คำนำ
กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ รับทุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนให้ เกิดกิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพขึ ้น ภายในคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ โดย
เริ่ มโครงการครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2544-2547 ซึง่ สามารถกระตุ้นให้ บคุ ลากร เกิดความสนใจและสนับสนุนกิจกรรม
การสร้ างเสริ มสุขภาพเพิ่มขึ ้น ในระดับหนึง่ แต่ยงั ไม่ทาให้ มีการเคลือ่ นไหวในระดับโรงเรี ยนแพทย์มากนัก การ
ดาเนินงาน ระยะที่ 2( พ.ศ.2548-2549) กสพท ได้ จดั ตังส
้ านักงานแผนงานฯ ขึ ้น และมีคณะทางานที่มีความ
คล่องตัว เมื่อใกล้ สิ ้นสุดโครงการระยะนี ้ ได้ เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ให้ ไปสูก่ ารเป็ น “โรงเรี ยน
แพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” ซึง่ ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของแผนงาน ในระยะต่อมา การดาเนินงานตอน
ปลาย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2549-2551) ได้ พฒ
ั นาให้ เกิดเครื อข่ายเชิงประเด็นขึ ้น 4 เครื อข่าย เพื่อให้ กลุม่ เครื อข่าย
ต่างๆ ได้ ดาเนินงานพัฒนางานสร้ างเสริ มสุขภาพเชิงประเด็น ในระยะที่ 4 (พ.ศ.2552-2555) เป็ นการพัฒนา
ศักยภาพและสนับสนุนให้ เครื อข่ายดาเนินงานตามภารกิจเชิงประเด็น, ผลักดันให้ เกิดหน่วยงานรับผิดชอบด้ าน
การสร้ างเสริ มสุขภาพในทุกโรงเรี ยนแพทย์ ภายใต้ กรอบ TQA ตลอดจนพัฒนาโครงสร้ างหลักสูตรการเสริ มสร้ าง
สุขภาพด้ วย
สรุปบทเรี ยนหนึง่ ทศวรรษโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ของ กสพท ได้ จดั ทาขึ ้น เพื่อศึกษาและ
ติดตามว่าผลการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ สานักงานแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
ของ กสพท โดยการสนับสนุนจาก สสส.นัน้ สามารถดาเนินงานตอบสนองความต้ องการของคณะแพทยศาสตร์
ต่างๆ และ สสส. ได้ มากน้ อยเพียงใด แต่ละคณะมีแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ที่เข้ าใจ
ตรงกัน หรื อแตกต่างกันอย่างไร มีการขับเคลือ่ นงานด้ านโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพอย่างไรบ้ าง มีปัจจัย
อะไรบ้ างที่สนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานด้ านนี ้ และมีระดับของการประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างไร
บ้ าง ตลอดจน ศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ และทิศทางสาหรับการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในอนาคต
พร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะอื่น ๆ อีกด้ วย
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าสรุปบทเรี ยนหนึง่ ทศวรรษโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ เล่มนี ้จะเป็ นบทเรี ยน
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สถาบันแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ

ในการดาเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพให้ ประสบ

ความสาเร็จต่อไป
ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ามรัตน์
ผู้จดั การแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ

ก

กิตติกรรมประกำศ
การดาเนินงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพจะเกิดขึ ้นไม่ได้ เลย หากไม่มีผ้ สู นับสนุนดังต่อไปนี ้
ขอขอบคุณ กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท) และสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ ผู้สนับสนุนความคิด พลังในการขับเคลือ่ นโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กาจัด สวัสดิโอ รองเลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย ผู้เป็ นร่มโพธิ์ร่มไทรและเป็ นผู้นาทางความคิดให้ กบั แผนงานแพทย์เสมอมา
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อานาจ ศรี รัตนบัลล์ และคณะกรรมการกากับทิศทาง
แผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ

ผู้เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั แผนงานแพทย์และให้ คาแนะนาอย่างดี

ตลอดมา
ขอขอบคุณ รศ.พญ.สุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน

ผศ.นพ.นิสติ วรรธนัจฉริ ยา รศ.นพ. รณภพ เอื ้อ

พันธเศรษฐ ผศ. ดร. พิกลุ นันทชัยพันธ์ ผศ.ดร.ฐิ ติณฐั ฏ์ อัคคะเดชอนันต์ คุณอุดมศรี คาเพราะ คุณศุภ
ลักษณ์ ศิลปะวิทย์ ที่ร่วมเหน็ดเหนื่อยด้ วยกันมาตลอดระยะเวลาการทางาน และการประเมินผล ในครัง้ นี ้
ขอขอบคุณ เครื อข่ายสร้ างเสริ มสุขภาพในทุกโรงเรียนแพทย์ อันได้ แก่ เครื อข่ายกิจการนักศึกษา
แพทย์แห่งประเทศไทย

เครื อข่ายการจัดการความรู้และฐานข้ อมูลสร้ างเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยนแพทย์

เครื อข่าย Palliative Care ในโรงเรี ยนแพทย์ และ เครื อข่ายอาชีวอนามัยในโรงเรี ยนแพทย์ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่
ทุกๆ ท่าน ที่ช่วยทาให้ งานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพดาเนินมาด้ วยดี
ขอขอบคุณจากใจจริ ง
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สำรบัญ

หน้ำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทสรุปผู้บริ หาร
ส่วนนา
กระบวนการสรุปบทเรี ยน
วิวฒ
ั นาการของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
ผลการศึกษาการดาเนินงานของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
 กระบวนทัศน์โรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
 TQA (Thailand Quality Award)
 Code of Practice for Health Promoting Medical School
 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
7. ภาคผนวก
 1.เกณฑ์คณ
ุ ภาพเพื่อการดาเนินงานที่เป็ นเลิศของโรงเรี ยนแพทย์ พ.ศ.2550
 2.แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
 3.เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตฯ พ.ศ.2555
 4.รายชื่อหนังสือ/สิง่ พิมพ์ที่ผลิตโดยแผนงานฯ ระหว่าง พ.ศ. 2545-2555
 5.ภาพกิจกรรม/หนังสือ ที่นา่ สนใจ (ผลิตโดยแผนงานฯระหว่าง 2545-2555)

1
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27
39
37
52
56
57
92
93
97
103
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