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มติ ๑.๑๓  การสงเสรมิความสมัพนัธระหวางผูปวยและญาตกิบับคุลากรทางการแพทย 
 
 
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย 
 รับทราบและหวงใย ตอความเปลีย่นแปลงในความสมัพนัธระหวางผูปวยกบัผูใหการดแูลรกัษาท่ีเปนพืน้ฐาน
ทีส่ำคัญที่สุดของกระบวนการดูแลสุขภาพ จากเดิมผูใหการดูแลรักษาเปนที่พึ่งใหกับผูปวย โดยมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเปนตัวกำกับ และผูปวยใหความเชื่อถือและปฏิบัติตามคำแนะนำ ไปสูการดูแลสุขภาพท่ีกลายเปน 
“บริการ” อยางหนึ่ง ที่มีผูใหบริการฝายหนึ่งกับผูรับบริการอีกฝายหนึ่ง และพัฒนาบริการสาธารณสุขในรูปของ
การแพทยเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น จนนำไปสูความขัดแยงที่ลุกลามเปนกรณีพิพาทและนำไปสูการฟองรองมากขึ้น 
 รับทราบ สาเหตหุลกัของปญหาความสมัพนัธระหวางผูปวยและญาตกิบับคุลากรทางการแพทยหลายประการ 
เชน ไมเปดเผยขอมูลซึ่งกันและกัน ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมจากการไดรับบริการสาธารณสุข ภายใตระบบ
บริการสุขภาพท่ีแตกตางกัน ความสัมพันธที่ไมดี ความไมสมดุลระหวางความตองการของผูปวยกับศักยภาพของ
ผูใหบริการและขอจำกัดของบุคลากรและเครื่องมือ และความตองการใหมีการปรับปรุงแกไขความผิดพลาด โดยมี
รากฐานจากปญหาในระบบการดูแลสุขภาพ และเกิดจากความไววางใจท่ีลดลง  
 ยึดมั่น หลักการสำคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย  คือ 
๑) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย ๒) การเสริมสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน  
และ ๓) การสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 รับทราบ เปาหมายในการแกไขปญหาหลักที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การทำใหระบบบริการทางการ
แพทยมีความปลอดภัย  ๒) การทำใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย และ ๓) การธำรงรักษาความสัมพันธ ทั้ง
ความสัมพันธในการดูแลรักษา ระหวางผูปวยกับบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนความสมานฉันทและรวมมือกัน
ในสังคมเพ่ือพัฒนาใหระบบสุขภาพเปนที่พึ่งของสังคมในระยะยาว และเปาหมายสูงสุดคือ การทำใหคนมีสุขภาพดี
และสังคมมีสุขภาวะ  
 ชื่นชม ความคืบหนาในการดำเนินการและมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและ
ญาติกับบุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของคณะทำงานนโยบายสาธารณะเพื่อแกปญหา 
ภายใตคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. เห็นดวยกับการพัฒนานโยบายการสงเสรมิความสัมพนัธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย
ที่อยูระหวางดำเนินการของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 ๒. เห็นชอบกับสาระสำคัญของขอเสนอการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย ตามเอกสารที่ตอทาย 
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 ๓.  ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
     ๓.๑ นำสาระสำคัญของขอเสนอตามมติขอ ๒ ไปเสนอตอคณะกรรมการทีเ่กีย่วของเพื่อประกอบการ
ดำเนินการตอไป 
     ๓.๒ เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายตาง ๆ ทั่วประเทศ
มีการดำเนินงานตามแนวทางการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยที่วางไว
อยางกวางขวาง 
     ๓.๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทยในทางปฏิบัติเพื่อรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกสองป  
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เอกสารตอทายมติ ๑.๑๓ 
สาระสำคัญ ขอเสนอ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย 
 
๑. ขอใหรัฐบาลและรัฐสภาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑  ผลักดันใหนโยบาย “การสรางความสมานฉันทในระบบการดูแลสุขภาพ” เปนวาระสำคัญระดับชาติ โดย
เรงผลักดันการออกกฎหมายวาดวยการคุมครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่อยูในข้ันตอนของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหมีความเปนธรรมกับผูปวย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย และมผีลบังคับใช
โดยเร็ว รวมทั้งเรงผลักดันการออกพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่คางอยูโดยเร็ว 
และเรงผลักดันใหประชาชนสามารถใชบัตรประชาชนในการรับบริการสาธารณสุข 
    ๑.๒  พัฒนากลไกภาครัฐและสนับสนุนกลไกภาคประชาชน เพ่ือทำหนาที่ใหคำปรึกษา ใหขอมูลและชวยเหลือ
ประชาชนในกรณีไดรับความเสียหายจากเหตุการณไมพึงประสงคในระบบการดูแลสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการชวยเหลือ
ดูแลดานจิตใจ รวมทัง้การรกัษาพยาบาลทีต่อเนือ่ง และประสานหนวยงานท่ีเกีย่วของเพ่ือใหความชวยเหลอืครอบครัว
ผูเสียหาย การเปนที่ปรึกษาในกระบวนการดำเนนิคดทีีอ่าจจะเกิดข้ึน รวมทัง้กำหนดแนวทางและกระบวนการเขาถึง
ขอมูลในเวชระเบียนและบันทึกทางการแพทยของผูปวยใหมีความชัดเจนโดยเร็ว 
    ๑.๓  การสรางชองทาง กลไกและกระบวนการดแูลผูรบับรกิารทีม่ปีญหากบัผูใหบรกิาร ในสถานบรกิารทกุระดับ 
โดยใหบุคลากรภายนอกมีสวนรวม 
๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการดังตอไปนี้  
    ๒.๑  จัดใหมีองคกรกลางที่เปนอิสระทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการเสริมสรางระบบการดูแล
สุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษยในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  
    ๒.๒  ทบทวนมาตรฐานและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในระบบการดูแลสุขภาพ โดยใหสอดคลองกับบริบท
และทรัพยากรท่ีมีอยู รวมทั้งสอดคลองกับความตองการและความจำเปนของประชาชน เพื่อใหทั้งประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทยมีความมั่นใจ  
    ๒.๓  พัฒนาระบบสนับสนุนใหมีการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการดูแลที่ได
มาตรฐานในระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย โดยมีระบบการคุมครอง
ผูรายงานและการรักษาความลับของผูปวย 
    ๒.๔  เสริมสรางความเขมแข็งของศูนยสันติวิธีสาธารณสุข ใหมีดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และเปน
กลไกกลางในการแกไขขอขัดแยงที่มีอิสระ สามารถสรางความม่ันใจไดวามีความเปนกลาง มีสวนรวมจากหลายฝาย
โดยเฉพาะองคกรภายนอกและภาคประชาชน  
    ๒.๕  พัฒนาระบบใหความชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย รวมกับกลไกวิชาชีพและกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ทั้งในดานการใหคำปรึกษา การดูแลดานจิตใจ ใหขอมูลและความชวยเหลือในกรณีที่ตองเก่ียวของกับการเกิด
เหตุการณไมพึงประสงคหรือถูกฟองรองดำเนินคดี รวมถึงเรงรัดใหมีระบบพี่เล้ียงสำหรับบุคลากรทางการแพทย
โดยเฉพาะบุคลากรจบใหม ที่ทำงานอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 
    ๒.๖  ผลักดันใหมีการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพภาคประชาชนของประเทศอยางตอเนื่อง รวมถึงเรงรัดและผลักดันการแกปญหาความขาดแคลนและการ
กระจายบุคลากรทางการแพทยทุกสาขารวมท้ังแพทยผูเช่ียวชาญอยางเปนระบบ และสงเสริมระบบสวัสดิการ 
แรงจูงใจในการทำงานอยางตอเนื่อง 
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    ๒.๗  พัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรทางการแพทยที่มุงเนนการสรางเสริมอุดมคติและจริยธรรมของ
วิชาชีพ และผลักดันใหบุคลากรทางการแพทยมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuing Education) 
ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเจรจาตอรองไกลเกลี่ย การสรางเสริม
เจตคติที่ดีในการเอาใจใสดูแล การใหเวลา และการสงเสริมใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในกระบวนการดูแลรักษา
มากขึ้น โดยเฉพาะผูพิการและผูดอยโอกาส 
    ๒.๘  เรงรัดใหมีการศึกษาวิจัยและการจัดการความรูในเรื่องที่มีความสำคัญตอการแกปญหาความสัมพันธ
ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง 
 ๑) การพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางการแพทยที่นาเชื่อถือ ที่ทำใหมั่นใจไดวาผูปวย
จะไดรับความคุมครองจากการใหการดูแลที่กอใหเกิดอันตราย (Harmful practice) และบุคลากรทางการแพทย
จะไดรับความคุมครองจากการฟองรองที่ปราศจากคุณธรรม (Unmeritorious lawsuit)  
 ๒) การพัฒนากระบวนการในดานตาง ๆ ไดแก การตอบสนองตอเหตุการณไมพึงประสงค การจัดการ
ความขัดแยง การไกลเกลีย่ทีเ่ปนธรรม ภายใตผูเสียหายไดรบัขอมลูเวชกรรมอยางครบถวน การเยยีวยา การบริหาร
ความเสี่ยง และการฟนฟคูวามสมัพนัธระหวางผูปวยและญาตกิบับคุลากรทางการแพทย เปนตน โดยใชกระบวนการ
จัดการความรูจากพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ คนหาตัวอยางการปฏิบัติที่ดีและพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อนำไปใชดำเนินการในสถานบริการสุขภาพตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๓) ความเปนไปไดและความเหมาะสมของการจัดตั้งกลไกสุขภาวะธรรมชุมชน รวมถึงแนวทางการสงเสริม
ใหบุคลากรทางการแพทยแสดงความเสียใจตอเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนและใหการชวยเหลือดูแลผูไดรับผล
กระทบ โดยไมตองวิตกกังวลวาจะถูกนำมาใชในการฟองรองดำเนินคดี  
    ๒.๙  ผลักดันแนวทางการทำงานที่เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในรูปแบบตาง ๆ เชน การรวมเปนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารอยางเปนรูปธรรม รวมถึงกระบวนการจิตอาสาเพื่อสรางความใกลชิดระหวาง
สถานบริการสาธารณสุขกับชุมชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 
  ๒.๑๐ รวมกับกระทรวงยุติธรรม สภาวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางการแพทยที่นาเชื่อถือยิง่ขึ้น รวมถึงการทบทวนและพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมของสภาวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพิจารณาปฏิรูปกลไกการดำเนินงานดานจริยธรรมขององคกร
วิชาชีพดานสาธารณสุข ใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมมากยิ่งข้ึนอยางจริงจัง รวมทั้งใหสภาวิชาชีพมีองคประกอบ
จากบุคคลภายนอกในสัดสวนอยางเหมาะสม 
    ๒.๑๑ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ กลไก และเงื่อนไขในการใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก
บุคลากรทางการแพทย เชน การใหทุนการศึกษา 
๓.  ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดตั้งกลไกที่มีสวนรวมจากทุกภาคฝายในการติดตามดูแลและประสานงาน
กลางภายใตคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกรัฐบาล หนวยงาน องคกรและผูมีสวนเกี่ยวของในทุกระดับ 
๔.  ขอใหทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของรวมกนัสรางความเขาใจทีถ่กูตองเกี่ยวกบัระบบการดแูลสขุภาพ ทัง้ในดานความเสี่ยง
และความไมแนนอนของผลการดูแล เหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดข้ึนไดในกระบวนการดูแลที่ไดมาตรฐาน 
รวมถึงความทุกขของผูปวยและญาติและทุกขของบุคลากรทางการแพทย อีกทั้งควรสงเสริมการส่ือสารเรื่องราว
ทุกรูปแบบในระบบการดูแลสุขภาพใหสาธารณะไดรับรู เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกันของทุกฝาย 
 
   


