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พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท  าความผดิเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 



วตัถุประสงค์

เน่ืองจากในปัจจุบนั ระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นส่วนส าคญัของการประกอบกจิการ
และการด ารงชีวติของมนุษย ์หากมีผูก้ระท าดว้ยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่ก  าหนดไว ้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั่ง
ที่ก  าหนดไว ้หรือใชว้ธีิการใด ๆ เขา้ล่วงรู้ขอ้มูล แกไ้ข หรือท าลายขอ้มูลของบุคคล
อื่นในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ หรือใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ หรือมีลกัษณะอนัลามกอนาจาร ย่อมกอ่ให้เกดิความ
เสียหายกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกจิ สังคม และความมัน่คงของรัฐ รวมทั้งความ
สงบสุขและศีลธรรมอนัดีของประชาชน สมควรก  าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามการกระท าดงักล่าว



1.Upload รูปลามกอนาจารทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลก ไม่ว่าจะรูปตวัเองหรือรูปคนอื่น/ 
โทษ คุกหา้ปี หรือปรับไดถ้ึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

2. ปล่อยข่าวใหบ้า้นเมืองเกดิความชุลมุนวุ่นวาย

โทษ คุกหา้ปี หรือปรับถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

3.ตดัต่อภาพไม่ว่าจะเป็นภาพน่ิงภาพวีดีโอ แลว้น ามาเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต็ ท าให้
เจา้ของภาพเสียหาย อบัอาย 

โทษ คุกไดถ้ึงสามปี หรือเจอปรับไม่เกนิหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



4.แอบ Save ขโมยขอ้มูลของคนอื่น แลว้เอาไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์กบัตวัเอง เพื่อการหา
ก  าไร เพื่อน าไปใชก้ลัน่แกลง้

 โทษ ขอ้หาลกัทรัพย ์รวมทั้งตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ และพรบ. คอมพิวเตอร์
5.ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น กุเร่ืองต่างๆนานา ใหค้นอื่นเสียหาย อบัอาย  ขายหนา้
 โทษ คุกไดถ้ึงหา้ปี หรือปรับไดถ้ึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
6. อยากรู้อยากเห็น เร่ืองชาวบา้นคืองานของเรา ชอบแอบเอา ID หรือ Password ผูอ้ื่นไป

แอบดูขอ้มูลต่างๆนานาของบุคคลอื่น   เจอฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย  มีสิทธ์ิเจอทั้งคุกทั้ง
ปรับแลกกบัความอยากรู้อยากเห็นกนัไปเลย

7.ลบ เพิ่มเติม แกไ้ข เน้ือหา File งานของคนอื่น จะดว้ยเหตุผลอะไรกต็ามแต่ สร้างความ
เสียหายแกเ่จา้ของไฟลน์ั้น   

โทษ คุกไดถ้ึงหา้ปี หรือปรับไม่เกนิ หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



8. อีเมลล์ูกโซ่โดยไม่บอกท่ีมา ประเภทว่าถา้ไม่ท าตาม ไม่ส่งต่อ ชีวิตท่านจะตอ้งตกทุกข์
ไดย้ากไปชัว่กลัปาวสาน การส่งอีเมลโ์ฆษณาขายของต่างๆนานาท่ีผูรั้บไม่ตอ้งการ สร้าง
ความน่าเบ่ือหน่าย ร าคาญแกผู่ไ้ดรั้บ 

โทษ ปรับหน่ึงแสนบาท 

9. เจออะไรทั้งใน Line, Facebook , Twitter ขอกดแชร์ไวก้อ่น เร่ืองจริงไม่จริงไมเ่คยคิด
เชค็ ส่งต่อขอ้ความท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

โทษ รับโทษไปดว้ยกนัทั้งคนท าคนส่งต่อพร้อมๆกนัไปเลย

10. การโพสตข์อ้ความใดๆท่ีเป็นการหม่ินเบ้ืองสูง หรือท าเวบ็ไซตห์ม่ินสถาบนัเบ้ืองสูง
ซ่ึงเป็นท่ีเคารพของประชาชนชาวไทยใหไ้ดรั้บความเส่ือมเสียแห่งเกยีรติยศอนัมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร /ถือเป็นความผิดร้ายแรงทั้งกฎหมายอาญา 
และ พรบ.คอมพิวเตอร์ มีโทษจ าคุกสูงสุดไดถ้ึง สิบหา้ปี



7 ขอ้หา้มในการท่องโลก Social 

1. ห้ามด่าระบช่ืุอ นามสกุล
2. ห้ามโพสรูปด่า 
3. ห้ามระบช่ืุอ ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน 
4. ห้ามโพสทวงหน้ีระบตุวั
5. ห้ามโพสประจาน 
6. ห้าม Live สดโชวอ์นาจาร
7. ห้ามแชร์เร่ืองอนาจาร



ความผิดใกลต้วั

1.  นินทาคนอ่ืนในไลน์กลุ่ม  คุก 1 ปี
2.  โพสด่าระบุตวั  คุก 2 ปี
3. ประจานเมียนอ้ย คุก 2 ปี
4. ประจานลูกหน้ี  คุก 2 ปี
5. การกด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากขอ้มูลท่ีแชร์มีผลกระทบต่อผูอ่ื้น อาจเขา้ข่าย

ความผิดโดยเฉพาะท่ีกระทบต่อบุคคลท่ี 3
6. การโพสต์ภาพผูเ้สียชีวิต หากเป็นการโพสต์ท่ีท าให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร

ของผูต้ายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย คุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับ
ไม่เกนิ 200,000 บาท



ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการใชง้านส่ือ
สังคมออนไลน์ของ ปฏิบติังานดา้นสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ เมื่อ มีนาคม 
๒๕๖๐
เน่ืองจากปัจจุบนัมีการน าส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) มาใช้

อยา่งแพร่หลายทั้งในเร่ืองการท างานและเร่ืองการด าเนินชีวิต หากมี
การใชไ้ม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กดิปัญหาในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลดา้น
สุขภาพของผูรั้บบริการสาธารณสุข จึงไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัใน
การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ของผูป้ฏิบติังานดา้นสุขภาพข้ึน เพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานดา้นสุขภาพ หรือ
หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งไดก้วา้งขวางมากข้ึน



เน้ือหา

หมวดท่ี ๑ บททัว่ไป ๓ ขอ้

หมวดท่ี ๒ หลกัทัว่ไปของผูป้ฏิบติังานดา้นสุขภาพท่ีเก ีย่วขอ้งกบัส่ือสังคมออนไลน ์๖ ขอ้

หมวดท่ี ๓ หลกัจริยธรรมทัว่ไปของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพท่ีเก ีย่วขอ้งกบัส่ือสังคม
ออนไลน์ ๒ ขอ้

หมวดท่ี ๔ ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) ๗ ขอ้

หมวดท่ี ๕ การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย (Protect ion of Patient Privacy) ๒ขอ้

หมวดท่ี ๖ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity) ๕ ขอ้

หมวดท่ี ๗ การใหค้ าปรึกษาออนไลน์ (Online Consultation) ๒ ขอ้



หมวดท่ี ๑ บททัว่ไป ๓ ขอ้

ขอ้ ๑ แนวทางปฏิบติัฉบบัน้ี เป็นแนวทาง (guidelines) เบ้ืองตน้ เพื่อประกอบการใช้
งานส่ือสังคมออนไลน ์ซ่ึงรวมถึงการใชง้านในเร่ืองวชิาชีพ และการใชง้านส่วนตวัที่
อาจเกีย่วขอ้งหรือส่งผลกระทบต่อ ผูป่้วย วชิาชีพ หรือระบบสุขภาพโดยรวมได้

ขอ้ ๒ ในการน าแนวทางปฏิบติัฉบบัน้ีไปใช ้ผูเ้กีย่วขอ้งควรค านึงถึงบริบท เหตุผล 
เจตนา ความรุนแรง ความเสียหายและผลกระทบ วสิัย พฤติการณ์ ความตระหนกั
และสานึกความรับผิดชอบ ของผูก้ระท า ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการใช้
งานส่ือสังคมออนไลนข์องผูน้ ั้นประกอบกนั

ขอ้ 3 ค  านิยามต่างๆ



หมวดท่ี ๒ หลกัทัว่ไปของผูป้ฏิบติังานดา้นสุขภาพ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัส่ือ
ออนไลน์ ๖ ขอ้

ขอ้ ๔ หลกัการเคารพกฎหมาย (Respect for the Law) 

ขอ้ ๕ หลกัการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Respect for Professional Ethics) 

ขอ้ ๖ หลกัการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององคก์ร (Respect for Institutional 
Policy)

 ขอ้ ๗ หลกัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละการหลีกเลี่ยงการท าใหผู้อ้ืน่เสียหาย
(Respecting Human Dignity and Avoiding Defamation and Cyber-bullying) 

ขอ้ ๘ หลกัการรายงานพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน ์(Report of 
Misconduct) 

ขอ้ ๙ หลกัเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom)



หมวดท่ี ๓ หลกัจริยธรรมทัว่ไปของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพท่ี
เกีย่วขอ้งกบัส่ือสังคมออนไลน์

ขอ้ ๑๐ หลกัการป้องกนัอนัตรายต่อผูอ้ื่น (Protection from Harms) หากพบการ
กระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูป่้วย หรืออาจเกดิอนัตราย ต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ ทรัพยสิ์น หรือช่ือเสียงของผูใ้ดโดยเฉพาะกรณี ท่ีอาจส่งผลกระทบ
รุนแรง ควรแจง้ผูก้ระท าการนั้นๆใหห้ยุดพฤติกรรม ดงักล่าว

 ขอ้ ๑๑ หลกัการมุ่งประโยชน์ของผูป่้วยเป็นส าคญั (Beneficence) การ ใชง้าน
ส่ือสังคมออนไลน์ จะตอ้งไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอุปสรรคต่อ การ
ใหบ้ริการสุขภาพแกผู่ป่้วย หรือท าใหผู้ป่้วยไม่ไดรั้บบริการสุขภาพ ดว้ย
มาตรฐานในระดบัท่ีดีท่ีสุดในสถานการณน์ั้นๆ



หมวดท่ี ๔ ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism)

ขอ้ ๑๒ หลกัการรักษาความเป็นวิชาชีพตลอดเวลา(Maintaining Professionalism) 

ขอ้ ๑๓ หลกั “คิดกอ่นโพสต”์ (Pausing Before Pausing)

 ขอ้ ๑๔ หลกัการมีพฤติกรรมออนไลน์อย่างเหมาะสม (Appropriate Behaviors Online) 

ขอ้ ๑๕ หลกัการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัอย่างเหมาะสมและแยกเร่ืองส่วนตวักบัวิชาชีพ (Privacy 
Settings and Privacy Settings and Privacy) 

ขอ้ ๑๖ หลกัการตรวจสอบเน้ือหาออนไลน์ของตนอยูเ่สมอ (Periodic Self-Auditing) 

ขอ้ ๑๗ หลกัการก าหนดขอบเขตความเป็นวิชาชีพกบัผูป่้วย (Professional Boundaries with 
Patients) 

ขอ้ ๑๘ หลกัการก  าหนดขอบเขตความเป็นวิชาชีพกบัผูอ้ื่น (Professional Boundaries with Others)



หมวดท่ี ๕ การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย (Protect ion of 
Patient Privacy)

ขอ้ ๑๙ หลกัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและการไม่
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วย(Protecting Information Security 
and Non-Disclosure of Patient Information)

ขอ้ ๒๐ หลกัการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกล่าว (Informed 
Consent)



หมวดท่ี ๖ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและ จริยธรรม (Integrity)

ขอ้ ๒๑ หลกัการไม่โฆษณา (Non -Advertising) Advertising) 

ขอ้ ๒๒ หลกัการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น (Full Disclosure)

 ขอ้ ๒๓ หลกัการระบุวิชาชีพและความรู้ความช านาญของตน (Self – Identification) 

ขอ้ ๒๔ หลกัการหลีกเล่ียงการส าคญัผิดว่าเป็นผูแ้ทนองคก์ร (Avoiding 
Misrepresentation) 

ขอ้ ๒๕ หลกั “เช็คกอ่นแชร์” (Fact Checking before Sharing)



หมวดท่ี ๗ การใหค้  าปรึกษาออนไลน์ (Online Consultation)

ขอ้ ๒๖ หลกัการปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในการใหค้  าปรึกษา
ออนไลน์ (Cautious Practice for Online Consultation)

 ขอ้ ๒๗ หลกัการบนัทึกการส่ือสารท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในวิชาชีพ (Documentation of Professional Communications)



ปัญหาการใชส่ื้อออนไลน์กบับริการสุขภาพ

โพส์ภาพส่วนตวัอยา่งไรท่ีถือว่าท าใหเ้ส่ือมเสียงเกยีรติศกัด์ิการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

โพสภาพของผูรั้บบริการหรือน าขอ้มูลของผูรั้บบริการมาเผยแพร่อยา่งไรท่ีไม่ผิดกฎหมาย

ถูกด่าออนไลน์หรือน าขอ้มูลเป็นเท็จออกไปเผยแพร่ฟ้องไดห้รือไม่

รายงานแพทยท์างไลนใ์ชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมายไดห้รือไม่







หลกัการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย
1.ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วย

 -หลีกเล่ียงการเกบ็ขอ้มูลของผูป่้วยไวใ้นอุปกรณ์พกพา เช่น
โทรศพัท์มือ

 -การใชข้อ้มูลเพ่ือการศึกษาหรือใหค้วามเห็นทางวิชาการโดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วย ใหล้บขอ้มูลท่ีจะระบุตวัตนของผูป่้วย
ออก

2.ใหค้วามส าคญัต่อความยนิยอม/ท าหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

3.ใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการคน้หาขอ้มูลแมจ้ะตั้งค่า
ความเป็นส่วนตวัไวก้ต็าม



หลกัความเป็นมืออาชีพ(Professionalism)

1.การวางตวัอยา่งเหมาะสมตลอดเวลา/มีพฤติกรรมออนไลน์ท่ี
เหมาะสม

2.ความถาวรของเน้ือหาบนส่ือออนไลน์ (search engines)

3.ตั้งค่าความเป็นส่วนตวัอยา่งเหมาะสมแยกระหว่างเร่ืองส่วนตวัและ
วิชาชีพ

4.คิดกอ่นโพสต์



ค าแนะน าสภาการพยาบาลเร่ืองการบนัทึกภาพผูรั้บบริการ

1.ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากผูร้ับบริการ

 2.ตอ้งเพ่ือประโยชนต่์อผูรั้บบริการเท่านั้น


