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สช. ยกร่าง ‘แนวปฏิบัติ’ วิชาชีพสาธารณสุข
ร่วมแรงพิทักษ์สิทธิ-ปกป้องข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขกว่า ๑๕๐ ชีวติ
พร้อมใจกันเข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๗ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลและ
สถานบริการสาธารณสุข ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐ เพีอ่ สอบทานเนือ้ หา ช่วยกันต่อยอด และเติมเต็มประเด็น
ข้อกฎหมายให้สมบูรณ์ขนึ้
ร่างแนวปฏิบตั ขิ า้ งต้น ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิทธิและคุม้ ครองข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล โดย นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น ประธานกรรมการทีป่ รึกษาการส่งเสริม
การใช้สทิ ธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ในฐานะ ประธานการประชุม ให้ภาพว่า ทีผ่ า่ นมา สช. ได้จดั ท�ำแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ข้อควรระวัง ข้อห้าม และข้อควรปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้โซเชียลมีเดีย ทีม่ ผี ลต่อวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข ซึง่ เป็นแนวปฏิบตั ฉิ บับแรกทีอ่ อกตามมาตรา ๗ ว่าด้วยเรือ่ งของข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือเวชระเบียน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยังพบว่ามีการแชร์ขอ้ มูลของผูป้ ว่ ยหรือบุคคลอืน่ ผ่านโซเชียล
มีเดียอยูบ่ า้ ง ซึง่ อาจจะมีปญ
ั หาเรือ่ งละเมิดสิทธิตามมาได้ รวมถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
จะกระทบสิทธิของบุคคลอืน่ จึงเป็นทีม่ าของการศึกษาแนวทางสากล และข้อปฏิบตั ทิ ใี่ ช้
อยูใ่ นประเทศไทย จนน�ำไปสูก่ ารยกร่างแนวปฏิบตั ติ ามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

สช. มุง
่ หมายอย่างจริงจัง
ในการรับฟังความเห็น
เพราะข้อคิดเห็นจะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก ในการจัด
ท�ำแนวปฏิบต
ั ิ และหากจ�ำเป็น
จะต้องรับฟังเพิม
่ เติม
ก็สามารถกระท�ำได้

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๑
“แต่เพื่อให้มีความชัดเจน จึงต้องมี แนวปฏิบัติ หรือ คู่มือ ส�ำหรับ
บุคลากรในวิชาชีพสาธารณสุขได้ยดึ ถือปฏิบตั กิ นั ” นายแพทย์วชิ ยั ย�ำ้ ต่อที่
ประชุม และชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า อาจมีการจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นในลักษณะนี้
เพิม่ เติมอีกตามความเหมาะสม ซึง่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗
ด้าน นายแพทย์พลเดช ปิน่ ประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ยืนยันกับทีป่ ระชุมว่า สช. มุง่ หมายอย่างจริงจังในการรับฟังความเห็น
เพราะข้อคิดเห็นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดท�ำแนวปฏิบัติ และ
หากจ�ำเป็นจะต้องรับฟังเพิม่ เติมก็สามารถกระท�ำได้
ส�ำหรับบรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก บุคลากรใน
แวดวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้แทนวิชาชีพ
นักวิชาการ ฯลฯ ต่างลงแรงกันเพือ่ อภิปราย และตัง้ ข้อสังเกตในหลากหลาย
ประเด็น ก่อนจะแยกย้ายกันเข้าสู่เวทีย่อย ๔ เวที เพื่อแสดงความคิดเห็น

เฉพาะประเด็นอย่างเข้มข้น และสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอในการจัดท�ำ
แนวปฏิบตั ติ อ่ ไปในอนาคตอันใกล้นี้
ช่วงท้ายการประชุม นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น ได้ให้แนวทางการท�ำงาน
ในระยะต่อไป ในเรือ่ งการรวบรวมทบทวนข้อมูลวิชาการในระดับสากลอย่าง
รอบด้าน โดยใช้หลักการประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ให้สมดุลกับหลักความ
เป็นส่วนตัว โดยให้ทีมวิชาการที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาช่วยพิจารณา
ปรับปรุงร่างฯ ให้มคี วามถูกต้อง เหมาะสม ครอบคลุม และมีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้ โดยในอนาคตควรเตรียมการในส่วนของการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ รองรับ
ในเรือ่ งนีด้ ว้ ย
ทัง้ นี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังคงเปิดกว้างไปจนถึงวันที่ ๓๑ ก.ค.นี้
ผูท้ สี่ นใจสามารถเสนอความเห็นโดยส่งข้อมูลข้อคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สช.
ได้ที่ www.nationalhealth.or.th

เดินหน้าท�ำความเข้าใจภาคีเครือข่าย
สูส
่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง
้ ที่ ๑๐

นพ.กิจจา เรืองไทย

ประธานคณะอนุกรรมการฯ
หลังจากทีม่ คี วามชัดเจนเรือ่ งการจัดกลุม่ เครือข่ายหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อย และ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) ได้เห็นชอบร่างประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว ๑ ประเด็น คือ “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัย
มีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ”
ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุม่ เครือข่าย ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก็เตรียมเดินหน้า
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังภาคีเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ทันที โดยการประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นายแพทย์กจิ จา เรืองไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า “การประชุมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ บทบาทหน้าทีข่ องกลุม่ เครือข่ายภาคราชการ-การเมือง วิชาการ-วิชาชีพ และประชาสังคม ชุมชนและเอกชน รวมถึงการสานสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย
สูก่ ารเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ กว่า ๕๐๐ คน โดยกระบวนการสร้างเสริม
ศักยภาพของกลุม่ เครือข่ายระดับพืน้ ทีจ่ ะจัดแยกเป็นการเฉพาะอีกเวทีหนึง่ ”
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมฯ ยังได้เห็นชอบในการทีจ่ ะให้กลุม่ เครือข่ายได้ระดมความคิดเพือ่ แลกเปลีย่ นกันภายใต้ประเด็นที่ คจ.สช. ประกาศเป็นร่างระเบียบวาระ
และประเด็นทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นระหว่างพัฒนาขึน้ รูป ได้แก่ ประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย, การจัดการขยะพลาสติก, สังคมสูงวัย, พืน้ ทีป่ ลอดภัยในเด็ก และ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
การประชุมในครัง้ นี้ เป็นอีกเวทีหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามาร่วมเรียนรูก้ ระบวนการและประเด็นตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ เพือ่ การพัฒนาข้อเสนอทีเ่ กิดจาก
การรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวางต่อไป
www.facebook.com/NHCO.thai

www.nationalhealth.or.th

