
1 

 

 
คู่มือคุณภาพ 

(Quality Manual) 

 
โรงพยาบาลแว้ง  

 ต าบลแว้ง  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
 

ประเภทเอกสาร: คู่มือคุณภาพ ฉบับที:่ 1 จ านวนหน้า:  
รหัสเอกสาร:QM –งานคุณภาพ 001 เร่ิมใช้วันที่: 8 เมษายน 2564 
เร่ือง : คู่มือคุณภาพด้านนโยบาย 
หน่วยงาน: ศูนย์คุณภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
 ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี 
ผู้จัดท า นางกมลรัตน์  เหมมูล 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

.................................. 
(นางกมลรัตน์  เหมมูล) 

 
8/12/64 

 

ผู้ทบทวน นางสุคนธ์  จันทร์อุ่ย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 

 
.................................. 
(นางสุคนธ์  จันทร์อุ่ย) 

 
8/12/64 

 

ผู้อนุมัติ นายณัทนัย   ศักดิรัตน์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง 

 

 
.................................. 

(นายณัทนัย   ศักดิรัตน์) 

 
8/12/64 

 
  
เอกสารฉบับ    (...........) ควบคุม        (...........) ไม่ควบคุม 
ส าเนาฉบับท่ี......................................... 
แก้ไขครั้งท่ี......01..................................  

 

รหัสเอกสาร: QM –QMR งานคุณภาพ 001 ฉบับท่ี: 1  

เรื่อง : คู่มือคุณภาพด้านนโยบาย 



2 

 

 

รหัสเอกสาร: QM –QMR งานคุณภาพ 001 ฉบับท่ี: 1  

เรื่อง : คู่มือคุณภาพด้านนโยบาย 

 
ค าน า 

                     คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) ส าหรับโรงพยาบาลแว้ง (QM-QMR-001) จัดท าขึ้น มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลใช้เป็นแนวทางควบคุมก ากับดูแลระบบการพัฒนาคุณภาพใน
หน่วยงาน และรับทราบท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพในโรงพยาบาล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกข้ันตอนของการท างาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4  

ศูนย์คุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) ส าหรับโรงพยาบาลแว้ง ฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลแว้ง 

 
 ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาล 
       8 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

รหัสเอกสาร: QM –QMR งานคุณภาพ 001 ฉบับท่ี: 1  

เรื่อง : คู่มือคุณภาพด้านนโยบาย 

สารบัญ 
QM 1. การน าองค์กร 
        QM 1.1 โครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
QM 2.ทิศทางนโยบาย  

 QM 2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง 
 QM 2.2 นโยบายและมาตรฐานด้านต่างๆ 

                QM 2.2.1 นโยบายข้อก าหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับของผู้ป่วย 
                QM 2.2.2 นโยบายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                QM 2.2.3 นโยบายงานเวชระเบียน 
                QM 2.2.4 นโยบายความปลอดภัยโรงพยาบาล 

     QM 2.2.5 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     QM 2.2.6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                QM 2.2.7 นโยบาย ความรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

                QM 2.2.8 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ 

                QM 2.2.9 นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                QM 2.2.10 นโยบายด้านการรักษามาตรฐานและจริยธรรมองค์กร 
                QM 2.2.11 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ 

                QM 2.2.12 นโยบายการบันทึกและการรักษาความลับของข้อมูล 

                QM 2.2.13 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
                QM 2.2.14 นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

                QM 2.2.15 นโยบายป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

                QM 2.2.16 นโยบายด้านสิทธิผู้ป่วย 
                QM 2.2.17 นโยบายระบบการดูแลผู้ป่วย  
                QM 2.2.18 นโยบายและมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
                QM 2.2.19 นโยบายและมาตรฐานด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
                 
            QM 2.2.20. นโยบายและมาตรฐานด้านงานสุขศึกษาและการเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

                  QM 2.2.21. นโยบายและมาตรฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
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QM 1 การน าองค์กร 

  
 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนมีหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน  มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด เพราะมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. บริหารงานโรงพยาบาลโดยปฏิบัติวางแผนควบคุม ก ากับตรวจสอบ วินิจฉัย ตัดสินใจและประเมินผล
การด าเนินงาน 
2. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค บ าบัดรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค 
3. ควบคุม ก ากับให้ค าปรึกษาในการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
4. ควบคุมการบริหารงานด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ 
5. ควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาล 
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อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของทีมผู้บริหาร 
 ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนผู้อ านวยการโรงพยาบาลในเรื่อง
ต่างๆดังนี้ 

1. ก าหนดทิศทางเป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน โดยทุกคนมีส่วนร่วม 
2. พิจารณาจัดท าแผนจัดสรรทัพยากร ควบคุม ก ากับ วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาล 
3. พิจารณาจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายงาน ประสานงาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ และพิจารณาให้คุณให้โทษเจ้าหน้าที่ 
4. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในโรงพยาบาลตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการต่างๆของราชการ 
5. พิจารณาหาทางพัฒนา รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการ และคณะท างานเพ่ือปฏิบัติเฉพาะ

กิจของโรงพยาบาล 

6. ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
7. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการโรงพยาบาลปรึกษาหรือมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนี้ให้ถือว่าเป็นองค์กรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน

จะต้องมีการประชุมปรึกษาข้อราชการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการ
ประชุมให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รับทราบ 
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   QM 2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง 
 
วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลชุมชนชายแดนใต้ที่มีคุณภาพ องค์กรเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดนใต้  
2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน 
4.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เข็มมุ่ง 
การค้นหาและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย 
 
ค่านิยม 
W: Team Work : การท างานเป็นทีม  
A: Attitude : มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
E: Ethic : การมจีริยธรรมในการท างาน  
N: Net Work : มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ  
G: Good Service : การให้บริการที่ดี 
  
สมรรถนะหลักองค์กร 
การประสานความร่วมมือกับชุมชน และภาคีเครือข่าย 
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   QM 2.2 นโยบายและมาตรฐานด้านต่างๆ 
        QM 2.2.1 นโยบายข้อก าหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับของผู้ป่วย 
1. ระเบียบปฏิบัติทั่วไป 
 : ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ได้แก่ ชื่อผู้ป่วย , ที่อยู่ที่แจ้งเมื่อมาโรงพยาบาล , การยืนยันว่าผู้ป่วยได้นอน
โรงพยาบาล , หอผู้ป่วย , วันที่รับและวันที่จ าหน่าย , ชื่อแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย และชื่อผู้ติดต่อซึ่งได้แจ้งไว้ 
2. การให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 : สามารถให้ข้อมูลตามข้อ 1 และข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ อายุและเพศของผู้ป่วย , ชื่อแพทย์ที่เก่ียวข้องใน
การดูแล , ธรรมชาติของการบาดเจ็บที่แน่ชัดในถ้อยค าท่ีบุคคลทั่วไปเข้าใจ , ธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ โดยที่
ไม่ให้ความเห็นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุใด เวลาและวันที่ ที่ผู้ป่วยเสียชีวิต 
 : หากต้องการข้อมูลมากกว่านี้ จะต้องได้รับค ายินยอมจากผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. การให้ข้อมูลของผู้ป่วยแก่สื่อมวลชน 
 : กรณีสื่อมวลชนต้องการขอข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับแพทย์ จะต้องส่งค าขอต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
4. การให้ข้อมูลของผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยได้รับการจ าหน่าย 
 : เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเวชระเบียน 
 : ผู้ขอข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วย จะต้องส่งไปที่หน่วยเวชระเบียน 
 : บุคคลหรือแผนกอ่ืนๆ ไม่มีสิทธิในการให้ข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยจ าหน่ายไปแล้ว 
5. การให้ข้อมูลเพื่อผลทางการดูแล รักษาอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เฮช ไอ วี 
 : ปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการประสานงานเอดส์ ได้แก่ การใช้รหัส ในการส่งเลือดผู้ป่วยเพื่อ
ตรวจหา HIV 
 : ให้มีการใช้ CODE บันทึกในเอกสารเวชระเบียน ในการสื่อความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้สามารถดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 : การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนๆได้ โดยความยินยอมของผู้ป่วย  
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         QM 2.2.2 นโยบายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
1. น าวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาด าเนินการ จัดเก็บ รวบรวม เชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้เพ่ือการบริหาร การดูแลผู้ป่วยและการพัฒนา

คุณภาพ 
3. มีการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
          QM 2.2.3 นโยบายงานเวชระเบียน 

โรงพยาบาลแว้งมีนโยบายด้านเวชระเบียนดังนี้ 
1. โรงพยาบาลจะให้บริการเวชระเบียนด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและพิทักษ์สิทธิของผู้มารับบริการ 
2. โรงพยาบาลจะเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อตอบสนองความต้องการในการให้การใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วย

และมีประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่ของโรงพยาบาล 
3. โรงพยาบาลจะสร้างหลักประกันในการรักษาความลับและความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ป่วย 
4. มีการตรวจสอบเวชระเบียน เพ่ือให้การบันทึกมีความถูกต้องตามมาตรฐาน 

           QM 2.2.4 นโยบายความปลอดภัยโรงพยาบาล 
 นโยบายความปลอดภัยโรงพยาบาล 
ทุกหน่วยงานมีการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มารับบริการและชุมชน และมีการ
บริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ โรงพยาบาลและชุมชน 
          นโยบายในการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 

1. ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงทุกประการ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั้งต่อผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ ทรัพย์สิน 
สิ่งของ และชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

2. ค้นหา เฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงทุกประการ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล รวมทั้งประสานการ 
ด าเนินงานในโปรแกรมความเสี่ยงที่เก่ียวข้องทุกส่วนกับทุกหน่วยงาน 

3. ทุกหน่วยงานต้องมีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานโดยการค้นหาและจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง มี
การวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานป้องกันความเสี่ยงที่ส าคัญเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

4. คณะกรรมการและหน่วยงานทุกระดับต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการค้นหาและรายงานความเสี่ยง 

5. เมื่อเหตุการณ์ความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ต้องมีระบบการรายงานที่ชัดเจนโดยผู้ประสบเหตุ
หรือรับทราบเหตุการณ์ต้องรายงานตามล าดับขั้น ซึ่งการรายงานเหตุการณ์เป็นสิ่งที่ เจ้าหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติโดยไม่ถือว่าผู้รายงานมีความผิด แต่จะถือว่ามีความผิดในกรณีที่มีเหตุการณ์ เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีการ
เขียนรายงาน 
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6. เมื่อมีข้อร้องเรียน ไม่ว่าวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โรงพยาบาลถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญและมีผลต่อ
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล ต้องมีรายงาน และตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมโดยเร็ว 

7. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพที่สะท้อนสถานการณ์ความเสี่ยงระบบเฝ้าระวัง จัดล าดับ ความส าคัญ 
8. มีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือตอบสนองและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงให้

เหมาะสมสอดคล้อง 
          วัฒนธรรมความปลอดภัยระดับโรงพยาบาล 

มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารและทีมน าของโรงพยาบาลทุกเดือน 
2. การROUNDของหัวหน้างานและทีมน า 
3. Share ข้อมูลShare ปัญหา Share ทางออก Share ความรู้สึก 
4. แจ้งให้ทราบและรายงานถึงการตอบสนองต่อรายงานอุบัติการณ์ มีแนวทางปฏิบัติและแนว

ทางแก้ไข แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
           วัฒนธรรมความปลอดภัยระดับหน่วยงาน 

 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. ในหน่วยงานมีการคุยตอนเช้า ทบทวนวิชาการ 
2. การทบทวนข้างเตียง:หอผู้ป่วยในและห้องคลอด 
3. การส่งต่อระหว่างเวรในประเด็นความปลอดภัย 
4. การรายงานอุบัติการณ์ 
5. ติดตามรายงานอุบัติการณ์และผลการทบทวนของหน่วยงาน 

 
 
 
QM 2.2.5 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 1. ทุกหน่วยบริการมีการจัดโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย 
 2. ทุกหน่วยบริการมีการน าหลักอาชีวอนามัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 
วิธีปฏิบัติ 
 1. ป้องกันความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการท างาน จากสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน บุคคลทั่วไปที่อยู่
ภายในโรงพยาบาลและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงพยาบาล 

2. ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานในสภาวะเสี่ยงและภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษของผู้
ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปที่อยู่ภายในโรงพยาบาล 
 3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ปฏิบัติงาน บุคคลทั่วไปที่อยู่
ภายในโรงพยาบาลและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงพยาบาล 
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 4. ควบคุม ป้องกันและขจัดปัญหามลพิษ โดยตรวจคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ รวมทั้งเสี ยงและความ
สั่นสะเทือนในแหล่งต่างๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
 5. เพ่ือให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายและสารอันตรายที่มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลระบบ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
           QM 2.2.6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลแว้งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อนึ่งโรงพยาบาลให้ความส าคัญในเรื่อง การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลโรงพยาบาล ดังนี้ โรงพยาบาลจึงขอประกาศนโยบายในเรื่อง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
โรงพยาบาลดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. ทุกหน่วยบริการมีการวางแผนและบริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสม 
3. ทุกหน่วยงานมีการการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้สอดคล้องกับงาน 
4. บุคลากรทุกคน ต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
5. ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
 

          QM 2.2.7 นโยบาย ความรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เป็นผู้น ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพเข้าสู่ระบบการบริการผู้ป่วยและญาติของโรงพยาบาล โดยให้องค์กรแพทย์และทีมน าทางคลินิกเป็น
ผู้รับผิดชอบนโยบายมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ลงสู่ระดับปฏิบัติอีกระดับหนึ่ง โดยรับผิดชอบในเรื่อง
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดังนี้ 
 1. ทุกวิชาชีพจะต้องดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของตน 
 2. จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 3. คุณภาพการดูแลผู้ป่วยจะต้องสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและศักยภาพของโรงพยาบาล 
 4. ปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร 
          ผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
 1. ผู้รับผิดชอบอันดับที่หนึ่ง คณะกรรมการบริหารสูงสุด ทีมน าคุณภาพ ทีมน าทางคลินิก คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วยและญาติ และสอบสวนข้อเท็จจริง 
 2. ผู้รับผิดชอบอันดับรอง คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหลังการตรวจ
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ข้อเท็จจริง 
         QM 2.2.8 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ 
 1.คณะกรรมการบริหารคุณภาพโรงพยาบาล ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งระบบประกันคุณภาพตามข้อก าหนด 
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน HA , มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปัจจุบัน 
 2.บุคลากรทุกคน เชื่อมั่นในระบบคุณภาพและรับผิดชอบต่อการบริการของโรงพยาบาล โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบวิธีการที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัดและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.ทุกหน่วยงานมีการท า CQI อย่างน้อยหน่วยงานละ2 เรื่องต่อปี 
          QM 2.2.9 นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.ทุกหน่วยบริการมีการวางแผนและบริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสม 
 3.ทุกหน่วยงานมีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน 
 4.บุคลากรทุกคน ต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 5.ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมให้บุคลกรทุกคนมีพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
          QM 2.2.10 นโยบายด้านการรักษามาตรฐานและจริยธรรมองค์กร 
 1.บุคลากรทุกคนมีจริยธรรมในการให้บริการ โดยยึดถือ ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ และข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
           QM 2.2.11 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ 
           1. คณะกรรมการบริหารคุณภาพโรงพยาบาล ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งระบบประกันคุณภาพตามข้อก าหนด 
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน HA, มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปัจจุบัน  
 2. บุคลากรทุกคน เชื่อมั่นในระบบคุภาพและรับผิดชอบต่อการบริการของโรงพยาบาล โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัดและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. ทุกหน่วยงานมีการท า CQI อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี 
          ระเบียบปฏิบัติ 
 1. ติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล / คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทุก 1 เดือน โดยใช้แผนปฏิบัติการและส่วนขาดจากการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการติดตาม 
 2. ติดตามประเมินผล โดยการติดตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลและหน่วยงานทุก 6 เดือน 
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 3. ติดตามประเมินผลและการปรับปรุงคุณภาพ จากการทบทวนข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียนของ
ผู้รับบริการทั้งภายใน/ภายนอก , การทบทวนความเสี่ยง , การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญและการทบทวนการใช้
ทรัพยากร เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบ/คุณภาพการให้บริการทุกสัปดาห์ ในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และติดตามความก้าวหน้า การปรับปรุงระบบหลังหน่วยงานรับทราบ 1 เดือน 
 4. ติดตามประเมินผล จากการเสนอความต้องการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน/ทีม เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาที่หน่วยงานเสนอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
 5. ติดตามประเมินผล โดยการเยี่ยมส ารวจภายในของทีมเยี่ยมส ารวจภายในของโรงพยาบาล 
 
           QM 2.2.12 นโยบายการบันทึกและการรักษาความลับของข้อมูล 
 1. มีการรณรงค์ให้มีการบันทึกข้อมูลให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  โดยมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. มีมาตรฐานในการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ป่วยที่รัดกุม เพียงพอ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
           ระเบียบปฏิบัติ 
 1. เวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร OPD Card มีการจัดเก็บในห้องเวชระเบียน  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้ประจ า ณ ห้องเวชระเบียน เป็นผู้ดูแลเวชระเบียนและจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการ
รักษาความลับของข้อมูลของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด 
 2. เวชระเบียนที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบ Electronic file มีการก าหนดสิทธิการใช้ข้อมูลส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล และได้มีการก าหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลโดยให้รหัสผ่านส าหรับผู้เกี่ยวข้องแยกตามฝ่าย 
 ( เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ) 
 3. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนซึ่งก าหนดเป็นวิธีปฏิบัติ เรื่องการยืมและเปิดเผยข้อมูลเวช
ระเบียนโดยมีลักษณะดังนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยเป็น
ลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารโรงพยาบาลอนุญาตให้เปิดเผยได้โดยมีวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียน
ของโรงพยาบาล 
 เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคน จะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืน จะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดล่วงรู้ หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืนโดยที่เป็น
เจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่โดยเหตุที่ประกอบอาชีพแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา ผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอ
ความหรือผู้สอบบัญชี  โดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้น ในประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน หรือทั้งจ า ทั้ง
ปรับ ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อ่ืนอันตนได้ล่วงรู้มาในการศึกษา
อบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันโดยจะต้องปฏิบัติตาม
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นโยบายของโรงพยาบาล เรื่องการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลโดยเคร่งครัด 
          QM 2.2.13 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
ทางโรงพยาบาลแว้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้มารับบริหารทุกคน ลด
โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์โดยยึดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก โดยให้
เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติดังนี้ 
 1. ทุกหน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
 2. ทุกหน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 3. ให้มีการเชื่อมโยงเรื่องของความเสี่ยงกับ QA, CQI 
 4. ให้มีการด าเนินงานตามแผนของฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล 
 5. ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
 6. รายงานอุบัติการณ์ตามท่ีก าหนด 
 7. บริหารเรื่องร้องเรียน 
 8. เน้นการบริหารเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับ 
           QM 2.2.14 นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
            การพัฒนากระบวนการด าเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการผสมผสานของการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลใน
ด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพและการป้องกันโรค เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพ จึงให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถือปฏิบัติดังนี้ 
 1. บุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วมชมรมด้านการสร้างสุขภาพอย่างน้อย 1 ชมรม 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 30 นาที 
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการทดสอบสมรรถภาพและตรวจสุขภาพประจ าปี 
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป 
           QM 2.2.15 นโยบายป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลแว้งมีนโยบายที่จะด าเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยการสร้างมาตรฐาน
การรักษาพยาบาล และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม โดยการเฝ้าระวังและควบคุมการติด
เชื้อภายในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีการสนับสนุน พัฒนา นิเทศติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 1. ก าหนดให้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นนโยบายหลักซึ่งจะต้องสนับสนุนและ
ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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 3. ก าหนดให้เป็นความรัดผิดชอบของบุคลากรทุกระดับจะต้องมีความส านึกในความส าคัญของการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ ที่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 4. บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อ 

5. บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม 
6. มีการท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การท าลายเชื้อและการท าให้ปราศจาก

เชื้ออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบ  Hospital wide และ Target Survillance 
8. มีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการควบคุมคุณภาพน้ า การก าจัดขยะมูลฝอย 
9. มีการเก็บข้อมูล ประชุม วิเคราะห์สถานการณ์ และหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

และการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 

           QM 2.2.16 นโยบายด้านสิทธิผู้ป่วย 
 เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย   ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นที่
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  แพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา  คณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ   จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้ 
           1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
           2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ    โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ    เนื่องจากความ
แตกต่างด้านฐานะ   เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  ลัทธิการเมือง  เพศ  อายุ   และลักษณะของความเจ็บป่วย 
           3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ    และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ      เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ปฏิบัติต่อตน    เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน หรือจ าเป็น 
          4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต  มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  
          5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบช่ือ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 
          6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น  ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการ
ขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 
           7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด    เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
           8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน   ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลอง    
ในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
          9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล        เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้อง
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ขอ  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น  
         10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์                 
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
          ค าว่า สิทธิ  หมายถึง ความชอบธรรมที่บุคคลใช้ยันกับผู้อื่นเพื่อคุ้มครอง หรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนพึงมี พึ่งได้ของ
บุคคลนั้นสิทธิผู้ป่วยจึงหมายถึง ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ได้รับการบริการทางด้านสุขภาพสาขาต่าง ๆ จะพึง  ได้รับ เพื่อ
คุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นแม้ว่าท่ีผ่านมาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการทางด้านสุขภาพสาขาต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเกื้อกูน น้ าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน  แต่ความสลับซับซ้อน
ทางสังคม และกระแสของวัฒนธรรมทางธุรกิจได้เพิ่มขยายความขัดแย้งทางจริยธรรมมากข้ึนท าให้ ต้องมีบทบัญญัติทั้งในกฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่ง ฯ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และข้อบังคับทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สาขาต่าง ๆ เพื่อจัดระเบียบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ให้ เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ในหลายประเทศ ได้
มีการประกาศสิทธิผู้ป่วย เพื่อรับรองให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ประเทศไทยองค์กรสภาวิชาชีพ ด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ท่ีจะรวบรวมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยตลอดจนธรรมเนียม ปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีไทย จัดท าเป็นประกาศเพื่อให้รู้ทั่ว
กันท้ังประชาชนผู้ป่วย และผู้ให้บริการด้านสุขภาพสาขาต่างๆ ทั้งแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี  ลดความขัดแย้ง และน าไปสู่ความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่
ผลการรักษาพยาบาลที่ดี  

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ค าอธิบาย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีมาตรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนไทยโดยตรงอยู่ สองมาตรา หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล “มาตรา 52 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ  
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ตามกฎหมายบัญญัติ” การบริการทางสาธารณสุขของ
รัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะ
กระท าได้ การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายรัฐต้องจัดการใหม่แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทัน ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทาง
กฎหมายบัญญัติ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ “มาตรา 82 รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่าง ทั่วถึง” จะเห็นได้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชน
ทุกคนในด้านการป้องกันและ ขจัดโรคติดต่ออันตราย และจัดให้มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐให้การบริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้
ยากไร้เท่าน้ัน ส าหรับ 3/7 ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ก็จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านการ ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยอาจเลือกใช้บริการได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตามแต่ความสามารถทางการเงิน
และความ ต้องการของตนเอง ข้อควรตระหนัก 1. ให้การดูแลผู้ใช้บริการทุกรายเป็นอย่างดี อย่างสมเหตุผล และตัดสินใจให้การ
ดูแลเป็นรายๆ ตามความ เหมาะสมกับอาการหรือโรคที่เป็น ด้วยวิจารณญาณและความรู้ในวิชาชีพ 2. รู้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของ
ผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุเด็กอายุ 0-12 ปี หรือผู้มีสิทธิที่จะได้รับการ รักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความ  แตกต่างด้าน
ฐานะ เช้ือชาติสัญชาติศาสนา ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย  คา อธิบาย หลักการข้อนี้เป็นหลักการที่
แพทย์ท่ัวโลกยอมรับและถือปฏิบัติ แพทยสมาคมโลกได้ประชุมและรวม ไว้ในปฏิญญาแห่งกรุงเจนีวา (Declaration of Geneva) 
ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 ซึ่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ 3 ระบุว่า 
“ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม และลัทธิ
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การเมือง” และในหมวด 3 ข้อ 1 ระบุว่า “ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในระดับที่ดีที่สุด ” ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ในมาตรา 30 ว่า “มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฏหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฏหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน” การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท าไม่ได้ 
ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้บริการสุขภาพในมาตรฐานที่ดีที่สุดตามฐานานุรูปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้  มิได้หมายความ
รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การไม่ต้องช าระค่ารักษาพยาบาล การพักใน ห้องพิเศษต่าง ๆ และ
บริการพิเศษอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ข้อควรตระหนัก  
1. ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ใช้บริการทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเอื้ออาทร มีน้ าใจ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เห็นอกเห็นใจ 

ให้ความเป็นกันเองบนพ้ืนฐานของความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
2. ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทุกรายด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ ล่วงเกิน ดูหมิ่น 
3. ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ การใช้อ านาจหน้าที่และข้อได้เปรียบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
4. เคารพในความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา หรือพิธีกรรมของผู้ใช้บริการ 4/7 3. ผู้ป่วยท่ีขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะรับทราบ

ข้อมูล อย่างเพียงพอและชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน สุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม หรือไม่
ยินยอมให้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจ าเป็นค า อธิบาย สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและตัดสินใจในการท าการบ าบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น นับเป็นสิทธิพื้นฐาน  ของผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพมี
หน้าที่ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการ การด าเนินโรค วิธีการรักษา ความยินยอมของผู้ป่วยนั้นจึงจะมีผลตามกฎหมาย ซึ่ ง
เรียกว่าความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (informed consent) ยกเว้น การช่วยเหลือในกรณีรีบ ด่วนฉุกเฉิน ซึ่งจ า เป็นต้อง
กระท า เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยตามข้อ 4  

 
ข้อควรตระหนัก  

1. ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการและญาติ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้บริการหรือไม่ เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือกรณี รีบด่วนหรือ
จ าเป็น  

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค วิธีการบ าบัดรักษา การเสี่ยงต่ออันตรายจากการรักษาพยาบาล  หรือไม่รับ 
การรักษา ด้วยภาวะที่ผู้ใช้         บริการสามารถเข้าใจได้และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับฟัง โดยค านึงถึงประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับ
การบอกความจริง (truth telling)  

3. รับฟังความคิดเห็นปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม  รวมถึงการ
ปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่ผู้ใช้บริการไม่ปรารถนา 4. อธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งก่อนปฏิบัติการพยาบาลว่าจะท าอะไร ผล
เป็นอย่างไร บอกวิธีสังเกตความ ผิดปกติหรือความไม่สุขสบายที่อาจเกิดขึ้น 5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงาน/โรงพยาบาลที่ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติในขณะที่มาใช้บริการ ด้านสุขภาพ 6. หลังให้ข้อมูล ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ 
บริการได้รับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับ การเจ็บป่วยเรื่องใดไปบ้าง และมี ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลที่ให้ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
7. ช้ีแจงและอธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความจ าเป็นท่ีต้องย้าย หรือส่งต่อผู้ใช้บริการไปยังสถานบริการอื่น ๆ เพื่อการตัดสินใจยิน
ยอหรือไม่ยินยอม  

4. ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ปูระกอบวิชาชีพ  ด้านสุขภาพ
โดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณีโดยไม่ค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ ค าอธิบาย การช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ
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เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตถือเป็นจริยธรรมแหง่วิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะต้องรีบด าเนินการโดยทันที เมื่อตน
อยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ การช่วยเหลือใน ลักษณะเช่น นี้นับเป็นความจ าเป็นในการช่วยชีวิต แม้ว่าจะไม่ได้รับการร้อง
ขอจากผู้ป่วย ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่อยู่ในสภาพมีสติ พอที่จะร้องขอได้ ถือว่าเป็นการกระท าโดยความจ าเป็น ไม่มีความผิด การปฏิเสธ
ไม่ให้ความช่วยเหลือนับว่าเป็นการ ละเมิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 3 
ข้อ 10 และอาจผิด กฎหมายอาญา มาตรา 374 ด้วย ข้อควรตระหนัก 1. ตัดสินใจให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน เสี่ยง
อันตรายถึงชีวิตทันที บนหลักการ ปรัชญาและ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงความเช่ือในความมีคุณค่าของมนุษย์ ยอมรับว่า
มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีความแตกต่าง และต้องการมีชีวิตที่ดี 5/7 2. ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการ
เจ็บป่วย เมื่อได้รับค าขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้  

5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบช่ือ สกลุ และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน  ค าอธิบาย ใน
สถานพยาบาลต่างๆ จะมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ หลายสาขา ปฏิบัติงานร่วมกันในการ ช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับบุคลากร
ผู้ช่วยต่างๆ หลายประเภท ซึ่งบ่อยครั้งก่อให้เกิดความไม่แน่ใจและความไม่เข้าใจแก่ผู้ป่วย  และประชาชนทั่วไป ดังนั้น การ
ก าหนดให้ผู้ ป่วยมีสิทธิที่จะสอบถามช่ือ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภทของผู้ประกอบ วิชาชีพที่ให้บริการแก่ตน จึงช่วยผู้ป่วยใน
ฐานะผู้บริโภคให้กล้าที่จะสอบถามข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถ ตัดสินใจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ให้บริการซึ่งไม่มีคุณภาพเพียงพอ ข้อควรตระหนัก 1. ให้ข้อมูล ช่ือ สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิของผู้ที่จะ
รับผิดชอบดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 2. ควรติดป้ายช่ือ หรือสัญลักษณ์ที่บ่งช้ีถึง ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง ของบุคลากร
ทางการพยาบาล  

6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็น จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่มิได้เป็นผู้ ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิใน การขอ
เปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ ค าอธิบาย สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย (the right to safety) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร 
(the right to be informed) สิทธิที่จะเลือก (the right to choose) นับเป็นสิทธิที่ส าคัญของผู้บริโภคสินค้า ซึ่งรวมทั้งสินค้า
สุขภาพ ในวัฒนธรรม ปัจจุบัน ผู้ป่วยยังมีความเกรงใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิที่ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้งใน
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจ านวนมากก็ยังมีความรู้สึกไม่พอใจเมื่อผู้ป่วยขอความเห็นจากผู้ให้บริการสุขภาพผู้อื่น
หรือไม่ให้ความร่วมมือในการที่ผู้ป่วยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือสถานบริการการก าหนดสิทธิผู้ป่วยในประเด็นนี้ให้ชัดแจง จึงมี
ประโยชน์ท่ีจะลดความขัดแย้งและเป็นการรับรองสิทธิผู้ป่วยท่ีจะ เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง ข้อควรตระหนัก 1. ให้โอกาส ช่วยเหลือ
และประสานงานเมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการ 2. ให้ข้อมูลหรือการช่วยเหลือที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแก่บุคคลหรือสถานบริการที่รับดูแลรักษาพยาบาลต่อ 

7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่ จะได้รับ
ความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ค าอธิบาย สิทธิส่วนบุคคลที่จะได้รับการปกปิดข้อมูล เกี่ยวกับ การเจ็บ 
ป่วยนี้ถือเป็นสิทธิผู้ป่วยที่ได้รับการรับรอง มาตั้งแต่ค าสาบานของ Hippocratis และประเทศต่างๆ ก็ได้รับรองสิทธินี้ในกฎหมาย
อาญา ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย นอกจากน้ียังระบุในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 ข้อบังคับแพทยสภาพว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 3 ข้อ 9 ซึ่งถือได้ว่าสังคมได้ให้ 
ความส าคัญ กับสิทธิผู้ป่วยในข้อนี้มาก เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจต่อแพทย์เพื่อประโยชน์ในการ 
รักษาพยาบาลตนเอง อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่เหนือกว่า เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย หรือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณเพื่อความสงบเรียบร้อนและความมั่นคงของประชาชน หรือในกรณีที่คุ้มครอง
อันตราย 6/7 ร้ายแรงของบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลต่อศาล การแจ้งข้อมูลต่อบุคคลที่สาม เพื่อคุ้มครองอันตรายร้ายแรงของ
บุคคลอื่น เป็นต้น  
ข้อควรตระหนัก 1. ไม่เปิดเผยความลับ ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ทราบมาจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ด้วยความยินยอม 
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ของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 2. จัดเก็บรายงานไว้เป็นสัดส่วน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทีมสุขภาพ 
หรือผู้ที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยได้ เห็นข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วย 3. ไม่น าเรื่องของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการมาเป็นหัวข้อใน
การสนทนา โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย ยกเว้นต้องปฏิบัติตามหน้าท่ี  

8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูล อย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการ ท าวิจัยของผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ค าอธิบาย ในปัจจุบัน ความจ าเป็นในการทดลองในมนุษย์เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์มีมากขึ้น 
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์ โดยเฉพาะข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา  จริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ 6 ระบุว่า “ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันถูก ทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้นๆ” การรับรอง
สิทธิผู้ป่วยในด้านนี้เป็นการขยายความข้อบังคับแพทยสภาฯ ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง  ปฏิบัติว่าความยินยอมจะต้องเป็น
ความยินยอมภายหลังจากท่ีได้รับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว (informed consent) เช่นเดียวกับความยินยอมในการรับ
การรักษาพยาบาล และแม้ว่าจะตัดสินใจยินยอมแล้วก็มีสิทธิที่จะ เลิกได้ เพื่อคุ้มครองผู้ถูกทดลองให้ได้รับความปลอดภัย ข้อควร
ตระหนัก 1. ก าหนดระเบียบการหรือข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมการวิจัยหรือทดลองไว้อย่างชัดเจน และมี ความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบการหรือข้ันตอนดังกล่าว 2. ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่ผู้ใช้บริการ และให้เซ็นชื่อยินยอมเมื่อต้องการเป็นผู้ถูก
ทดลองในการวิจัยของผู้ ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 3. วิเคราะห์ว่าการวิจัย การทดสอบ การบันทึกภาพ เสียง หรืออ่ืนๆ จะเสื่อม
เสียต่อผู้ใช้บริการหรือไม่ หากเสี่ยง ต่อการเสื่อมเสียต้องปกป้องผู้ใช้บริการจากเหตุการณ์นั้นๆ  

9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูล 
ดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นค าอธิบายการที่แพทย์บันทึกประวัติการเจ็บป่วยและรักษาต่างๆ ของผู้ป่วย 
ในเวชระเบียนอย่างละเอียด นับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ นับเ ป็น
มาตรฐานของการ ประกอบเวชกรรมสากล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของประวัติ
มีสิทธิที่จะ ได้รับทราบข้อมูลนั้นได้ ซึ่งสิทธินี้ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 
ข้อมูลในเวชระเบียนอาจมีบางส่วนซึ่งเป็นการแสดงความเห็นของแพทย์ในการรักษาพยาบาล และอาจกระทบต่อบุคคลอื่น  ๆได้
ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูล ให้ผู้ป่วยทราบจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น ทั้งนี้รวม ถึงกรณีผู้ป่วย  ยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลของตนต่อบุคคลที่สาม เช่น ในกรณีที่มีการประกันชีวิต หรือสุขภาพ  ข้อควรตระหนัก 1. ก าหนดระเบียบการ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอดูเวชระเบียนไว้อย่างชัดเจน      2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอดูเวชระเบียน
ของผู้ป่วยภายในหน่วยงานของตน เพื่อให้ข้อมูลแก่  ผู้ป่วยได้ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน  

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเดก็อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกาย
หรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ คา อธิบาย การก าหนดให้บิดา มารดา ใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 18 ปี
นั้น เนื่องจากใบอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กได้ก าหนดไว้ว่า เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะ
ก่อนหน้าน้ันตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น ดังนั้นจึงได้ก าหนดไว้ให้บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วย
เด็ก ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ส าหรับผู้บกพร่องทางกายหรือทางจิตนั้นต้องถึงขนาดไม่สามารถเข้าใจหรือตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง เช่น ผู้ป่วยที่ อยู่ในภาวะพืช (persistent vegetative state) วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมที่เป็น ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือมีอ านาจปกครองผู้ป่วย เช่น บิดา มารดา กรณีผู้ป่วยไม่มี บิดา มารดา ผู้ดูแล หรือผู้ปกครองอาจเป็น 
ญาติ พ่ี น้อง ย่อมสามารถใช้สิทธิต่างๆแทนผู้ป่วยได้  

ข้อควรตระหนัก  
วิเคราะห์และตัดสินใจได้ถูกต้องว่า ใครเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยที่ตนให้การดูแลนั้น ทั้งในกรณีที่เป็นเด็ก อายุ

ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์หรือผู้บกพร่องทางกายและจิต เพื่อท่ีจะปฏิบัติกับการพยาบาลโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย 
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ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกท่านได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด โรงพยาบาลแว้งขอความร่วมมือผู้ป่วยและญาติปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับ 
 - ช่ือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ อาชีพ 
 - สิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 - ประวัติการเจ็บป่วย และประวัติอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยรวมทั้งประวัติการรักษา การใช้ยา หรือสารออก

ฤทธิ์ต่างๆและการแพ้ยา  
2. ศึกษาและซักถามข้อมูลจากทีมผู้รักษา เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา 
3. ปฏิบัติตามค าแนะน าของทีมผู้รักษา ตระหนักถึงและรับผิดชอบต่อผลเสียที่อาจเกิด ขึ้นในกรณีที่ปฏิเสธการรักษา

หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองและของ โรงพยาบาลขณะอยู่ในโรงพยาบาล ตลอดจนไม่กระท าการใดที่อาจเป็น

อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น 
5. เคารพสิทธิของผู้ป่วยและญาติรายอื่นและให้เกียรติแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
6. มาพบแพทย์ตรงตามนัดหรือแจ้งล่วงหน้าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบหากไม่สามารถมาตามนัดได้ 
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลที่ได้ประกาศไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 
เร่ือง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ 
             เพื่อให้การด าเนินการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเหมาะสม คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2549 วันท่ี 
9 พฤศจิกายน 2549 จึงมีมติให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้        
          ข้อ 1 “การแพทย์” ในที่นี้ หมายถึงการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งคือการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทางวิทยาศาสตร์ว่า
มีประโยชน์ 
          ข้อ 2 การแพทย์ยังไม่สามารถให้การ วินิจฉัย ป้องกัน และ/หรือบ าบัดให้หายได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ บางคร้ังอาจท า
ได้เพียงบรรเทาอาการหรือประคับประคองเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น บางโรคยังมิอาจ ให้การวินิจฉัยได้ในระยะเร่ิมแรก 
          ข้อ 3 ในกระบวนการด าเนินการทางการแพทย์อาจเกิดสภาวะอันไม่พึงประสงค์ได้ แม้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะ
ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วก็ตามซ่ึงถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย 
          ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมใช้ดุลยพินิจในการเลือกกระบวนการด าเนินการทางการแพทย์ รวมทั้งการ
ปรึกษาหารือส่งต่อโดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย 
          ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยที่ไม่ อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน
อันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยต้องให้ค าแนะน าหรือส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสม 
        ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ย่อมมีสิทธิ และได้รับความ
คุ้มครองท่ีจะไม่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม 
        ข้อ 7 ภาระงาน ข้อจ ากัดของสถานพยาบาล ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม ของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการทางการแพทย์ 
        ข้อ 8 การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ของผู้ป่วยต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ท า
การวินิจฉัยและรักษาย่อมมีผลเสียต่อการวินิจฉัยและการรักษา 
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        ข้อ 9 การไม่ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือบุคลากรทางการแพทย์ ย่อมมีผลเสียต่อการ
รักษาและการพยากรณ์โรค 
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ รพ.แว้ง 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับการด าเนินการทางการแพทย์ อันจะเป็นผลให้ลดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน 
ซึ่งอาจตามมาด้วยกรณีพิพาทระหว่างกัน องค์กรวิชาชีพฯ จึงเห็นสมควรออก ค าประกาศ    “ข้อเท็จจริงทางการแพทย์” เพื่อให้
เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ดังนี ้ 
ข้อ 1. การแพทย์แผนปัจจุบันเป็นการแพทย์ ที่ดีท่ีสุดในทางวิทยาศาสตร์และอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ด าเนินการ  
ข้อ 2. การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ การป่วยเจ็บในบางโรคหรือบางสภาวะ 
         จึงรักษาได้เพียงการบรรเทาตามอาการหรือประคับประคองเท่านั้น 
ข้อ 3. ในกระบวนการด าเนินการทางการแพทย์อาจเกิดสภาวะอันไม่พึงประสงค์ได้เสมอแม้ผู้ด าเนินการทางการ 
         แพทย์จะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม 
ข้อ4. สภาวะอันไม่พึงประสงค์ในทางการแพทย์มีมากมายหลายประการที่ส าคัญเช่น 
 ก. การติดเช้ือ 
 ข. การแพ้ยาสารเคมีหรือวัสดุทางการแพทย์ 
 ค. การหลุดลอยของเนื้อเยื่อกลุ่มเซลล์สสารหรือวัตถุบางสิ่งในทางการแพทย์ไปตามกระแสเลือด 
 ง. สภาวะหมดสติ(ช็อก) 
 จ. เลือดออกเนื่องจากสภาวะโรคที่มีอยู่แล้ว 
 ฉ. ความผิดปกติทางจิตอันเนื่องจากการรักษา 
 ช. สภาวะอื่นๆ ในทางการแพทย์  
ข้อ 5. สภาวะอันไม่พึงประสงค์อาจน ามาซึ่งความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย และ/  
        หรือจิตใจบางส่วนหรือท้ังหมด และอาจเกิดความพิการจนถึงอาจเสียชีวิตได้  
ข้อ 6. การด าเนินการทางการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมีมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น การตรวจวินิจฉัย การรักษา  
        บ าบัด การส่งตรวจ หัตถการ การจ่ายยาฯลฯ ถือเป็นดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยค านึงถึง"  
        ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย" ด้วย 
ข้อ 7. บางสภาวะหรือบางโรคอาจด าเนินการโดยมาตรฐานทางการแพทย์ได้หลายแนวทาง 
ข้อ 8. การด าเนินการทางการแพทย์บางประการนั้นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพียงคนเดียวอาจไม่สามารถ 
        ด าเนินการให้ลุล่วงไปได้ จึงจ าเป็นต้องปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอื่นท้ังนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
ข้อ 9. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษาหรือด าเนินการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย ซึ่งมิใช่อยู่ใน 
        สภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง  
ข้อ 10. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมได้รับการคุ้มครองจากการกระท าใดๆ อันเป็นความผิดกฎหมายบ้านเมือง 
          เช่นเดียวกับปัจเจกชนท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ 
ค าอธิบายเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่ร่างน้ีอาจอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1.  การแพทย์แผนปัจจุบันเป็นการแพทย์ ที่ดีที่สุดในทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ด าเนินการ 
อธิบาย 

หมายถึง ในปัจจุบันน้ีการแพทย์ที่ใช้อยู่คือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้แนวทางตะวันตก (modern western medicine) 
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เรื่อง : คู่มือคุณภาพด้านนโยบาย 

ถือว่าเป็นการแพทย์ที่ดีที่สุด สามารถพิสูจน์ได้ และใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการด าเนินการ จึงมิใช่เป็น
การแพทย์ที่ไม่มีหลักเกณฑ์และไม่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งต่างจากการแพทย์อื่นท่ีอาจพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทย.  
ข้อ 2. การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ การป่วยเจ็บในบางโรคหรือบางสภาวะจึงรักษา
ได้เพียงการ 
บรรเทาตามอาการหรือประคับประคองเท่านั้น 
อธิบาย 

โดยทั่วไปการที่บุคคลจะมายังสถานพยาบาลนั้นก็เพื่อการตรวจ การรักษา การบรรเทา การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
กับการเจ็บป่วย ซึ่งอาจจากโรคหรือจากความบกพร่องของร่างกาย (ส่วนน้อยที่มาอาจต้องการเพื่อให้ทางการแพทย์รับรอง หรือ
การเก็บพยานหลักฐานทางการแพทย์ในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในข้อขัดแย้งหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ) โดยมีความคาดหวังไว้อย่างสูง
ว่าจะต้องหายจากการป่วยเจ็บดังกล่าว.  
แต่แท้ท่ีจริงแล้วในการด าเนินการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษา การบ าบัด ฯลฯ นั้นยังไม่สามารถที่จะกระท าได้อย่างเต็มที่
หรือให้หายจากอาการป่วยนั้นได้ทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปอาจแบ่งสภาวะของการป่วยเจ็บหรือสภาพของโรคได้เป็น  

ก. แต่ก าเนิด (congenital). 
ข. จากการติดเช้ือ (infection). 
ค. การบาดเจ็บ (trauma). 
ง. เนื้องอก (tumor).  
จ. การเสื่อมสภาพของร่างกาย (degenerative). 
ฉ. กระบวนการเมตาบอลิซึมรวมถึงระบบต่อมไร้ท่อ (metabolic).  
ช. การได้รับพิษ (intoxication). 
ซ. จากระบบประสาท (neurogenic). 
ฌ. อื่นๆ (other).  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละกลุ่มที่กล่าวมานั้นบางกลุ่มก็รักษาได้ เช่น จากการติดเช้ือแต่บางกลุ่มก็รักษาไม่ได้ เช่น ที่เป็นมาแต่

ก าเนิด หรือจากเนื้องอก (อาจรักษาได้แต่เป็นส่วนน้อย) ยิ่งกว่านั้นในกลุ่มที่รักษาได้ทั้งหมดในทุกกลุ่มแล้วก็รักษาได้เพียงบาง ส่วน
เท่านั้นมิใช่รักษาได้ทั้งหมด.  
ข้อ 7. บางสภาวะหรือบางโรคอาจด าเนินการโดยมาตรฐานทางการแพทย์ได้หลายแนวทาง 
อธิบาย 

 
 ในการด าเนินการทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นอาจมีได้หลายแนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางจะถือว่าได้มาตรฐานด้วยกัน

ทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ โรคประจ าตัว สภาวะของร่างกายของผู้ป่วย  ความรุนแรงของโรคหรืออาการเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่มีอยู ่บุคลากรที่มีอยู่ปัจจัยอื่นๆตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์. 
ตัวอย่าง 
การเกิดสภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารบางกรณี เช่น ในกระเพาะอาหารอาจให้การรักษาโดยการผา่ตัดหรือรักษาด้วยยาก็ได้. 
ข้อ 8. ในการด าเนินการทางการแพทย์บางอย่างนั้นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพียงคนเดียวอาจไม่สามารถด าเนินการให้
ลุล่วงไปได้ จึงจ าเป็นต้องปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอื่นเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
อธิบาย 

ในการด าเนินการทางการแพทย์นั้นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพียงคนเดียวอาจไม่สามารถด าเนินการทางการแพทย์ให้
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เรื่อง : คู่มือคุณภาพด้านนโยบาย 

ครอบคลุมถึงสภาวะการป่วยเจ็บ สภาวะของโรคหรือสภาวะอันเกี่ยวเนื่องได้ทั้งหมด. กรณีเช่นนี้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจ
ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่านอื่นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการทางการแพทย์ให้ดีขึ้นหรือประโยชน์อื่นใดได้ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ป่วยท้ังสิ้น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอาจแบ่งออกได้ดังนี้  

ก. การด าเนินการทางการแพทย์ไม่อาจกระท าเพียงคนเดียวได้ 
หมายถึง การด าเนินการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยไม่อาจกระท าได้เพียงแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพียงคนเดียว

เท่านั้นเพราะการด าเนินการนั้นอาจซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ของร่างกายมากกว่าหนึ่งระบบ หรือคาบเกี่ยวกับระบบ
ต่างๆ มากมาย. การที่จะให้การด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการรักษา บ าบัด ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องให้แพทย์ท่านอื่นเข้าร่วมในการ
ด าเนินการด้วย.  

ข. การปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่านอื่นเพ่ือประโยชน์กับผู้ป่วยท้ังสิ้น 
หมายความว่า การปรึกษาแพทย์ท่านอื่นนั้นจะต้องเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย หรือเพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยนั่นเอง มิใช่ต่อตัวแพทย์หรือต่อบุคคลที่ 3 ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจไม่เข้าใจและไม่เห็นถึงความส าคัญในขณะนี้.  
ค. ประโยชน์นั้นอาจเป็นเร่ืองในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเกิดในภายภาคหน้า 
ในประการนี้หมายความว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้อาจไม่เห็นได้ชัดเจนในขณะนี้แต่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ (เพราะ

ผู้ป่วยอาจไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการป่วยเจ็บ ฯลฯ เช่นนี้มาก่อน ซึ่งต่างจากแพทย์ที่ได้ประสบเหตุการณ์เช่นนี้มามากมาย
แล้ว จึงทราบถึงผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายภาคหน้าได้).  
ตัวอย่าง ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้ 

การผ่าตัดเพื่อน ามะเร็งในล าไส้ใหญ่ออกมานั้นจ าเป็นต้องท าการผ่าตัดทั้งทางหน้าท้องและทางทวารหนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องให้มีแพทย์ท่านอ่ืนเข้ามาร่วมในการผ่าตัดด้วยเพื่อให้การผ่าตัดบรรลุถึงวัตถุประสงค์ นั่นคือเพื่อประโยชน์ต่อตัวแพทย์เอง
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้ 
ตัวอย่าง ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดเจนในภายภาคหน้า 

ผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติเหตุจราจรได้รับอันตราย ต่อกายหรือจนกระทั่งมีกระดูกหัก (ซึ่งเข้าข่ายอันตรายสาหัสในทางกฎหมาย) 
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แพทย์ (เจ้าของไข้) ย่อมจ าเป็นต้องปรึกษาแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย
ในภายภาคหน้าหรืออนาคตได้ แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่เห็นความจ าเป็นในการปรึกษาไม่เข้าใจถึงเหตุในการที่จะปรึกษาแพทย์นั้นและแจ้ง
ต่อแพทย์ (เจ้าของไข)้ ว่าไม่เอาเรื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่ต้องถือว่าเป็นสิทธิของแพทย์ประการหนึ่งที่จะต้องปรึกษา เพราะผล
ในทางคดีที่จะเกิดขึ้นน้ันเป็นสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในอนาคตมิใช่ในปัจจุบัน  

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ ถ้าผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการปรึกษาอย่างแน่นอน (โดยอาศัยสิทธิผู้ป่วยข้อ 3) แต่แพทย์เห็นว่ามีความ
จ าเป็นที่จะต้องปรึกษาเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการทางการแพทย์ที่จ าเป็นต้องให้การด าเนินการ จะท าอย่างไร? 

ก. แพทย์ด าเนินการตามข้อ 9 ของค าประกาศนี ้
ข. แพทย์ (เจ้าของไข้) ท าตามเจตนารมณ์ ของผู้ป่วยโดยต้องถือว่า  

1) เป็นความเสี่ยงของแพทย์ท่านนั้นเอง 
กล่าวคือ เมื่อเกิดผลที่จะต้องใช้ประโยชน์จากการด าเนินการทางการแพทย์จากแพทย์ท่ีควรปรึกษาแต่มิได้ปรึกษานั้น 

แพทย์ท่านนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด และเป็นผู้ด าเนินการเอง ลักษณะคล้ายกับว่าแพทย์ (เจ้าของไข้) มิได้ส่งตรวจในบาง
สิ่งเมื่อท าการตรวจผู้ป่วย ต่อมามีการอ้างถึงการประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าผลการตรวจเป็นอย่างไร แพทย์ (เจ้าของไข้จะต้องเป็น
ผู้ตอบในสิ่งนั้น) เพราะตนเองมิได้ส่งตรวจ  
 ตัวอย่าง 

ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากลื่นล้มในห้องน้ า แพทย์จะขอส่งตรวจสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CT scan of brain) 
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แนะน าให้ผู้ป่วยตรวจ แต่ผู้ป่วยเห็นว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าตรวจหลายพันบาทเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรแพทย์จึงไม่ได้ส่งตรวจ . 
ต่อมาผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาลไปและในที่สุดเสียชีวิตโดยมิได้มีการส่งศพเพื่อตรวจชันสูตรอีก เช่นนี้ต่อมามีการร้องเกี่ยวกับ
สิทธิทางประกันอุบัติเหตุ แพทย์แม้ว่าจะเช่ือว่าเกิดจากสมองกระทบกระเทือนและน่าจะมีความผิดปกติในสมอง เช่น การมี
เลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะก็ตาม แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน เช่นนี้แพทย์ดังกล่าว (เจ้าของไข้) จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด  

2) เป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยเอง 
ตัวอย่าง เช่น การไม่ปรึกษาแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ 

หมายถึง แม้ว่าในที่สุดแพทย์ (เจ้าของไข้) จะช่วยด าเนินการในทางคดีให้กับผู้ป่วยแล้วก็ตาม เช่น การส่งพยานหลักฐาน 
การสอบสวน การเป็นพยานให้ก็ตาม (ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเสียเวลาอย่างมากและเกิดความสับสนในระดับหนึ่งแล้ว) แต่ผลที่ได้รับ
และผลต่อรูปคดีอาจไม่กระชับและถูกต้องเท่ากับการที่ด าเนินการโดยแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์นั่นเอง. ผลร้ายที่เกิดขึ้นย่อมตกอยู่
กับผู้ป่วยโดยปริยาย ซึ่งความเสียหายเหล่านี้ผู้ป่วยจะไม่มีทางรับทราบได้ในขณะป่วยหรือเข้ารับการรักษาและเห็นว่ามิใช่สิ่งที่
จะต้องเตรียมพร้อมในการด าเนินการเลยเพราะเป็นเรื่องหรือเป็นผลในอนาคตในภายภาคหน้า จึงจ าเป็นที่แพทย์ (เจ้าของไข้) 
จะต้องเป็นผู้ด าเนินการหรือรับความเสี่ยงเอาเอง 
ข้อ 9. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยซ่ึงมิใช่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อ
ชีวิต ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเองได้ 
อธิบาย 

หมายถึง แพทย์ย่อมสามารถที่จะปฏิเสธไม่รับการตรวจ รักษา หรือด าเนินการใดๆ ให้กับผู้ป่วยได้ ทั้งนี้เป็นสิทธิประการ
หนึ่งทีแ่พทย์อาจท าได้ แต่มีข้อจ ากัดอยู่ที่ว่าผู้ป่วยดังกล่าวจะต้องมิได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินซึ่งจะต้องรีบรับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
เช่น ถ้าไม่รีบท าการช่วยเหลือแล้วหรือให้การรักษาล่าช้าแล้วอาจน ามาซึ่งอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายอย่างรุนแรงได้ 
ตัวอย่าง  

1) ผู้ป่วยที่มาขอรับการตรวจร่างกายเพื่อให้แพทย์ออกเอกสารรับรองว่ามีสุขภาพดีเพื่อใช้ประกอบการเข้างานนั้น 
แพทย์อาจปฏิเสธไม่ออกเอกสารให้ได้เพราะไม่มีกรณีแห่งความจ าเป็นรีบด่วน.  

2) ผู้ป่วยต้องการให้แพทย์ตัดไฝ หูด ฯลฯให้ แพทย์ขอปฏิเสธการรักษา. 
 กรณีที่แพทย์ไม่สามารถจะปฏิเสธการรักษาหรือด าเนินการทางการแพทย์ได้จะต้องเป็น  

ก. ต้องเป็นกรณีที่เร่งด่วน 
 หมายถึง ต้องเป็นการให้การช่วยเหลือในทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนไม่อาจรอได้ต้องกระท าโดยทันที ซึ่งอาจเป็นนาที

เท่านั้น เช่น  
1. การที่ผู้ป่วยมีเศษอาหารติดหลอดลมและอุดกั้น ต้องรีบท าการน าออก หรือให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน.  
2. การที่ผู้ป่วยจมน้ า ต้องเร่งให้การช่วยเหลือด่วน 
3. การที่ผู้ป่วยแพ้ยาหรือสารอื่นใดในภาวะช็อก ต้องรีบท าการช่วยเหลือเป็นการด่วน  

ข. ถ้าล่าช้าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายอย่างรุนแรงได้ 
หมายถึง การที่แพทย์ไม่รีบท าการช่วยเหลือโดยทันที โดยปฏิเสธการรักษาอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ เช่น  
ตัวอย่าง เมื่อผู้ป่วยหายใจไม่ออกแพทย์ไม่รีบท าการใส่ท่อช่วยหายใจ เพียงไม่กี่นาทีผู้ป่วยย่อมต้องถึงแก่ชีวิต หรืออาจไม่

ตาย แต่ก็ท าให้สมองขาดเลือดมาเลี้ยง ท าให้มีสภาวะของสมองตายตามมาได้  
ตัวอย่าง ผู้ป่วยปวดท้องด้านขวาล่างและมีอาการอื่นๆ อย่างชัดเจนว่าเป็นการปวดเนื่องจากไส้ติ่งอักเสบซึ่งต้องให้การ

รักษาด้วยการผ่าตัดเป็น การด่วน เช่นนี้แพทย์จะปฏิเสธการรักษาไม่ได้และต้องรีบด าเนินการผ่าตัดเป็นการด่วน  
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อธิบายเพ่ิม 
กรณีที่แพทย์ได้ท าการรักษาให้ขั้นต้นแล้วขอส่งตัวผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ เช่นนี้ไม่เข้ากรณีที่ปฏิเสธการรักษา (แม้ว่าจะ

รักษาต่อได้) เนื่องจากตนเองได้ช่วยเหลือในระยะฉุกเฉินและบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายอย่างรุนแรงไปเสีย
แล้ว หรือ กรณีที่แพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยไประยะหนึ่งแล้วเกิดความไม่เข้าใจกับผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยในกระบวนการรักษาหรอื
การปรึกษา (เช่นตามข้อ 8) เช่นนี้แพทย์ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมิใช่เป็นกรณีที่ยังอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งถ้าเนิ่นช้าไปหรือไม่รักษาต่อเนื่องจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายอย่างรุนแรงได้ 
ข้อ 10. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมได้รับการคุ้มครองจากการกระท าอันเป็นความผิดกฎหมายเช่นเดียวกับปัจเจกชน
ทั่วไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ 
อธิบาย 

หมายความว่า แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ในสั งคม
เช่นเดียวกัน เช่น  
ก. กฎหมายอาญา11  
*แพทย์ย่อมได้รับความคุ้มครองกรณีที่มีการกระท าผิด 
เช่น การดูหมิ่นแพทย์ซึ่งหน้าการหมิ่นประมาทต่อแพทย์ ผู้ที่กระท าต่อแพทย์ย่อมเป็นความผิดต้องได้รับโทษตาม  
มาตรา 326 
ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
มาตรา 327  
ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียง ถูกดู
หมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326  
มาตรา 328 
ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วย เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสีภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท าให้
ปรากฏด้วยวิธีใด แผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่นกระท าโดยการกระจายเสียง หรือโดยกระท าการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
มาตรา 393  
ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
*การที่แพทย์ถูกท าร้าย  
มาตรา 391 
ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 9  
กรณีที่แพทย์ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระท าละเมิดต่อแพทย์ เช่น การผลักโต๊ะตรวจล้มลง ท าให้ของเสียหาย เช่น 
ปรอทวัดไข้แตก เป็นต้น.  

มีแพทย์หลายท่านเมื่อประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วเห็นว่าตนเองอยู่ในฐานะที่ต้องรับทุกสิ่งทุกอย่า งที่กระท าต่อ
ตนเองในทางที่ไม่สมควรโดยปราศจากสิทธิในการโต้ตอบ เช่น การที่ผู้ป่วยด่าทอแพทย์อย่างเสียๆ หายๆ โดยไม่อาจตอบโต้ได้ ท า
ให้เกิดความน้อยเนื้อต่ าใจและมีความวิตกกังวลในการท างาน (ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) แท้ที่จริงแล้วแพทย์ย่อมได้รับความ
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คุ้มครองในฐานะปัจเจกชนประชาชนคนหน่ึงด้วยเช่นเดียวกัน. 
มาตรา 295  
ผู้ใดท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท า ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ตัวอย่าง 
การที่แพทย์ถูกด่าทอ ด่าว่า หาว่าไร้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี เช่น ถูกด่าว่า " ไอ้หมอชุ่ย" "ไอ้หมอ กักขระ"  "ไอ้หมอจัญไร" " ไอ้หมอไร้
จรรยาบรรณ สมควรไปตายเสีย" มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นอย่างชัดเจน เช่นนี้ย่อมถือว่าแพทย์เป็นผู้เสียหายในความผิดในทางอาญา
ได้เช่นเดียวกัน และสามารถด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าต่อแพทย์ได้.  
ตัวอย่าง 
การที่แพทย์ตรวจผู้ป่วยแล้วถูกผลักหน้าอก  ในท านองเอาเรื่องเพราะความไม่พอใจในการตรวจ เช่นนี้เท่ากับเป็นการท าร้าย
ร่างกายแพทย์แล้ว (ท าร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อกายเป็นลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา) 
ในอดีตเมื่อแพทย์ถูกละเมิดสิทธิต่างๆ ท่ีควรจะมีในสังคม แพทย์ก็ไม่ต้องการที่จะเอาเรื่องฟ้องร้อง แต่ในอนาคตอาจมีการที่แพทย์
ฟ้องร้องผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่มีพฤติการณ์ที่กระท าอันไม่เหมาะสม กับแพทย์ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และผู้ป่วยได้เปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่เคยเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเคารพและเช่ือมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี กลับ
กลายเป็นปฏิปักษ์และขาดความเช่ือมั่นซึ่งกันและกัน 

 
           QM 2.2.17 นโยบายระบบการดูแลผู้ป่วย 
 โรงพยาบาลมีนโยบายให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการท างานร่วมกันเป็นสหสาขา
วิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง มีการดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ และความรู้ที่ทันสมัยโดยค านึงทรัพยากรที่
มีอย่างจ ากัดของโรงพยาบาล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพจะต้องยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง มีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา การส่งเสริมและการฟ้ืนฟู มีการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการรักษา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นทั้งกับผู้ป่วยและญาติ มีการประเมินผลการรักษาที่ได้
มาตรฐาน มีการบันทึกข้อมูลที่ดี ตลอดจนมีกระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้านหรือสถานบริการใกล้บ้าน 
เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. มีการท างานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพและผู้ที่เก่ียวข้อง บนพื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 3. ให้บริการสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ 
 4. มีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
                QM 2.2.18 นโยบายและมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
           1.จัดท าแผนความปลอดภัยด้านอัคคีภัย น าลงสู่การปฏิบัติโดยครอบคลุมการป้องกันอัคคีภัย ลดความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย การตรวจจับเริ่มแรก การดับเพลิงและการเคลื่อนย้ายออกจากอาคารอย่างปลอดภัยเมื่อเกิด
อัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน  
          2.ให้ความรู้สร้างความตระหนักทั่วทั้งโรงพยาบาลด าเนินการซ้อมแผนอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอเพ่ือค้นหา
จุดอ่อนและ โอกาสพัฒนา  
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             3.ประเมินความพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพ่ือรองรับ
อัคคีภัยและ ประเมินความรู้ของบุคลากรจากการฝึกซ้อม  
             4.ด าเนินการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในขณะเกิดอัคคีภัย1ครั้ง/ปี  
             5.ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และติดตั้งเครื่องมือและวางระบบป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยง  
            6.ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของเครื่องมือดับเพลิงในแต่ละพ้ืนที่  
            7.มีการก าหนดและทดสอบบ ารุงรักษาเครื่องมือและวางระบบป้องกันอัคคีภัย 
             QM 2.2.19 นโยบายและมาตรฐานด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
            1. จัดระบบการบริหารจัดการเครื่องมือให้เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ  
            2. จัดระบบการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ  
            3. ให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
           QM 2.2.20. นโยบายและมาตรฐานด้านงานสุขศึกษาและการเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 โรงพยาบาลแว้ง  ต าบลแว้ง  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส ได้จัดท านโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ และเกิดจากความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยได้มีการก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในทุก
ระดับ 
2. พัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส.  เพ่ือ
เป็นแบบอย่าง และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
3. พัฒนาและจัดท าสื่อด้านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ที่ข้ึนในขณะนั้น 
4. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและพึงประสงค์ 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
5. สร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ ในรูปของสุขบัญญัติแห่งชาติในทุกกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
7. พัฒนาองค์กรและการประสานงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
             QM 2.2.21. นโยบายและมาตรฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
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1. ก าหนดแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย 
2. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค รวมทั้ง 
    ฟ้ืนฟ ู
2. บุคลากรทุกคนต้องมีความเข้าใจในทักษะการส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
3. มุ่งลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสนับสนุนพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้มาตรการทางสังคม ควบคู่ 
    กับมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสังคมที่ไม่เหมาะสม 
4. องค์กรเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการสร้างแกนน าด้าน 
   สุขภาพ   
5. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมใน 
   การร่วมกันสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เก้ือกูลต่อการมีสุขภาพดี  
6. สนับสนุนองค์ความรู้ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพ้ืนที่และชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพ 
    ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 
7. เสริมพลังและการสร้างแรงจูงใจอย่างกัลยาณมิตร เพ่ือการปรับปรุง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร่วมกัน    
   พ่ึงพากันและกันเป็นเครือข่ายดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกระดับ 
 
 
 
 


