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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ตามท่ีมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้ข้อมูลด้าน
สุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล  ผู้ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลน้ันเสียหาย
ไม่ได้  เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงหรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ให้ต้องเปิดเผย  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  เนื่องจากปัจจุบันมีการนําสื่อสังคมออนไลน์  (Social  media)  มาใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในเร่ืองการทํางานและเร่ืองการดําเนินชีวิต  หากมีการใช้ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการสาธารณสุข  จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพข้ึน  เพื่อนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้กว้างขวางมากข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๓  
กันยายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามท้ายประกาศน้ีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 



แนวทางปฏิบัติในการใชงานส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------------ 

ในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของ

ประชาชนเปนอยางมาก ผูประกอบวิชาชีพตางๆ ดานสุขภาพ ตลอดจนผูปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในระบบสุขภาพ ไดมี

การใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในเรื่องสวนตัว และเรื่องท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและบทบาทหนาท่ี

ดานสุขภาพ การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ จําเปนจะตองมีความเหมาะสม  

เพราะอาจสงผลกระทบตอผูปวย องคกร วิชาชีพ และระบบสุขภาพโดยรวมได ซ่ึงท่ีผานมาปรากฏกรณีท่ีมี

ประเด็นวิพากษวิจารณ ถึงความเหมาะสมในการใชงานหรือแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลนของ

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพเปนระยะๆ จึงควรมีแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงาน

ดานสุขภาพ ท่ีเปนมาตรฐานกลางสําหรับสภาวิชาชีพและหนวยงานตางๆ ในระบบสุขภาพของประเทศไทยข้ึน 

เชนเดียวกับแนวทางปฏิบัติในลักษณะเดียวกันในตางประเทศ โดยยึดหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม 

ทางการแพทยท่ีเก่ียวของและกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

เพ่ือใหการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม 

และมีจริยธรรม อันจะเปนการธํารงรักษาเกียรติภูมิและความเชื่อม่ันศรัทธาท่ีประชาชนมีตอวิชาชีพ 

และการทํางานขององคกรและบุคคลตางๆ ในระบบสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จึงมีมติให

ประกาศใชแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปน

แนวทางของสภาวิชาชีพ สถานพยาบาล องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ในการนําไปปรับใชใหเหมาะสม

กับบริบทและอํานาจหนาท่ีของตน และเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับการใชงานอยางเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 

ดานสุขภาพตอไป 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
__________________ 

 

 ขอ ๑ แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เปนแนวทาง (guidelines) เบื้องตน เพ่ือประกอบการใชงานสื่อสังคม

ออนไลน ซ่ึงรวมถึงการใชงานในเรื่องวิชาชีพ และการใชงานสวนตัวท่ีอาจเก่ียวของหรือสงผลกระทบตอผูปวย 

วิชาชีพ หรือระบบสุขภาพโดยรวมได 

สภาวิชาชีพ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ควรพิจารณานําแนวทางปฏิบัต ิ

ฉบับนี้ ไปปรับใช หรือกําหนดเปนแนวทางในการกํากับการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพ 

ดานสุขภาพในความดูแลของตน 

/สถาน... 



-๒- 
 

 
 

สถานพยาบาล และองคกรตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับสุขภาพ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

ควรพิจารณานําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปปรับใช หรือกําหนดเปนแนวทางในการกํากับการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนของบุคลากรท่ีสังกัดหรือปฏิบัติหนาท่ีในองคกรของตน ท้ังท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยตรง  

และบุคคลอ่ืนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสุขภาพแกผูปวย หรือเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศ

สุขภาพหรือการสื่อสารสุขภาพ ซ่ึงการใชงานสื่อสังคมออนไลนอาจทําใหเกิดปญหาซ่ึงสงผลกระทบตอ 

การดําเนินงานขององคกรและระบบสุขภาพโดยรวมดวย 

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูใหบริการทางสุขภาพ 

หรือบุคลากรอ่ืนท่ีทํางานในระบบสุขภาพ ตลอดจนผู ท่ี ทํางานเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศสุขภาพ 

หรือการสื่อสารสุขภาพ และนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ควรพิจารณา 

นําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปเปนแนวทางในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของตนดวย 

 ขอ ๒ ในการนําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ ไปใช ผู เ ก่ียวของควรคํานึงถึงบริบท เหตุผล เจตนา  

ความรุนแรง ความเสียหายและผลกระทบ วิสัย พฤติการณ ความตระหนัก และสํานึกความรับผิดชอบ 

ของผูกระทํา ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูนั้นประกอบกัน 

 ผูใชงานสื่อสังคมออนไลน สภาวิชาชีพ สถานพยาบาล และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

สุขภาพ พึงติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถ

ใชงานสื่อสังคมออนไลน และปรับใชแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไดอยางเหมาะสม 

เนื่องจากทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของคนในสังคม ตลอดจนความกาวหนา 

ของเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว องคความรูท่ีเพ่ิมมากข้ึน กฎหมายและนโยบาย 

ของรัฐอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จึงควรมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เปนระยะๆ 

 ขอ ๓ ในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 

 “ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล และหมายความรวมถึงผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนดวย 

“ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูใหบริการ 

ทางสุขภาพและบุคลากรอ่ืนท่ีทํางานในระบบสุขภาพ ไมวาจะเปนงานทางคลินิกหรืองานดานสาธารณสุข 

ท้ังเชิงรับและเชิงรุก ตลอดจนผูท่ีทํางานเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศสุขภาพหรือการสื่อสารสุขภาพ และนิสิต

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

  “สภาวิชาชีพ” หมายความวา สภาวิชาชีพตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมการประพฤติ

ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพในแตละสาขา และหมายความรวมถึงคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะดวย 

/“ผูปวย”... 



-๓- 
 

 
 

  “ผูปวย” หมายความวา ผูปวยตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง 

ผูท่ีรับบริการดานสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพดวย 

  “สื่อสังคมออนไลน” หมายความวา สื่อหรือชองทางในการติดตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางบุคคลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเนนการสรางและเผยแพรเนื้อหาระหวางผูใชงานดวยกัน 

(creation and exchange of user-generated content) หรือสนับสนุนการสื่อสารสองทาง หรือการนําเสนอ

และเผยแพรเนื้อหาในวงกวางไดดวยตนเอง ซ่ึงนิยมเรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา social media หรือ social 

network ซ่ึงรวมถึงสื่อดังตอไปนี้ 

(๑) กระดานขาว (web board หรือ online forums) 

(๒) เครือขายสังคมออนไลน (social networking services) เชน Facebook, Google 

Plus, Myspace, LinkedIn, LINE, WhatsApp, Viber, Skype 

(๓) สื่อสําหรับการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเนื้อหาท่ีเปนภาพนิ่ง เสียง วีดิทัศน หรือ

แฟมขอมูล หรือใหบริการเนื้อท่ีเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต (photo-sharing, audio-sharing, video-sharing, 

file-sharing, and online storage services) เชน Flickr, Podcast, YouTube, Instagram, Dropbox, 

Google Drive, Microsoft OneDrive 

(๔) บล็อก (blogs) เชน WordPress, Blogger และไมโครบล็อก (microblogs) เชน 

Twitter 

(๕) เว็บไซตสําหรับการสรางและแกไขเนื้อหารวมกัน (wikis) เชน Wikipedia 

(๖) เกมออนไลนหรือโลกเสมือนท่ีมีผูใชงานหลายคน (multi-user virtual environments) 

เชน World of Warcraft, Second Life 

(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อออนไลนอ่ืนในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันท่ีเปดใหใช

งานเพ่ือเปนชองทางสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมบุคคล หรือกับสาธารณะ 

 

หมวด ๒ 

หลักท่ัวไปของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับส่ือสังคมออนไลน 

__________________ 

 

 ขอ ๔ หลักการเคารพกฎหมาย (Respect for the Law) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

อยางเครงครัด ซ่ึงรวมถึงประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ กฎหมายของวิชาชีพตางๆ ดานสุขภาพ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

/ขอ ๕ ... 



-๔- 
 

 
 

 ขอ ๕ หลักการเคารพในจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Respect for Professional Ethics) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

และขอบังคับวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของ 

ของสภาวิชาชีพท่ีตนเปนสมาชิกอยางเครงครัด 

  การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ อยูภายใตความควบคุม 

ของสภาวิชาชีพ ในกรณีท่ีมีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ สภาวิชาชีพยอมมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ

ตามท่ีบัญญัติในกฎหมาย 

 ขอ ๖ หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององคกร (Respect for Institutional Policy) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

นโยบายขององคกรตางๆ ท่ีตนปฏิบัติงานหรือเปนสมาชิกอยู 

  ในกรณีท่ีองคกรนั้น มีกฎระเบียบหรือนโยบายเก่ียวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน หรือ 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายนั้น ในการใช

งานสื่อสังคมออนไลนของตนอยูเสมอ 

  การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ท่ีไมสอดคลองกับกฎระเบียบหรือ

นโยบายขององคกรดังกลาว อาจถูกลงโทษทางวินัย หรือมีผลตอหนาท่ีการงานหรือสภาพการจางในองคกรได 

 ขอ ๗ หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการหลีกเลี่ยงการทําใหผูอ่ืนเสียหาย (Respecting 

Human Dignity and Avoiding Defamation and Cyber-bullying) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

และหลีกเลี่ยงการกระทําหรือการเผยแพรเนื้อหาท่ีละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรืออาจทําใหบุคคลอ่ืน

เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง ถูกคุกคาม หรือถูกกลั่นแกลง (cyber-bullying) 

 ขอ ๘ หลักการรายงานพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (Report of 

Misconduct) 

  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ รับรูวามีการใชงานสื่อสังคมออนไลนท่ีไมเหมาะสม 

โดยเพ่ือนรวมงาน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพคนอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยเฉพาะหากเปนกรณีท่ีมีความสําคัญ

หรือไมเหมาะสมอยางรายแรง พึงแจงใหผูนั้นทราบเพ่ือพิจารณาหยุดการกระทําดังกลาว และแกไขผลท่ีเกิดข้ึน

หรือรายงานใหผูบังคับบัญชาของผูนั้น สภาวิชาชีพ องคกรท่ีผูนั้นปฏิบัติงานอยู หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล

ทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป ท้ังนี้ ตามความรุนแรงของการกระทํา ความเหมาะสม

ของสถานการณ และวิสัยและพฤติการณท่ีเก่ียวของ 

 

 
/ขอ ๙ ... 



-๕- 
 

 
 

 ขอ ๙ หลักเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 

  ในฐานะผูปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู (knowledge workers) ท่ีอาศัยความรูทางวิชาการ

ดานสุขภาพเปนสําคัญ ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพยอมมีเสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความเห็นหรือจุดยืน

ทางวิชาการในเรื่องตางๆ แตการใชงานสื่อสังคมออนไลนตองอยูภายใตความรับผิดชอบตอความเห็นนั้น 

และสอดคลองกับหลักการอ่ืนในแนวทางปฏิบัตินี้ ตลอดจนจริยธรรมและมาตรฐานแหงวิชาชีพของตน 

 

หมวด ๓ 

หลักจริยธรรมท่ัวไปของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับส่ือสังคมออนไลน 

__________________ 

 

 ขอ ๑๐ หลักการปองกันอันตรายตอผูอ่ืน (Protection from Harms) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หากพบการกระทําท่ีเปน

การละเมิดสิทธิของผูปวย หรืออาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ ทรัพยสิน หรือชื่อเสียงของผูใด 

โดยเฉพาะกรณีท่ีอาจสงผลกระทบรุนแรง ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพควรแจงผูท่ีกระทําการนั้นเพ่ือให 

หยุดการกระทําดังกลาว แจงผูท่ีอาจไดรับอันตรายเพ่ือใหหลบเลี่ยงจากอันตรายนั้น หรือแจงหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีกํากับดูแลหรือรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือระงับยับยั้งอันตรายและดําเนินการกับผู ท่ีกระทํา 

การดังกลาว ท้ังนี้ ตามความรุนแรงของการกระทํา ความเหมาะสมของสถานการณ และวิสัยและพฤติการณ 

ท่ีเก่ียวของ 

  ในกรณีฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและอาจเปนอันตรายตอชีวิต ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

พึงใหการชวยเหลือเบื้องตนเพ่ือระงับยับยั้งอันตรายดังกลาว เทาท่ีตนอยูในฐานะท่ีจะชวยไดอยางปลอดภัย 

ตามกฎหมาย จริยธรรมแหงวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยและพฤติการณท่ีเก่ียวของ 

 ขอ ๑๑ หลักการมุงประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ (Beneficence) 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงมุงประโยชนของผูปวยเปน

สําคัญ ไมวากรณีใด การใชงานสื่อสังคมออนไลน จะตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอุปสรรคตอการใหบริการ

สุขภาพแกผูปวย หรือทําใหผูปวยไมไดรับบริการสุขภาพดวยมาตรฐานในระดับท่ีดีท่ีสุดในสถานการณนั้นๆ 

ภายใตความสามารถและขอจํากัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณท่ีมีอยู 

 

 

 

 

 

 

 

/หมวด ๔ ... 



-๖- 
 

 
 

หมวด ๔ 

ความเปนวิชาชีพ (Professionalism) 

__________________ 

 

 ขอ ๑๒ หลักการรักษาความเปนวิชาชีพตลอดเวลา (Maintaining Professionalism) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงรักษาความเปนวิชาชีพดวย 

การวางตัวอยางเหมาะสมโดยไมจํากัดแตเพียงเฉพาะขณะปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น เนื่องจากการกระทําสวนตัว

นอกเวลาปฏิบัติหนาท่ียอมสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือและความเปนวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจน

องคกร วิชาชีพ และระบบสุขภาพโดยรวมไดเสมอ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ 

 ขอ ๑๓ หลัก “คิดกอนโพสต” (Pausing Before Posting) 

  เนื่องจากเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน อาจคงอยูอยางถาวรตลอดไป และอาจถูกนําไปใช 

โดยผูอ่ืนได ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ จึงพึงมีสติ คํานึงถึงความเหมาะสม ขอดีขอเสีย และผลกระทบท่ีอาจ 

เกิดข้ึนจากการเผยแพรเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลนกอนทําการเผยแพรเนื้อหาดังกลาวเสมอ (“คิดกอนโพสต”) 

นอกจากนี้ ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงรับผิดชอบตอการกระทําของตน  

ท้ังในทางกฎหมาย ทางวินัย ทางจริยธรรม และทางสังคม 

 ขอ ๑๔ หลักการมีพฤติกรรมออนไลนอยางเหมาะสม (Appropriate Behaviors Online) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงวางตัวอยางเหมาะสมในการใชงานสื่อสังคมออนไลน หลีกเลี่ยง

การใชถอยคําท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมกับกาลเทศะ การเลาเรื่องขําขันท่ีลามกหรือไมสุภาพ การถายภาพ

และเผยแพรภาพท่ีอาจแสดงถึงการขาดความเปนมืออาชีพหรือขาดความเปนวิชาชีพ เชน ภาพขณะดื่มสุรา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือใชยาเสพติด ภาพท่ีสอไปในทางเพศหรือลามกอนาจาร ภาพท่ีอุจาด หวาดเสียว 

หรือรุนแรง การแสดงตัวหรือทําใหเขาใจไดวาเหยียดหยามหรือดูหม่ินคนบางกลุม เปนตน พึงระมัดระวัง 

ในการแสดงความเห็นในลักษณะบนระบายอารมณหรือการนินทา บนสื่อสังคมออนไลน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงระมัดระวังในการแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลนท่ีเปน 

ขอถกเถียงหรือสุมเสี่ยงอยางมากในสังคม เชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การเมืองการปกครอง เปนตน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการเผยแพรภาพหรือเนื้อหา

ในขณะปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ ในลักษณะท่ีอาจถูกมองวาไมเหมาะสมหรือไมมีความเปนวิชาชีพได  

เชน การเผยแพรภาพถายในหอผูปวย หองคลอด หรือหองผาตัดขณะมีการดูแลหรือทําหัตถการกับผูปวยอยู 

ภาพถายขณะใหการดูแลรักษาผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากปรากฏตัวผูปวย 

หรือขอมูลของผูปวยอยูในภาพหรือเนื้อหาดังกลาวดวย ไมวาจะสามารถระบุตัวตนของผูปวยไดหรือไมก็ตาม 

 

/ขอ ๑๕ ... 



-๗- 
 

 
 

 ขอ ๑๕ หลักการตั้งคาความเปนสวนตัวอยางเหมาะสมและแยกเรื่องสวนตัวกับวิชาชีพ (Privacy 

Settings and Separating Personal and Professional Information) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงศึกษาและตั้งคาความเปนสวนตัว (privacy settings) ของสื่อ

สังคมออนไลนท่ีใชงานอยางเหมาะสม เพ่ือจํากัดการเขาถึงเนื้อหาท่ีเปนเรื่องสวนตัวจากบุคคลภายนอก และ

อาจพิจารณาแยกบัญชีผูใชงาน (user account) หรือเนื้อหาท่ีเปนเรื่องสวนตัว กับเรื่องทางวิชาชีพออกจากกัน 

 ขอ ๑๖ หลักการตรวจสอบเนื้อหาออนไลนของตนอยูเสมอ (Periodic Self-Auditing) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงตรวจสอบเนื้อหาหรือขอมูลของตนหรือเก่ียวกับตนบนสื่อสังคม

ออนไลนและบนอินเทอรเน็ตเปนระยะๆ เพ่ือใหแนใจวาขอมูลเก่ียวกับตนเองมีความถูกตอง และไมมีเนื้อหา 

ท่ีไมเหมาะสมหรืออาจสรางผลเสียใหกับตนในภายหลังหลงเหลืออยู 

 ขอ ๑๗ หลักการกําหนดขอบเขตความเปนวิชาชีพกับผูปวย (Professional Boundaries with Patients) 

  เนื่องจากในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพมักมีอิทธิพลเหนือ

ความคิดและการตัดสินใจของผูปวย ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนด

ขอบเขตความเปนวิชาชีพ (professional boundaries) และรักษาระยะหาง (keep distance) กับผูปวย 

ใหเหมาะสม 

 ขอ ๑๘ หลักการกําหนดขอบเขตความเปนวิชาชีพกับผูอ่ืน (Professional Boundaries with Others) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนดขอบเขตความเปน

วิชาชีพ (professional boundaries) และรักษาระยะหาง (keep distance) กับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือนรวมงาน อาจารย นิสิตนักศึกษาหรือผูรับการฝกอบรม และบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูปวยใหเหมาะสม และ 

พึงตระหนักและเคารพในความเปนสวนตัวของผูอ่ืน ตลอดจนไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับของผูอ่ืน  

  ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ อาจเลือกท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนผานสื่อสังคมออนไลนได

หากพิจารณาแลวเห็นวามีผลดีมากกวาผลเสีย ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนดขอบเขต

ความเปนวิชาชีพและรักษาระยะหางใหเหมาะสมเชนเดียวกับในชีวิตจริง 

 

หมวด ๕ 

การคุมครองความเปนสวนตัวของผูปวย (Protection of Patient Privacy) 

__________________ 

 

 ขอ ๑๙ หลักการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปวย 

(Protecting Information Security and Non-Disclosure of Patient Information) 

 

/ในการ ... 



-๘- 
 

 
 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงใหความสําคัญกับการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศ (information security) อยูเสมอ  

พึงระมัดระวังไมใหการใชงานสื่อสังคมออนไลนของตนสงผลกระทบสําคัญตอความม่ันคงปลอดภัยหรือละเมิด

ความเปนสวนตัวของขอมูลผูปวย และพึงระมัดระวังไมใหผู อ่ืนลวงรูขอมูลผูปวยจากการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนโดยไมมีความจําเปนและสมควร 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงตระหนักในหนาท่ีตามกฎหมาย 

ในการคุมครองความลับ (confidentiality) และความเปนสวนตัว (privacy) ของขอมูลผูปวย และพึง

หลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในประการท่ีสามารถระบุตัวตนของผูปวยได เวนแต 

จะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และแมจะไดรับ 

ความยินยอมแลวก็ตาม ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงพิจารณาขอดีขอเสียของการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาว ท้ังผลตอผูปวย ตนเอง และประโยชนสาธารณะ ประกอบกันอยางรอบคอบ 

  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ประสงคจะเผยแพรเนื้อหาท่ีมีขอมูลเก่ียวของกับผูปวย 

ในสื่อสังคมออนไลน เพ่ือประโยชนตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดานสุขภาพดวยกัน 

การแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ โดยไมไดรับความยินยอมจากผูปวย ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงลบ  

(de-identify) ขอมูลระบุตัวตน (identifiers) ของผูปวยท้ังหมด และรายละเอียดอ่ืนท่ีอาจทําใหผูอ่ืนสามารถ

ระบุตัวตนของผูปวยไดออกกอน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงระมัดระวังการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูปวย ท่ีแมไมไดมี 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในประการท่ีสามารถระบุตัวตนของผูปวยไดโดยตรง แตมีการระบุรายละเอียดมาก

พอท่ีจะทําใหผูอ่ืนสามารถคาดเดาหรือระบุตัวตนของผูปวยในภายหลังได (re-identification) เชน แมไมไดมี

การระบุชื่อหรือเลขประจําตัวผูปวย แตมีการเปดเผยสถานพยาบาล หอผูปวย และ/หรือ หมายเลขเตียง 

ท่ีผูปวยนอนอยู เปนตน 

 ขอ ๒๐ หลักการใหความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว (Informed Consent) 

  ในการขอความยินยอมจากผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงแจง

ใหผูนั้นทราบวัตถุประสงค รูปแบบ ชองทาง และผลดีผลเสียของการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวใหทราบและเขาใจอยางถองแท พรอมท้ังมีโอกาสซักถามกอนใหความยินยอม ท้ังนี้ ตองเปน

ความยินยอมโดยสมัครใจอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

/หมวด ๖ ... 



-๙- 
 

 
 

 

หมวด ๖ 

การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

__________________ 

 

 ขอ ๒๑ หลักการไมโฆษณา (Non-Advertising) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงไมโฆษณา ใช จาง หรือ

ยินยอมใหผู อ่ืนโฆษณาการประกอบวิชาชีพ ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ท้ังของตนและ 

ของผูอ่ืนในลักษณะท่ีขัดกับขอบังคับของสภาวิชาชีพวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ตองไมโฆษณาหรือประกาศ

หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใดๆ อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ตองไมโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพในลักษณะท่ีเปนความผิดตาม

กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยยา  

และกฎหมายวาดวยอาหาร 

เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนมีลักษณะเฉพาะ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยวากรณีใดเขาขายการโฆษณา

ท่ีขัดกับขอบังคับของสภาวิชาชีพหรือกฎหมายหรือไม บุคคลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  

ควรสอบถามสภาวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายเพ่ือความชัดเจน 

 ขอ ๒๒  หลักการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน (Full Disclosure) 

   ในการใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพแกผูปวยหรือ

ประชาชนหรือผานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงเปดเผยอยางชัดเจน ซ่ึงขอมูลเก่ียวกับ 

การขัดกันแหงผลประโยชน (conflicts of interest) ซ่ึงรวมถึงผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

ท่ีตนไดรับจากผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ หรือสถานพยาบาล ท่ีอาจมีผลตอการใหขอมูล

ดังกลาว ท้ังนี้ โดยระบุรายละเอียดตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

 ขอ ๒๓  หลักการระบุวิชาชีพและความรูความชํานาญของตน (Self-Identification) 

   ในการใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพแกผูปวยหรือ

ประชาชน ผานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงระบุวิชาชีพและความรูความชํานาญของตน 

ท่ีเ ก่ียวของตามความเปนจริง เพ่ือใหผูรับขอมูลสามารถประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาว 

ไดอยางเต็มท่ี ท้ังนี้ จะตองไมเปนการโฆษณาท่ีผิดจริยธรรมวิชาชีพหรือกฎหมาย 

 ขอ ๒๔  หลักการหลีกเลี่ยงการสําคัญผิดวาเปนผูแทนองคกร (Avoiding Misrepresentation) 

   ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงระมัดระวังไมใหผูอ่ืนเขาใจผิดวา

ตนกําลังใหขอมูลหรือทําหนาท่ีในฐานะผูแทนขององคกรใดองคกรหนึ่ง โดยไมถูกตอง(misrepresentation) 

/ในกรณี ... 



-๑๐- 
 

 
 

  ในกรณีท่ีการใชงานสื่อสังคมออนไลนมีโอกาสเขาใจผิดดังกลาวได ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ

พึงระบุใหชัดเจนวาเนื้อหาดังกลาวเปนของตน และไมใชในฐานะผูแทนขององคกรนั้น 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายเก่ียวกับการใชชื่อ 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณขององคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูหรือเปนสมาชิก และหลีกเลี่ยงการใชชื่อ 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ เชน โลโก ขององคกรนั้นในประการท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดวาตนเปนผูแทน 

ขององคกรนั้นได 

 ขอ ๒๕ หลัก “เช็คกอนแชร” (“Fact Checking before Sharing”) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

หรือความนาเชื่อถือของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพกอนจะเผยแพรตอไป 

พึงใหขอมูลตามความเปนจริงและตามมาตรฐานวิชาชีพ และพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรขอมูลเท็จ 

 (false claims) ขอมูลท่ีมีเจตนาชี้นําโดยมิชอบ (misleading claims) หรือขอมูลท่ีไมถูกตอง ไมสอดคลองกับ

ความรูทางวิชาการหรือมาตรฐานของวิชาชีพ โดยเฉพาะกรณีท่ีอาจเปนอันตราย หากทําไดควรอางอิง

แหลงท่ีมา หรือระบุวาเปนเนื้อหาท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนเพียงใด หรือเปนเพียงความเห็นของตน

หรือของผูเชี่ยวชาญบางคนไวดวย 

  หากผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไดเผยแพรเนื้อหาท่ีอาจเปนอันตราย ไมถูกตอง ไมสอดคลอง

กับความรูทางวิชาการ หรือมาตรฐานของวิชาชีพไปแลว และทราบภายหลังวาไมถูกตองเหมาะสม ผูปฏิบัติงาน

ดานสุขภาพพึงดําเนินการตรวจสอบและแกไขการเผยแพรเนื้อหาดังกลาวหากทําได เชน อาจลบขอความเดิม 

ท่ีเปนปญหา แกไขขอความเดิมใหถูกตอง หรือเผยแพรขอความท่ีแกไขแลวอีกครั้ง เปนตน ตลอดจนระงับ

ยับยั้งไมใหมีการเผยแพรเนื้อหาเดิมหากทําได 

หากผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไดรับรูถึงการเผยแพรเนื้อหาท่ีไมถูกตองเหมาะสมดังกลาว 

โดยบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนกรณีท่ีอาจเกิดอันตรายรายแรงตอผูหลงเชื่อ และอยูในวิสัยท่ีตนสามารถดําเนินการได 

อาจพิจารณาตรวจสอบและชี้แจงแกไขเนื้อหาใหถูกตอง หรือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตามความ

เหมาะสมและคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

หมวด ๗ 

การใหคําปรึกษาออนไลน (Online Consultation) 

__________________ 

 

 ขอ ๒๖ หลักการปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใหคําปรึกษาออนไลน (Cautious Practice for 

Online Consultation) 

/ในกรณี ... 



-๑๑- 
 

 
 

  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ไดรับคําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพผานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสื่อสังคมออนไลน จากผูปวย หรือจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพ 

ดานสุขภาพ พึงพิจารณาผลดีและผลเสียของการใหคําปรึกษาออนไลนอยางรอบคอบ พึงเลือกใชตาม 

ความจําเปนและเหมาะสมอยางระมัดระวัง และคํานึงถึงขอจํากัด นอกจากนี้ พึงหลีกเลี่ยงการใหคําปรึกษา 

ในลักษณะท่ีแสดงถึงความม่ันใจ ความชัดเจนแนนอน โดยไมไดคํานึงถึงโอกาสเกิดปญหาหรือภาวะแทรกซอน

ท่ีรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงหากเกิดปญหาข้ึนอาจนําไปสูปญหาความสัมพันธหรือการฟองรองได 

  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหคําปรึกษาออนไลน  

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงชี้แจงใหผูปวยเขาใจ และตระหนักในความเสี่ยงและขอจํากัดของการให

คําปรึกษาออนไลน กอนใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา พรอมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตัว และการรับ

บริการในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีท่ีไมแนใจวาเปนอันตรายหรือไม 

  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพไมประสงคจะใหคําปรึกษาออนไลน ผูประกอบ

วิชาชีพดานสุขภาพพึงตอบปฏิเสธอยางสุภาพ โดยอาจชี้แจงเหตุผลประกอบก็ได และแนะนําใหผูนั้นติดตอ 

ขอคําปรึกษาผานชองทางปกติ ซ่ึงอาจรวมถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในกรณีจําเปน 

 ขอ ๒๗ หลักการบันทึกการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ (Documentation of 

Professional Communications) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ือติดตอสื่อสารกับผูปวย หรือผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ  

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงบันทึกการใหความยินยอมของผูปวย (ถามี) ขอมูลและรายละเอียดการใหคําปรึกษา

และรายละเอียดของการติดตอสื่อสารดังกลาว ไวเปนสวนหนึ่งของเวชระเบียนหรือประวัติสุขภาพของผูปวย 

สําหรับการอางอิงและเพ่ือความตอเนื่องในการใหบริการผูปวย หากอยูในวิสัยท่ีสามารถทําได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


