
    
  ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

เรื่องเสร็จที่ ๘๓๑/๒๕๕๔ 
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

   
 

  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ สปสช. ๐๓/๑๐๐๖๑  
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ในการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พบปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายและจําเป็นต้องขอความเห็นทางกฎหมาย 
จากคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดปรากฏตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนี้ 
  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญั ติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๔๕  มี อํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ 
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอุทธรณ์ 
ซึ่งแต่งต้ังตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และในการ
พิจารณาอุทธรณ์มีความจําเ ป็นต้องใช้ข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนของผู้ รับบริการ 
จากหน่วยบริการเพื่อประกอบการพิจารณา ในประเด็นนี้มีข้อเท็จจริงว่า มีการย่ืนคําร้องอุทธรณ์ 
ผลการพิจารณาคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี เ ด็กชายไชยวัฒน์  ประบุญเรือง  
ซึ่งมีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหน่วยบริการที่ให้การรักษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอุทธรณ์ 
คณะที่ ๑ ได้มีหนังสือขอข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนของเด็กชายไชยวัฒน์  ประบุญเรือง  
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี แต่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทําหนังสือแจ้งกลับมาว่าไม่สามารถให้ข้อมูล
การรักษาและเวชระเบียนของเด็กชายไชยวัฒน์  ประบุญเรือง ได้ เนื่องจากไม่ได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของข้อมูลโดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐  
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นว่า กรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอํานาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ โดยขอให้โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลและเวชระเบียนแต่กลับถูกปฏิเสธโดยอ้างมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนําไป
เปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลน้ันเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตาม 
ความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ผู้ใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่น 
เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้” 
  จากการปฏิเสธการให้ข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนดังกล่าว นอกจากจะทําให้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
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พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว ยังทําให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างรุนแรง กล่าวคือ ตามมาตรา ๕๗ 
และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ และ 
ให้ผู้รับบริการร้องเรียน เพื่อให้มีการสอบสวนหน่วยบริการเรื่องมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข  
ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนของผู้ป่วย หากหน่วยบริการปฏิเสธ
การให้ข้อมูลดังกล่าวโดยอ้างมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๕๐  
จะส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการและกลไกการคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้รับบริการ 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึ งขอหารือ ว่า  คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะกรรมการสอบสวน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
จะใช้อํานาจตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๗ ที่บัญญัติให้อํานาจ “..ขอให้หน่วยงาน 
ของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาได้”  โดยขอให้โรงพยาบาลของรัฐส่งข้อมูลการรักษาพยาบาล 
และเวชระเบียนซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการสอบสวน  
แต่โรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวโดยอ้างมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้หรือไม่ 
  หากหน่วยบริการมีเจตนาไม่ปฏิบัติตาม จะถือเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่อย่างไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้พิจารณาข้อหารือของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)  
เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขต้ังขึ้น  
จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ขอให้หน่วยบริการที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐส่งข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๗1 
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๕๐ บัญญัติว่า ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล  
เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่
การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลน้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ 
ให้ต้องเปิดเผย การที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้แต่งต้ัง 
 
 
 
                                                 

1 มาตรา ๗  ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนําไปเปิดเผยในประการ 
ท่ีน่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง  
หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลท่ีไม่ใช่ของตนไม่ได้  
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คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาอุทธรณ์คําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของเด็กชาย
ไชยวัฒน์ ประบุญเรือง โดยมีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหน่วยบริการที่ให้การรักษา ซึ่งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวได้มีหนังสือขอข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนจากโรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอุทธรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของเด็กชายไชยวัฒน์ 
ประบุญเรือง จะเห็นได้ว่า การนําข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนดังกล่าวก็เพื่อประโยชน์ 
ต่อการพิจารณาคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือของผู้ร้องอุทธรณ์ อีกทั้งข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนนั้น
เป็นข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนของผู้ยื่นคําร้องอุทธรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยตรง
นั่นเอง จึงไม่เป็นการนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้ผู้ร้องอุทธรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือเสียหาย 
ดังนั้น คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข หรือคณะอนุกรรมการที่ได้
แต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๕๑2 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกรณีนี้ 
จึงมีอํานาจให้หน่วยบริการโรงพยาบาลรามาธิบดีส่งข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนซึ่งเป็นข้อมูล 
ของผู้ร้องอุทธรณ์ตามมาตรา ๗3 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ 

ประเด็นที่ สอง  กรณีที่ คณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งต้ังขอให้หน่วยบริการส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบ 
การพิจารณาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
หากหน่วยบริการมีเจตนาไม่ปฏิบัติตาม จะถือเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งอันจะมีโทษตามมาตรา ๖๓ หรือไม่ นั้น 
เห็นว่า กรณีบุคคลใดจะรับโทษฐานฝ่าฝืนคําสั่งของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งต้ังขึ้นจะต้องปรากฏว่า บุคคลนั้นมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะอนุกรรมการฯ เมื่อกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า โรงพยาบาลรามาธิบดียังมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒4 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ จึงเป็นกรณี
ที่ยังไม่ถือว่ามีเจตนาฝ่าฝืนคําสั่งดังกล่าวอันจะต้องได้รับโทษตามมาตรา ๖๓5 แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข หรือคณะอนุกรรมการที่ ได้แต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น มีอํานาจให้หน่วยบริการโรงพยาบาล
รามาธิบดีส่งข้อมูลการรักษาและเวชระเบียนซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ร้องอุทธรณ์ได้ เนื่องจากไม่ถือเป็นการ
นําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้ผู้ร้องอุทธรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือเสียหาย และเมื่อได้รับการแจ้ง 
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้วจึงถือว่าหน่วยบริการ 
 
 
                                                 

2 มาตรา ๕๑  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานมอบหมายได้ 

  ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับการประชุม วิ ธีการประชุม และวิ ธีปฏิบั ติงานของ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม 

3 โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น 
4 มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการมีอํานาจ

ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาได ้

5
 มาตรา ๖๓  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
มาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 



 ๔

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีปราศจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว จึงย่อมต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการฯ โดย
หากฝ่าฝืนย่อมได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
 
 
            (นายอัชพร  จารุจินดา) 
      เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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