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(ร่าง) 
แนวปฏิบัตติามมาตรา 7 พระราชบัญญตัสุิขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 

สําหรับผู้ประกอบวชิาชีพ ผู้ปฏิบัตงิานในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข* 
 

จัดทาํโดย 
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

(ปรับปรุง ณ วนัที ่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 

พระราชบัญญตัิสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  มาตรา 7  

 “มาตรา 7  ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ ใดจะนาํไปเปิดเผยใน
ประการท่ีน่าจะทาํให้บุคคลน้ันเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยน้ันเป็นไปตามความประสงค์ของ
บุคคลน้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ ใดจะอาศัย
อาํนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสาร
เกี่ยวกับข้อมลูด้านสุขภาพของบคุคลท่ีไม่ใช่ของตนไม่ได้”  

 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อเผยแพร่เน้ือหาสาระและแนวทางการปฏิบติัตามมาตรา 7 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และผูป้ฏิบัติงานในสถานพยาบาล สถานบริการ
สาธารณสุข หรือหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลสุขภาพของผูป่้วย 

 2. สถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถจดัทาํระเบียบหรือ
นโยบายเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพของผูป่้วย โดยมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัมาตรา 7 กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

                                                 
* เอกสารนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีด้านสขุภาพตามพระราชบญัญติั
สขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 ดําเนินการโดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สนบัสนนุโดย สํานกังานคณะกรรมการสขุภาพ
แหง่ชาติ (สช.)  
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ความนํา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ (personal health information) หรือเวชระเบียนผูป่้วย (medical 
record)  มีความสาํคญัต่อการดูแลรักษาผูป่้วย   การบริหารจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ ไม่
ว่าจะเป็นการบนัทึก การจดัเก็บ การใชแ้ละการเปิดเผยควรคาํนึงถึงวตัถุประสงคส์าํคญัในการดูแลสุขภาพ
ผูป่้วยเป็นลาํดบัแรก   

หลกัจริยธรรมทางการแพทยท่ี์สาํคญัคือ ขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการสาธารณสุข  
ถือเป็นความลบัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข และบุคลากรผูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาล และสถาน
บริการสาธารณสุขจะตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  เน่ืองจากการรักษาความลบัของขอ้มูลเป็นหวัใจของเวช
ปฏิบติั และเป็นส่ิงสําคญัในการรักษาความไวว้างใจและดาํรงรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย ์(แพทย ์พยาบาล และทีมผูใ้หก้ารรักษา) กบัผูป่้วย  ความเป็นส่วนตวัของผูป่้วยท่ีไดรั้บการเคารพ
จะช่วยให้ผูป่้วยมีอิสระและกลา้ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพของตนแก่บุคลากรทางการแพทยท่ี์ให้การรักษา 
ซ่ึงจะส่งผลกบัการรักษาผูป่้วยดว้ย  นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีกาํหนดให้การรักษาความลบัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพเป็นหนา้ท่ีท่ีบุคลากรสาธารณสุขจะตอ้งปฏิบติัตาม  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2560  มาตรา 321  ไดรั้บรอง
สิทธิของบุคคลท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองมิใหมี้การนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ  เวน้แต่จะ
มีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้ซ่ึงจะตอ้งกระทาํเท่าท่ีจาํเป็น และเพื่อประโยชน์สาธารณะ   นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 35  บญัญติัเร่ืองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั และสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บความ
คุม้ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมาย 

กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพมีหลายฉบบั  เช่น กฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพดา้นสาธารณสุขฉบบัต่าง ๆ (เช่น พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2525  พระราชบญัญติั
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และ
ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมของกฎหมายเหล่าน้ี)  พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  พระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 323  แต่บทบญัญติักฎหมายเหล่าน้ีก็
มิไดก้าํหนดรายละเอียดเร่ืองแนวปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วย  เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ  ขณะน้ีจึงยงัไม่มีหน่วยงานระดับชาติท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ  มี

                                                 
1  มาตรา 32 “บคุคลยอ่มมีสทิธิในความเป็นอยูส่ว่นตวั เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว 

การกระทําอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบตอ่สทิธิของบคุคลตามวรรคหนึง่ หรือการนําข้อมลูสว่นบคุคลไปใช้
ประโยชน์ไมว่า่ในทางใด ๆ จะกระทํามิได้  เว้นแตโ่ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญติัแหง่กฎหมายท่ีตราขึน้เพียงเทา่ท่ีจําเป็น
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 
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เพียงสํานักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (สคร.) ท่ีรับผิดชอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  ในขณะท่ีในหลายประเทศ จะมีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล และมีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบในเร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะ 

มาตรา 7 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดหลกัการในเร่ืองขอ้มูล
ดา้นสุขภาพของบุคคลหรือผูป่้วย ซ่ึงใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป คือ สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชน  มีเน้ือหาหลกัสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมทางการแพทย ์ รวมถึงปฏิญญาลิสบอนว่าดว้ย 
“สิทธิผูป่้วย” ของแพทยสมาคมโลก     

เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเ ก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  7 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และผูป้ฏิบติังานใน
สถานพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข    สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงไดจ้ดัทาํ
แนวทางปฏิบติัในเร่ืองน้ี  การพฒันาแนวปฏิบติัสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขหรือผูป้ฏิบติังาน
ในสถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน  ซ่ึงจะครอบคลุมถึงผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น
สาธารณสุขและบุคลากรท่ีมิใช่ผูป้ระกอบวิชาชีพ  และอาจพิจารณานาํไปปรับใชใ้นหน่วยงานหรือองคก์รท่ี
เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลสุขภาพของผูป่้วยไดด้ว้ย  

 

คาํนิยาม 

ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ (personal health information) ขอ้มูลสุขภาพผูป่้วย หรือขอ้มูล
สุขภาพ  หมายความว่า ขอ้มูลทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพทางกาย  ทางจิต และทางสังคมของผูท่ี้ระบุตวั
บุคคลได ้ โดยเฉพาะขอ้มูลเวชระเบียน ประวติัสุขภาพผูป่้วยหรือผูรั้บบริการสาธารณสุข เช่น ขอ้มูลทาง
คลินิก (clinical information) ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัและตรวจรักษา  ภาพถ่าย วิดีโอ เทปบนัทึกเสียง
หรือภาพอ่ืน ๆ ของผูป่้วย หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจถูกใชแ้ละสามารถระบุตวัผูป่้วยโดยตรงหรือโดยออ้ม 

 

ข) ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวติัสุขภาพ  ประวติัอาชญากรรม  หรือประวติัการทาํงาน  บรรดาท่ีมีช่ือของผู ้
นั้นหรือมีเลขหมาย รหสั หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีทาํใหรู้้ตวัผูน้ั้นได ้  เช่น  ลายพิมพน้ิ์วมือ  แผน่บนัทึก
ลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่
กรรมแลว้ดว้ย   (อา้งจาก มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)    

ค) ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข หมายความว่า  ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายกาํหนดควบคุม 
กาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพ  เช่น แพทย ์พยาบาล เภสชักร ผูป้ระกอบโรคศิลปะ  
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ง) บุคลากรทางการแพทย ์ หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข และผูป้ฏิบติังานท่ี
ใหบ้ริการสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพท่ีมีกฎหมายรับรอง  

จ) ฐานขอ้มูลสุขภาพ (health databases) หมายความว่า ระบบการรวบรวม อธิบาย จดัเก็บ เรียกคืน 
และหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพของกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะใชว้ิธีการใด  แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลทางคลินิก
ท่ีปรากฏในเวชระเบียนของผูป่้วยแต่ละราย  
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แนวปฏิบัตติาม มาตรา 7 พระราชบัญญตัสุิขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 

 

1. การรักษาความลบัของข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพหรือเวชระเบียน 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพถือเป็นความลบัส่วนบุคคลของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ
สาธารณสุข   การรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพเป็นหลกัจริยธรรมทางการแพทยท่ี์สาํคญั  
ซ่ึงมีบทบญัญติักฎหมายหลายฉบบัท่ีกาํหนดหนา้ท่ีของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขในเร่ืองน้ี   

ขอ้มูลสุขภาพในบางกรณี ไม่ถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 7 พระราชบญัญติัสุขภาพ
แห่งชาติ  หากเป็นขอ้มูลสุขภาพท่ีไม่สามารถระบุส่ิงเฉพาะตวับุคคลนั้นได ้เช่น ขอ้มูลสุขภาพท่ีมีการลบส่ิง
ท่ีระบุตวัตนของบุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลสุขภาพของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการสาธารณสุขแลว้ (de-identified 
data) เช่น  การลบช่ือ นามสกุล เลข HN หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีอาจระบุตวั
บุคคลได ้ ก็จะมีผลทาํให้ขอ้มูลนั้นไม่ถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือฐานขอ้มูลสุขภาพ (health 
databases) ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลสถิติของกลุ่มประชากร  เช่น การนาํขอ้มูลสุขภาพหรือเวชระเบียนผูป่้วย
ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น นาํขอ้มูลผูป่้วยมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน  การวิจยัในมนุษย ์ การ
ประเมินการทาํงาน หรือการตรวจสอบจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพ  ก็สามารถกระทาํได ้ หากไดท้าํให้
ขอ้มูลผูป่้วยนั้นไม่มีลกัษณะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการลบขอ้มูลท่ีอาจบ่งช้ีตวับุคคลไดอ้อกแลว้   

 

1.2 สถานพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขควรกาํหนดนโยบายหรือระเบียบเก่ียวกบั
จดัเกบ็ การใชง้านหรือการใหบ้ริการเวชระเบียนผูป่้วยท่ีใชก้บับุคลากรในหน่วยงานหรือองคก์รของตน    

1.3 เอกสารเวชระเบียนผูป่้วยจะตอ้งมีมาตรการรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีเหมาะสม โดย
หลกัการแลว้  บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่เปิดเผยให้ญาติผูป่้วย คนใกลชิ้ดหรือบุคคล
อ่ืนล่วงรู้ เวน้แต่ผูป่้วยหรือผูรั้บบริการสาธารณสุขจะให้ความยินยอม หรือไม่ประสงคจ์ะให้เป็นความลบั  
แต่ในบางกรณีผูป่้วยอาจไม่ประสงคใ์ห้ญาติผูป่้วย คนใกลชิ้ดหรือบุคคลอ่ืนล่วงรู้ขอ้มูลในเวชระเบียนของ
ตน เพราะอาจเกิดความขดัแยง้หรือไม่ไวว้างใจกนั หรือมีกรณีท่ีอาจส่งผลเสียต่อสมาชิกในครอบครัว ก็ควร
พิจารณาปิดผนึกเอกสารเวชระเบียนไวใ้นซองเอกสาร  เช่น หญิงท่ีเคยมีประวติัแทง้ลูก  แต่มิไดเ้ปิดเผยเร่ือง
น้ีใหส้ามีหรือคู่นอนทราบ       

1 .4  เวชระเบียนท่ีจัดทํา เ ป็นรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
สถานพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข  จะตอ้งมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยั (data security) ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดย
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ไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการลกัลอบคดัลอกขอ้มูลผูป่้วย เช่น การกาํหนดช่ือบญัชีผูใ้ช ้(user account) และ
รหัสผ่าน (password) ของผูใ้ชแ้ต่ละราย  มีขอ้กาํหนดห้ามนาํบญัชีหรือรหัสของผูอ่ื้นไปใชง้าน  หรือหาก
เป็นการเขา้ถึงขอ้มูลเวชระเบียนในบางเร่ือง  อาจจะกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจดว้ย     

1.5 ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์  และผูป้ฏิบัติงานใน
สถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข  ควรหลีกเล่ียงการส่งเวชระเบียนผูป่้วยผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ
วิธีการท่ีไม่มีระบบรักษาความปลอดภยั หรือมีความเส่ียงท่ีจะมีการนาํขอ้มูลในเวชระเบียนไปเผยแพร่ได ้ 
เช่น การใชโ้ปรแกรม LINE ส่งเวชระเบียนไปยงับุคคลหลายคน  ก็อาจมีความเส่ียงท่ีขอ้มูลผูป่้วยจะถูกส่ง
ต่อไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วย หรือมีการนาํไปเผยแพร่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป่้วยได ้     

1.6 ผูท่ี้มีสิทธิใช้หรือล่วงรู้ข้อมูลในเวชระเบียนผูป่้วยได้คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทยใ์นสถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ดูแลรักษาผูป่้วยรายนั้น ๆ เท่านั้น   สาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ ฯ ในโรงพยาบาลเดียวกนัท่ีมิไดเ้ป็นทีมรักษา
ผูป่้วยรายนั้น  ก็ไม่มีสิทธิทราบถึงขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยได ้ เวน้แต่จะมีเหตุผลอนัสมควร ไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูป่้วย หรือเขา้กรณียกเวน้อ่ืน ๆ   

 

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพทีอ่าจทาํให้บุคคลน้ันเสียหาย  

2.1 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการสาธารณสุข ซ่ึงอาจ
ทาํใหบุ้คคลนั้นเสียหาย ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7  เป็นกรณีการเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพ
ผูป่้วยให้แก่บุคคลท่ีไม่มีสิทธิหรือไม่มีอาํนาจตามกฎหมาย ซ่ึงอาจทาํให้ผูป่้วยท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลไดรั้บ
ความเสียหาย   ผูก้ระทาํความผิดตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 ประกอบมาตรา 49  มีโทษอาญาคือ 
ผูก้ระทาํผิดมีโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้ งจาํทั้ งปรับ  อย่างไรก็ดี 
ความผิดตามมาตรา 7 ดงักล่าว เป็นความผิดอนัยอมความได้  กล่าวคือ ผูเ้สียหายอาจเจรจากับผูก้ระทาํ
ความผดิ ไม่ร้องทุกขห์รือดาํเนินคดีในเร่ืองน้ีกไ็ด ้  

หากผูเ้สียหายหรือผูป่้วยเห็นว่าเป็นกรณีถูกละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรง ผูป่้วยซ่ึงเป็นเจา้ของ
ขอ้มูลจะตอ้งแจง้ความร้องทุกขภ์ายในเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองการกระทาํความผิดและรู้ตวัผูก้ระทาํ
ความผดิ มิฉะนั้น สิทธิในการนาํคดีอาญามาฟ้อง ยอ่มระงบัลง   

2.2 การเปิดเผยหรือการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่น่าก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลใด  ยอ่มไม่ถือเป็นความผดิตาม มาตรา 7  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติแต่อยา่งใด โดยเฉพาะการส่งหรือ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป่้วย เช่น การขอขอ้มูลประวติัการรักษาของผูป่้วยท่ีเขา้รับ
การรักษาในสถานพยาบาลอ่ืน (refer)  หรือการส่งขอ้มูลการรักษาของผูป่้วยของสถานพยาบาลให้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพ ไดแ้ก่ การขอขอ้มูลของ
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สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส.)  กรมบญัชีกลาง  จึงไม่ถือ
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 7 หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในระบบหลกัประกนัสุขภาพ  หรือกรณีการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลท่ีดาํเนินการโดย สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ยอ่มสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลเวชระเบียนของผูป่้วยในสถานพยาบาลต่าง ๆ ได ้   

อยา่งไรกดี็ เจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานหรือองคก์รท่ีไดรั้บขอ้มูลผูป่้วย มีหนา้ท่ีเก็บรักษา
ขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยไวเ้ป็นความลบั  หน่วยงานควรมีระเบียบปฏิบติัในการรักษาความลบัขอ้มูล  หากมี
การเปิดเผยใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งทราบ กอ็าจมีความผดิตามกฎหมายเช่นกนั  

       

3. ข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 

3.1 การเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลในบางกรณี  ไม่ถือเป็นความผิดตาม มาตรา 7 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  ซ่ึงกาํหนดขอ้ยกเวน้ในการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลไว ้2 กรณีคือ กรณี
แรก การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงคข์องบุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล  และกรณีท่ี 2 มีกฎหมายเฉพาะ
บญัญติัใหต้อ้งเปิดเผย 

3.2 ขอ้ยกเวน้ของมาตรา 7 ในกรณีแรก  คือ การเปิดเผยตามความประสงคข์องบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของขอ้มูล  เป็นกรณีท่ีผูป่้วยหรือผูรั้บบริการสาธารณสุขท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล  ให้ความยินยอมโดยมอบ
อาํนาจให้บุคคลอ่ืน สามารถรับทราบหรือเขา้ถึงขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยได ้ การให้ความยินยอมของ
เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งเป็นการให้ความยินยอมโดยสมคัรใจ ปราศจากการขู่เขญ็ หลอกลวง  รวมทั้งตอ้งเป็น
ความยนิยอมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลนั้นไดรั้บทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการนาํขอ้มูลผูป่้วยไปใชด้ว้ย 
ตามหลกัการเร่ือง informed consent  

เช่น บริษทัประกนัชีวิตท่ีตอ้งการขอขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูเ้อาประกนั  เพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลในเวชระเบียน  เพื่อเบิกจ่ายเงินตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  ผูแ้ทนของบริษทั ฯ ก็จะตอ้งไดรั้บความ
ยินยอมจากผูเ้อาประกนัชีวิตเสียก่อน  ในกรณีน้ีจะตอ้งเป็นการให้ความยินยอมท่ีเป็นเอกสารลายลกัษณ์
อกัษร  ในทางปฏิบติับริษทัมกัจะใหฝ่้ายการแพทยติ์ดต่อกบัโรงพยาบาลท่ีมีขอ้มูลของผูเ้อาประกนัโดยตรง    

ในบางกรณีแพทยอ์าจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบขอ้มูลผูป่้วยจากสมาชิกในครอบครัว ผู ้
ใกลชิ้ดหรือผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วย  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป่้วย  ทั้งน้ี แพทยค์วรหารือกบัผูป่้วย
วา่  ขอ้มูลประเภทใดท่ีผูป่้วยประสงคจ์ะแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูใ้กลชิ้ดหรือญาติ   

3.3 การกําหนดแบบฟอร์มให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผูป่้วย  ควรกําหนด
วตัถุประสงค์ในการนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใช้ท่ีชัดเจนตามความจาํเป็นเท่านั้น  อน่ึง โรงพยาบาลบางแห่ง
กําหนดแบบฟอร์มให้ผู ้ป่วยให้ความยินยอมในการนําข้อมูลเวชระเบียนไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง
นอกเหนือจากการดูแลรักษาผูป่้วย  มิไดจ้าํกดัหรือช้ีใหเ้ห็นถึงวตัถุประสงคใ์นการนาํขอ้มูลผูป่้วยไปใชอ้ยา่ง
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เจาะจง  กรณีเช่นน้ีอาจเกิดปัญหาในทางกฎหมายว่า  การให้ความยินยอมดงักล่าวอาจมิชอบดว้ยกฎหมาย 
มิไดเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูป่้วยอยา่งแทจ้ริง     

3.4 ขอ้ยกเวน้ในกรณีท่ี 2 คือ มีกฎหมายเฉพาะบญัญติัให้ตอ้งเปิดเผย  กฎหมายปัจจุบนัท่ี
บญัญติัใหส้ามารถเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้มีดงัน้ี  พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
มาตรา 24  กรณีท่ีขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล  อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  เช่น โรงพยาบาลรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลของผูป่้วยต่อเจา้หนา้ท่ีภายในโรงพยาบาล
แห่งนั้น  จะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือเป็นการนาํขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป่้วยรายนั้น หรือเพื่อ
พฒันา ปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนั้นเอง  กรณีน้ีก็เขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 24 
(1) พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ   หรือกรณีตามมาตรา 24 (4) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอม   

หากนาํขอ้มูลผูป่้วยไปใชใ้ห้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยัทางคลินิก หรือการศึกษาวิจยั
เชิงระบาดวิทยา  หน่วยงานหรือนกัวิจยัควรดาํเนินการปกปิดช่ือหรือส่วนท่ีทาํให้รู้ว่าเป็นขอ้มูลของผูป่้วย  
ซ่ึงจะทาํใหข้อ้มูลดงักล่าวไม่ถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอีก      

ตวัอยา่งกฎหมายท่ีน่าสนใจ เช่น พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 10  ซ่ึงมี
เน้ือหาคือ ขอ้มูลจากการเฝ้าระวงั การสอบสวนโรค หรือการแจง้หรือรายงานตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงมีการ
พาดพิงถึงตวับุคคลทั้งท่ีระบุตวัไดห้รือไม่สามารถระบุตวัได ้จะตอ้งเกบ็เป็นความลบัและประมวลผลโดยไม่
เปิดเผยช่ือบุคคล  ยกเวน้เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในการรักษา การป้องกนั การควบคุมโรคติดต่ออนัตราย 
หรือการเกิดโรคระบาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผย
ขอ้มูลบางส่วนได ้  

กรณีท่ีสามารถเปิดเผยไดต้าม มาตรา 31 พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คือ ในกรณี
ท่ีมีโรคติดต่ออนัตราย โรคติดต่อท่ีตอ้งเฝ้าระวงั หรือโรคระบาดเกิดข้ึนใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 31 มี
หนา้ท่ีแจง้ต่อเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อซ่ึงเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย    

3.5 ตวัอยา่งกรณีการใชอ้าํนาจตามกฎหมาย เพื่อขอเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพของบุคคลได ้เช่น 
การใชอ้าํนาจศาลหรือพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดแ้ก่ การใชอ้าํนาจ
ในการเรียกพยานหลกัฐานท่ีคู่กรณีไม่ยอมเปิดเผยโดยอา้งว่าเป็นความลบั ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 92 หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 231 หรือ การใช้อาํนาจรวบรวม
พยานหลกัฐานในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 หรือการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533     

3.6 กรณีท่ีอาจมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบติัคือ กรณีการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วยท่ีมีความ
จาํเป็น  เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลอ่ืน  เช่น กรณีการตรวจพบว่าผูป่้วย
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ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่สมรสแลว้   ส่ิงท่ีน่าพิจารณาคือ โรงพยาบาลหรือแพทยจ์ะแจง้ขอ้มูลของผูป่้วยเอชไอวี
ให้แก่สามีหรือภริยาทราบไดห้รือไม่  การเปิดเผยดงักล่าวจะขดัหลกัจริยธรรมทางการแพทยห์รือไม่  หรือ
เป็นกรณีท่ีสามารถทาํไดต้ามมาตรา 24 (7) พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  และควรจะมีขอ้พึง
ปฏิบติัอยา่งไร  เน่ืองจากยงัไม่มีการจดัทาํแนวปฏิบติัของหน่วยงานหรือสภาวิชาชีพดา้นสาธารณสุขในเร่ือง
น้ีอย่างชดัเจน  เช่น แนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคในเร่ืองน้ี  ระบุถึงเร่ืองการรักษาความลบัของผูป่้วยมี
เน้ือหาวา่ “การรักษาความลบั ใหร้ะมดัระวงัและรักษาความลบัของผูรั้บการตรวจอยา่งเคร่งครัด และไม่แจง้
ผลการตรวจใหผู้อ่ื้นทราบ ยกเวน้แต่จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย” 2   แต่มิไดร้ะบุถึงแนวทางหรือวิธีการ
แจง้ขอ้มูลใหคู่้สมรสหรือคู่นอนทราบเพื่อป้องกนัการติดต่อ  

   

จากการศึกษาแนวปฏิบติัในต่างประเทศ เช่น แพทยสภาองักฤษ (General Medical 
Council, Confidentiality: disclosing information about serious communicable diseases, 2009)  ระบุว่าใน
กรณีผูป่้วย HIV ถือเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีสามารถเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพผูป่้วยให้แก่คนใกลชิ้ดของผูป่้วยทราบได ้   
แต่จะมีกระบวนการเฉพาะ รวมถึงขั้นตอนการทาํ Counselling ใหแ้ก่ผูป่้วยเสียก่อน  โดยแพทยห์รือพยาบาล
ควรพยายามโนม้นา้วให้ผูป่้วย HIV แจง้ขอ้มูลการติดเช้ือของตนให้คู่สมรสหรือคนในครอบครัวทราบเอง  
แต่หากผูป่้วยไม่เห็นดว้ย  บุคลากรทางการแพทยก์็อาจแจง้ให้คู่สมรสระมดัระวงัเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์กบั
ผูป่้วย  ในหลายประเทศ จะมีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกาํหนดให้แพทยมี์หนา้ท่ีแจง้ขอ้มูลของ
ผูป่้วย HIV ให้คู่สมรสทราบ  โดยมีแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการอย่างระมดัระวงัเช่นกนั   
เพราะกฎหมายถือว่าการคุม้ครองสุขภาพของบุคคล  มีความสาํคญัมากกว่าการรักษาความลบัของผูป่้วย  แต่
กฎหมายไทยยงัขาดแนวปฏิบติัหรือกฎหมายท่ีชดัเจนในเร่ืองน้ี  

 

4. สิทธิของผู้รับบริการสาธารณสุขหรือผู้ป่วยในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง  
4.1 เม่ือสถานพยาบาลไดรั้บคาํร้องขอจากผูป่้วยท่ีตอ้งการขอ้มูลสุขภาพหรือสําเนาเวช

ระเบียนของตน  สถานพยาบาลควรดาํเนินการภายในเวลารวดเร็วตามสมควร  และสามารถจดัเก็บค่าใชจ่้าย
หรือค่าธรรมเนียมในอตัราน้อยท่ีสุด หรือไม่เป็นภาระจนเกินควรแก่ประชาชน  ในกรณีโรงพยาบาลรัฐ
จะตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการขอสาํเนา
ขอ้มูลข่าวสารของราชการไวแ้ลว้ เช่น การสาํเนาขอ้มูลดว้ยกระดาษขนาด A4 เก็บไม่เกินแผน่ละ 1 บาท 
หรือค่ารับรองสาํเนาถูกตอ้งเก็บคร้ังละไม่เกิน 5 บาท รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมตามตน้ทุนท่ีแทจ้ริง  โดย

                                                 
2 แนวทางการตรวจรักษาและปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 จดัทําโดย สํานกัโรคเอดส์ วณัโรค และ
โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, น.36 และ 406. 
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ในกรณีท่ีผูข้อสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคาํรับรองถูกตอ้ง เป็นผูมี้รายไดน้้อย หน่วยงานของรัฐจะพิจารณา
ยกเวน้ค่าธรรมเนียม หรือลดอตัราค่าธรรมเนียมใหต้ามควรแก่กรณีได ้

4.2 ผูป่้วยสามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูเ้ขา้ถึงหรือขอเวชระเบียนของผูป่้วยได ้ 
สําหรับกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในขณะนั้ น แพทย์ควรปรึกษากับญาติ สมาชิกใน
ครอบครัว ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วย ผูใ้กล้ชิดผูป่้วย ผูป้กครอง ผูพ้ิทักษ์ ผูอ้นุบาล หรือทนายความท่ีผูป่้วย
มอบหมาย 

4.3 ปฏิญญาลิสบอนว่าดว้ย “สิทธิผูป่้วย” ของแพทยสมาคมโลก  และคาํประกาศสิทธิและ
ขอ้พึงปฏิบติัของผูป่้วย (พ.ศ. 2558) ไดรั้บรองเร่ืองสิทธิผูป่้วยท่ีจะทราบขอ้มูลสุขภาพของตน  การขอสาํเนา
เวชระเบียนของผูป่้วยท่ีอยูใ่นความครอบครองของแพทย ์สถานพยาบาลหรือฐานขอ้มูลสุขภาพท่ีจดัเก็บโดย
หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน  ผูป่้วยมีสิทธิขอสาํเนาเวชระเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีตอ้งการกไ็ด ้

ทั้งน้ี ในบางกรณีผูป่้วยอาจประสงคท่ี์จะขอขอ้มูลสรุปการรักษาตนเอง  ในกรณีน้ีแพทย์
ควรใชภ้าษาท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจไดง่้าย เล่ียงการใชศ้พัทท์างการแพทย ์ หากใชค้าํย่อหรือรหัสในการบนัทึก
ขอ้มูล กค็วรทาํคาํอธิบายประกอบไวด้ว้ย   ทั้งน้ี   

4.4 ผูป่้วยมีสิทธิร้องขอใหมี้การแกไ้ขขอ้มูลประวติัสุขภาพของตนเองท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น ช่ือ 
นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ปัจจุบนั เบอร์โทรศพัท ์ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทั้งน้ี ผูบ้นัทึกขอ้มูลเวชระเบียนจะตอ้งบนัทึกคาํขอแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวและประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งไวด้ว้ย   

4.5 กรณีท่ีผูป่้วยเห็นว่า ตนเองไม่ได้รับขอ้มูลประวติัสุขภาพหรือสําเนาเวชระเบียนท่ี
ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นหรือล่าชา้  ผูป่้วยมีสิทธิร้องเรียนต่อผูบ้ริหารของสถานพยาบาลเพ่ือขอทราบคาํอธิบาย  
หรืออาจร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นหน่วยงานซ่ึงสถานพยาบาลนั้นสังกดัอยู่  เช่น กรณี
โรงพยาบาลรัฐสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานตน้สังกดั เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  หรือ
สาํนกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (สคร.)  หรืออาจขอคาํแนะนาํจากองคก์รหรือเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค (มพบ.)  เครือข่ายผูเ้สียหายทางการแพทย ์

4.6 ในบางกรณีแพทยอ์าจพิจารณาไม่เปิดเผยขอ้มูลใหผู้ป่้วยทราบ หากการเปิดเผยดงักล่าว
จะทาํให้เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อตวัผูป่้วยหรือบุคคลอ่ืน เช่น ผูป่้วยจิตเวช ผูป่้วยท่ีมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์
ไม่พร้อมท่ีจะทราบขอ้มูลสุขภาพของตนเอง  ผูใ้ห้การรักษาจึงควรพิจารณาผลดี ผลเสียของการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูป่้วยดว้ย 
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5. คาํแนะนําในการจัดทาํนโยบายหรือระเบียบสําหรับสถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข  และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

5.1 สถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัทาํนโยบาย
หรือระเบียบปฏิบติัเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพหรือขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วย ซ่ึงมีเน้ือหาไม่ขดักบั
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร และเผยแพร่นโยบายหรือระเบียบปฏิบติัท่ีจาํเป็น
เพื่อใหผู้ป่้วยหรือประชาชนรับทราบ  เช่น ระเบียบเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการใชห้รือการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลดา้นสุขภาพในฐานขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่มีอาํนาจ  ควรบนัทึกขอ้มูลบุคคลและเวลาท่ีเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ หรือกรณีการรับส่งขอ้มูลกบัสถานพยาบาลอ่ืน หรือส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยงาน
หรือองคก์รอ่ืน  ควรดาํเนินการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือตาม
มาตรฐานทางเทคนิค 

5.2 สถานพยาบาลท่ีมีผูป่้วยเขา้รับการรักษาในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก  ควรมอบหมาย
หรือกาํหนดบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นนโยบาย ขั้นตอนปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวกบัเวชระเบียนผูป่้วย  และ
อาจพิจารณาแต่งตั้ งผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู ้ท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบฐานข้อมูลสุขภาพของ
สถานพยาบาล  เพื่อดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัการรักษาความลบั การรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล และระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง      

  5.3 หน่วยงานควรพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัในระบบการจดัเก็บขอ้มูลสุขภาพ
ผูป่้วย  การพฒันาระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลสุขภาพผูป่้วย  เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล
สุขภาพโดยไม่มีอาํนาจหรือไม่มีสิทธิเข้าถึง  โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพผูป่้วยภายใน
สถานพยาบาลหรือการโอนขอ้มูลไปยงัสถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่ือง eHealth หรือ Health IT ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงระบบบริการ
สุขภาพไดส้ะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน มีการส่งต่อขอ้มูลการรักษาผูป่้วยไดป้ลอดภยั ทาํให้แพทยมี์ขอ้มูลมาก
ยิง่ข้ึน ทาํใหก้ารรักษามีความเหมาะสม ทนัการณ์   

5.4 ควรกาํหนดขั้นตอนการรับและดาํเนินการตามขอ้ร้องเรียนหรือขอ้ซกัถามใด ๆ เก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพท่ีสะดวกและดาํเนินการไดโ้ดยง่าย  และเม่ือสถานพยาบาลไดรั้บการซกัถาม
หรือร้องเรียนแลว้ และพบว่าขอ้ร้องเรียนนั้ นมีมูลเป็นไปตามท่ีได้ร้องเรียนมา สถานพยาบาลควรใช้
มาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข รวมถึงอาจจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายหรือแนวปฏิบติั 
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5.5 ควรสร้างความตระหนกัของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลผูป่้วยในเร่ืองความสาํคญั
ของการจดัการขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย สิทธิผูป่้วย และแนวปฏิบติัของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  

5.6 บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ฏิบัติงานทุกคนของสถานพยาบาล สถานบริการ
สาธารณสุข  มีหนา้ท่ีในการรักษาความลบัในขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพท่ีอยูใ่นความครอบครองของตน 
โดยสถานพยาบาลหรือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลควรดาํเนินการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดา้นสุขภาพอยา่งเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการจดัเกบ็ การส่งหรือการรับขอ้มูลดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ควรหลีกเล่ียง
การส่งขอ้มูลสุขภาพผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ปลอดภยั  

 

 


