ไม่เปิ ดเผย “เวชระเบียน” : ละเมิดสิ ทธิผ้ ปู ่ วย !

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 สิทธิขอเวชระเวียน : ความชอบธรรมทีผ่ ้ปู ่ วยพึงได้ รับ

อโรคยา ปรมาลาภา... “ความไม่มโี รคเป็ นลาภอันประเสริฐ” พระพุทธพจน์น้ ีเป็ นจริ งโดยแท้
เพราะคงมีใครในโลกนี้ที่จะไม่เคยเจ็บป่ วยใด ๆ สักครั้งในชีวติ
และเมื่อทุกคนมีโอกาสเจ็บป่ วย ดังนั้น “สิทธิของผู้ป่วย” จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ทุกคนควรจะทราบ !!
สาหรับสิ ทธิของผูป้ ่ วยที่จะคุยกันในวันนี้ เป็ นสิ ทธิ ในการขอเวชระเบียนผู้ป่วย ซึ่ งก็คือการบันทึกข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ประวัติ อ าการป่ วย การรั ก ษา ชื่ อ อายุ เพศ ของผู ้ป่ วย การวิ นิ จ ฉั ย โรคและการเปลี่ ย นแปลงของโรค
การรักษาพยาบาลและบันทึกสรุ ปเมื่อสิ้ นสุ ดการรักษา รวมทั้งคาสั่งการรักษาและชื่อผูใ้ ห้การรักษา เป็ นต้น ซึ่ งเวชระเบียน
ดังกล่าว ถื อเป็ นข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุ คคลที่ เจ้าของย่อมมี สิทธิ ที่จะได้รับรู ้ รับทราบ ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเวชระเบียนดังกล่าวจะอยูใ่ นความครอบครองดูแลของโรงพยาบาลผูท้ าการรักษา
คดีปกครองใกล้ตวั วันนี้ ...เป็ นกรณี ของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐแห่ งหนึ่ ง แต่เกิ ด
ความสงสัยในขั้นตอนการรักษาของแพทย์ เพราะแทนที่ ตนเองอาการจะดีข้ ึนกลับกลายเป็ นอัมพาต จึ งได้ติดต่อขอสาเนา
เวชระเบียนของตนเพื่อมาตรวจสอบ แต่โรงพยาบาลกลับแจ้งว่าเวชระเบียนที่ผปู ้ ่ วยร้องขอดังกล่าวได้สูญหายไป เป็ นเหตุให้
เจ้าของเวชระเบียนนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากโรงพยาบาลดังกล่าว
โรงพยาบาลในฐานะเป็ นผู้ครอบครองและควบคุมดูแลเวชระเบียนของผู้ป่วย จะสามารถยกเอาความสู ญหาย
ของเวชระเบียนเพือ่ บอกปัดความรับผิดชอบของตนได้ หรือไม่ ? เป็ นประเด็นที่ น่าสนใจในวันนีค้ รั บ...
โดยมูลเหตุของเรื่ องนี้ เกิดจาก ... นางสาวฉลาด (ผูฟ้ ้ องคดี) ได้เข้ารับการรักษาอาการป่ วยที่โรงพยาบาล
ของรัฐแห่งหนึ่งโดยได้เข้ารับการรักษาหลายครั้ง เป็ นทั้งผูป้ ่ วยนอกและเป็ นผูป้ ่ วยใน 2 ครั้ง ภายหลังการรักษาด้วยการผ่าตัด
แล้ว ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่สามารถกลับมายืนได้เหมือนเดิม มีลกั ษณะเป็ นอัมพาต ซึ่ งส่ งผลร้ายอย่างรุ นแรงต่อร่ างกาย ผูฟ้ ้ องคดี
จึงได้มอบหมายให้ทนายความดาเนินการติดต่อขอให้ผอู ้ านวยการโรงพยาบาลมอบต้นฉบับหรื อสาเนาเวชระเบียนการรักษา
ทั้งหมดเพื่อทาการตรวจสอบ แต่ผฟู ้ ้ องคดีกลับได้รับเวชระเบียนเพียงบางส่วน และเป็ นส่วนที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ตามความประสงค์ไ ด้ โดยโรงพยาบาลแจ้ง ว่า เวชระเบี ย นผูป้ ่ วยในทั้งสองครั้ งของผูฟ้ ้ องคดี สู ญ หายไป โดยครั้ งที่ 1
สูญหายไปขณะอยูใ่ นความครอบครองของมารดาของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูย้ ืมเวชระเบียนของผูฟ้ ้ องคดีจากหอผูป้ ่ วยเพื่อนาไปให้
แพทย์ตรวจ และครั้งที่ 2 มีหลักฐานว่านายแพทย์ท่านหนึ่งเป็ นผูย้ มื เวชระเบียนดังกล่าวไปศึกษาวิจยั
ผูฟ้ ้ องคดี เห็ นว่าโรงพยาบาลในฐานะผูค้ รอบครองและควบคุมดูแลเวชระเบี ยนของผูป้ ่ วย ย่อมต้องมี
หน้าที่ติดตามทวงถามเวชระเบียน การที่โรงพยาบาลไม่ติดตามทวงคืนภายในเวลาอันสมควร ถือเป็ นการไม่ให้ความสาคัญ
ต่อเวชระเบียนของผูป้ ่ วยดังที่ควรจะเป็ น
จึงนาคดีมาฟ้ องขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาให้โรงพยาบาลส่งมอบเวชระเบียนทั้งหมดให้ตน หากไม่
สามารถดาเนิ นการได้ให้ชาระค่าเสี ยหายกรณี ที่ทาให้ผูฟ้ ้ องคดี สูญเสี ยพยานหลักฐานสาคัญที่ จะพิสูจน์ ได้ว่าการรั กษา
ของแพทย์เป็ นไปโดยประมาทเลินเล่อหรื อไม่ เพื่อที่ จะใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อไป รวมทั้งความยากลาบากในการ
ติดตามเรื่ องเป็ นเวลาหลายปี และต้องจ้างทนายความเพื่อร้องเรี ยนต่อหน่วยงานต่าง ๆ
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ส่ วนที่ 2 ไม่ เปิ ดเผย “เวชระเบียน” ละเมิดสิทธิผ้ปู ่ วย !
คดีน้ ีจึงมีประเด็นที่ตอ้ งวินิจฉัยว่า โรงพยาบาลกระทาละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และหากกระทาละเมิด
จะต้ องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายเพียงใด ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ จ ารณาแล้ ว สรุ ป ความได้ว่ า สิ ท ธิ ข องผู ้ป่ วยในการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล การรั ก ษาจาก
โรงพยาบาลถือเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่ประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับความคุม้ ครองตามบทบัญญัติมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น) โดยมีพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 บัญญัติรองรับสิ ทธิของบุคคลในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการไว้ในมาตรา 25 วรรคหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อผูป้ ่ วยสามารถ
ปกป้ องรั กษาประโยชน์ของตนได้ ผูป้ ่ วยทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ยาก ขณะเดี ยวกัน
ถื อ เป็ นหน้า ที่ ข องโรงพยาบาลที่ จ ะอ านวยความสะดวกแก่ ผูป้ ่ วยในการรั บ ทราบข้อ มู ล ดัง กล่ า ว การที่ ผู ้ฟ้ องคดี ไ ด้รั บ
ความยากลาบากในการติดตามเรื่ องเป็ นเวลาหลายปี และยังต้องไปจ้างทนายความร้องเรี ยนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพียงเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตน คือ เวชระเบียนที่พิพาทนั้น จึงเป็ นผลโดยตรงจากความบกพร่ องของระบบการให้บริ การประชาชน
ของโรงพยาบาล ในการเก็บรักษาและติดตามเวชระเบียนซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
เมื่ อ โรงพยาบาลปล่ อ ยปละละเลยให้ เ วชระเบี ย นผู้ ป่ วยในของผู้ ฟ้ องคดีท้ั ง สองฉบั บ พ้ น ไปจากการ
ครอบครอง เป็ นผลให้เวชระเบียนที่พิพาทในคดีสูญหาย ทาให้สิทธิในการรับรู ้ขอ้ มูลในเวชระเบียนของผูฟ้ ้ องคดี ได้รับความ
เสี ยหาย โดยสู ญเสี ยโอกาสในการปกปั กรักษาประโยชน์ของตน จึงถือเป็ นการกระทาละเมิดที่มีสภาพขัดแย้ งและฝ่ าฝื นต่ อ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญอย่ างชัดแจ้ ง นอกจากนี้ เมื่อคานึงถึงสิ ทธิของผูฟ้ ้ องคดี ในการดาเนิ นการเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุ
ที่ตนพิการที่ไม่อาจกระทาได้อีกต่อไป เนื่ องจากโรงพยาบาลได้ทาเวชระเบียนของผูฟ้ ้ องคดี สูญหายไปจากการครอบครอง
ด้วยแล้ว เห็ นว่า การที่ ศาลปกครองชั้นต้นกาหนดค่าเสี ยหายในส่ วนนี้ แก่ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเงิ น 100,000 บาท นั้น มีความเหมาะสมแล้ว
พิพากษายืน
(รายละเอียดอ่ านได้ ในคาพิพพิาษาาาาลปษครองสูงสุดที่ อ.587/2562 และสามารถสื บค้ นบทความย้ อนหลัง
ได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวพชาษาร เมนูย่อยอุทาหรณ์ จาษคดีปษครอง)
คดีน้ ี จึงเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาหรับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ให้บริ การด้านการ
สาธารณสุ ขแก่ ประชาชน ว่า “เวชระเบียน” ถื อเป็ นข้ อมู ลข่ าวสารส่ วนบุ คคลของผูป้ ่ วย ตามนัยมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผูป้ ่ วยหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายสามารถมีคาขอให้โรงพยาบาลส่ งต้นฉบับหรื อสาเนาทั้งหมด
ของผูป้ ่ วย เพื่อนาไปตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรักษาได้ เพราะถือเป็ นการใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูป้ ่ วยที่ ได้รับการรับรอง
และคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ฉะนั้น ผูม้ ีหน้าที่ในการเก็บรักษาเวชระเบี ยน จึงต้องคอยติดตามตรวจสอบและทวงถามเวชระเบี ยนของผูป้ ่ วย
มาเก็บไว้ เมื่อมีการดาเนิ นการบันทึ กข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว โดยไม่อาจอ้างความสู ญหายเนื่ องจากเจ้าของหรื อญาติยืมไปแล้วไม่คืน
หรื อแพทย์นาไปศึกษาและมิได้นามาคืน เพื่อให้ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในการสูญหายได้นะครับ !
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั กฎหมายเกีย่ วกับสิทธิในการขอข้ อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลหรื อข่าวสาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรื อส่วนได้เสี ยอันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 4 “ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรื อประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผูน้ ้ นั หรื อมีเลขหมาย
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รหัสหรื อสิ่ งบอกลักษณะอื่นที่ ทาให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึ กลักษณะเสี ยงของคนหรื อรู ปถ่าย และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของผูท้ ี่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
มาตรา 25 บัญญัติว่า ภายใต้บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคาขอเป็ นหนังสื อ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้
บุคคลนั้น หรื อผูก้ ระทาการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรื อได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น...
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