มติ ๑.๑๓ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หนึ่ง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย
รับทราบและหวงใย ตอความเปลีย่ นแปลงในความสัมพันธระหวางผูป ว ยกับผูใ หการดูแลรักษาทีเ่ ปนพืน้ ฐาน
ทีส่ ำคัญที่สุดของกระบวนการดูแลสุขภาพ จากเดิมผูใหการดูแลรักษาเปนที่พึ่งใหกับผูปวย โดยมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเปนตัวกำกับ และผูป วยใหค วามเชื่อถือ และปฏิบั ติตามคำแนะนำ ไปสูการดูแลสุข ภาพที่ กลายเปน
“บริการ” อยางหนึ่ง ที่มีผูใหบริการฝายหนึ่งกับผูรับบริการอีกฝายหนึ่ง และพัฒนาบริการสาธารณสุขในรูปของ
การแพทยเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น จนนำไปสูความขัดแยงที่ลุกลามเปนกรณีพิพาทและนำไปสูการฟองรองมากขึ้น
รับทราบ สาเหตุหลักของปญหาความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทยหลายประการ
เชน ไมเปดเผยขอมูลซึ่งกันและกัน ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมจากการไดรับบริการสาธารณสุข ภายใตระบบ
บริการสุขภาพที่แตกตางกัน ความสัมพันธที่ไมดี ความไมสมดุลระหวางความตองการของผูปวยกับศักยภาพของ
ผูใหบริการและขอจำกัดของบุคลากรและเครื่องมือ และความตองการใหมีการปรับปรุงแกไขความผิดพลาด โดยมี
รากฐานจากปญหาในระบบการดูแลสุขภาพ และเกิดจากความไววางใจที่ลดลง
ยึดมั่น หลักการสำคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย คือ
๑) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย ๒) การเสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
และ ๓) การสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
รับทราบ เปาหมายในการแกไขปญหาหลักที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การทำใหระบบบริการทางการ
แพทยมีความปลอดภัย ๒) การทำใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย และ ๓) การธำรงรักษาความสัมพันธ ทั้ง
ความสัมพันธในการดูแลรักษา ระหวางผูปวยกับบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนความสมานฉันทและรวมมือกัน
ในสังคมเพื่อพัฒนาใหระบบสุขภาพเปนที่พึ่งของสังคมในระยะยาว และเปาหมายสูงสุดคือ การทำใหคนมีสุขภาพดี
และสังคมมีสุขภาวะ
ชื่นชม ความคืบหนาในการดำเนินการและมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและ
ญาติกับบุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของคณะทำงานนโยบายสาธารณะเพื่อแกปญหา
ภายใตคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. เห็นดวยกับการพัฒนานโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย
ที่อยูระหวางดำเนินการของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒. เห็นชอบกับสาระสำคัญของข อเสนอการสงเสริมความสัมพันธระหวา งผู ป วยและญาติ กับ บุค ลากร
ทางการแพทย ตามเอกสารที่ตอทาย

๑๐๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๓. ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓.๑ นำสาระสำคัญของขอเสนอตามมติขอ ๒ ไปเสนอตอคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของเพื่อประกอบการ
ดำเนินการตอไป
๓.๒ เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายตาง ๆ ทั่วประเทศ
มีการดำเนินงานตามแนวทางการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยที่วางไว
อยางกวางขวาง
๓.๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทยในทางปฏิบัติเพื่อรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกสองป

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๐๓

เอกสารตอทายมติ ๑.๑๓
สาระสำคัญ ขอเสนอ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย
๑. ขอใหรัฐบาลและรัฐสภาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ผลักดันใหนโยบาย “การสรางความสมานฉันทในระบบการดูแลสุขภาพ” เปนวาระสำคัญระดับชาติ โดย
เรงผลักดันการออกกฎหมายวาดวยการคุมครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่อยูในขั้นตอนของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหมีความเปนธรรมกับผูปวย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย และมีผลบังคับใช
โดยเร็ว รวมทั้งเรงผลักดันการออกพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่คางอยูโดยเร็ว
และเรงผลักดันใหประชาชนสามารถใชบัตรประชาชนในการรับบริการสาธารณสุข
๑.๒ พัฒนากลไกภาครัฐและสนับสนุนกลไกภาคประชาชน เพื่อทำหนาที่ใหคำปรึกษา ใหขอมูลและชวยเหลือ
ประชาชนในกรณีไดรับความเสียหายจากเหตุการณไมพึงประสงคในระบบการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการชวยเหลือ
ดูแลดานจิตใจ รวมทัง้ การรักษาพยาบาลทีต่ อ เนือ่ ง และประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหความชวยเหลือครอบครัว
ผูเสียหาย การเปนที่ปรึกษาในกระบวนการดำเนินคดีทอี่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ กำหนดแนวทางและกระบวนการเขาถึง
ขอมูลในเวชระเบียนและบันทึกทางการแพทยของผูปวยใหมีความชัดเจนโดยเร็ว
 หากับผูใ หบริการ ในสถานบริการทุกระดับ
๑.๓ การสรางชองทาง กลไกและกระบวนการดูแลผูร บั บริการทีม่ ปี ญ
โดยใหบุคลากรภายนอกมีสวนรวม
๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการดังตอไปนี้
๒.๑ จัดใหมีองคกรกลางที่เปนอิสระทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการเสริมสรางระบบการดูแล
สุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษยในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
๒.๒ ทบทวนมาตรฐานและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในระบบการดูแลสุขภาพ โดยใหสอดคลองกับบริบท
และทรัพยากรที่มีอยู รวมทั้งสอดคลองกับความตองการและความจำเปนของประชาชน เพื่อใหทั้งประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทยมีความมั่นใจ
๒.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนใหมีการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการดูแลที่ได
มาตรฐานในระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย โดยมีระบบการคุมครอง
ผูรายงานและการรักษาความลับของผูปวย
๒.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของศูนยสันติวิธีสาธารณสุข ใหมีดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และเปน
กลไกกลางในการแกไขขอขัดแยงที่มีอิสระ สามารถสรางความมั่นใจไดวามีความเปนกลาง มีสวนรวมจากหลายฝาย
โดยเฉพาะองคกรภายนอกและภาคประชาชน
๒.๕ พัฒนาระบบใหความชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย รวมกับกลไกวิชาชีพและกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งในดานการใหคำปรึกษา การดูแลดานจิตใจ ใหขอมูลและความชวยเหลือในกรณีที่ตองเกี่ยวของกับการเกิด
เหตุการณไมพึงประสงคหรือถูกฟองรองดำเนินคดี รวมถึงเรงรัดใหมีระบบพี่เลี้ยงสำหรับบุคลากรทางการแพทย
โดยเฉพาะบุคลากรจบใหม ที่ทำงานอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
๒.๖ ผลักดันใหมีการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพภาคประชาชนของประเทศอยางตอเนื่อง รวมถึงเรงรัดและผลักดันการแกปญหาความขาดแคลนและการ
กระจายบุคลากรทางการแพทยทุกสาขารวมทั้งแพทยผูเชี่ยวชาญอยางเปนระบบ และสงเสริมระบบสวัสดิการ
แรงจูงใจในการทำงานอยางตอเนื่อง
๑๐๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒.๗ พัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรทางการแพทยที่มุงเนนการสรางเสริมอุดมคติและจริยธรรมของ
วิชาชีพ และผลักดันใหบุคลากรทางการแพทยมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuing Education)
ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเจรจาตอรองไกลเกลี่ย การสรางเสริม
เจตคติที่ดีในการเอาใจใสดูแล การใหเวลา และการสงเสริมใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในกระบวนการดูแลรักษา
มากขึ้น โดยเฉพาะผูพิการและผูดอยโอกาส
๒.๘ เรงรัดใหมีการศึกษาวิ จั ย และการจั ด การความรู ใ นเรื่ อ งที่ มี ค วามสำคั ญ ต อ การแก ป ญ หาความสัมพันธ
ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
๑) การพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางการแพทยที่นาเชื่อถือ ที่ทำใหมั่นใจไดวาผูปวย
จะไดรับความคุมครองจากการใหการดูแลที่กอใหเกิดอันตราย (Harmful practice) และบุคลากรทางการแพทย
จะไดรับความคุมครองจากการฟองรองที่ปราศจากคุณธรรม (Unmeritorious lawsuit)
๒) การพัฒนากระบวนการในดานตาง ๆ ไดแก การตอบสนองตอเหตุการณไมพึงประสงค การจัดการ
ความขัดแยง การไกลเกลีย่ ทีเ่ ปนธรรม ภายใตผเู สียหายไดรบั ขอมูลเวชกรรมอยางครบถวน การเยียวยา การบริหาร
ความเสี่ยง และการฟน ฟูความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย เปนตน โดยใชกระบวนการ
จัดการความรูจากพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ คนหาตัวอยางการปฏิบัติที่ดีและพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อนำไปใชดำเนินการในสถานบริการสุขภาพตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓) ความเปนไปไดและความเหมาะสมของการจัดตั้งกลไกสุขภาวะธรรมชุมชน รวมถึงแนวทางการสงเสริม
ใหบุคลากรทางการแพทยแสดงความเสียใจตอเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นและใหการชวยเหลือดูแลผูไดรับผล
กระทบ โดยไมตองวิตกกังวลวาจะถูกนำมาใชในการฟองรองดำเนินคดี
๒.๙ ผลักดันแนวทางการทำงานที่เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในรูปแบบตาง ๆ เชน การรวมเปนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารอยางเปนรูปธรรม รวมถึงกระบวนการจิตอาสาเพื่อสรางความใกลชิดระหวาง
สถานบริการสาธารณสุขกับชุมชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
๒.๑๐ รวมกับกระทรวงยุติธรรม สภาวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางการแพทยที่นาเชื่อถือยิง่ ขึ้น รวมถึงการทบทวนและพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมของสภาวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพิ จ ารณาปฏิรูป กลไกการดำเนิ นงานดานจริยธรรมขององคกร
วิชาชีพดานสาธารณสุข ใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมมากยิ่งขึ้นอยางจริงจัง รวมทั้งใหสภาวิชาชีพมีองคประกอบ
จากบุคคลภายนอกในสัดสวนอยางเหมาะสม
๒.๑๑ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ กลไก และเงื่อนไขในการใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก
บุคลากรทางการแพทย เชน การใหทุนการศึกษา
๓. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดตั้งกลไกที่มีสวนรวมจากทุกภาคฝายในการติดตามดูแลและประสานงาน
กลางภายใตคณะกรรมการกำลั ง คนด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ ทำหน า ที่ สงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล
ตลอดจนใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกรัฐบาล หนวยงาน องคกรและผูมีสว นเกี่ยวของในทุกระดับ
๔. ขอใหทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของรวมกันสรางความเขาใจทีถ่ กู ตองเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพ ทัง้ ในดานความเสี่ยง
และความไมแนนอนของผลการดูแล เหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการดูแลที่ไดมาตรฐาน
รวมถึงความทุกขของผูปวยและญาติและทุกขของบุคลากรทางการแพทย อีกทั้งควรสงเสริมการสื่อสารเรื่องราว
ทุกรูปแบบในระบบการดูแลสุขภาพใหสาธารณะไดรับรู เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกันของทุกฝาย
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๐๕

