี ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรงบประมาณและก าลงัคนตามขนาดของประชากร
ตามฐานขอ้มูล 

การจดัตั้งสถานพยาบาลปฐมภูมิโดยแพทยต่์างชาติ ซ่ึงสามารถตรวจคดักรองโรคทัว่ไป รักษา
อาการเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุทัว่ไป ให้ค  าแนะน าดา้นสุขภาพ ดูแลพฒันาการเด็ก วางแผนครอบครัว ดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์และให้บริการทนัตกรรม จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลของรัฐในการ
รับผูป่้วยท่ีเป็นแรงงานต่างดา้วไดอ้ยา่งมาก และเป็นการธ ารงไวซ่ึ้งสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยใ์นการได้รับ
การรักษาพยาบาล 

การมีแพทยอ์ยูใ่นชุมชนยงัเป็นประโยชน์ในทางการสาธารณสุข เพราะผูป่้วยท่ีเป็นแรงงานต่าง
ดา้วบางคนอาจจะเป็นพาหะน าโรคซ่ึงเป็นอนัตรายและไม่ไดพ้บการระบาดในประเทศไทยเป็นเวลานาน
แล้ว เช่น อหิวาตกโรค หัด เป็นต้น มาแพร่ระบาดได้ ซ่ึงแพทย์ต่างชาติท่ีอยู่ในชุมชนจะสามารถเป็นผู ้
ช่วยเหลือหน่วยงานทางสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด โดยสามารถให้ค  าแนะน า บริการดา้นวคัซีน 
และเป็นผูเ้ฝ้าระวงัโรคระบาดภายในชุมชนแรงงานต่างดา้วได ้

ขอ้ 4. ในปัจจุบนัพื้นท่ีท่ีมีประชากรชาวต่างชาติอยู่สูง มกัมีการลกัลอบประกอบวิชาชีพโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตโดยแพทยต่์างชาติหรือบุคคลท่ีมิใช่แพทย ์โดยคนกลุ่มน้ีมกัจะให้บริการถึงบา้นผ่านทาง
โทรศพัทห์รืออินเตอร์เน็ตหรือแอบเปิดให้บริการสถานพยาบาลตามแหล่งท่องเท่ียว เช่น พทัยา สมุย ภูเก็ต 
เป็นตน้ โดยเช่าบา้นหรืออาคารท่ีไม่สามารถมองจากภายนอกไดอ้อกวา่ท าธุรกิจอะไรหรือใชธุ้รกิจอ่ืน เช่น 
ร้านขายยา ร้านนวด ร้านสปา เป็นธุรกิจบงัหน้า ซ่ึงสาเหตุการลกัลอบน้ีมีทั้งมาจากเจตนาท่ีดีคือ อยากให้
ชาวต่างชาติท่ีไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยหรือภาษาองักฤษกบัแพทยไ์ทยไดรั้บโอกาสในการรักษาพยาบาล
จากแพทยช์าติเดียวกนั หรือเจตนาท่ีไม่ดีคือ เพื่อรักษาบุคคลท่ีเป็นอาชญากรหรือมีการลกัลอบใหบ้ริการจ่าย
ยาท่ีผิดกฎหมายประเทศไทย ซ่ึงหากเกิดความเสียหายข้ึนต่อผูรั้บบริการ บุคคลเหล่าน้ีก็ใชว้ิธีหนีออกนอก
ประเทศ ท าใหไ้ม่ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ  

ขอ้ 5. มีความตอ้งการการบริการจากแพทยช์าวต่างชาติในกลุ่มของผูป่้วยท่ีมีก าลงัทรัพยสู์ง ซ่ึง
อาจจะตอ้งการรับการบริการจากบุคลากรทางการแพทยต่์างชาติเฉพาะรายบุคคล อนัเน่ืองมาจากช่ือเสียง
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และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น แต่ไม่ประสงคห์รือไม่สามารถเดินทางเพื่อไปรับบริการในประเทศท่ีแพทย์
ต่างชาติผูน้ั้นสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดแ้ต่ประสงคท่ี์จะให้ผูป้ระกอบวิชาชีพผูน้ั้นเดินทางมายงั
ประเทศไทยเพื่อมาดูแลตนในสถานพยาบาลท่ีตั้งอยู ่ณ ประเทศไทยในเวลาสั้น ๆ  

ขอ้ 6. จากการท่ีประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติเป็นจ านวน
หลายคร้ัง จะมีกรณีท่ีมีแพทยต่์างชาติเดินทางมากบันกักีฬาท่ีมาแข่งขนัในประเทศไทย ซ่ึงนกักีฬาอาชีพใน
บางประเภทกีฬาซ่ึงมีมูลค่าสูง เช่น ฟุตบอล เทนนิส กอลฟ์ นกักีฬาเหล่าน้ีจะมีแพทยป์ระจ าตวัซ่ึงไดรั้บความ
ไวว้างใจให้เดินทางติดตามมาดูแลในระหวา่งการแข่งขนั ซ่ึงอาจจะมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งประกอบวิชาชีพ
ในกรณีท่ีนกักีฬาเหล่าน้ีเกิดการบาดเจบ็ ซ่ึงหากจะบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเคร่งครัด แพทยต่์างชาติเหล่าน้ีย่อม
เป็นผูก้ระท าความผดิในขอ้หาประกอบวชิาชีพเวชกรรมโดยไม่ไดรั้บอนุญาตในประเทศไทย 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบวชิาชีพของแพทย์ต่างชาติในประเทศไทย 

ขอ้ 1. กฎหมายของประเทศไทยนั้นยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการเขา้มาประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยต่์างชาติ ตั้งแต่การเขา้เมืองตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 และ พระราชบญัญติัการ
ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ยงัคงใชร้ะบบการขอและต่อใบอนุญาตซ่ึงก าหนดเวลาให้เพียง 1-2 ปีและ
ไม่มีการให้วีซ่าแบบพิเศษในกรณีของผูป้ระกอบวิชาชีพ ท าให้เกิดความล าบากและไม่ดึงดูดให้แพทย์
ต่างชาติอาศยัและท างานอยูใ่นประเทศไทย 

ข้อ 2. การขออนุญาตประกอบธุรกิจสถานพยาบาลของแพทย์ต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลท่ีมีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไปจะประกอบธุรกิจได้เม่ือได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

ขอ้ 3. การขอรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยวิธีธรรมดานั้น แพทยต่์างชาติ
ทดสอบจะตอ้งผา่นการทดสอบท่ีใชภ้าษาไทยในการสอบ ท าให้เกิดปัญหาอยา่งมากส าหรับแพทยต่์างชาติ
ในการขอรับใบอนุญาตโดยวธีิปกติ 

ส่วนการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยวิธีพิเศษ ไดมี้การก าหนดคุณสมบติั
ของผูข้อไวคื้อ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น จึงเป็นข้อจ ากัดว่าแพทย์ต่างชาติผูท่ี้มิได้มีสัญชาติไทยจะไม่
สามารถขอรับใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของประเทศไทยโดยวธีิพิเศษได ้

ขอ้ 4. ส่วนในดา้นการท างานในภาครัฐนั้น แพทยต่์างชาติยงัไม่สามารถท างานในภาครัฐของ
ประเทศไทยได ้เพราะพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน ยงัคงก าหนดคุณสมบติัของขา้พราชการพลเรือน
ไวว้า่ ตอ้งมีสัญชาติไทย 

ข้อ 5. ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายอนุญาตให้แพทย์ต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพใน
ประเทศไทยไดเ้ป็นการชัว่คราว ส าหรับบางกรณี เช่น การรักษาผูป่้วยรายบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงหรือการ
ติดตามมาดูแลนกักีฬาท่ีเขา้มาท าการแข่งขนักีฬา เป็นตน้  
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ขอ้ 6. ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายยกเวน้ความรับผิดในกรณีท่ีแพทยต่์างชาติพบเหตุฉุกเฉินใน
ประเทศไทยและให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงการกระท าโดยปรารถนาดีของแพทยต่์างชาติผูน้ี้เป็นความผิดอาญา
และตอ้งถูกด าเนินคดีโดยกฎหมายไทย  
 
3. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้ 1. ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการเขา้เมืองในกรณีแรงงานผูป้ระกอบวิชาชีพ 
โดยก าหนดประเภทของการขออยูใ่นราชอาณาจกัร (Visa) ข้ึนโดยเฉพาะส าหรับแรงงานผูป้ระกอบวิชาชีพ 
โดยให้รวมกบัการขออนุญาตท างานไวด้ว้ยกนั และควรจะมีระยะเวลาในการอนุญาตท่ียาวนานมากข้ึนเพื่อ
สร้างความจูงใจ โดยผูเ้ขียนเสนอให้เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี อนัเป็นเวลาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ของรัฐบาล ซ่ึงมีแนวคิดท่ีจะให้การอนุญาต
เป็นระยะยาวส าหรับแรงงานผูป้ระกอบวิชาชีพและเป็นเวลาท่ีเพียงพอส าหรับแพทยต่์างชาติในการสามารถ
เขา้รับการทดสอบจนไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ขอ้ 2. ควรมีการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการขออนุญาตประกอบธุรกิจสถานพยาบาลและการ
ท างานในสถานพยาบาลเอกชนของแพทยต่์างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้แพทยต่์างชาติหรือนิติบุคคลต่างชาติ
สามารถขออนุญาตจดัตั้งสถานพยาบาลนานาชาติได ้โดยมิตอ้งจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยก่อน ซ่ึง
ในสถานพยาบาลนานาชาติน้ีควรมีลกัษณะพิเศษคือสามารถน าแพทยต่์างชาติมาประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยก่อน เพียงแต่ขออนุญาตการเข้ามา
ประกอบวิชาชีพกบันายจา้งท่ีขออนุญาตภายในสถานพยาบาลท่ีเป็นของนายจา้งเท่านั้น โดยอาจจะมีการตั้ง
ขอ้ก าหนดใหส้ถานพยาบาลต่างชาติเหล่าน้ีสามารถขออนุญาตจดัตั้งไดเ้ฉพาะในบางพื้นท่ีท่ีมีชาวต่างชาติอยู่
มาก หรือในเขตการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  

โดยแพทยต่์างชาติท่ีเป็นลูกจา้งของสถานพยาบาลนานาชาติจะตอ้งมีสัญญาจา้งแรงงาน อยู่
ภายใตร้ะบบประกนัสังคม และมีความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเสียหายจากการประกอบวชิาชีพของแพทย ์โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเป็น
หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการด าเนินการสถานพยาบาลนานาชาติในมาตรฐานเช่นเดียวกบัสถานพยาบาลอ่ืน 
ๆ นอกจากนั้น เพื่อป้องกนัปัญหาแพทยต่์างชาติเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีจากความรับผิดจาก
การประกอบวิชาชีพโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จึงควรให้นายจ้างหรือแพทย์ต่างชาติท าการวาง
หลกัทรัพยไ์วส่้วนหน่ึงต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อใชเ้ป็นการประกนัความรับผดิจากความเสียหายดว้ย 

นอกจากนั้นผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะว่า ควรจะมีการออกขอ้บงัคบัของแพทยสภาเร่ืองก าหนด
คุณสมบติัของแพทยต่์างชาติท่ีจะขออนุญาตเขา้มาประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนานาชาติไว ้เพื่อให้
แพทยต่์างชาติท่ีจะเขา้มาประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น มีคุณวุฒิและคุณภาพในระดบัท่ีมีมาตรฐานเพียงพอ 
โดยแบ่งแยกเป็น 2 กรณีไดแ้ก่ 
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(1) หากแพทยต่์างชาติจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทยท่ี์แพทยสภาไดท้  าการรับรองหลกัสูตร
ไวแ้ลว้ สามารถขออนุญาตประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาลนานาชาติไดท้นัที 

(2) หากแพทย์ต่างชาติมิได้จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทยท่ี์แพทยสภาได้ท าการรับรอง
หลกัสูตรไวแ้ล้ว แพทยต่์างชาติจะต้องขอให้แพทยสภารับรองหลกัสูตรก่อน จึงจะสามารถขออนุญาต
ประกอบวิชาชีพแพทยใ์นสถานพยาบาลนานาชาติได ้ โดยผูเ้ขียนเสนอให้ใชห้ลกัการเดียวกนักบั ขอ้บงัคบั
แพทยสภา วา่ดว้ยการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวชิาแพทยศาสตร์ ส าหรับผูมี้สัญชาติไทยท่ีเขา้
ศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาวชิาแพทยศาสตร์จากสถาบนัผลิตแพทย ์ในต่างประเทศ พ.ศ. 2559 

โดยทั้ งสองกรณีนั้ น แพทย์ต่างชาติควรจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติในการได้รับอนุญาตให้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากประเทศท่ีตนจบการศึกษาแพทยศาสตร์บณัฑิตมาก่อนดว้ย 

ขอ้ 3. ควรมีการแก้ไขขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การข้ึนทะเบียน และการออก
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2548 ขอ้ ๖ (ข) โดยไม่จ  ากดัสัญชาติของแพทยท่ี์จะขอรับ
ใบอนุญาตในวิธีพิเศษ และมุ่งเน้นไปในทางการฝึกงานในสถานพยาบาลจริงโดยมีแพทยช์าวไทยเป็นผู ้
ควบคุมและประเมินการท างาน 

ควรมีการจดัตั้ งหลักสูตรภาษาไทยส าหรับผูย้ ้ายถ่ินฐานและหลักสูตรภาษาไทยส าหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพ โดยก าหนดให้แพทย์ต่างชาติต้องผ่านการทดสอบเหล่าน้ีก่อน จึงจะสามารถขอรับ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได ้

ขอ้ 4. ควรมีการแกไ้ขกฎหมายพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรมและพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนเพื่อเปิดโอกาสใหสิ้ทธิพิเศษแก่แพทยต่์างชาติสามารถเขา้มาประกอบวชิาชีพเวชกรรมใน
หน่วยงานของรัฐได ้ซ่ึงมิไดจ้  าเป็นตอ้งแกไ้ขไปในลกัษณะเป็นการเปิดเสรีใหแ้พทยต่์างชาติในทุกกรณี โดย
ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอในการแกไ้ขหรือบญัญติัเพิ่มเติมดงัน้ี 

(1) แพทยสภาอาจจะท าการพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะแพทยต่์างชาติผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นสามารถเขา้มาประกอบวิชาชีพแพทยใ์นสถานพยาบาลของรัฐได ้โดยมีระยะเวลาการท างาน 1 ปี โดย
แพทยสภามีอ านาจพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ในสาขาใด โดยพิจารณาจากความตอ้งการแพทยใ์นปีนั้น ๆ 
เช่นเดียวกบัการประกาศสาขาประเภท 1 ของแพทยป์ระจ าบา้น หรืออาจจะอนุญาตเฉพาะในบางสาขาท่ี
ไม่ไดพ้บกบัผูป่้วยโดยตรง ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ภาษาไทยมาก เช่น พยาธิแพทย ์แพทยรั์งสีวินิจฉัย 
เป็นตน้ 

(2) เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลรัฐในบางพื้นท่ีท่ีมีชาวต่างชาติอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น 
พทัยา สมุย ภูเก็ต สมุทรสาครหรือตราด สามารถจา้งแพทยต่์างชาติโดยระบุสัญชาติได ้

(3) ควรเปิดโอกาสให้สถานพยาบาลของรัฐสามารถจา้งแพทยต่์างชาติด้วยงบประมาณของ
สถานพยาบาลเอง โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของประชากรชาวต่างชาติในพื้นท่ีของตนได ้

ขอ้ 5. ควรจะมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรมมาตรา 26 เก่ียวกบัการอนุญาตให้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมเป็นการชัว่คราว โดยเพิ่มหลกัการให้แพทยต่์างชาติผูมี้คุณสมบติัในการเป็นแพทย์
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จากประเทศตน้ทางสามารถเขา้มาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได ้โดยมิตอ้งทดสอบความรู้ 
เพียงแต่ด าเนินกระบวนการขออนุญาตจากแพทยสภาก่อน โดยจะมีการก าหนดกรอบของอนุญาตให้เฉพาะ
ในกรณีท่ีมารักษาบุคคลคนใดคนหน่ึงเป็นการชั่วคราวหรือมาประกอบวิชาชีพในสถานท่ีหน่ึง เช่น ใน
สถานพยาบาล เขตบา้นพกันกักีฬา สนามกีฬา เป็นตน้ โดยมีการก าหนดระยะเวลาเป็นท่ีแน่นอน เช่น จนกวา่
การแข่งขนักีฬาจะเสร็จส้ิน เป็นตน้ 

ข้อ 6. ควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินคดีท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับ
อนุญาตของแพทยต่์างชาติในกรณีพบเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงในกรณีน้ี ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า จากการศึกษาต ารา
กฎหมายอาญาของอาจารย์จิตติ ติงสภทัย์นั้น พบว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 374 มีคุณธรรมทาง
กฎหมายคือ การมุ่งคุม้ครองความปลอดภยัสาธารณะและชีวิตร่างกายของผูป้ระสบเหตุ11 แต่คุณธรรมทาง
กฎหมายของพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คือ การมุ่งคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชน
จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผูท่ี้ไม่มีความรู้ความสามารถ มิใช่จากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ เพียงแต่ขาดคุณสมบติัดา้นการประกอบวชิาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 

ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า ควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม โดย
เพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ไวใ้น มาตรา 26(8) โดยเพิ่มเติมว่า “การกระท าโดยผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากต่างประเทศ ตามความจ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน โดยมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ตกอยูใ่นภยนัตราย
ต่อชีวิต” หรืออีกวิธีหน่ึงคือ การน าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 วรรค 2 เร่ืองการกระท าผิดดว้ยความ
จ าเป็น เพื่อใหผู้อ่ื้นพน้จากภยนัตรายมาปรับใชก้บักรณีดงักล่าวได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 จิตติ ติงสภทัย,์ กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 (กรุงเทพมหานคร, 2545). 
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