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1.วัตถุประสงค์   
      เพ่ือเป็นมาตรฐานให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
 
2.ขอบข่าย 

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 24 มีนาคม 2560 
 

3.วิธีการปฏิบัติ  
1. สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน(social media) และสื่ออ่ืนๆ 

ของบุคลากร ทั้งที่เป ็นผ ู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายควบคุม และบุคลากรอ่ืน ของสถานพยาบาล 
(ทั้งท่ีใชงานในนามสวนตัวหรอืในนามองคกร) ที่เหมาะสมกับบริบท ขององค ์กร โดยยึดตามประกาศ
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อ 24 มีนาคม 2560 

2. สถานพยาบาลมีการสื่อสารท าความเข้าใจแนวทางปฏิบัติดังกล่าวภายในองค์กรอย ่างทั่วถึง  
3. สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลนควรครอบคลุมถึง ประเด็น

ต่อไปนี้  
3.1 ความเชื่อมโยงกับจริยธรรมวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ได้แก่ 

- หลีกเลี่ยงการส าคัญผิดว่าเป็นผู้แทนองค์กร เพราะอาจท าให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ว่า เราก าลัง
ท าหน้าที่ในนามองค์กร 

- เช็คก่อนแชร์ให้ดี ตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของเนื้อหาทุกครั้งก่อนแชร์ ควรอ้างอิง
แหล่งที่มาและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.2 การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลีกเลี่ยงการโจมตีกลั่นแกลง หรือคุกคาม ทําให ้ผูอ่ืน
เสียหาย (cyber-bullying) ได้แก่ 
- พึงวางตัวอยางเหมาะสมในการใชงานสื่อสังคมออนไลน หลีกเลี่ยงการใชถอยค าที่ไมสุภาพ

หรือไมเหมาะสมกับกาลเทศะ การเลาเรื่องข าขันที่ลามกหรือไมสุภาพ การถายภาพและเผย
แพรภาพที่อาจแสดงถึงการขาดความเปนมืออาชีพหรือขาดความเปนวิชาชีพ เชน ภาพขณะ
ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือใชยาเสพติด ภาพที่สอไปในทางเพศหรือลามกอนาจาร 
ภาพที่อุจาด หวาดเสียว หรอืรุนแรง การแสดงตัวหรือท าใหเขาใจไดวาเหยียดหยามหรือดู
หมิ่นคนบางกลุม เปนตน  

- พึงระมัดระวังในการแสดงความเห็นในลักษณะบนระบายอารมณหรือการนินทา บนสื่อสังคม
ออนไลน์ 
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3.3 แนวทางการใชงานที่เปนพฤติกรรมหรือการวางตัวอยางเหมาะสม (appropriate conduct) 

ได้แก่ 
- รักษาความเป็นวิชาชีพตลอดเวลา ไม่เฉพาะขณะปฏิบัติหน้าที่ เพราะการกระท าส่วนตัวก็

อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพได้เช่นกัน 
- คิดก่อนโพส ค านึงถึงความเหมาะสม ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากเนื้อหาที่จะโพสก่อนท าการ

เผยแพร่เสมอ 
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม เช่น โพสภาพขณะดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด เป็นต้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่เผยแพร่ภาพหรือเนื้อหาขณะปฏิบัติหน้าที่ 
- ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และแยกบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเรื่องส่วนตัวกับวิชาชีพ

อย่างเหมาะสม  
3.4 การค านึงถึงความความปลอดภัย (safety) และเป ็นสวนตัว (privacy) ของบุคคลอ่ืน 

โดยเฉพาะผู ้ป ่วย ได้แก่ 
- ป้องกันไม่ให้การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของตนส่งผลกระทบส าคัญต่อความมั่นคงปลอดภัย

หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วยและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย ที่จะท าให้
ผู้อื่นคาดเดาได้  

3.5 การห้ามบุคลากรท าการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายหรือจริยธรรม ได้แก่ 
- ไม่โฆษณาทุกกรณี ไม่ว่าจะจ้าง หรือยินยอมให้คนอ่ืนโฆษณาข้อมูลต่างๆด้านสุขภาพที่เป็น

ความผิดตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
3.6 แนวทางการใชงานที่ไมเปนการเผยแพรขอมูลที่ไมถูกตองหรือเปนอันตราย เชน ความรู ้

ทางการแพทย ์ที่ผิดๆ ได้แก่ 
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้รับบริการอย่างครบถ้วน

ชัดเจน 
- ระบุวิชาชีพและความรู้ความช านาญของตนตามความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถ

ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลได้  
3.7 ขอบเขตและแนวทางการใชงานเพื่อการปรึกษา ใหคําปรึกษา ติดตาม สั่งการร ักษา หรือให ้

คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ (online consultation) ไม ่วาจะระหวางบุคลากรด ้วยกันเอง 
หรือกับผู ้ป ่่วยหรือบุคคลภายนอก ที่เหมาะสมขององค์กร ได้แก่ 
- ระมัดระวังในการให้ค าปรึกษาออนไลน์ พึงชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจและตระหนักในความเสี่ยง

และข้อจ ากัดของการให้ค าปรึกษาออนไลน์ในกรณีไม่พึงประสงค์จะให้ค าปรึกษาผ่านทาง
ออนไลน์ พึงตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ หรือแนะน าให้ผู้นั้นติดต่อขอค าปรึกษาผ่านช่องทาง
ปกติ 
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- บันทึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ บันทึกข้อมูลและรายละเอียดการ

ให้ค าปรึกษา เพ่ือใช้ส าหรับอ้างอิง  
4. สถานพยาบาลมีการเฝ้าระวังและมีกระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤต (crisis communi-cation) 

ซึ่งรวมถึงการตอบสนองในกรณีท่ีมีเหตุที่อาจสงผลกระทบดานลบ ตอชื่อเสียง 

ภาพลักษณและความเชื่อมั่นขององค ์กรในวงกว ้าง ที่เหมาะสม คล ่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
- มีการอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้าน

สุขภาพ 


