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‘เช็คก่อนแชร์’ ก่อนละเมิดสิทธิสุขภาพ เสี่ยงผิดกฎหมาย โทษปรับ-จ าคุก 
ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีนพ.อ า
พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หวัข้อเสวนาเรื่อง   ‘ชัวร์
ก่อนแชร์’ กล่าวถึงสถานการณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันว่า ข้อมูลจ านวนมากที่ส่ง
ต่อไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแชร์ข้อมูลสุขภาพของ
ผู้อ่ืน โดยเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท แม้ท่ีผ่านมาจะยังไม่มีใครถูกเอาผิดตาม
มาตรานี้ก็ตาม แต่การแชร์ข้อมูลสุขภาพของผู้อื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิด้านสุขภาพหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเจ้าของข้อมูลทั้งสิ้น 
ยกตัวอย่างการแชร์ข้อมูลการขอรับบริจาคเลือด ที่มักส่งต่อกันในโลกออนไลน์ มีกรณีหนึ่ง
เป็นการส่งภาพผู้ป่วยในสภาพป่วยหนัก โดยระบุชื่อ นามสกุล และโรคที่ป่วย พร้อมหมู่เลือด
ที่ขอรับบริจาค การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นการส่งต่อข้อมูลเก่าเมื่อ 3 ปีมาแล้ว ทั้งท่ีปัจจุบัน
ผู้ป่วยหายจากโรคนี้ และโรงพยาบาลบอกเลิกรับบริจาคเลือดไปนานแล้ว 
“การละเมิดสิทธิในข้อมูลด้านสุขภาพของผู้อื่น ทั้งอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ทุกอย่างเดินทางไปเร็วอย่างที่เราเรียกว่า ‘ไวรัส’ จนเราควบคุมไม่ทัน หลายครั้ง
ที่เวลาเราไปเยี่ยมไข้แล้วถ่ายรูปผู้ป่วยเพื่อประกาศในโลกออนไลน์ว่าเรามาเยี่ยมผู้ป่วย ทั้งๆ 
ที่ตัวผู้ป่วยเองอาจไม่ได้ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาป่วย ไม่ได้ต้องการให้ใครเห็นเขาในสภาพที่ผิด
ไปจากตอนที่สุขภาพดี” นพ.อ าพลกล่าว  
“ก่อนส่งทุกครั้ง ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิด้าน
สุขภาพของบุคคลด้วย” นพ.อ าพลกล่าว 
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 มติชน 
 ไทยรัฐ 

เตือนอันตรายจัดฟันเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อโรคเพียบ ย้ าต้องพบทันตแพทย์เท่านั้น 
 ทพญ. เพชรสิรี  หอวรรณภากร คลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แฟชั่นจัดฟันในกลุ่มวัยรุ่น หรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ วัยท างาน
ยังคงเป็นปัญหาของประเทศไทย จากการที่พูดคุยกับทันตแพทย์อ่ืนๆ ในงานประชุมทันต
แพทย์นานาชาติเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดฟันตามแฟชั่น แต่
ส าหรับไทยกลับมีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านโลกออนไลน์มากมาย และยังมีบริการจัดฟันตาม
บ้าน ตามคอนโดมิเนียม หรือแม้กระท่ังร้านเสริมสวย ที่ส าคัญผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์ ซึ่ง
เสี่ยงรับอันตรายจากการจัดฟันไม่ได้มาตรฐาน 
“ล่าสุดมีเคสจัดฟันจากหมอเถื่อน ไปรับบริการที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง โดยเพ่ือนพามา
เพราะเป็นห่วง เนื่องจากทราบว่าจัดฟันไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากการตรวจปรากฏว่า ภายใน
ช่องปากมีกลิ่นมาก และฟันผุเต็มไปหมด แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถรักษาความสะอาดได้เลย 
รวมทั้งตัวลวดจากโค้งๆ ก็เริ่มบานออกจากมาตรฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งถือว่าอันตรายมาก
เพราะหากไม่เอาออก อาจไปทิ่มเหงือก ทิ่มปากท าให้เป็นแผล และหากเหล็กไม่มีการฆ่าเชื้อ
อย่างดีพอ อาจท าให้เกิดการติดเชื้อได้ ซึ่งเชื้อที่เสี่ยงจะได้รับจะมีพวกเชื้อเอชไอวี  เชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี เชื้อเริมที่ปาก เชื้อทีบี หรือเชื้อวัณโรค ยิ่งไปรับบริการตามร้านเสริมสวย ตาม
บ้าน ตามตลาดนัด เราไม่มั่นใจว่าจะผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูกมาตรฐานหรือไม่ เพราะปกติการท า
ในคลินิกหรือโรงพยาบาลจะมีตู้อบส าหรับฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะ เพราะการฆ่าเชื้อโ รคด้วย
การแช่แอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อเหล่านี้ได้” 
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 ASTV ผู้จัดการรายวัน 
 คมชัดลึก  
 ไทยโพสต์ 

 

งบรักษาฟัน ขรก.พุ่ง แนะกรมบัญชีกลางปรับระบบ เน้นป้องกัน รักษาเร็ว ลดค่าใช้จ่าย 
50% 
“ทพ.อดิเรก” กรรมการทันตแพทยสภา ชี้ระบบรักษาทันตกรรมสิทธิ์ ขรก.เป็นการรักษาปลาย
เหตุ มีงบเท่าไหร่ก็ไม่พอ หากไม่ป้องกันไว้ก่อน เผยแต่ละปีมี ขรก.รักษาทันตกรรม 6 -7 ล้าน
ครั้ง ครึ่งหนึ่งฟันผุ-เหงือกอักเสบ หากไม่มีการติดเชื้อที่รากฟันก็ไม่มารักษา อีก 20% ต้อง
รักษาประสาทฟัน รากฟัน ทดแทนฟัน หวั่นงบบานปลายพุ่งไม่หยุด ท าระบบพัง แนะจัด
โปรแกรมให้ ขรก.ตรวจฟัน รักษาแต่เนิ่นๆ ระบุทดลองท าร่วมกับบริษัทเอกชนได้ผลดี ลดการ
สูญเสียฟัน ลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่ง 
ทพ.อดิเรก ให้ข้อมูลว่า แต่ละปีมีข้าราชการเจ็บป่วยในช่องปากประมาณ 6-7 ล้านครั้ง โดยไป
รับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ 50% แต่อีก 50% เลือกที่จะไปรักษากับคลินิกเอกชน ส่วน
ใหญ่มีอาการฟันผุและเหงือกอักเสบประมาณ 40-50% ของจ านวนผู้ป่วย และในกลุ่มนี้ แม้
จะฟันผุแต่ถ้าไม่มีการติดเชื้อที่รากฟันก็มักจะไม่มาหาหมอกัน อีกท้ังยังมีอีก 20% ที่ต้องรักษา
ประสาทฟัน รักษารากฟัน รวมทั้งการทดแทนฟัน ดังนั้น ระบบในตอนนี้เป็นการรักษาที่ปลาย
เหตุ ถึงจะมีงบกี่บาทก็ไม่พอถ้าไม่ป้องกันรักษาไว้ก่อน การมารักษาที่ปลายเหตุจะท าให้ระบบ
พังหมด 
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 คม ชัด ลึก 
 กรุงเทพธุรกิจ 
 กรมประช าสัมพันธ์ 
 ส านักข่าวไทย 
 INN 

 

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิด
ประชุมพัฒนาสุขภาพนักเรียน“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ด้านสุขภาพ” สร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานโดยมีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการทั่ว
ประเทศเข้าร่วมกว่า 600คนพร้อมเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันใน 6
หน่วยงานเพื่อร่วมมือพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่รร.แอมบาสเดอร์กทม. 
รัฐบาลมีนโยบาย“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้”ลดความเคร่งเครียดจากการเรียนเนื้อหามาเป็น
กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์สนุกสนานเสริมสร้างทักษะด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมใน
ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขร่วมสนับสนุนนโยบายนี้โดยสั่งการให้บุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับด าเนินการดังนี้  1.สนับสนุนการจัดกิจกรรม“เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาในพ้ืนที่ 2.
เตรียมเด็กวัยเรียนให้พร้อมเรียนรู้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยร่วมกับทางโรงเรียนตรวจคัด
กรองสายตาและส่งต่อแก้ไขหากพบความผิดปกติ 3.จัดกิจกรรมบนฐานของ“หน้าต่างแห่ง
โอกาส” แต่ละช่วงวัยหรือช่วงชั้นเรียน 4.ให้ความส าคัญกับการลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงเน้นก่อให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพทักษะการมีสุขภาพและ
ชีวิตที่ดีสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการด าเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนปัญหา
สุขภาพและต้นทุนทางสังคมในพื้นที่ 
นพ.โสภณเมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในเด็กไทยพบปัญหาภาวะสายตาผิดปกติที่
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับที่เด็กใช้สายตาผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้นการรับ
แสงและการเพ่งมองจอเป็นเวลานานส่งผลให้กล้ามเนื้อตาเมื่อยล้าหรืออาจท าให้จอตาเสื่อมไว
ขึ้นและน าไปสู่ภาวะตาบอดหรือตาเลือนรางได้หากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา
อย่างเหมาะสมและทันเวลาเพราะสายตาและการมองเห็นคือจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่พัฒนาการ
ทางสมองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เกิดกระบวนการจดจ าคิดและสร้างสรรค์จนกลายเป็น
การเรียนรู้ความฉลาดและน าไปสู่พัฒนาการด้านอื่นตามมา ข้อมูลจากการส ารวจโดยครูในเด็ก
ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียน17 แห่งในปี2555 พบสายตาผิดปกติร้อยละ
6.6 จ าเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ4.1 คาดว่าทั่วประเทศมีเด็กที่จ าเป็นต้องใส่แว่นตา
ประมาณ2.6 แสนคนเพื่อลดปัญหาการตาบอดจากสายตาผิดปกติ 
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รมว.สธ.ไทยร่วมเวทีเตรียมการส าหรับการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่น 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ร่วมการ
อภิปรายเรื่องการเงินการคลังที่ยั่งยืนส าหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับผู้น าระดับโลก
เช่น พญ.มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกในการประชุมเตรียมการส าหรับ
การจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 (Preparatory Meeting for the Global Fund’s Fifth 
Voluntary Replenishment 2017-2019) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ตอบประเด็น
ค าถามส าคัญ 3 เรื่อง คือ 1.ความส าคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพต่อประเทศไทย 2.การ
เตรียมการของไทยเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากการสนับสนุนของกองทุนโลก และ3.การท างานเป็น
หุ้นส่วนกับกองทุนโลก 

ส าหรับการเตรียมการของไทยเพ่ือการเปลี่ยนผ่านจากการสนับสนุนของกองทุนโลก นั้นไทยได้มี
การเตรียมการมานานแล้วจากการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกมาตั้ งแต่
ปี 2546 รวมทั้งความร่วมมือของท้องถิ่น และความส าเร็จของการบรรจุการรักษาและ
ป้องกัน 3 โรคนี้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง อีกทั้งไทยได้เตรียมแผนในระยะเปลี่ยนผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก
ไว้ โดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ได้เตรียมการด้านการเงินในการจัดการปัญหาครอบคลุมทั้ง 3 โรค ใช้กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งการจัดบริการกลุ่มประชาการ
เสี่ยง เช่น กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ แรงงานข้ามชาติ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และกลุ่ม
คนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นความท้าทายส าคัญในการด าเนินงาน 

 คม ชัด ลึก 
 

อย. ติวเข้มเทคนิคการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน ป้องกันปัญหานมโรงเรียน
ไม่ได้คุณภาพ 
อย. จัดอบรมทบทวนเทคนิคการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน ทั้งชนิดนมพาสเจอร์
ไรส์และ นมยูเอชที เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลด ปัญหานมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเป็นโครงการที่
รัฐบาลจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและ ภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization : FAO) ได้แนะน าให้เด็กได้ดื่มนมเพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
อันจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับ
ระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ตลอดจนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้สามารถขายน้ านมดิบได้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ เด็ กนักเรียนได้ดื่มนมอย่าง จริ งจั ง  ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน รวมทั้งติดตามเฝ้า
ระวังคุณภาพมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมายังคงพบปัญหาด้านคุณภาพ และความปลอดภัย 
โดยเฉพาะปัญหานมจับตัวเป็นก้อน นมใส นมบูด อันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้ง
ในระหว่าง กระบวนการผลิต ขนส่ง และการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
คณะกรรมการก ากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ได้น ามาทบทวนยุทธศาสตร์ พัฒนาโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมในส่วนการก ากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย และ พบว่าปัญหาหนึ่ง คือ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมีการหมุนเวียนภาระหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ท า
หน้าที่ตรวจ ประเมินสถานที่ผลิตได้เพ่ิมพูนทักษะและเทคนิคการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนทั้งชนิด พาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที อย. จึงได้จัดการอบรมทบทวน
เทคนิคการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ นมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอช
ที ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 

 


