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บทน�ำ
ปัจจุบนั บุคคลในสังคมใช้การสือ่ สารระหว่างกันผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ อย่างแพร่หลาย ผูใ้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลผ่านไปสู่กลุ่มบุคคลอื่นๆ ในวงกว้างได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งในขณะปฏิบัติงานตามบทบาท
ของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และชีวิตส่วนตัว การแบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวและการท�ำงานเป็นสิ่งที่กระท�ำได้ยาก หากผู้ประกอบวิชาชีพ
ขาดความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และความตระหนักในความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ป่วย เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีโอกาส
กระท�ำการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ป่วยจากการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพได้ อันเป็นการกระท�ำผิดหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงการรักษาความลับของ
ผู้ป่วยในขณะใช้สื่อสังคมออนไลน์ การน�ำหลักจริยธรรม บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของผู้ป่วย และแนวทางในการรักษา
ความลับของผู้ป่วยกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
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ผู ้ประกอบวิชาชี พทางการแพทย์กับการใช้ ส่ือสังคม และความลับของผู้ป่วย จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีโอกาสกระท�ำ
การละเมิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว และความลั บ ของผู ้ ป ่ ว ยจากการเปิ ด เผย
ออนไลน์
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ ไ ด้ น� ำ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม าใช้
ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพในหลายด้าน เช่น การศึกษา การวิจัย
การให้ความรู้และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงการสื่อสาร
ส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพของผูป้ ว่ ย เช่น ภาพถ่ายบาดแผล ภาพถ่ายเอกซเรย์
ภาพถ่ายผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับทีมวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วย
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการในการดูแลรักษา
พยาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นย�ำ ลดการท�ำงาน ที่ซ�้ำซ้อน
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย1 ซึ่งในการบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้น ส่วนหนึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพจะเป็นผู้บันทึกและใช้สมาร์ทโฟนส่วนตัวในการบันทึก
ภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นเพื่อน�ำข้อมูลนั้นส่งต่อให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในทีม
ที่ให้การดูแลผู้ป่วยผ่านทางสังคมออนไลน์ หากพิจารณาตามมุมมองของ
ผู้ป่วยตามสิทธิของความเป็นส่วนตัว ผู้ป่วยบางส่วนรู้สึกไม่พึงพอใจที่มี
การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ป ่ ว ยได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
ด้านสุขภาพของตนที่ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่พึงจะได้รักษาไว้เป็น
ความลับ แม้ว่าการถ่ายภาพทางการแพทย์นั้นจะกระท�ำเพื่อประโยชน์
ในด้านการรักษา และการน�ำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาทางการแพทย์กต็ าม2
นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในขณะส่วนตัว
เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ๆ ในสังคม จึงท�ำให้การแบ่งแยกระหว่างเรือ่ งส่วนตัว
และการท� ำ งานเป็ น สิ่ ง ที่ ก ระท� ำ ได้ ย าก การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์
โดยปราศจากความระมัดระวัง และขาดความตระหนักในความเป็นส่วนตัว
วารสารกรมการแพทย์

ข้อมูลสุขภาพ
ในระยะเวลาที่ ผ ่ า นมาในสั ง คมไทยได้ มี ก ระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการแพทย์หรือบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทีไ่ ม่เหมาะสมทีเ่ ป็น
ประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพในการละเมิดสิทธิ
ผู้ป่วยและการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่ถือว่าเป็นความลับของผู้ป่วย ดังนี้
ข่าวเมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 กรณีพยาบาลวิชาชีพโพสต์ภาพถ่ายของตน
ขณะปฏิบัติงานโดย ชู 2 นิ้ว แต่ด้านหลังเป็นนายต�ำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุ
ระเบิดทีจ่ งั หวัดนราธิวาส ผ่านทางเฟสบุค๊ ส่วนตัว3 ข่าวเมือ่ วันที่ 18 เมษายน
2558 กรณีพยาบาลวิชาชีพโพสต์ข้อความเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ผ่านทางเฟสบุ๊คส่วนตัว4 ข่าวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 กรณีแพทย์
โพสต์รูปภาพที่ถ่ายเซลฟี่ขณะอยู่ในห้องผ่าตัด ระบุว่าตนก�ำลังผ่าตัดสมอง
ให้กับเด็กอายุ 4 ปี ด้านหลังเป็นเจ้าหน้าที่กำ� ลังให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย
บนเตียงผ่าตัด5 ข่าวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 กรณีผู้ใช้เว็บพันทิป
โดยระบุว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้ตั้งกระทู้ถามความคิดเห็น
จากสมาชิกว่าตนควรจะบอกเพื่อนเรื่องผลเลือดเอชไอวีของเทรนเนอร์
ทีฟ่ ติ เนสแก่เพือ่ นหรือไม่6 จากกรณีขา่ วทีเ่ กิดขึน้ จะเห็นได้วา่ การใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ ข องผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมเกิ ด ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน�ำมาสู่การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ การเปิดเผย
ความลับของผู้ป่วย และการกระท�ำผิดต่อกฎหมายได้

การรักษาความลับของผู ้ป่วย
การรักษาความลับ เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ให้มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ต้อง
ถือเป็นพันธสัญญาด้วยความซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัดในฐานะผู้ให้การรักษา
ทีจ่ ะรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพของผูป้ ว่ ยมิให้ขอ้ มูลนัน้ เผยแพร่
ให้กับบุคคลที่สามได้รับทราบเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีกฎหมายก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลได้ การที่
ผู้ประกอบวิชาชีพรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยไว้เป็นความลับย่อมท�ำให้
ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่เป็นความลับส่วนตัวของตนเองนั้นได้รับ
การปกปิ ด จากผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ ว ยความเคารพในเอกสิ ท ธิ์ และ
ความเป็นส่วนตัว ของผู้ป่วย ท�ำให้ผู้ป่วยกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ
รวมถึงความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพท�ำให้เกิดประโยชน์
ต่อการรักษาพยาบาล
ข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยหรือการรักษา ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวผู้ป่วยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมทีม่ กี ารบันทึกไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภาพถ่าย วิดโี อ เสียง หรือภาพอืน่ ๆ ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ ถือว่าเป็นข้อมูล
ความลับของผูป้ ว่ ย7 ตามหลักสิทธิมนุษยชนผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิในความเป็นส่วนตัว
(right to privacy) ทัง้ ทางด้านร่างกาย ข้อมูลส่วนบุคคล และการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติหรือกระท�ำสิ่งใดด้วยตนเอง8 การดูแลผู้ป่วยในแต่ละราย
ทีมผู้ให้การดูแลรักษาอาจจ�ำเป็นต้องล่วงล�้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
จึงมีโอกาสในการละเมิดความเป็นส่วนตัว และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับของผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะการสื่อสารส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยให้
ภายในทีมได้รบั ทราบข้อมูลร่วมกัน เพือ่ น�ำมาวางแผนให้การรักษาแก่ผปู้ ว่ ย
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับอาการและการเจ็บป่วย
การรั ก ษาความลั บ ของผู ้ ป ่ ว ยถื อ เป็ น ศี ล ธรรมจรรยาข้ อ หนึ่ ง
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ พึงยึดถือน�ำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นับตั้งแต่ ฮิปโปเครติส “บิดาแห่งการแพทย์” ได้ก�ำหนดค�ำปฏิญาณตน
แก่แพทย์ทสี่ ำ� เร็จการศึกษาให้ยดึ ถือเป็นเกณฑ์ความประพฤติและพึงน�ำไป
ปฏิบตั ิ ต่อมาแพทยสมาคมโลกได้นำ� มาประกาศเป็น “ปฏิญญาสากลว่าด้วย
จรรยาแพทย์” และบัญญัติเป็นหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมถึงวิชาชีพ
ทางการแพทย์ในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ทางสั ง คมที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า นกฎหมายเพื่ อ ให้ รั ฐ
ได้คุ้มครองประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เป็นงานที่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องมีศลี ธรรมจรรยา ยึดถือและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
แห่ ง วิ ช าชี พ อี ก ทั้ ง ต้ อ งใช้ ค วามรู ้ เ ฉพาะที่ ผู ้ อื่ น ไม่ อ าจจะรู ้ ไ ด้ ทั้ ง หมด
ดังนั้นการประกอบวิชาชีพจึงต้องมีกฎหมายควบคุมพิเศษ9 เพื่อควบคุม
การประกอบวิชาชีพและให้การคุ้มครองประชาชน
หลักจริยธรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความลับของผู้ป่วย
การเปิดเผยความลับของผู้ป่วยที่ถือว่าผู้เป็นการกระท�ำผิดต่อหลัก
จริยธรรม และบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ จะใช้หลักจริยธรรมสากล
และบัญญัติแห่งกฎหมายในการพิจารณา ดังนี้

หลักจริยธรรมสากล10
1. การเคารพในเอกสิทธิ์ของบุคคล (Autonomy) บุคคลมีสิทธิ
ในการเลือกหรือตัดสินใจอย่างอิสระ ผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะ
อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือไม่ จึงเป็นการไม่ควรที่
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ จ ะเปิ ด เผยความลั บ ของผู ้ ป ่ ว ย
โดยปราศจากความยินยอมของผู้ป่วย
2. การท�ำประโยชน์ (Beneficence หรือ do good) การกระท�ำ
สิ่งใดต่อผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องค�ำนึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยเสมอ การเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจึงควรพิจารณา
ประโยชน์ที่มีต่อผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
3. การไม่ทำ� อันตราย (Non-maleficence หรือ do no harm)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงยึดถือว่าสิง่ ใดทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยจะต้องไม่ทำ� ให้ผปู้ ว่ ย
เป็นอันตราย หรือเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 32 ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองมิให้มีการน�ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อำ� นาจไว้
ซึง่ จะต้องกระท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็น และเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ11 ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน ท�ำให้สภาวิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
ได้ประกาศสิทธิผู้ป่วยขึ้น โดยมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับของ
ผู้ป่วยไว้ในข้อ 6 ว่า “ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่
ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย”12
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323
“ผูใ้ ดล่วงรูห้ รือได้มาซึง่ ความลับของผูอ้ นื่ โดยเหตุทเี่ ป็นเจ้าพนักงาน
ผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ�ำหน่ายยา
นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี
หรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้น
ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูร้ บั การศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับ
ของผูอ้ นื่ อันตนได้ลว่ งรูห้ รือได้มาในการศึกษาอบรมนัน้ ในประการทีน่ า่ จะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”13
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7
มาตรา 7 “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล
ผูใ้ ดจะน�ำไปเปิดเผยในประการทีน่ า่ จะท�ำให้บคุ คลนัน้ เสียหายไม่ได้ เว้นแต่
การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือ
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัย
อ� ำ นาจหรื อ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการหรื อ
กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่
ของตนไม่ได้”14
มาตรา 49 “ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”14
ปี ที่ 43 • ฉบับที่ 6 • เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
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พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา  16 “ผู้ใดน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไป
อาจเข้าถึงได้ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทปี่ รากฏเป็นภาพของผูอ้ นื่ และภาพนัน้
เป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะท�ำให้ผู้อื่นนั้น
เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลียดชัง หรือได้รบั ความอับอาย ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท�ำต่อภาพของผู้ตาย และ
การกระท�ำนัน้ น่าจะท�ำให้บดิ ามารดา คูส่ มรส หรือบุตรของผูต้ ายเสียชือ่ เสียง
ถูกดูหมิน่ หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รบั ความอับอายผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการน�ำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือ
สิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท�ำ ผู้กระท�ำไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์
ให้บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่า
เป็นผู้เสียหาย”15
กฎหมายวิชาชีพ
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 4
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
“ข้อ 27 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของ
ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบ
วิชาชีพ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมือ่ ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือตามหน้าที่”16
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
หมวด 2
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ 15 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารซึ่ ง ตนทราบมาเนื่ อ งจากการประกอบวิ ช าชี พ เว้ น แต่ ด ้ ว ย
ความยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือตามหน้าที่”17
นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทันตกรรม กายภาพบําบัด
เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสาขานั้นๆ และมีสภาวิชาชีพ
ท�ำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วารสารกรมการแพทย์

การพิจารณาความเหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์
การพิ จ ารณาความเหมาะสมในการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข อง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ว่าเป็นการกระท�ำที่ผดิ หลักจริยธรรมและ
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอย่างไร ในทีน่ จี้ ะยกตัวอย่างการพิจารณาประเด็น
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ดังนี้
กรณีตัวอย่าง
ทีมแพทย์และพยาบาลในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ท�ำการ
ผ่าตัดให้กับผู้ป่วยหนักรายหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งทีมผ่าตัดได้ท�ำการ
ผ่าตัดเป็นเวลา 7 ชัว่ โมง จึงสามารถช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้ปลอดภัยได้ ทีมผ่าตัด
ต้องการเก็บความทรงจ�ำนี้ จึงได้ถ่ายภาพเซลฟี่ขณะท�ำการผ่าตัด และมี
หลายๆ ภาพที่มีการถ่ายภาพเซลฟี่ขณะที่แพทย์ท�ำการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย
ที่นอนหมดสติ นอกจากนี้ทีมผ่าตัดต้องการแสดงให้แพทย์และพยาบาล
ในโรงพยาบาลได้เห็นภาพเหตุการณ์ของการท�ำงานเป็นทีมจนสามารถ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้ จึงได้มกี ารโพสต์ภาพถ่ายนีใ้ นกลุม่ สังคมออนไลน์ทเี่ ป็น
กลุ่มปิดที่มีสมาชิกเฉพาะแพทย์และพยาบาลเท่านั้น ในเวลาต่อมาพบว่า
ภาพถ่ายนี้ได้มีการแชร์ผ่านทางสังคมออนไลน์จนได้รับกระแสวิจารณ์จาก
สังคมว่า เป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพ
ประเด็นในการพิจารณา
1. การถ่ายภาพเซลฟีข่ ณะท�ำการผ่าตัดให้ผปู้ ว่ ยนอนหมดสติถอื ว่า
เป็นความผิดหรือไม่
2. การโพสต์ภาพถ่ายนั้นในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระท�ำผิด
หรือไม่
หลักการในการพิจารณา
1. พิจารณาตามหลักจริยธรรมทางการแพทย์ ในการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพจะท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
เป็นส�ำคัญ แต่หากมีการกระท�ำใดทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูป้ ว่ ย จะต้องพิจารณา
ว่าการกระท�ำนั้นมีความเสี่ยงมากเพียงใดเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ป่วย
จะได้รับ หากการกระท�ำนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ต่อผู้ป่วยถือว่า
เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ควรประพฤติหรือปฏิบัติต่อผู้ป่วย ตามหลัก
จริยธรรมของการไม่ทำ� อันตรายต่อผูป้ ว่ ย (Non-maleficence) การถ่ายภาพ
เซลฟีข่ องทีมแพทย์และพยาบาลในระหว่างการผ่าตัดนัน้ หากเป็นการถ่ายภาพ
ในระหว่างพัก หรือระหว่างรอให้ผู้ประกอบวิชาชีพท่านอื่นได้ให้การดูแล
ผู้ป่วย ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ไม่ได้ท�ำให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อผู้ป่วย ย่อม
ไม่เป็นการกระท�ำที่ผิดตามหลักจริยธรรมของการไม่ท�ำอันตรายต่อผู้ป่วย
แต่หากการถ่ายภาพนั้นเป็นการถ่ายภาพในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ เช่น การผ่าตัดให้ผู้ป่วย หรือดูแลผู้ป่วยในระหว่าง
การดมยาสลบ เช่นนี้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้ป่วยได้ ถือว่าเป็นการกระท�ำ
ที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อผู้ป่วย จึงถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดต่อหลัก
จริยธรรมการท�ำประโยชน์ได้ จากกรณีตัวอย่างเป็นการถ่ายเซลฟี่ของ
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ มี ภ าพของผู ้ ป ่ ว ยที่ ห มดสติ น อนอยู ่ บ นเตี ย งผ่ า ตั ด
หากพิจารณาจากสภาพการณ์แล้วผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะสามารถรับรู้
เรื่องราวใดๆ เช่นคนปกติได้ ถือว่าการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้
เคารพความเป็นบุคคล เป็นการกระท�ำที่ผิดหลักจริยธรรมในการเคารพ
เอกสิทธิ์

2. พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยทั่วไปการถ่ายภาพ
ตนเองในสถานที่ใดโดยมีความประสงค์เพื่อเก็บภาพนั้นไว้เป็นการส่วนตัว
ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระท�ำได้ ไม่เป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย กรณี
การถ่ายภาพนั้นถ่ายในสถานที่ที่ระบุว่าห้ามถ่ายรูป เช่น ในโรงพยาบาล
มีการติดป้ายว่าห้ามถ่ายรูป ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดกฎระเบียบของ
โรงพยาบาล ดังนั้นการถ่ายภาพตนเองตามกฎหมายจึงสามารถกระท�ำได้
แต่หากภาพถ่ายนัน้ เป็นการถ่ายภาพทีม่ บี คุ คลอืน่ ซึง่ ไม่ได้แสดงความยินยอม
ให้ถา่ ยภาพถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล และตามหลักกฎหมายหาก
ผูถ้ า่ ยภาพได้เก็บภาพนัน้ ไว้เป็นการส่วนตัว ไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ผใู้ ด
ถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมาย
จากการทีท่ มี ผ่าตัดได้โพสต์ภาพถ่ายในสังคมออนไลน์ทเี่ ป็นกลุม่ ปิด
นัน้ ถือว่าเป็นการท�ำผิดหรือไม่ หากพิจารณาตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา 32 กล่าวถึงบุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองมิให้นำ� ข้อมูลส่วนบุคคล
ไปเปิดเผย อีกทั้งตามสิทธิของผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลของ
ตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะเป็นผู้ยินยอมให้เปิดเผยได้ จากกรณีตัวอย่าง
ผู้ประกอบวิชาชีพท�ำการถ่ายภาพและโพสต์รูปภาพนั้นโดยผู้ป่วยไม่ได้ให้
ความยินยอม แม้จะเป็นการโพสต์ในสังคมออนไลน์ในกลุม่ ปิดก็ตาม จึงถือว่า
เป็นการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งในการประกอบวิชาชีพทาง
การแพทย์มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งภาพถ่ายนี้เป็น
ภาพในขณะได้รับการรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ จึงควร
ที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับนั้นตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 อีกทัง้ ผูใ้ ดทีล่ ว่ งรูค้ วามลับของ
ผูอ้ นื่ จากการประกอบวิชาชีพแล้วท�ำการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ในการทีจ่ ะท�ำให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 323
หากพิจารณาเจตนาของผูโ้ พสต์รปู ภาพในสังคมออนไลน์ทเี่ ป็นกลุม่ ปิด
คือเพื่อต้องการแสดงให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ได้เห็นถึงความส�ำเร็จของทีมผ่าตัดที่ได้ร่วมกันท�ำการผ่าตัดจนสามารถ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้ปลอดภัยได้ ผูโ้ พสต์รปู มิได้มเี จตนาทีจ่ ะเผยแพร่ภาพของ
ผูป้ ว่ ยแต่อย่างใด ซึง่ ผูโ้ พสต์ขาดความระมัดระวังในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ว่าข้อมูลต่างๆ ที่โพสต์ในกลุ่มนั้นมีบุคคลที่สามารถเห็นข้อมูลนั้นพร้อมกัน
หลายคน ซึง่ ผูใ้ ช้งานในกลุม่ สามารถ capture และน�ำไปส่งต่อให้กบั บุคคลอืน่
ทีน่ อกเหนือจากในกลุม่ ปิดนีก้ เ็ ป็นได้ หรืออาจเกิดกรณีบคุ คลทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ปิด
นัน้ ท�ำสมาร์ทโฟนหล่นหาย ก็อาจท�ำให้ขอ้ มูลถูกเผยแพร่ไปก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีโอกาสที่จะกระท�ำความผิดฐานการเปิดเผย
ความลับของผูป้ ว่ ยได้ หากการโพสต์ภาพนัน้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาพเสียชือ่ เสียง
ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐาน
วิญญูชนทั่วไปว่ามีความรู้สึกว่าเสียหาย ถูกดูหมิ่นผู้ป่วย ถูกเกลียดชัง หรือ
ได้รบั ความอับอายเช่นเดียวกับผูเ้ สียหายย่อมสามารถด�ำเนินการฟ้องร้องได้
หรือกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในภาพได้เสียชีวิตก่อนร้องทุกข์ กฎหมายก�ำหนดให้
บิดา มารดา คูส่ มรสหรือบุตรของผูเ้ สียหายสามารถร้องทุกข์เพือ่ ด�ำเนินการ
ต่อผู้กระท�ำผิดได้ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดตามมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งความผิดตามมาตรา 16 มีความใกล้เคียงกับ

ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทแต่ ความผิ ด ฐานนี้ ก ว้ า งกว่ า ความผิ ด ฐาน
หมิ่ น ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมี โ ทษ
หนักกว่าการรับโทษฐานหมิ่นประมาท แม้เป็นความผิดที่ยอมความได้
แต่ ห ากการกระท� ำ นั้ น ผิ ด กฎหมายอื่ น ด้ ว ย ผู ้ เ สี ย หายก็ ส ามารถฟ้ อ ง
ในความผิดฐานนั้นได้อีก
นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องได้รับการพิจารณาการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยตามบทบัญญัติกฎหมาย
แห่งวิชาชีพอีกด้วย เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หากพิจารณาว่าเป็นการกระท�ำผิดจริง
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน
ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
แนวทางในการรักษาความลับของผู้ป่วยกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
องค์กรแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้ก�ำหนดแนวทางส�ำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ1,18-19 ซึง่ มีการกล่าวถึงแนวทางในการรักษาความลับของ
ผู้ป่วยกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ไว้
ดังนี้
1. เคารพและให้คุณค่าในความเป็นเอกสิทธิ์ ผู้ป่วยมีสิทธิและ
เสรีภาพในข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของตนเองทัง้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ และภายหลัง
เสียชีวติ ผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และความลับ
ของผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างให้การดูแลรักษา รวมถึงผู้ป่วยที่พ้นจากการดูแล
รักษาไปแล้ว ทั้งในขณะปฏิบัติงานและขณะใช้ชีวิตส่วนตัวของผู้ประกอบ
วิชาชีพ พึงงดการแชร์หรือโพสต์ข้อมูลของผู้ป่วยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารระบุถงึ ตัวผูป้ ว่ ยได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูป้ ว่ ย
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้
2. การมุง่ ประโยชน์ของผูป้ ว่ ยเป็นส�ำคัญ ผูป้ ระกอบวิชาชีพควรน�ำ
หลักการมุ่งประโยชน์มาปฏิบัติต่อผู้ป่วย การน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้
ในการปฏิบตั งิ านจะต้องเกิดประโยชน์สงู สุดกับผูป้ ว่ ย และไม่เกิดผลเสียต่อ
ผูป้ ว่ ย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิดความลับของผูป้ ว่ ยทีอ่ าจเกิด
ความเสี ย หายใดๆ แก่ ผู ้ ป ่ ว ย ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ พึ ง ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายหรืออันตรายต่อตัวผู้ป่วย
3. รักษาความเป็นวิชาชีพอยูต่ ลอดเวลา การใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ควรพิ จ ารณาแยกบั ญ ชี ผู ้ ใ ช้ ง าน หรื อ เนื้ อ หาที่ เ ป็ น
เรื่องส่วนตัว กับเรื่องทางวิชาชีพออกจากกัน ใช้หลักการ “คิดก่อนโพสต์”
การโพสต์ขอ้ มูลทางสือ่ สังคมออนไลน์ ข้อมูลนัน้ จะอยูอ่ ย่างถาวร แม้ผใู้ ช้งาน
จะลบสิ่งเคยโพสต์ไปแล้ว แต่ช่วงระยะเวลาที่ข้อมูลปรากฏผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ข้อมูลนัน้ อาจมีผใู้ ช้งานอืน่ บันทึกหรือแชร์ขอ้ มูลนัน้ ภายในระยะเวลา
อั น สั้ น การใช้ ส่ื อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความน่าเชือ่ ถือและความเป็นวิชาชีพ เกิดผลเสียทัง้ ต่อตนเอง ผูป้ ว่ ย องค์กร
และวิชาชีพ
4. เคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์
พึ ง รั กษาความซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อพั น ธสั ญ ญาในการรั กษาความลับ ของผู ้ ป ่ วย
ด้วยการปฏิบัติตามศีลธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามจริยธรรม
แห่ ง วิ ช าชี พ ตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ
ตามที่สภาวิชาชีพแต่ละสาขาได้ก�ำหนดไว้
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5. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาความลับของผูป้ ว่ ย
อย่างเคร่งครัด ทั้งกฎหมายบ้านเมือง และกฎหมายวิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์สาขานั้นๆ
6. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร
เกีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อนื่ ๆ รวมถึงการใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ หากองค์กรหรือหน่วยงานพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกระท�ำผิด
กฎระเบียบขององค์กรอาจถูกลงโทษทางวินัย หรือมีผลต่อหน้าที่การงาน
หรือสภาพการจ้างในองค์กรได้
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ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ ไ ด้ น� ำ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม า
ใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์
ก็มผี ลในทางลบได้เช่นกัน เพราะการสือ่ สารทางสังคมออนไลน์ทำ� ให้ขอ้ มูล
ถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และข้อมูลนั้นจะอยู่อย่างถาวร หาก
ผู้ประกอบวิชาชีพมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม
ทั้ ง ที่ เ จตนาหรื อ ไม่ เ จตนา จะท� ำ ให้ เ กิ ด การละเมิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว
และความลับของผู้ป่วย เป็นการกระท�ำผิดต่อหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมายบ้านเมือง และกฎหมายวิชาชีพ ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติ และวิชาชีพ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์รวมถึงนักศึกษาสาขาทางการแพทย์
พึงระมัดระวัง และไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ก่อนใช้สื่อสังคมออนไลน์
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