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ถอดบทเรียน ๑ ปี การขับเคลื่อนมติ ‘เด็กกับสื่อ’
ส่งไม้ต่อสู่กลไกคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้
อิทธิพลของ “สือ
่ ” มีผลต่อ
การก�ำหนดค่านิยมหลักและ
พฤติกรรมของ “เด็ก” อย่าง
มีนย
ั ส�ำคัญ ไม่วา่ จะเป็น
ความชืน
่ ชอบ การลอกเลียน
แบบ หรือแม้แต่ลก
ั ษณะนิสย
ั
และผลพวงต่อสภาพจิตใจ
นัน
่ จึงเป็นทีม
่ าของความร่วม
ไม้รว
่ มมือของ คณะท�ำงาน
ขับเคลือ
่ นมติเด็กกับสือ
่ ซึง
่ มี
หลายภาคส่วนทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพือ
่ ออกแบบกลไกปกป้อง
และคุม
้ ครองเด็กและเยาวชน
ให้ได้รบ
ั ความปลอดภัย
จากการใช้สอ
ื่

ที่ ป ระชุ ม คณะท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นมติ เ ด็ ก กั บ สื่ อ
เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึง่ มี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วงศ์ธนะเอนก เป็นประธาน นับเป็นการประชุมครั้ง
สุดท้ายก่อนทีค่ ณะท�ำงานฯ จะหมดวาระลง โดยทีป่ ระชุม
ได้ ร ่ ว มกั น ถอดบทเรี ย นสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานของ
คณะท�ำงานฯ ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา พบรูปธรรมการ
ขับเคลือ่ นทีห่ ลากหลาย ทัง้ การพัฒนากฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองเด็กในการใช้สอื่ ออนไลน์ ซึง่ ได้ทำ� การศึกษา
กฎหมายต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ ประกอบ
การยกร่างกฎหมายต่อไป รวมถึงการจัดตัง้ เครือข่ายเฝ้า
ระวังภัยออนไลน์และก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวัง
มากไปกว่านั้นคือ การท�ำงานเชิงรุก ซึ่งคณะท�ำ
งานฯ ได้นำ� เสนอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (สคบ.)
ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์สอื่ อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าควบคุม
ฉลาก โดยให้ระบุขอ้ แนะน�ำการใช้ เช่น เด็กอายุตำ�่ กว่า
๒ ปี ควรหลีกเลีย่ งสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิด เด็กอายุระหว่าง ๒-๕ ปี ไม่ควรใช้เกินวัน
ละ ๑ ชัว่ โมง และให้ผปู้ กครองมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กระหว่างรับสือ่ รวมทัง้ ไม่ควรเปิดสือ่
ในระหว่างรับประทานอาหารและก่อนนอน
ขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลา ๑ ปีทผี่ า่ นมา คณะท�ำงานฯ ยังได้รบั ความร่วมมือ
จากผูป้ ระกอบการ เพือ่ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตทีป่ ลอดภัย ส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า
๑๓ ปี รวมถึงขับเคลือ่ นประเด็นร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สถาบันสือ่ เด็กและเยาวชน องค์กรยูนเิ ซฟ
ประจ�ำประเทศไทย รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ทง้ั ๓ แห่ง

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๕
ดร.ธีรารัตน์ กล่าวว่า การประชุมครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ สุดท้าย ก่อนทีแ่ ต่ละหน่วย
งานจะกลับไปปฏิบตั ภิ ารกิจของตัวเอง จึงจ�ำเป็นต้องช่วยกันจัดท�ำแผน วาง
หลักการ หรือหาแนวทางการขับเคลือ่ นประเด็นเด็กกับสือ่ ร่วมกันต่อไป โดย
ทีป่ ระชุมเห็นตรงกันว่า แม้คณะท�ำงานฯ จะหมดวาระไปแล้ว แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้
คือเครือข่ายการท�ำงานจากทัง้ ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึง่ หาก
แต่ละหน่วยงานมีประเด็นหรือมีกจิ กรรม รวมทัง้ ต้องการแสวงหาความร่วมมือ
ใดๆ ก็ยงั สามารถประสานการท�ำงานกันต่อไปได้
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังได้ให้ความเห็นชอบต่อ ยุทธศาสตร์สง่ เสริม

และปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ พ.ศ.2560-2564
แล้ว โดยมีขอ้ เสนอให้จดั ตัง้ ศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ นการส่งเสริมและปกป้อง
คุม้ ครองเด็กในการใช้สอื่ ออนไลน์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางควบคุมยุทธศาสตร์
และประสานความร่วมมือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องและหน่วยงานในพืน้ ที่ โดยมีกลไก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ท�ำหน้าทีใ่ นการ
ขับเคลือ่ นงานต่อไป

สช. เผยแพร่แนวปฏิบต
ั ข
ิ อ
้ มูลสุขภาพส่วนบุคคลเชิงรุก
ใช้ Facebook น�ำทัพบุกสังคมออนไลน์

เรียกได้ว่ารุดหน้าไปอีกขั้น ส�ำหรับ แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน
สือ่ สังคมออนไลน์ของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ ซึง่ ได้ผลิตสือ่ รูปแบบใหม่ที่
เข้าใจง่ายได้ทงั้ ทางออนไลน์และเอกสารเผยแพร่แล้ว
ล่าสุด ทีป่ ระชุม คณะกรรมการทีป่ รึกษาการส่งเสริมการใช้สทิ ธิและ
หน้าทีด่ า้ นสุขภาพ เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ตอ่ ยอดการด�ำเนินงาน
ด้วยการร่วมกันระดมความเห็นเกีย่ วกับช่องทางเผยแพร่แนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้
กระจายออกสูว่ งกว้างมากทีส่ ดุ
ประเด็นส�ำคัญทีม่ กี ารหยิบยกมาพูดคุย มุง่ ไปที่ “แนวปฏิบตั ใิ นการใช้
งานสือ่ สังคมออนไลน์” ส�ำหรับบุคลากรในแวดวงสาธารณสุข ทีต่ อ้ งมีการวาง
ระยะห่างกับผูป้ ว่ ย รวมทัง้ หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม โดยช่องทางการ
สือ่ สารแนวปฏิบตั ิ จะใช้เฟซบุก๊ ของส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) เป็นหลัก ซึง่ ได้รบั การตอบรับค่อนข้างดีหลังการเปิดตัวชิน้ งานสือ่ ในรูป
แบบทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในอินโฟกราฟิก แอนิเมชัน่ ม็อตโต้แนวปฏิบตั ใิ นรูปแบบ
Do & Don’t และแผ่นพับแนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ที่ตีพิมพ์แล้วเสร็จ และแจกไปยังสถานพยาบาล
ทัว่ ประเทศแล้ว

www.facebook.com/NHCO.thai

โดยแผนงานในระยะต่อไป ทีป่ ระชุมฯ ระดมความคิดกันอย่าง
เข้มข้น และเห็นพ้องว่าจะต้องมีหน่วยทีร่ บั ผิดชอบให้คำ� ปรึกษากรณี
ทีป่ ระชาชนหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพมีขอ้ สงสัย
อย่างไรก็ตาม แม้ผลการเข้าถึงสือ่ แนวทางปฏิบตั ฯิ จะเริม่ แพร่
หลาย แต่ทปี่ ระชุมเล็งเห็นว่า จ�ำนวนคนทีเ่ ข้าชมและเข้าถึงข้อมูล
ยังคงน้อยอยู่ นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น ประธานทีป่ ระชุม ได้ฝาก
การบ้านให้คณะท�ำงานร่วมกันคิดหาทางเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชน ทีต่ อ้ งสร้างความรูอ้ ย่างครอบคลุม
ไม่ใช่เพียงแต่ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านพยาบาลเท่านัน้
ในส่ ว นของการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ต่ อ (ร่ า ง)
แนวปฏิบตั ฯิ ตามมาตรา ๗ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียฯ ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การด�ำเนินการควบคูก่ นั ไปนัน้ หลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นไป
แล้ว เมือ่ ช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา แม้จะไม่มขี อ้ โต้แย้งเกีย่ วกับ
(ร่าง) แนวปฏิบตั ฯิ มากนัก แต่กย็ งั มีคำ� ถามในด้านเวชระเบียน
ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับผู้ป่วยและผู้ให้บริการในสถานพยาบาล
โดยประธานทีป่ ระชุมเน้นย�ำ้ ว่า การรับฟังความเห็นเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
เพราะนอกจากจะช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รว่ มวิเคราะห์กนั อีก
ครั้งแล้ว คณะท�ำงานยังสามารถเก็บข้อมูลไปปรับปรุง เพื่อลด
ข้อโต้แย้งให้ได้มากทีส่ ดุ ด้วย จึงมอบหมายให้คณะท�ำงานพิจารณา
หาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
๑-๒ สัปดาห์เพือ่ ก�ำหนดงานครัง้ ต่อไป
www.nationalhealth.or.th

