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กฎหมายสาหรับพยาบาลในการดูแลบาดแผลกับการสื่อทางสังคมออนไลน์
(Social media and Law for ET nurses)
ประเทศไทยมีการพัฒนาจากอดีตตั้งแต่ในยุคสังคมเกษตรกรรม (ประเทศไทย
การเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน ฯลฯ)

1.0

เน้น

ต่อมามีการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมเป็น

อุตสาหรรมกรรมเบา (ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ)
จากนั้นได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก (ประเทศไทย 3.0 เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า
รถยนต์ กลั่นน้้ามัน ฯลฯ) ในปี พ.ศ.2559 รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดการพัฒนาน้าประเทศไทยพัฒนาในแนวทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ( ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น)1
เป้าหมายหลักของ Thailand 4.0 มีการก้าหนด

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่/

ต้องการพัฒนาขึ้นในประเทศ ซึ่งในงานด้านสาธารณสุขเป็นกลุ่มที่อยู่ในเป้าหมายที่ต้องพัฒนาด้วยเช่นกัน ได้แก่ .
กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness – Biomedical) , กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและ
หุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart Devices & Robotics – Mechatronics) และกลุ่มดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital & IOT - Embedded Technology)2 เมื่อมอง
วิวัฒนาการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น จะพบว่า จากอดีตเชื่อในเรื่องไสยาศาสตร์
และโหราศาสตร์ มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ คิดเรื่องยาและสมุนไพรในการรักษาโรค ต่อมามี
การน้าความรู้ของต่างประเทศทั้งการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางด้านตะวันตก เข้ามาประยุกต์ใช้ในการรักษา
โรคทั่วไป3
1

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน.(กรุงเทพฯ : มปท, 2559). หน้า 32.
3
http://mophaccess.moph.go.th/index.php/2013-07-15-03-58-59
2

1

ในปัจจุบันการแพทย์สมัยใหม่ช่วยให้รักษาท้าได้สะดวกสบายมากขึ้น เทคโนโลยีในการรักษา
พยาบาลมีส่วนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้ดีขึ้น การรักษาของทีมงานด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นแพทย์และพยาบาล
มีการน้าระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการรักษา ยิ่งเทคโนโลยีในขณะนี้ก้าวหน้าไปถึงการใช้หุ่นยนต์ในการรักษา ผ่าตัด
ท้าให้การผ่าตัดสะดวดและรวดเร็วยิ่งขึ้น ท้าให้ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัด
ในที่แคบๆ และจะมีการเสียเลือดน้อยกว่าเนื่องจากมีความแม่นย้าที่สูงยิ่งขึ้น
ความบอบช้้าของแผลผ่าตัดเกิดขึ้นน้อยกว่าการรักษาที่ผ่านมาในอดีต4

นอกจากนี้ในเรื่องความเจ็บและ

ภายใต้การรักษาพยาบาลของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในปัจจุบันท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการรักษาพยาบาล
นั้น สิ่งหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรักษาคนป่วย คือ ข้อบกพร่อง ประมาท เลินเล่อ หรือเกิดข้อผิดพลาดใน
ระหว่างการรักษาของบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งทางตรง (เป็นเหตุให้ผู้ป่วยนั้นอาการหนักกว่าเดิม หรืออาจถึงขึ้นเสียชีวิต)

ทั้งทางอ้อม

(กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจต่อญาติ พี่น้องของผู้ป่วย เช่นการเผยแพร่ภาพหรือประวัติของผู้ป่วยออกไป) โดย
การกระท้าดังกล่าวนั้นจเป็นความผิดตามกฎหมายและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยนั้น

นอกจากแพทย์จะเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการรักษาแล้ว

พยาบาลซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ก็มีส่วนส้าคัญในการสนับสนุนการรักษาของแพทย์ ทั้งคอยช่วยเหลือแพทย์
สนับสนุน ดูแลผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น บุคลากรพยาบาล ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงาน
การบริการให้กับผู้ป่วยครอบครัว และชุมชน เนื่องจากพยาบาล เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ และใกล้ชิดกับผู้รับบริการ
มากที่สุด

การปฏิบัติงานของพยาบาลถือเป็นลักษณะงานที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพ

เนื่องจากมีการน้า

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยมีเครื่องมือส้าคัญที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพ นั่นคือ
การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล ฯลฯ

เช่น

การประเมินสภาพผู้ป่วย

การวินิจัยทางการพยาบาล

เปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล กับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสืบค้นข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพื่อหาปัญหา การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ก้าหนดปัญหา การติดตามประเมินผลของการแก้ไขปัญหา เป็นต้น5 โดยในการปฏิบัติหน้าที่นั้นนอกเหลือจากการ
4
5

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000103751
http://methawitpublichealth.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html
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ช่วยเหลือพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บของคนป่วยโดยตรงแล้ว ภายใต้ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์
การน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษามีส่วนส้าคัญช่วยการรักษาพยาบาลง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วและทันต่อการ
รักษาพยาบาล เช่น การส่งภาพ ข้อมูลของผู้ป่วยไปยังแพทย์ เพื่อให้ช่วยวินิจฉัยอาการเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บ
ในกรณีฉุกเฉินของของผู้ป่วยซึง่ จ้าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วและทันท่วงที นอกจากนั้นในการรักษา
หรือช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินนั้น

ในบางครั้งทางโรงพยาบาลที่รับตัวผู้ป่วยไว้อาจมีความจ้าเป็นต้องใช้โลหิตส้าหรับ

ผู้ป่วย ปรากฏว่าโลหิตที่จ้าเป็นต้องใช้เกิดขาดแคลนหมู่โลหิตส้าหรับคนป่วย จึงมีการประกาศหาขอความช่วยเหลือ
หรือขอสนับสนุนผ่านทางสื่อออนไลน์ทางสังคม
รอบคอบในเรื่องข้อความหรือภาพที่ส่งออกไป
ภาพลักษณ์ของผู้ป่วย

ซึ่งกระท้าโดยเร่งด่วนแต่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือขาดความ
ผลที่เกิดขึ้นท้าให้เกิดความเสียหาย

หรือกระทบกระเทือนต่อ

ครอบครัวของผู้ป่วยได้ เป็นเหตุให้ผู้ป่วย หรือครอบครัวของผู้ป่วย อาจร้องเรียนหรือ

ฟ้องร้องทางคดีต่อผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวได้

ส่งผลให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อขวัญและก้าลังใจของ

เจ้าหน้าที่พยาบาลในการปฏิบัติงานด้านพยาบาล

นอกจากนั้นในทางกฎหมายตัวเจ้าหน้าที่พยาบาลเองอาจมี

ความผิดตามมาในเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การท้างานในเรื่องดังกล่าว

เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

ผู้เขียนได้สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องส้าหรับพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่กรณีต้อง

ด้าเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยในเรื่องบาดแผลกับการสื่อทางสังคมออนไลน์ (Social media and Law for ET
nurses) เข้ามาช่วยเหลือในด้านการรักษา ไว้พอสังเขปดังนี้
ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ บัญญัติไว้ดังนี้6
ข้อที่ 19 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยึด
มั่นในความเห็นปราศจากการสอดแทรกและที่แสวงหารับตลอดจนแจ้งข่าว รวมทั้งความคิดเห็นผ่านสื่อ ใด ๆ และ
โดยมิต้องค้านึงถึงเขตแดน
ในเรื่องการแสดงออกด้านเสรีภาพนั้นทางสหประชาชาติได้ประกาศอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ ประกาศไว้ในข้อ 19 โดยรับรองว่าบุคคลต่างๆสามารถแสดงออกได้ รวมทั้งการรับ
ข้อมูลข่าวสาร โดยไม่มีการกีดกั้นตามเขตแดนแต่อย่างใด ดังนั้นบุคคลต่างๆสามารถแสดงออกคิดเห็น โดยมีอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 34

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การ

โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ้ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท้ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ้านาจตาม
6

http://www.lexilogos.com/declaration/thai.htm
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองเรื่องเสรีภาพการแสดงออก เช่นกัน ไม่ว่า
การพูด การเขียน การพิมพ์ การสื่อโฆษณา หรือการกระท้าอื่นใด ซึ่งรัฐสามารถด้าเนินการกับผู้แสดงออกในเรื่อง
เสรีภาพได้ต่อเมื่อมีกฎหมายของรัฐบังคับใช้

ดังนั้นการแสดงออกในเรื่องเสรีภาพต่างๆสามารถกระท้าได้ ซึ่งจะ

กระท้าได้มากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องของกฎหมายที่ใช้บังคับว่าในเรื่องนั้นๆ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะน้าไปเปิดเผยในประการที่
น่าจะท้าให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล นั้นโดยตรง หรือมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอ้านาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้
มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
ข้อมูลสุขภาพของแต่ละบุคคลในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยทั่วไปเป็นเรื่อง
ลับ ผู้อื่นจะน้าไปเปิดเผยไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะยินยอม หรือมีกฎหมายอื่นให้สามารถกระท้าได้ และบุคคลทั่วไปจะ
ไปขอข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลอื่นไม่ได้7
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 14 ผูใ้ ดกระท้าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
บิดเบือนหรือ ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น
เท็จ

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

อันมิใช่การกระท้า

ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
7

https://www.nationalhealth.or.th/node/669
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ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้8
น้าเขาสูระบบคอมพิวเตอร การน้าเขาสู หมายถึงการน้าขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรม
ซอฟตแวร ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร์
ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข ไมวาการ
เปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน
ขอมูลคอมพิวเตอรเปนเท็จนั้น

นาจะหมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรที่ไมใชของจริง

เชน

ขอมูลคอมพิวเตอรที่ระบุวาเปนเครื่องมือปองกันไวรัสของบริษัทหนึ่ง แตแทจริงแลว ไมใช เปนตน
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน องคประกอบความผิดนี้มีใชอยู
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลาย ฐานความผิด เชน ความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 หรือ
ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา 269/1องคประกอบนี้ไมใชเจตนาพิเศษของผูกระท้า แต่เปนเรื่อง
ที่จะตองพิจารณาจากลักษณะของการกระท้าในเรื่องของเจตนาดวย
เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 เจตนาในที่นี้ตองครอบคลุมองคประกอบทั้ง
3 ประการขางตน กลาวคือ ผูกระท้าตองมีเจตนาน้าเขาสูระบบคอมพิวเตอร ในขณะเดียวกันผูกระท้าตองรูถึง
ขอเท็จจริงในองคประกอบความผิดวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จและตอง

รูวาการกระท้าดังกลาวเปนการกระท้าที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน และกฎหมายในอนุมาตรา
นี้มุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นส้าคัญซึ่งต่างหากกฎหมายในเรื่องหมิ่นประมาท

ดังนั้นในความผิดตาม

อนุมาตรานี้จึงไม่เข้าข่ายความผิดในเรื่องหมิ่นประมาท และหมิ่นประมาทโดยโฆษณาด้วย9
(2) น้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอัน
เป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ

หรือก่อให้เกิด

ความตื่นตระหนกแก่

ประชาชน
8

พรเพชร วิชิตชลชัย. คาอธิบาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.
(มปท. : มปป.), หน้า 21-25.
9

หนังสือส้านักงานป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร. เลขที่ ทก 0212.2/6312 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาประเด็นของพนักงานอัยการ.
5

ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้10
เนนที่ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ จึงไมใชเรื่องที่ไปปลอม แปลงขอมูลที่มีอยู
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธาระหรือ กอใหเกิดความตื่นตระหนกแก
ประชาชน ความจริงแลวความผิดในอนุมาตรานี้ ก็ใกลเคียงและเกลื่อนกลืนกัน การกระท้าที่นาจะเกิดความ
เสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน ก็นาจะถือไดวาเขาองคประกอบ
ความผิดที่นาจะเกิดความ เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตามมาตรา 14(1) อยูแลวดวยและการกระท้านั้นต้องมี
เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
(3) น้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้11
องคประกอบความผิดขอนี้พิจารณาจากลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอร

กลาวคือเปน

ขอมูลคอมพิวเตอรที่ใชกระท้าความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
107 ถึงมาตรา 135 หรือความผิด เกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1 ถึงมาตรา
135/3 ความผิดตามอนุมาตรานี้จึงเปนการบัญญัติเอาผิดเพิ่มขึ้นจากการ กระท้าซึ่ง

เปนความผิดเกี่ยวกับความ

มั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายโดยในการกระท้าความผิดดังกลาวไดใชวิธีการทาง
คอมพิวเตอรน้าขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนความผิดตามมาตราดังกลาว

เขาสูระบบคอมพิวเตอรและการกระท้า

นั้นต้องมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
(4) น้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้12

10

พรเพชร วิชิตชลชัย. (เรื่องเดียวกัน),หน้า 21-25.
พรเพชร วิชิตชลชัย. (เรื่องเดียวกัน),หน้า 21-25.
12
พรเพชร วิชิตชลชัย. (เรื่องเดียวกัน),หน้า 21-25.
11

6

การจะเปนความผิดตามอนุมาตรานี้นอกจากขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมีลักษณะอันลามก
แลว ยังตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดอีก ดวย ดังนั้นหากเปนการน้าขอมูลคอมพิวเตอร
ของตนโดยเฉพาะที่ไมไดประสงคจะให ผูใดเขาถึง แตบังเอิญน้าเครื่องคอมพิวเตอรไปซอม แลวชางซอมตรวจ พบ
เขาจึงน้าไป เขาสูระบบคอมพิวเตอรและเผยแพรดังที่เปนขาวคราว เชนนี้เฉพาะชางซอมเทานั้นที่มี ความผิดตาม
อนุมาตรานี้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
(1) (2) (3) หรือ (4) ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระท้าต่อ
ประชาชน แต่เป็นการกระท้าต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ผู้กระท้า ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปีหรือ ปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้
ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้13
องคประกอบความผิดขอนี้เปนเพียงการ

เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร

ซึง่ เปน

วิธีการที่ระบบคอมพิวเตอรสรางขึ้นมา เพื่อใหมีการสงตอหรือเผยแพรขอมูลไดโดยงาย ค้าวา “เผยแพรหรือสงตอ”
ไมหมายความรวมถึงการสงตอทางกายภาพ เชนการสงดิสเกตต หรือสั่งพิมพออก (printout) และโดยรูอยูแลว
การส่งต่อนั้นอยู่ในเปนความผิดตามมาตรา 14 (1) (2) (3) หรือ (4)
มาตรา 16 ผู้ใดน้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะท้าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับ
ความอับอาย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระท้าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท้าต่อภาพของผู้ตาย

และการกระท้านั้น

น่าจะท้าให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับ
อาย ผู้กระท้า ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
ถ้าการกระท้าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

เป็นการน้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดย

สุจริต อันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท้า ผู้กระท้าไม่มี
ความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง
13

พรเพชร วิชิตชลชัย. (เรื่องเดียวกัน), หน้า21-25.
7

หรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็น
ผู้เสียหาย
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้
ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้14
ความผิดตามมาตรนี้เปนลักษณะของการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทดวยการตกแตง

ภาพ

ของบุคคลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ซึ่งจะต้องเข้าใจองค์ประกอบดังนี้
น้าเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
การกระท้าอันเปนการน้าขอมูลคอมพิวเตอรเขาสู

ระบบคอมพิวเตอร

หมายความวา ผูกระท้าไดมี

และระบบคอมพิวเตอรนั้นเปนระบบที่

ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได ถาเปนระบบคอมพิวเตอรของตนเองก็ไมเปนความผิด
ขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปน ภาพที่เกิดจากการสราง
ขึ้น ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏ
เปนภาพของ ผูอื่น หมายถึงการแสดงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกเปนภาพของบุคคล และภาพนั้น อาจเกิดจากการ
สรางขึ้นใหม หรือเปนภาพที่มีอยูแตไดมีการตัดตอ เติมหรือดัดแปลง ซึ่งเปนการท้าดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือวิธีการอื่นใด
วิธีการอื่นใด หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพบุคคลนั้นดวย
วิธีการใดๆ ก็ไดซึ่งจะมีผลท้าใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงตอขอมูลคอมพิวเตอร จึงไมนาจะหมายความรวมถึงการตัดต
อ เติมหรือ ดัดแปลงภาพบุคคลซึ่งเปน printout จากคอมพิวเตอร
โดยประการที่นาจะท้าใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับ
อาย

องคประกอบความผิดขอนี้ใชขอความท้านองเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 326 แตเพิ่มค้าวา “ไดรับความอับอาย” เขาไปดวย จึงมีความหมายกวางกวาความผิดฐานหมิ่น
ประมาท และมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 การน้าเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต

ไมเปน

ความผิด เทียบไดกับบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ที่บัญญัติวา “ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอความโดยสุจริต...ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท”
ความผิดตาม มาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได และเปนความผิดมาตราเดียวที่บัญญัติ
ใหเปน ความผิดอันยอมความได ทั้งนี้เนื่องจากเห็นไดชัดเจนวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปน ความเสียหายเฉพาะ
14
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บุคคล เมื่อเปนความผิดอันยอมความได กฎหมายจึงตองบัญญัติในเรื่องผูเสียหายไว ในลักษณะท้านองเดียวกับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 333 “ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตาย
เสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คู สมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย”
ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ท้าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่
เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ
ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้15
ความผิดหมิ่นประมาทสามารถแยกองค์ประกอบของความผิดได้ดังนี้
1) ผู้ใด หมายถึง ผู้กระท้าผิดหรือผู้หมิ่นประมาท

ในที่นี้เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล
2) ใส่ความ หมายถึง การยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นความจริงก็ได้หรือเป็นความเท็จก็ได้
แม้แต่การเล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้กับบุคคลอื่นฟังก็อยู่ในความหมายของค้าว่า "ใส่ความ" เพราะฉะนั้นการใส่ความจึง
ไม่จ้ากัดวิธี อาจเป็นการใช้ค้าพูด ให้ความหมายหรือแสดงกิริยาอาการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือใช้ภาษาใบ้ สัญญา
ลักษณ์ต่าง ๆ

หาเหตุร้ายกล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ถูกลดคุณค่าลง ถูกเกลียดชัง ถูกดูหมิ่น

เช่น การแอบถ่ายคนที่ร่วมประเวณีกันแล้วน้าภาพเหล่าไปให้บุคคลอื่นดู ย่อมเป็นการใส่ความและน่าจะท้าให้เกิด
ความเสียชื่อเสียง หรือน้าไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง ย่อมเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ แต่หากการใส่ความนั้น เป็นเพียง
ค้าหยาบ ค้ากล่าวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ดี การกล่าวข้อความที่มีลักษณะคลุมเครือยังไม่ชัดเจน เช่นค้าว่า "เลว" เลว
อย่างไร ชั่ว ชั่ว-อย่างไร ยังไม่ถือว่าเป็นการใส่ความ จากแนวค้าพิพากษาศาลฎีกาอาจแยกการใส่ความออกได้เป็น
4 ประเภท คือ
(1)การใส่ความเกี่ยวกับความประพฤติ
(2)การใส่ความเกี่ยวกับเรื่องประเวณีหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรืออันควรทางเพศ
(3) )เป็นการใส่ความเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
(4)เป็นการกล่าวถึงความไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจการเงินหรือทางสังคม

15
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3) ต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม ค้าว่า "ผู้อื่น" จะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล กลุ่มคนที่อยู่รวมกันก็ได้ซึ่งต้องทราบว่าหมายถึงใคร แต่ไม่จ้าเป็นต้องระบุชื่อ เช่น กล่าวต่อผู้อื่นว่า "พระ
วัดนี้ดูหนัง พระวัดนี้เลวมาก ดูหนังบ้าง บ้าผู้หญิงบ้าง พระวัดนี้เลวที่สุดไม่มีศีล ผมไม่ไหว้” กรณีนี้เป็นกรณีหมิ่น
ประมาทพระทั้งวัด
4) ต้องใส่ความต่อบุคคลที่สาม ความผิดฐานหมิ่นประมาทจะส้าเร็จก็ต่อเมื่อบุคคลที่สามได้ทราบ
ข้อความและเข้าใจข้อความ ดังนั้น ถ้าบุคคลที่สามไม่ได้รับทราบข้อความหรือหูหนวกหรือไม่รู้เรื่องหรือเป็นชาว
ต่างประเทศที่ไม่เข้าใจภาษา ก็เป็นความผิดเพียงฐานพยายามหมิ่นประมาท จะรับโทษเพียงหนึ่งในสาม ของโทษที่
ศาลก้าหนด
5) โดยประการที่น่าจะต้องท้าให้ผู้อื่น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง องค์ประกอบนี้เป็น
พฤติการณ์ประกอบการกระท้าต้องวินิจฉัยตามความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปมิใช่ของผู้กระท้าหรือผู้ถูกกระท้า แต่
ถ้าเป็นข้อความสามัญ ศาลจะวินิจฉัยได้เอง ซึ่งไม่จ้าเป็นจะต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจริง
6) เจตนาที่จะใส่ความ หากไม่มีเจตนาที่จะใส่ความก็ไม่ผิด กล่าวคือ จะต้องรู้ส้านึกในการกระท้าผิด
ของตนขณะที่พูดว่าข้อความที่พูดนั้นท้าให้ผู้อื่นเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหาย
ส้าหรับข้อความจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนทั่วๆ ไป
มิใช่พิจารณาถึงความรู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียว (ฎีกาที่ 2777/2545)
การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น จะต้องเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่กล่าวนั้น ถ้าเป็น
เพียงการคาดคะเน (ฎีกาที่ 2180/2531)
หรือเป็นค้าขู่ (ฎีกาที่ 1201/2505)
ไม่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง ไม่เป็นการใส่ความ ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท้าโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ ท้าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือ
บันทึกอักษร กระท้าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท้าการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น
ผู้กระท้าต้องระวางโทษ จ้าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้16
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ความผิดฐานหมิ่นประมาทในมาตรานี้มีโทษบทหนัก คือ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ด้วย
เอกสาร.....

หรือด้วยวิธอี ื่น

ท้าให้ข้อความที่หมิ่นประมาทนั้นกระจายสู่บุคคลที่สามในลักษณะเป็นวงกว้าง

ความผิดนี้โทษจะหนักขึ้น
มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระท้า หรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการด้าเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการ
ประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ความผิดลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้
ถ้าการกระท้านั้นแสดงความคิดเห็นนั้นถ้ากระท้าโดยสุจริตและกระท้าเพื่อป้องกันตน

หรือ

ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม กระท้าในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ กระท้าติชม
ด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท้า หรือกระท้าในการแจ้งข่าวด้วยความ
เป็นธรรมเรื่องการด้าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลว่า

ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างขึ้นเกี่ยวกับ

ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยตลอดจนช่วยเหลือในการเรื่องการ

รักษาพยาบาลและดูแลบาดแผลของผู้ป่วยซึ่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้นมีการสื่อสารออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ผลจากการปฏิบัติงานที่อาจข้อเกิดผิดพลาดขึ้นนั้น เป็นความผิดกฎหมายใด
ตัวอย่าง
กรณีผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมือง

มีการโพสต์รูปผู้ป่วยที่อยู่บนเตียงในโรงพยาบาลผ่าน

เครือข่ายเฟชบุ๊ค รวมไปถึงภาพผู้ป่วยที่ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือสื่อโทรทัศน์ ขณะเดียวกันยังมีบุคลากรทาง
การแพทย์โพสต์รูปภาพในช่วงการรักษาพยาบาล จนถูกต่อว่ากันทั่วโลกออนไลน์ก็มี

หรือมีการน้าข้อมูลส่วนตัว

ของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นเอดส์ ขาดแคลนเลือด ต้องการรับบริจาคด่วน หรือกรณีท้าการผ่าตัดแล้วส่ง
ภาพบาดแผลให้แพทย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องรักษาวินิจฉัยก่อน กรณีเหล่านี้สามารถกระท้าได้หรือไม่ และหากกระท้า
ไปแล้วจะเป็นความผิดฐานใด
11

ประเด็นในการพิจารณา การโพสต์นั้น สามารถกระทาได้หรือไม่

หากกระทาไม่ได้ จะมี

ความผิดอย่างไร
ประเด็นแรก เสรีภาพในการแสดงความเห็น และการแสดงออก รวมทั้งการสื่อสารต่างๆนี้
ได้รับการคุ้มครองจากปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย

พ.ศ.

2560

ในประเด็นนี้แม้จะอ้างว่ามีความคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ ข้อ 19 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 34 แต่สิ่งที่ต้องพิจารณา
ต่อไปนั้นคือ การกระท้าดังกล่าวข้างต้นไปละเมิดกฎหมายอื่นหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในประเด็นที่สอง
ประเด็นที่สอง แม้สิทธิการแสดงออกด้านเสรีภาพจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่
การใข้สิทธิด้านเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นนั้นกรณีเหล่านี้ตอ้ งไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
ได้รับความเสียหาย

ซึ่งในกรณีนี้การเปิดแพร่ภาพผู้ป่วยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

หรือท้าให้บุคคลผู้นั้น
เป็นความลับส่วนบุคคล

ดังนั้นถ้าการเผยแพร่ดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้ยินยอม ผู้นั้นย่อมมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 และต้องรับโทษตามมาตรา 49 โดยต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ดังนั้นในกรณีนี้ต้องดูด้วยว่าภาพที่ส่งออกไป ข้อมูลประวัติ หรือ บาดแผลที่
ส่งออกไปนั้นท้าให้สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปรู้หรือไม่ว่าเป็นภาพดังกล่าวหมายถึงผู้ป่วยรายใด

และภาพ

ต่างๆ ข้อมูลท้าให้ผู้ป่วยรายนั้นได้รับความเสียหาย หรือไม่ และได้รับการความยินยอมหรือไม่ มิฉะนั้นอาจเป็น
ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
ประเด็นที่สาม การกระท้าดังกล่าวกรณีส่งต่อโพสต์ภาพ เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือไม่

กรณีนี้มีการน้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชน

ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้ป่วย และภาพนัน้ เกิดการสร้างขึ้น สิ่งส้าคัญต้อง
พิจารณาว่า การกระท้านั้นส่งผลให้ผู้ป่วยนั้น (บุคคลในภาพที่ถูกโพสต์ลงไป) รวมทั้งข้อมูลต่างๆ หรือภาพบาดแผล
หลุดออกไปและประกอบกับข้อมูลท้าให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นใคร และน่าจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น

ถูกเกลียดชัง

หรือได้รับ ความอับอาย (ความผิดนี้เพียงแค่เข้าข่ายน่าจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับ
อาย ก็เป็นความผิดแล้วนอกจากนี้การพิจารณาเหล่านี้ต้องใช้หลักวิญญูชนทั่วไปในการรับรู้หรือมีความเห็นจากสิ่ง
ที่เกิดขึ้นมาตัดสิน เช่น น่าจะเสียหายหรือไม่ หรือน่าจะอับอายหรือไม่ ไม่ใช่ตัวผู้ป่วยใช้ความคิดของตนเองเข้ามา
ตัดสิน) ถ้าเข่าข่ายดังกล่าวก็มีความผิดตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสน
บาท อย่างไรก็ตามถ้าการกระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าต่อภาพของผู้ตาย และการกระท้านั้นน่าจะท้าให้บิดา
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มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ผู้กระท้ามี
ความผิดเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อม
กระท้า ผู้กระท้าไม่มีความผิด ดังนั้นหากผู้เสียหายในเรื่องดังกล่าวตายเสียก่อนร้องทุกข์ บิดา มารดา คู่สมรส
หรือ บุตรของผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์แทนได้ และถือว่าเป็นผู้เสียหายเองแทนผู้ตาย
ประเด็นที่สี่

การกระท้าดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือไม่

ซึ่งเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ซึ่งต้องดูว่าการกระท้านั้นเป็นการกระท้าใส่ความและท้าให้เกิด
ความเสียหายหรือไม่ ซึ่งการใส่ความ จะน้าเรื่องจริงหรือไม่จริงมากระท้า และหากการกระท้านั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายก็ย่อมเป็นความผิดเช่นกัน

นอกจากนั้นต้องพิจารณาด้วยการเข้าข่ายลักษณะหมิ่นประมาทหรือไม่ต้อง

พิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนทั่วๆ ไป มิใช่พิจารณาถึงความรู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียว อย่างไร
ก็ตามหากการกระท้านั้นได้กระท้าโดยสุจริตและกระท้าเพื่อป้องกันตน

หรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตาม

คลองธรรม หรือกระท้าในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ กระท้าติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคล
หรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท้า หรือกระท้าในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด้าเนินการ
อันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม ผู้กระท้าดังกล่าวนั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลและบุคคลกรด้านสาธารณสุขนั้น มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยใน
เรื่องการรักษาพยาบาล อาการเจ็บป่วย ให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงเป็นปกติดังเดิม ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้

ท้าให้ผู้ป่วย ญาติพี่น้อง ครอบครัวได้รับความเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานและผลของการกระท้าของพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขอาจมีความผิดตามกฎหมาย

การที่มี

การฟ้องร้องด้าเนินคดีกับพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดส้าหรับผู้เสียหาย

แต่ควร

ด้าเนินการดังนี้17 เช่น

การแก้ปัญหาควรเน้นที่การเจรจา ไกล่เกลี่ยก่อนและควรอธิบายให้ข้อมูลในรายละเอียด

แก่ผู้ป่วยจนเป็นที่เข้าใจถึงสาเหตุของความเสียหาย แต่กรณีมเี จตนาหลอกลวงผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ทางการค้าควร
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ความเสียหาย

การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นทางออกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเยียวยา

การเยียวยาผู้เสียหายควรค้านึงถึงการชดเชยในรูปแบบที่ไม่ใช่เน้นเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว

อาจท้าด้านอื่นควบคู่กันไป เช่น ฝึกวิชาชีพ จัดหาแหล่งฟื้นฟูความเสียหาย
ร้องเรียน

การตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรับเรื่อง

การจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีหรือมาตรฐานการรักษาพยาบาล

ข้อมูลที่ถูกต้องแก่

ผู้บริโภคโดยใช้สื่อและวิธีการที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค เป็นต้น
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