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การแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย 
 
๑. ขอเท็จจริง 

 นับแตอดีตจนถึงปจจุบันความสัมพันธระหวางผูปวยกับผูใหการดูแลรักษาเปนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของ
กระบวนการดูแลสุขภาพ ไมวาจะเปนระบบการแพทยแผนปจจุบันหรือระบบการดูแลสุขภาพแบบอ่ืน ๆ 
ผูใหการดูแลรักษาจะตองทำหนาที่เปนที่พึ่งใหกับผูปวยที่ตองการความชวยเหลือ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม
เปนตัวกำกับ และผูปวยจะตองใหความเช่ือถือและยอมปฏิบัติตามคำแนะนำ จึงจะเกิดกระบวนการดูแลรักษาท่ี
สมบูรณขึ้นได แตปจจุบันความสัมพันธไดแปรเปลี่ยนไปดวยเหตุปจจัยตาง ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของการ
ดูแลสุขภาพที่กลายเปน “บริการ” อยางหน่ึง ที่มีผูใหบริการฝายหนึ่งกับผูรับบริการอีกฝายหนึ่ง การบริการ
กลายเปนสิทธิของประชาชนและยังมีการพัฒนาบริการไปในรูปของการขายบริการเพิ่มมากข้ึน ความสัมพันธ
ระหวางกันจึงเริ่มเปล่ียนไปจากเดิม แตเนื่องจากระบบการดูแลสุขภาพมีความซับซอนและใหผลที่ไมแนนอน
ตายตัวเสมอไป ผลลัพธจึงอาจไมเปนไปตามที่ตองการและเหตุไมพึงประสงคสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ จึงมักกอให
เกิดความขัดแยง ที่ลุกลามเปนกรณีพิพาทนำไปสูการฟองรองมากข้ึน 
 การรองเรียนและฟองรองเปนหนทางหนึ่งในการเรียกรองความเปนธรรมของประชาชนที่ไดรับความ
เสียหายหรือผลกระทบจากระบบการดูแลสุขภาพ  ซึ่งในหลายปที่ผานมาสังคมไทยมีการพัฒนาใหประชาชน
สามารถเขาถึงกระบวนการเพื่อการเรียกรองความเปนธรรม ไดอยางสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  มีการพัฒนากลไก
เดิมและเพ่ิมเติมชองใหม ๆ ทั้งกลไกที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน กลไกและชองทางของสถานพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม การฟองรองผาน
ระบบศาล และชองทางอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีการสรางเครือขายเพื่อชวยเหลือกันเองในการเรียกรอง
ความเปนธรรม เชน เครือขายผูเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย รวมถึงมีการพัฒนากลไกทางกฎหมาย 
เชน พรบ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีชวยใหกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมนั้นมีความรวดเร็ว
มากขึ้น  
 กระบวนการทางจริยธรรมของแพทยสภา เปนชองทางการรองเรียนในระบบการดูแลสุขภาพชองทาง
แรก ๆ ท่ีถูกกำหนดขึ้นอยางเปนทางการท่ีไดรับการบัญญัติไวในกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาสถิติการรอง
เรียนแพทยตอแพทยสภาในระยะเวลาประมาณ ๓๐ ปที่ผานมา พบวาในชวงแรกนั้นมีการรองเรียนไมมากนัก 
ในบางปเพ่ิมขึ้นสวนบางปก็ลดลง โดยที่ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๔๒ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางชา ๆ ซึ่งการ
เพิ่มข้ึนนั้นสวนหนึ่งเกิดจากการปรับหลักเกณฑในการรองเรียนใน พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
นโยบายในบางชวงของแพทยสภาที่สงเสริมใหประชาชนไดใชชองทางนี้ในการเรียกรองความเปนธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ แมมีการเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดดเมื่อเทียบกับชวงเวลากอนหนานั้น แตหลังจากน้ัน
มาก็ไมไดมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในบางปมีจำนวนการรองเรียนที่ลดลง ซึ่งแนวโนมที่เปล่ียนแปลงไปน้ี
มีผลมาจากปจจัยหลายประการ เชน การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ หรอืนโยบาย การปรับกระบวนการ นอกจากน้ัน
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ยังเน่ืองจากการมีชองทางใหม ๆ ที่ทำใหประชาชนไดรับการชวยเหลือดูแลในกรณีไดรับความเสียหายจากระบบ
การดูแลสุขภาพอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น ตัวอยางหนึ่งคือกระบวนการตามมาตรา ๔๑ ของ พรบ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งพบวาในชวงที่ผานมามีการใชชองทางดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  
 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเภทสถานพยาบาลท่ีแพทยถูกรองเรียนนั้น พบวาจากขอมูลการรองเรียนแพทย
ตอแพทยสภาในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีการรองเรียนใหม จำนวน ๑๙๑ ราย เปนการรองเรียนแพทยที่ปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชนประมาณรอยละ ๕๖ สวนการรองเรียนแพทยในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลสถานพยาบาลสวน
ใหญของประเทศ มีเพียง ๖๒ รายเทาน้ัน ซึ่งหากเทียบสัดสวนการรองเรียนตอจำนวนสถานพยาบาลแลวจึงมี
อัตราการรองเรียนตอสถานพยาบาลต่ำกวาภาคเอกชนมาก โดยเฉพาะในกรณีของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีจำนวน
มากกวา ๗๐๐ แหง แตมีแพทยที่ถูกรองเรียนเพียง ๒๕ ราย 
 ในสวนของการฟองรองตอศาลน้ัน จากการสำรวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๑ ซ่ึงไดรับขอมูลตอบกลับจากโรงพยาบาลของรัฐใน ๔๖ จังหวัด และโรงพยาบาลเอกชน ๑๔๓ แหง 
พบวา มีการยื่นฟองทั้งในคดีแพงและคดีอาญา โดยนอกจากวิชาชีพแพทยซึ่งถูกฟองรองมากท่ีสุดแลว ยังมีการ
ยื่นฟองพยาบาลและทันตแพทยดวย สวนการยื่นฟองสถานพยาบาล/หนวยงานนั้น พบวาในจำนวนรวม ๘๓ คดี
นั้น มีการฟองรองภาคเอกชนมากกวาเล็กนอย แตหากเปรียบเทียบโดยใชอัตราสวนการฟองรองตอสถานพยาบาล
แลว พอจะประมาณการไดวาในภาคเอกชนจะมีอัตราสวนที่สูงกวามาก  
  จากสถิติการรองเรียนและฟองรองที่วิเคราะหมานี้ เปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาปญหาความสัมพันธ
ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยนั้น มีจำนวนไมนอยท่ีนำไปสูการรองเรียนและการฟองรอง 
โดยที่ไมไดจำกัดอยูเพียงวิชาชีพแพทยเทานั้น รวมทั้งเปนสถานการณที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติ
งานอยูในทุกภาคสวน ดังน้ันปญหาการฟองรองจึงไมไดจำกัดอยูเฉพาะระบบการดูแลสุขภาพในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนเทานั้น  
 ปญหาการฟองรองน้ีเปนสัญญาณบอกถึงวิกฤติความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย ซึ่งตองการการวิเคราะหปญหาอยางรอบดานและการรวมมือกันแกไข 
 
๒. สาเหตุของปญหา 

 ปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย มีการฟองรองเปนปรากฏการณ 
ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่วิกฤติ จากผลการศึกษาตาง ๆ พบวา มีสาเหตุสำคัญ ๓ ประการคือ ความรูสึก
ไมไดรับความเปนธรรม ความสัมพันธที่ไมดี และความตองการใหมีการปรับปรุง แกไขความผิดพลาด 
 
๓. รากฐานของปญหา 

 หากวิเคราะหปญหาใหกวางขวางและลึกซึง้มากข้ึน จะพบวาความขดัแยงกบัการเกิดเหตกุารณไมพงึประสงค
เปนสิ่งที่เปนเหตุและผลของกันและกัน และรากฐานของปญหานั้นเกิดจากปญหาในระบบการดูแลสุขภาพ และ
เกิดจากความไววางใจท่ีลดลง ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบของปญหาที่นำไปสูการฟองรองแพทยไดดังภาพ 
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๔. ปญหาที่อาจมองไมเห็น 

 ปญหาในระบบการดูแลสุขภาพน้ัน มีพื้นฐานสวนหนึ่งมาจากส่ิงที่นักวิชาการเรียกวา “ความรุนแรง” 
(Violence) ท่ีแทรกอยูทั่วไปในระบบการดูแลสุขภาพ ซึ่งหากพิจารณาโดยอาศัยแนวคิดของ โยฮัน กัลตุง 
(Johan Gultung) นักวิชาการดานสันติภาพชั้นนำของโลก สามารถแบงความรุนแรงที่ปรากฏในสังคมออกได
เปน ๓ ประเภท ไดแก ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เปนความรุนแรงที่เห็นอยางชัดเจน เพราะกอ
ใหเกิดความเสียหายตอรางกาย ชีวิต ทรัพยสิน และความตองการพื้นฐานของมนุษย ความรุนแรงเชิงโครงสราง 
(Structural Violence) เปนความรุนแรงที่ไมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน แตหมายถึงโครงสรางที่ทำใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางคนกลุมตาง ๆ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) ไดแกวัฒนธรรมท่ี
ใหความเห็นชอบกับความรุนแรง ซึ่งทฤษฎีทางการแพทยแผนปจจุบันที่มองไมเห็น “ความเปนมนุษย” รวมถึง
วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรทางการแพทยบางสวน แฝงไปดวยความรุนแรงที่ไมปรากฏใหเหน็อยางชัดเจน
ประเภทนี้ ความรุนแรงเหลานี้ สวนหนึ่งก็เปนสาเหตุทำใหเกิดความขัดแยง และอาจเปนสาเหตุของการเกิด
เหตุการณไมพึงประสงคขึ้นได เชน คนยากจนท่ีเปนมะเร็งตองเสียชีวิตเพราะไมมีโอกาสไดรับการรักษาเนื่อง
จากยามีราคาแพง ผูปวยปวดเร้ือรังที่ถูกละเลยจนตองพิการเพราะโรคที่เปนสาเหตุการปวดไมไดรับการดูแลรักษา
อยางถูกตอง เปนตน  
 
๕. หลักการที่สำคัญในการดำเนินการแกปญหา 

 ในการดำเนินการเพ่ือแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย ทุกฝาย
ที่เกี่ยวของจำเปนตองยึดหลักการสำคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๕.๑ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย (Humanized Health Care)  

 วัฒนธรรมไทยท่ีเปนพื้นฐานวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดมาต้ังแตอดีต คือวัฒนธรรมน้ำใจ ซึ่งเปนเรื่อง
ของจิตใจท่ีมีความเอื้อเฟอเผื่อแผมีความปรารถนาดีตอกนั พรอมที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเมตตากรุณา
ใหกับคนอื่น อีกฝายหนึ่งก็มีความกตัญู มีความรูสึกเปนบุญคุณ ในระบบการดูแลสุขภาพซึ่งเปนระบบหนึ่งของ
สังคมไทยก็มีความจำเปนที่ควรยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงามนี้เปนพื้นฐานในการทำงานดวย ซึ่งในปจจุบันกำลังมีการ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีหัวใจของความเปนมนุษยอยูแลว จึงควรสนับสนุนหลักการนี้ใหมีการขยาย
ตอไปอยางตอเน่ือง 
 ๕.๒ การเสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน (Trust)  

 พื้นฐานสำคญัของระบบการดแูลสขุภาพคอืความไววางใจซึง่กนัและกนั ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย เหมือนในอดีตที่บุคลากรทางการแพทยจะใหความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูปวย
และประชาชนเปนหลัก โดยจะไดรับความเคารพนับถือและไววางใจจากผูปวยและสังคมที่จะมอบอำนาจใหการ
ดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิต ความไววางใจซึ่งกันและกันนี้มีผลใหการดูแลมีประสิทธิผลขึ้นและแมเกิดเหตุอัน
ไมพึงประสงคก็ยังคงรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางกันไวได แตปจจุบันความสัมพันธดังกลาวแปรเปล่ียนไปดวย
เหตุปจจัยหลายประการ ฉะน้ันหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกฝายตองยึดถือคือ การรวมกันเสริมสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกันใหแนนแฟนดังเดิมโดยเร็ว 
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 ๕.๓ การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (Participation)  

 ปญหาความไมเขาใจกันระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยสงผลกระทบอยางกวางขวาง
ตอสังคม และมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว หลายฝายเรงเสนอหนทางแกปญหาที่ตางคิดวาเปนหนทางที่ดี
ที่สุด แตเน่ืองจากปญหาน้ีมีความซับซอน ออนไหวและไมสามารถตัดสินถูกผิดไดโดยมาตรฐานหรือวิธีคิดอยาง
ใดอยางหนึ่ง การดำเนินการแตละอยางอาจสงผลดีในดานหนึ่งแตก็อาจสงผลเสียในอีกดานหนึ่ง เนื่องจากแตละ
ฝายมักยึดผลประโยชนของฝายตนเปนที่ตั้ง ขาดการมองปญหาอยางรอบดาน ดังนั้นหลักการสำคัญที่ตองยึด
เปนหลักในการทำงานจึงจำเปนตองอาศัยการมีสวนรวมอยางกวางขวางของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตั้งแตการ
รวมกันหาทางออกโดยเปดใจรับฟงซึ่งกันและกัน จนถึงการนำหนทางน้ันไปดำเนินการทั้งการทำงานรวมกันและ
การดำเนินการตามบทบาทหนาที่ของตน โดยมีเปาหมายในการสรางความสันติและสุขภาวะของสังคมรวมกัน 
 
๖. กรอบแนวคิดมาตรการเพ่ือแกปญหา 

 ปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทยเปนปญหาที่ซับซอน จึงตองมีการแกไขอยางเปนระบบโดย
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย เพราะการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งอาจสรางผลกระทบท้ังในแงบวก
และลบกับสวนอื่น ๆ ได ดังน้ันจึงอาจกำหนดกรอบมาตรการการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทย
ในเชิงระบบ โดยมีมาตรการหลักที่ครอบคลุมตั้งแตการปองกันการเกิดปญหา (การปองกันระดับปฐมภูมิ) จนถึง
การจัดการเม่ือเกิดปญหาแลวตั้งแตตนจนจบ (การปองกันระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ) โดยมีมาตรการสนับสนุน
ใหการจัดการมีความสมบูรณและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยควรกำหนดเปาหมายหลักที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 
๑) การทำใหระบบบริการทางการแพทยมีความปลอดภัย (Patient safety) ๒) การทำใหเกิดความเปนธรรม
กับทุกฝาย (Justice) และ ๓) การธำรงรักษาความสัมพันธ (Relationship) ท้ังความสัมพันธในการดูแลรักษา 
(Healing relationship) ระหวางผูปวยกับแพทย ตลอดจนความสมานฉันทและรวมมือกันในสังคมเพื่อพัฒนา
ใหระบบสุขภาพเปนที่พึ่งของสังคมในระยะยาว และมีเปาหมายสูงสุดคือ การทำใหคนมีสุขภาพดีและสังคมมี
สุขภาวะ จึงสามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดการปญหาในเชิงระบบไดดังภาพ 
 

1. ���
)������"#��

2. ����%�&�%�%

3. ���
����������
����!����%

�������	
��
�����������
������������

��������� 	
�����

�����������
���

������������

 จากการระดมความเห็นของหลายฝาย สามารถนำขอเสนอตาง ๆ มากำหนดเปนมาตรการตาง ๆ ได
เปน ๓ มาตรการหลัก และ ๑๑ มาตรการยอย ดังนี้ 
 ๖.๑ มาตรการจัดการปญหา ประกอบดวย ๓ มาตรการยอย คือ ๑) การเยียวยา ๒) การจัดการความ
ขัดแยงและฟนฟูความสัมพันธ และ ๓) การชวยเหลือประชาชน และบุคลากร 
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 ๖.๒ มาตรการสนับสนุน ประกอบดวย ๔ มาตรการยอย คือ ๑) การบริหารความเสี่ยง ๒) การจัดการ
ความรู ๓) การสรางเสริมความเขาใจและเจตคติที่ดีระหวางผูปวยกับแพทย และ ๔) การพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน 
 ๖.๓ มาตรการสรางเสริมและปองกัน ประกอบดวย ๔ มาตรการยอย คือ ๑) การบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาระบบบริการ ๒) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ ๓) การจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ และ 
๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย (Humanized Health Care) 
 
๗. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๑๓ 
 
 


