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บทนำ�
หลัก confidentiality หรือหลักความลับของผู้ป่วย
เป็นหลักการทางจริยศาสตร์สากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับและ
ปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องตั้งแต่สมัยกรีกและ
ค่อนข้างมีลักษณะเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลก อาจจะ
แตกต่างกันบ้างในส่วนของกฎหมายที่บัญญัติข้อยกเว้น
ต่างๆซึ่งทำ�ให้แพทย์สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้บงั คับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการ
กล่าวถึงข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลในกฎหมาย และ
กฎหมายได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีสถานะเป็นความ
ลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะเปิดเผยมิได้ และยังได้บัญญัติถึง
ข้อยกเว้นกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการด้านสุขภาพอาจเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวได้คือต้องได้รับความยินยอมหรือมีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัตใิ ห้ตอ้ งเปิดเผยแต่กฎหมายมาตราดังกล่าว
ยังค่อนข้างมีปัญหาในการตีความและการปรับใช้ การ
ศึกษาถึงหลักชีวจริยศาสตร์สากลเกีย่ วกับ confidentiality
จะช่วยให้แพทย์ได้แนวทางในการตีความให้กฎหมาย
มาตราดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย
ควบคู่ไปกับการรักษาสิทธิผู้ป่วย
Privacy และ confidentiality
Privacy หรือความเป็นส่วนตัว หมายถึง สิทธิของ
บุคคลในการเป็นอิสระจากการถูกเปิดเผยรายละเอียด
เกีย่ วกับตัวตนหรือการล่วงรูถ้ งึ ความเป็นตัวตนโดยบุคคล
อื่น1 ซึ่งในตำ�รากฎหมายต่างประเทศจะอธิบาย privacy
๗๘

อย่างสั้น ๆ ว่า “right to be left alone” หรือสิทธิในการ
อยู่คนเดียว Allen2 ได้แบ่งลักษณะของความเป็นส่วนตัว
ออกเป็นสามรูปแบบ ได้แก่
- Physical privacy หรือความเป็นส่วนตัวด้าน
ร่างกาย หมายถึง ความเป็นอิสระจากการถูกสัมผัสโดย
ผู้อื่น หรือการเปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้กับ
ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วย
จะทำ�การสละความเป็นส่วนตัวด้านร่างกายให้กบั แพทย์
ก่อนเริ่มการรักษาพยาบาลผ่านกระบวนการ informed
consent แพทย์จงึ สามารถดำ�เนินการตรวจร่างกายผูป้ ว่ ยได้
ดังนั้นแพทย์ผู้รักษาย่อมถูกจำ�กัดให้สัมผัสร่างกายของ
ผู้ ป่ ว ยได้ เ ฉพาะเพื่ อ การรั ก ษาพยาบาลเท่ า ที่ จำ � เป็ น
นอกจากนี้หลัก physical privacy ยังกำ�หนดให้แพทย์
มีหน้าทีต่ อ้ งปกป้องผูป้ ว่ ยจากการถูกเปิดเผยร่างกายโดย
ไม่จ�ำ เป็นหรือก่อให้เกิดความน่าอับอายกับผูป้ ว่ ยอีกด้วย
- Informational privacy หรือความเป็นส่วนตัว
ด้านข้อมูล หมายถึง สิทธิในข้อมูลส่วนตัวและการปกป้อง
มิให้ขอ้ มูลนัน้ ๆ ถูกเปิดเผย จะเห็นได้วา่ privacy ลักษณะ
นี้มีความใกล้เคียงกับหลัก confidentiality มากแตกต่าง
กันในรายละเอียดโดยที่ privacy มักเป็นประเด็นเรือ่ งสิทธิ
ส่วนบุคคล แต่ confidentiality มักครอบคลุมไปถึงหน่วย
งานของรัฐ หรือบุคคลที่ได้รับรู้ข้อมูลส่วนบุคคล ทำ�ให้
หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลนั้น ๆ มีหน้าที่ต้องคุ้มครอง
ข้อมูลทีต่ นได้มาจากบุคคลธรรมดาหรือผูป้ ว่ ย มิให้บคุ คล
ที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลนั้น แต่ในการให้บริการทางการ
แพทย์นนั้ แพทย์ผรู้ กั ษาพยาบาลจำ�เป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
การเจ็บป่วยของผู้ป่วยให้กับแพทย์ที่ร่วมดูแล ดังนั้นเพื่อ
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รักษาสิทธิผปู้ ว่ ย แพทย์ควรสือ่ สารระหว่างกันเฉพาะข้อมูล
ที่จำ�เป็นต้องใช้ในการรักษาพยาบาลเท่านั้น
- Decisional privacy หรือความเป็นส่วนตัวใน
การตัดสินใจ หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจโดย
ไม่มีการรบกวนจากบุคคลอื่นหรือรัฐ เช่น สิทธิในการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งต้องเป็นความลับ หลัก decisional
privacy มีความใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กบั หลัก autonomy
หรือ right to self-determination เพราะผูป้ ว่ ยจะสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างอิสระก็ตอ่ เมือ่ ไม่มผี อู้ นื่ ทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือ
ผู้ป่วยมาล่วงรู้การตัดสินใจของผู้ป่วย
Confidentiality หรือหลักความลับของผู้ป่วย
มีความใกล้เคียงกับหลักinformation privacy คือการ
ที่แพทย์ต้องไม่ทำ�ให้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ป่วยเป็นที่เปิด
เผยต่อสาธารณชน แพทย์มหี น้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามสิทธิ
ผู้ป่วยในการรักษาความลับทั้งในทางตรงคือ ไม่เปิดเผย
ข้อมูลทีไ่ ด้มาให้กบั บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องรับรู้ และทางอ้อม
คือ สถานพยาบาลต้องมีมาตรการในการรักษาความลับ
ของผู้ป่วยไม่ให้บุคคลอื่นมายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ใน
สถานพยาบาล
หลัก confidentiality นัน้ ได้รบั การยอมรับกันมา
ตัง้ แต่สมัย Hippocrates เมือ่ ๓๐๐๐ ปีกอ่ น โดยไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงในเนือ้ หาสาระมากนัก ซึง่ Hippocratic Oath
ที่เกี่ยวข้องกับหลักความลับของผู้ป่วยมีเนื้อหาดังนี3้

“A physician shall respect a patient’s right
to confidentiality. It is ethical to disclose confidential
information when the patient consents to it or when
there is a real and imminent threat of harm to the
patient or to others and this threat can be only
removed by a breach of confidentiality.”
ข้ อ แตกต่ า งที่ สำ � คั ญ ระหว่ า ง International
Code of Medical Ethics ของ WMA กับ Hippocratic
oath คือการระบุขอ้ ยกเว้นให้แพทย์สามารถเปิดเผยความ
ลับของผู้ป่วยได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางจริยธรรม
คือการคุ้มครองภัยต่อบุคคลที่สาม
ความสำ�คัญของหลักความลับของผู้ป่วยอยู่
ที่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
(doctor-patient relationship) การรักษาพยาบาลหรือการ
ให้บริการสาธารณสุขจะเป็นไปอย่างราบรืน่ เมือ่ แพทย์และ
ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และผู้ป่วยมีความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจแพทย์วา่ แพทย์จะนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ในการรักษาพยาบาลเท่านัน้ ผูป้ ว่ ยจึงจะให้ความร่วมมือ
ในการรักษาพยาบาลและเคารพในความเป็นผู้มีวิชาชีพ
ของแพทย์

ข้อยกเว้นของหลักความลับของผู้ป่วย
หลักความลับของผู้ป่วยเป็นสิทธิประเภทหนึ่ง
“”What I may see or hear in the course of ดังนั้นผู้ป่วยย่อมสามารถสละสิทธิดังกล่าวได้ เมื่อผู้ป่วย
the treatment or even outside of the treatment in ได้ให้ความยินยอมกับแพทย์ในการเปิดเผยความลับของ
regard to the life of men, which on no account one ผูป้ ว่ ย แพทย์กส็ ามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่
must spread abroad, I will keep to myself holding สาม หรือสาธารณชนได้ ในเวชปฏิบัติทั่วไปได้แก่ กรณีที่
such things shameful to be spoken about.”
แพทย์เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือ
การแจ้งผลการตรวจบางอย่างให้กับญาติผู้ป่วย กรณีนี้
ในการประชุมของแพทยสมาคมโลก (World แพทย์ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเสมอ
Medical Association) ในปีค.ศ. ๑๙๔๙ ที่ประชุมได้ ก่อนเปิดเผยข้อมูลเสมอ
ยอมรับร่าง International Code of Medical Ethics
นอกจากความยินยอมของผูป้ ว่ ยเอง แพทย์อาจ
ซึ่งเป็นการดัดแปลง Hippocratic oath ให้เข้ากับสมัย จะมีเหตุให้สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยในกรณีอ่ืน
ใหม่ หลังจากการแก้ไขครั้งล่าสุดในปีค.ศ. ๒๐๐๖ หลัก ได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมซึง่ กรณีดงั กล่าวมักจะเป็น
confidentiality ได้ถูกระบุเอาไว้ดังนี้
ประเด็นเรื่องประโยชน์สาธารณะ (public interest) อื่นที่
เหนือกว่าสิทธิผปู้ ว่ ยในการรักษาความลับ เนือ่ งจากสิทธิ
๗๙
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ในข้อมูลนั้นมีสถานะเป็นสิทธิส่วนบุคคล โดยทั่วไปแล้ว
เหตุที่จะทำ�ให้แพทย์สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้
นั้นเป็นได้เป็นสามกลุ่ม1 ได้แก่
Duty to warn – การป้องกันบุคคลทีส่ ามเป็นการ
อนุญาตให้แพทย์ทลี่ ว่ งรูข้ อ้ มูลทีส่ �ำ คัญบางอย่างสามารถ
เปิดเผยความลับของผู้ป่วยเพื่อเป็นเตือนบุคคลที่สาม
(third party) ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น ใน
ศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ประเด็นสำ�คัญที่ทำ�ให้แพทย์เปิด
เผยข้อมูลมักเป็นเรื่องโรคระบาดในชุมชน ในปัจจุบัน
หลังจากเกิดคดีส�ำ คัญในสหรัฐอเมริกาในปี คือ Tarasoff
v. the Regents of the University of California ซึ่งใน
คดีดังกล่าวจิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยพบว่านักศึกษา
ชายที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชของตนเองมีความคิดที่จะทำ�ร้าย
นักศึกษาหญิงอดีตคนรัก แต่จิตแพทย์ไม่ได้ทำ�การเตือน
ผู้เสียหายและครอบครัวถึงภัยที่กำ�ลังจะเกิด เป็นเหตุให้
ผูเ้ สียหายเสียชีวติ โดยผลของการกระทำ�ของผูป้ ว่ ย ผลจาก
คดีดังกล่าวหลักการป้องกันบุคคลที่สามจึงเป็นที่ยอมรับ
ว่าเป็นข้อยกเว้นหลักความลับของผู้ป่วยที่เป็นสากล ถึง
แม้กฎหมายในประเทศนั้น ๆ จะไม่ได้บัญญัติไว้ถึงกรณี
ทีจ่ �ำ เพาะ แต่ถา้ แพทย์เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลผูป้ ว่ ยนัน้
เป็นหนทางเดียวในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น แพทย์ก็
สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยได้ (ในประเทศไทย
จะเข้าได้กับหลักกฎหมายอาญาเรื่องการกระทำ�ความ
ผิดด้วยความจำ�เป็นซึ่งกฎหมายอาญากำ�หนดให้ไม่ต้อง
รับโทษ แต่ในปัจจุบันมีพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะแล้ว)
Reportable conditions – หลักการข้อนี้มีหลัก
พื้นฐานมาจากduty to warn โดยรัฐได้ยอมรับว่ามีข้อมูล
ด้านสุขภาพบางอย่างทีม่ คี วามสำ�คัญต่อสาธารณชนหรือ
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำ�คัญ รัฐจึงใช้อำ�นาจนิติ
บัญญัตหิ รือบริหารออกกฎหมายให้บคุ ลากรสาธารณสุข
แจ้งข้อมูลที่ได้จากการดูแลผู้ป่วยมายังหน่วยงานของรัฐ
เรียกหลักการข้อนี้ได้ว่าเป็น duty to protect the public
health ตัวอย่างเช่น โรคติดต่อที่สำ�คัญ, ภาวะเด็กถูก
ทารุณกรรม โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายลายลักษณ์อักษรใน
ประเทศนัน้ ๆ เช่น ในสหรัฐอเมริกากำ�หนดให้แพทย์ทหี่ อ้ ง
ฉุกเฉินต้องรายงานผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอาวุธปืนทุกราย

เนื่องจากปัญหาการใช้ปืนในประเทศมีความรุนแรงมาก
Minors and incompetent patient – ในการดูแลรักษา
บุคคลที่ขาดความสามารถในการตัดสินใจเช่นเด็ก หรือ
ผู้ป่วยจิตเวช แพทย์อาจต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพให้
กับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการรักษา
พยาบาลหรื อ ให้ ค วามยิ น ยอมแทนผู้ ป่ ว ย ด้ ว ยเหตุ นี้
แพทย์จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยให้กับบุคคลอื่นที่
ร่วมดูแลผู้ป่วยได้
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
ก่อนทีจ่ ะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐กฎหมายที่วางหลักเรื่องการรักษา
ความลับของผู้ป่วยโดยแพทย์ คือ ประมวลกฎหมาย
อาญา ในหมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา
๓๒๓ มีเนื้อหาดังนี้
มาตรา ๓๒๓ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับ
ของผู้อ่ืน โดยเหตุ ที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุ
ที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจำ�หน่ายยา นาง
ผดุงครรภ์ ผูพ้ ยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือ
ผูส้ อบบัญชีหรือโดยเหตุทเี่ ป็นผูช้ ว่ ยในการประกอบอาชีพ
นัน้ แล้วเปิดเผยความลับนัน้ ในประการทีน่ า่ จะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ…
ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรค
แรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือได้มา
ในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสีย
หายแต่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
สังเกตว่าผูท้ มี่ หี น้าทีใ่ นการรักษาความลับ ได้แก่
ผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๓ รวมทั้งผู้ที่รับการศึกษาอบรม
ในวิชาชีพนัน้ ๆ ด้วย นอกจากนีก้ ารจะมีความผิดฐานเปิด
ความลับตามกฎหมายอาญา ความลับที่เปิดเผยนั้นต้อง
เป็นความลับที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เป็น
เจ้าของความลับด้วย
นอกจากกฎหมายอาญา ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทาง
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จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ คือข้อบังคับแพทยสภาว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๔๙ ข้อ ๒๗ เรื่องการรักษาความลับของผู้ป่วยซึ่ง
ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าว
ผู้ประกอบวิชาชีพจะถูกดำ�เนินการลงโทษทางจริยธรรม
โดยแพทยสภา

บุคคล ผูอ้ นื่ ทีไ่ ม่ใช่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวได้ ความผิดตามมาตรานีจ้ ะสำ�เร็จได้ การเปิดเผย
ข้อมูลสุขภาพของบุคคลต้องมีลกั ษณะทีจ่ ะทำ�ให้เจ้าของ
ข้อมูลเสียหาย ผู้เปิดเผยจึงจะมีความผิดตามมาตรา ๔๙
- ส่วนที่สองของมาตราดังกล่าวมีลักษณะเป็น
ข้อยกเว้นหลักการรักษาความลับของผู้ป่วย ซึ่งจะทำ�ให้
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูล
ด้านสุขภาพได้โดยไม่มีความผิด ซึ่งมีสองกรณีได้แก่ ๑)
บุคคลเจ้าของข้อมูลยินยอมให้เปิดเผย และ ๒) มีกฎหมาย
เฉพาะกำ�หนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น
พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๕ ในส่วนของการคุม้ ครอง
เด็กทีถ่ กู ทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยจากการถูกเลีย้ งดูโดยมิ
ชอบ, พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนของผู้ป่วย
อันตราย หรือพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ในส่วนของ
โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
- ในส่วนท้ายของมาตรานีซ้ งึ่ สร้างปัญหาในการ
ตีความและปรับใช้พอสมควร เนื่องจากมีลักษณะเป็น
ข้อยกเว้น ของข้อยกเว้น โดยในส่วนที่สองของมาตรา ๗
กฎหมายกำ�หนดให้บุคลากรสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคลเมือ่ มีกฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งเปิด
เผย แต่ส่วนท้ายกลับกำ�หนดว่าผู้ใดจะอาศัยอำ�นาจหรือ
สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือ
กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคลทีไ่ ม่ใช่ของตนไม่ได้ ทำ�ให้มปี ญ
ั หาว่ากฎหมาย
ใดบ้างที่ให้บุคลากรสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลได้ ซึ่ง
ทั้งปัญหาของตัวบทและการตีความได้มีผู้อภิปรายไว้
อย่างละเอียดแล้ว โดยมีผู้เสนอให้พิจารณาถึงประโยชน์
สาธารณะที่จะได้เทียบกับประโยชน์ของปัจเจกบุคคลใน
การเปิดเผยความลับ และดำ�เนินการแก้ไขกฎหมายให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น4
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช กฎหมายไทยอีกฉบับที่ได้
รับรองสิทธิของผูป้ ่วยเหล่านีใ้ นการรักษาความลับไว้โดย
เฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๕(๒) และ ๑๖

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความ
ลับของผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วซึ่งตนทราบมา
เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับความยินยอม
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือตามหน้าที่
กฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกที่กำ�หนด
เรื่องสิทธิในข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไว้โดยเฉพาะ
และมุ่งคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่รับบริการ
ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนคือ พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗มีเนื้อหาดังนี้
มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับ
ส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำ�ไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำ�ให้
บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไป
ตามความประสงค์ของบุคคลนัน้ โดยตรง หรือมีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัตใิ ห้ตอ้ งเปิดเผย แต่ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ผูใ้ ดจะ
อาศัยอำ�นาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการหรือกฎหมายอืน่ เพือ่ ขอเอกสารเกีย่ วกับข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้
มาตรา ๔๙ ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต้องระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอัน
ยอมความได้
เนื้อหาในมาตรา ๗ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐สามารถแยกออกได้เป็นสามส่วนคือ
- ส่วนต้นของมาตรา ๗เป็นการกำ�หนดว่าข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคลนั้นมีสถานะเป็นความลับส่วน
๘๑
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มาตรา ๑๕ ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้
…
(๒) ได้รบั การปกปิดข้อมูลเกีย่ วกับการเจ็บป่วย
และการบำ�บัดรักษาไว้เป็นความลับ เว้นแต่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้
…
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วยในประการที่น่าจะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ป่วย เว้นแต่
(๑) ในกรณีทอ่ี าจเกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยหรือผูอ้ น่ื
(๒) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
(๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย

Reportable condition อีกรูปแบบคือโรคที่มี
ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งพระราชบัญญัติโรค
ติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ มาตรา ๗ ได้กำ�หนดให้แพทย์หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ติดต่อที่ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน จึงเป็นข้อยกเว้น
ให้แพทย์สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อ
ต้องแจ้งความเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่...

หรื อ แม้ แ ต่ ใ นพ.ร.บ.สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.
ในมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ๒๕๕๐ ก็มีบทบัญญัติที่กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐเปิด
พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังได้ระบุขอ้ ยกเว้นของหลักการรักษาความ เผยข้อมูลด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ลับของผู้ป่วย ไว้ในลักษณะเดียวกับหลักชีวจริยศาสตร์
สากลคือ duty to warn และ reportable conditions
มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
กฎหมายอื่นที่อนุญาตให้แพทย์สามารถเปิด ประชาชนเกิดขึน้ หน่วยงานของรัฐทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับกรณี
เผยความลับของผูป้ ว่ ยได้ หรือเรียกได้วา่ เป็น reportable ดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบ
conditions ตามกฎหมายไทยได้แก่ พระราชบัญญัติ ต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๙
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง่ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
มาตรา ๒๙ ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำ�ต้องได้
รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามหมวด ๓
สรุป
และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจ
ถึงแม้มาตรา ๗ ของพ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะได้บญ
ั ญัตยิ อมรับหลักความลับของผูป้ ว่ ย
โดยมิชักช้า
แต่มาตราดังกล่าวยังมีปญ
ั หาในการตีความและการปรับ
แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือ ใช้ แต่อย่างไรก็ดี ถ้าแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเข้าใจ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้รักษาพยาบาล ครู ถึงหลักการพืน้ ฐานและความเป็นมาของหลักความลับของ
อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษย์หรือ ผูป้ ว่ ย เช่น หลักความเป็นส่วนตัว การปรับใช้กฎหมายจะ
ลูกจ้างจะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือผูม้ หี น้าที่ เป็นไปตามหลักชีวจริยศาสตร์สากลและเกิดประโยชน์กบั
คุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝ่าย ผู้ป่วยสูงสุด
ปกครองหรือตำ�รวจทราบโดยมิชกั ช้า หากเป็นทีป่ รากฎชัด
หรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจาก
การเลี้ยงดูโดยมิชอบ
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