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กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กพสท) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2532 โดยการ
สนับสนุนของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทกุ (7)สถาบันในประเทศไทย คณบดีทกุ คณะเป็ นคณะกรรมการ
อานวยการและมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็ นคณะกรรมการบริ หาร และมีเลขาธิการ กสพท.เป็ นเลขานุการ
ของคณะกรรมการอานวยการและเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร กสพท.มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อ
ส่งเสริ มและพัฒนาการศึกษา วิจยั และบริ การด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพในทุกระดับ เป็ นศูนย์ประสานงาน
แลกเปลีย่ นความรู้วิชาการ
พัฒนางานและบุคลากรด้ านการศึกษาแพทยศาสตร์ และศาสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ อง
พร้ อมทังเป็
้ นแหล่งรวบรวมความคิดเห็น เสนอต่อรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้ องด้ านการศึกษาแพทยศาสตร์
กสพท.ได้ เริ่ มดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ
อย่างเป็ นระบบ โดยการสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพตังแต่
้ ปีพ.ศ.2545
จนกระทัง่ ถึงเดือนธันวาคม 2554 ในชื่อแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ คณะกรรมการกากับ
ทิศทาง จึงมีมติให้ ดาเนินการสรุปบทเรี ยน 10 ปี ของแผนงานฯขึ ้นในปี พ.ศ.2554
การสรุปบทเรี ยน 10 ปี ของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ดาเนินการตังแต่
้ เดือน
มิถนุ ายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้ แหล่งข้ อมูลจากเอกสารที่ จาก
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพตังแต่
้ ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4
รวมทังสิ
้ ้น 78 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลตามแนวคาถาม 5 หมวดได้ แก่ หมวดที่ 1 วิวฒ
ั นาการของแผนงาน
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ระยะที่ 1-4 หมวดที่ 2 ผลการดาเนินงานของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ าง
เสริ มสุขภาพ ในระยะเวลา 10 ปี หมวดที่ 3 แนวคิดโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ หมวดที่ 4 การ
ขับเคลือ่ นงานด้ านโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ของสถาบัน/โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ และ หมวดที่ 5
ทิศทางสาหรับอนาคตและข้ อเสนอแนะ ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลโดยการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์
รายบุคคล และสนทนากลุม่ ร่วมกับการสังเกตขณะเยีย่ มชมโรงเรี ยนแพทย์จานวน 7 แห่ง หลังจากนัน้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้ อมูลจากการบันทึกเสียงมาถอดเทป จัดพิมพ์เอกสารในลักษณะ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) และสังเคราะห์เนื ้อหาเพื่อ
ตอบประเด็นของการศึกษา

ผลการสรุปบทเรียน
การสรุปผลการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อ ได้ แก่
1. วิวัฒนาการของแผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
เกิดชุดโครงการฯ ในระยะแรกขึ ้นใน พ.ศ. 2544 ซึง่ เป็ นผลจากหารื อกันระหว่างศาสตราจารย์
นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการ กสพท. กับนายแพทย์สภุ กร บัวสาย ผู้จดั การ สสส. ในขณะนัน้ และได้
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จัดให้ มีการประชุมระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทงั ้ 12 คณะ ที่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้
ทาความตกลงในความร่วมมือที่จะสร้ างความเปลีย่ นแปลงทางความคิด และสร้ างกิจกรรมเชิงรุกในคณะ
แพทยศาสตร์ ตา่ ง ๆ เพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ ให้ สอดคล้ องกับแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ
แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 1 เป็ นยุคของการ “ร่ วมหาทาง”
ดาเนินการระหว่าง เมษายน 2545 – สิงหาคม 2546 เกิด “ชุดโครงการพัฒนาบทบาทผูน้ าด้านการสร้าง
เสริ มสุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์ ” เน้ นกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของอาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ใช้ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา และการเปิ ดรับโครงการสร้ างเสริ ม
สุขภาพจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ตา่ ง ๆ โดยมีการตังคณะ
้
กรรมการบริ หารชุดโครงการขึ ้นมา มี รองศาสตราจารย์ นพ. กาจัด สวัสดิโอ รองเลขาธิการ กสพท. เป็ น
ประธาน และ นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์ เป็ นเลขานุการ ชุดโครงการฯ ในระยะแรกนี ้ สสส. เป็ นผู้ให้ การ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินงานโดยตรงแก่คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ
โดยมีคณะทางานวิชาการเป็ นผู้
กลัน่ กรองให้ ความเห็นแล้ วนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารชุดโครงการฯ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ ก่อน
นาเสนอให้ สสส.ดาเนินการอนุมตั ิเงินทุน นอกจากนี ้ ยังได้ จดั การสัมมนาระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ใน
เดือนเมษายน 2545 เรื่ อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ” ผลการประเมิน พบว่า สามารถ
กระตุ้นให้ บคุ ลากรในคณะแพทยศาสตร์ ตา่ ง ๆ เกิดความสนใจและเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพมากขึ ้น แต่อาจารย์แพทย์สว่ นใหญ่ยงั ให้ ความสนใจในเวชปฏิบตั ิเฉพาะทาง และเข้ าใจว่าการจัด
การศึกษาและกิจกรรมด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นบทบาทของภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัวหรือเวช
ศาสตร์ ชมุ ชนเท่านัน้ ยังให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพน้ อย มีเนื ้อหาสาระในหลักสูตรน้ อย
แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 เป็ นยุคการ “สร้ างสานัก” ดาเนินการ
ระหว่าง มกราคม 2547 – ธันวาคม 2548 ดาเนิน “โครงการพัฒนาสภาวะผูน้ าด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ
ของโรงเรี ยนแพทย์ไทย” โดยยังคงมีทิศทางการทางานไม่แตกต่างจากระยะแรก แต่ปรับโครงสร้ างการ
บริ หารชุดโครงการฯให้ เกิดความคล่องตัวมากขึ ้น โดยให้ กสพท. ทาหน้ าที่บริ หารจัดการชุดโครงการฯแบบ
เบ็ดเสร็ จทังด้
้ านวิชาการและการสนับสนุนทุนแก่โครงการย่อยต่างๆ
และจัดให้ มีสานักงานของชุด
โครงการฯขึ ้น และมีเจ้ าหน้ าที่ประจา มีคณะกรรมการกากับทิศทางที่ประกอบด้ วยเลขาธิการ กสพท.เป็ น
ประธาน มีตวั แทนจาก สสส. กสพท.และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็ นคณะกรรมการ จัดให้ มีคณะทางานที่มี รอง
เลขาธิการ กสพท.เป็ นประธาน มีคณาจารย์ที่สนใจจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็ น
กรรมการ มี อาจารย์นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์ เป็ นผู้จดั การชุดโครงการฯและเป็ นเลขานุการของ
คณะกรรมการทังสองชุ
้
ด ผลการดาเนินงาน ยังไม่เห็นภาพที่ชดั เจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
การให้ คณ
ุ ค่า และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพแนวใหม่ของกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นอาจารย์แพทย์
นักศึกษา และบุคลากร แต่เริ่ มมีการ “จุดประกาย” เพื่อให้ เกิดกระบวนการขับเคลือ่ นเพื่อสร้ างผู้นาการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ และการพัฒนาการเรี ยนการสอน ตอลดจนการสร้ างสิง่ แวดล้ อมเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ
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แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพระยะที่ 3 เป็ นยุค “เสาหลักคือคณะ” ดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม 2549 – ธันวาคม 2551 มีการปรับชื่อชุดโครงการฯ เป็ น“ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์แผนไทย” กลยุทธ์ในการดาเนินงาน เน้ นการสนับสนุนระดับ
ชุดโครงการฯในระดับคณะ โดยใช้ กรอบของ “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” ที่ร่วมกันกาหนดขึ ้นเป็ น
ทิศทาง
ในระยะนี ้มีสถาบันที่ผลิตแพทย์รวม 19 สถาบันเข้ าร่วมโครงการโดยเพิ่มเติมสมาชิกกสพท.ใหม่
รวมทังโครงการผลิ
้
ตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทอีก 6 สถาบัน มีการนากรอบเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ คือ
TQA (Thailand Quality Award) มีการสร้ างความเข้ าใจทีต่ รงกัน และนามาใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการ
ประเมินผลภายใน รวมถึงใช้ เป็ นกรอบหลักในการบูรณาการงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ ากับพันธกิจ
หลักทังด้
้ านการผลิตบัณฑิตและการให้ บริ การ เกิดเครื อข่ายเชิงประเด็นเฉพาะ 3 เครื อข่าย คือ เครื อข่ายอา
ชีวอนามัย ซึง่ มีตวั แทนโรงเรี ยนแพทย์เข้ าร่วมถึง 11 แห่ง
แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพระยะที่ 4 เป็ นยุค “ประจักษ์ ผลงาน” ดาเนินงาน
ระหว่างเดือน มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554 ยังคงไว้ ซงึ่ การพัฒนาโครงสร้ างและกลไกที่เกิดการปรับตัว
ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เน้ นการดาเนินงานที่เป็ นรูปธรรมตามเกณฑ์ TQA สนับสนุนให้ เกิดกลุม่ ภาคีที่ร่วมกัน
พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการบริ การในประเด็นจาเพาะ และสนับสนุนให้ เกิดการทางานร่วมกับภาคี
พันธมิตรในการชี ้นาสังคมด้ านสุขภาพในมิติตา่ งๆ โดยใช้ แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) มา
เป็ นแนวทางในการจัดทาข้ อเสนอแผนงานฯ ในแผนงานฯ ยังสนับสนุนเครื อข่ายเฉพาะประเด็น 4 เครื อข่าย
ได้ แก่ อาชีวอนามัย กิจการนิสติ นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย การจัดการความรู้และฐานข้ อมูลความรู้
การสร้ างเสริ มสุขภาพ และ palliative care ทัง้ 4 เครื อข่ายมีการเป้าหมายและแผนดาเนินการ ตาม
แนวทางของ Outcome Mapping นอกจากนี ้ ยังได้ ให้ การสนับสนุนการพัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยนแพทย์ เปิ ด
ใหม่ 7 แห่ง และกลุม่ โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก (CPIRD)
2. ผลการดาเนินงานของแผนงานฯ ตัง้ แต่ ระยะที่ 1-4
การดาเนินงานของแผนงานฯ ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี สามารถจุดประกายให้ เกิดความตื่นตัว
ในโรงเรี ยนแพทย์คอ่ นข้ างมาก และมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ คือ
2.1) เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างและระบบบริ หารจัดการภายในโรงเรียนแพทย์ที่เป็ นระบบ
มากขึ ้น มีการนากรอบการประเมินคุณภาพของ Thailand Quality Award (TQA) มาใช้ เป็ นกรอบการ
ดาเนินงาน คณะทางานของแผนงานฯ ทาให้ โรงเรี ยนแพทย์หลายแห่งมีการขับเคลือ่ นในระดับองค์กรอย่าง
เป็ นระบบมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของการนาองค์กรของผู้บริ หารระดับสูง (คณบดี) มีการกาหนด
วิสยั ทัศน์และคุณค่าขององค์กรด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ มีการกาหนดตาแหน่งผู้บริ หารที่รับผิดชอบงาน
สร้ างเสริ มสุขภาพที่เป็ นกิจลักษณะ มีการจัดตังคณะกรรมการ/คณะท
้
างานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของ
โรงเรี ยนแพทย์ และจัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพขึ ้นเป็ นหน่วยงานภายใน
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องค์กร มีการนาแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ ดาเนินการหลายช่องทาง คือ 1) การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพที่นอกเหนือจากการสนับสนุนของ
แผนงานฯ 2) มีการสนับสนุนด้ านบุคลากร 3) มีการสนับสนุนปั จจัยเอื ้ออานวยที่จาเป็ น 4) มีการติดตาม
ประเมินผลของแผนกลยุทธ์ประจาปี ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั เป็ นการติดตามผลผลิต (outputs) หรื อความสาเร็ จใน
แง่ของจานวนโครงการ/กิจกรรม
2.2) ก่อให้ เกิดผลผลิต (outputs) ที่สาคัญหลายประการ คือ
2.2.1 กิจกรรมและโครงการด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์ทกุ แห่ง ทังที
้ ่เป็ น
โครงการภายใต้ การสนับสนุนจากแผนงานฯ และทีเ่ กิดจากการสนับสนุนภายในโรงเรี ยนแพทย์แต่ละแห่ง
ผลผลิตที่ได้ อยูใ่ นรูปของโครงการไม่ต่ากว่า ๕๐ โครงการ การประชุม สัมมนา เวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สือ่ สิง
พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ และ สถานที่ตลอดจนสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่
กการสร้ างเสริ มสุขภาพภายในโรงเรี ยนแพทย์
2.2.2 เกณฑ์คณ
ุ ภาพในการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ทีเ่ กิด
จากการนากรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) มาใช้ ในการดาเนินงานของ
แผนงานโรงเรี ยนแพทย์ โดยเริ่ มในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2549-2551) ในปั จจุบนั แม้ วา่ เกณฑ์คณ
ุ ภาพฯ ที่สร้ างขึ ้น
จะไม่ถกู นาไปใช้ ในโรงเรียนแพทย์ตา่ ง ๆ อย่างแพร่หลาย แต่ก็มีโรงเรี ยนแพทย์หลายแห่งได้ นาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของสถาบัน
2.2.3 แนวปฏิบตั ิสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ (Code of Practice for
Health Promoting Medical School) เป็ นผลผลิตที่โดดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของแผนงานฯ ที่เกิดขึ ้นในระยะที่
4 (พ.ศ. 2552 – 2554) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยการลงนามของคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ทงั ้ 18 สถาบัน รวมทัง้ นพ. สุภกร บัวสาย (ผู้จัดการสานักงานกองทุนสร้ างเสริ มสุขภาพใน
ขณะนัน)
้ และ ศาสตราจารย์ นพ. อาวุธ ศรี ศกุ รี (เลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย)
ประกอบด้ วยแนวปฏิบตั ิสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ จานวน 12 ข้ อ มีโรงเรี ยนแพทย์หลายแห่ง
ที่นา Code of Practice ไปใช้ ในการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2.4 หลักสูตรและการเรียนการสอนด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ การเปลีย่ นแปลงเรื่ อง
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปี ที่มีการ
ดาเนินการของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
เนื่องจากมีปัจจัยผลักดันหลายด้ านด้ วยกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสการเปลีย่ นแปลงในระบบสุขภาพทังของโลกและของประเทศ
้
ทาให้ เกิดการ
ปรับเปลีย่ นความคิดและมุมมองของอาจารย์แพทย์เกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม การบริ การสุขภาพเชิงรุก และ
การป้องกันโรคและความเจ็บป่ วย นาไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นวิธีการและเนื ้อหาการสอนในระดับบุคคล โดยจะ
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สอดแทรกความรู้เรื่ องการป้องกันโรคและการสร้ างเสริ มสุขภาพในการสอนวิชาต่างๆ ทังภาคทฤษฎี
้
และ
ภาคปฏิบตั ิ การให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยในความรับผิดชอบก็จะสอดแทรกเรื่ องนี ้มากขึ ้น นอกจากนี ้ อาจารย์
แพทย์บางคนจะแสดงออกโดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ ี นอกจากนี ้
ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรภายในของโรงเรี ยนแพทย์แต่ละแห่ง ซึง่ เกิดขึ ้นในช่วงแผนงานฯ ระยะที่ 3 และ 4
มีการเพิ่มรายวิชาสร้ างเสริ มสุขภาพ เพิ่มเนื ้อหาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ และมีการวัดและประเมินผลที่
ชัดเจนมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีการกาหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพือ่ รับใบอนุญาตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
2.2.5 เครื อข่ายภาคีการสร้ างเสริ มสุขภาพ เป็ นผลงานที่โดดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของแผนงาน
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ คือ การเกิดกลุม่ ภาคีเครื อข่ายหรื อกลุม่ คนที่มคี วามสนใจร่วมกันในการ
พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการดูแลสุขภาพในประเด็นต่างๆ จานวน 4 เครื อข่าย คือ 1) เครื อข่า ยอาชีวอ
นามัย 2) เครื อข่ายกิจการนักศึกษาแห่งประเทศไทย 3) เครื อข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย (Palliative
Care) และ 4) เครื อข่ายการจัดการความรู้และฐานข้ อมูลความรู้ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
2.2.6 เครื อข่ายสร้ างเสริ มสุขภาพในกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ เปิ ดใหม่และวิทยาลัยแพทย์
รังสิต มีการจัดประชุมกันหลายครัง้ เพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะขับเคลือ่ นให้ ทกุ สถาบันมี
การพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพตามกรอบเกณฑ์ TQA
2.2.7
กลุม่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิกของโรงพยาบาลร่วมผลิตในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เริ่ มเข้ ามาร่วมในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นครัง้ แรกใน ช่วงปลายของระยะที่
3 (พ.ศ. 2551) เป็ นต้ นมา ทาให้ ได้ ร่วมเรี ยนรู้เกี่ยวกับแนวทางดาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ ด้ าน
การเรี ยนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ให้ เป็ นผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทาง
ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ของ TQA และ Code of Practice for Health Promoting Medical School
2.3)
ผลลัพธ์หรื อความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นที่เป็ นผลจากกระบวนการขับเคลือ่ นหรื อการ
ดาเนินงานของแผนงานฯ ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ คือ
2.3.1 วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนแพทย์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ทกุ
แห่งต่างก็มีความตื่นตัวและให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้ ทังในระดั
้
บผู้บริ หารและระดับผู้ปฏิบตั ิ กล่าวคือ ส่วน
ใหญ่รับเอาเรื่ องสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวติ การทางาน และการอยูร่ ่วมกันในองค์กร
2.3.2 การเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ ผลจากการมีแผนงานฯ
ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงทางกระแสสังคมและการปฏิรูประบบสุขภาพ ทาให้
อาจารย์แพทย์สว่ นใหญ่มกี ารเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ กล่าวคือ มีการปรับ
ทัศนคติเรื่ องสุขภาพองค์รวม ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรคมากขึ ้น ให้ คณ
ุ ค่ากับ
การสอดแทรกสาระของการป้องกันโรคและความเจ็บป่ วย ตลอดจนการปรับพฤติกรรมสุขภาพในการตรวจ
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และรักษา การให้ บริ การทางคลินิก การเรี ยนการสอนนักศึกษาแพทย์ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเองมากขึ ้น
2.3.3 การเป็ นผู้นารุ่นใหม่ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ในระยะ 10 ปี ของการดาเนินงาน
ของแผนงานฯ พบว่า มีอาจารย์แพทย์ที่มีความสนใจเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มีการ
ดาเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพทังในระดั
้
บบุคคลและระดับกลุม่ หรื อสถาบัน นอกจากนี ้ ยังมีกลุม่ อาจารย์
แพทย์ที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกันรวมตัวกันเป็ นภาคีเครื อข่าย ประกอบด้ วย เครื อข่ายอาชีวอนามัย
เครื อข่ายกิจการนิสติ นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย เครื อข่ายการจัดการความรู้และฐานข้ อมูลความรู้การ
สร้ างเสริ มสุขภาพ และ เครื อข่าย palliative care มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และพัฒนาความรู้ร่วมกัน ซึง่ เป็ น
ช่องทางที่จะทาให้ เกิดการผลิตผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในวงการแพทย์ได้ ตอ่ ไป
2.3.4 ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา
ตามเป้าหมายรายทางและ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ในแผนงานฯ ระยะที่ 4 คือ ต้ องการเห็นการดาเนินงานของโรงเรี ยนแพทย์จนสามารถทา
ให้ เกิดผลลัพธ์ในบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ โดยมีพฤติกรรมสุขภาพ และมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ ้น จากการ
ประเมินผลพบว่า มีคณะแพทยศาสตร์ บางแห่งได้ จดั ทารายงานไว้ เช่น การลดลงของอัตราการอยูห่ น้ าจอ
คอมพิวเตอร์ /ดูโทรทัศน์นานกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน จานวนนักศึกษาทีม่ ีการออกกาลังกายสมา่ เสมอไม่น้อย
กว่า 30 นาทีตอ่ ครัง้ และไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ อัตราที่ลดลงของการสูบบุหรี่ หรื อ การดืม่ อัลกอฮอล์
เป็ นต้ น สาหรับผลลัพธ์ด้านภาวะสุขภาพ มักรายงานเป็ นผลการตรวจสุขภาพประจาปี เช่น ดรรนีมวลกาย
ระดับไขมันในเลือด และการวัดขนาดเส้ นรอบเอว เป็ นต้ น
3) การวิเคราะห์ผลการดาเนินการที่สาคัญ

กระบวนทัศน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
อาจารย์แพทย์สว่ นใหญ่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยมองว่าแพทย์สามารถ
กระทาได้ โดยการสอดแทรกไปในหน้ าที่หลักของแพทย์คือ
ในกระบวนการของการวินจิ ฉัยและรักษาโรค
สาระสาคัญควรเน้ นเรื่ องอาการของโรค การรักษา การใช้ ยา และการปฏิบตั ิตวั ที่เหมาะสมกับโรคที่เป็ น
อย่างไรก็ตาม มีอาจารย์แพทน์บางคนซึง่ เป็ นส่วนน้ อยในกลุม่ ตัวอย่างให้ ความเห็นว่า หน้ าที่หลักของแพทย์
คือ การรักษาโรค และไม่ควรใช้ เวลาและพลังความรู้ความสามารถของแพทย์ไปกับเรื่ องของการป้องกันและ
สร้ างเสริ มสุขภาพซึง่ เป็ นเรื่ องที่บคุ ลากรด้ านอื่น ๆ ก็สามารถทาได้ อาจารย์แพทย์รายหนึง่ ให้ มมุ มอง ว่า งาน
สร้ างเสริ มสุขภาพควรเป็ นงานของอาสาสมัครหรื อผู้ปฏิบตั ิงานด้ านสาธารณสุขในชุมชนมากกว่า แต่ก็ไม่ได้
ปฏิเสธหากนโยบายจะให้ แพทย์หนั มาสนใจและให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากขึ ้น
และเห็นด้ วยกับการ
ปรับเปลีย่ นในหลักสูตรการเรี ยนการสอน
นอกจากทัศนะของกลุม่ ตัวอย่างอาจารย์แพทย์ดงั กล่าวแล้ ว
หากจะพิจารณาจากการ
ดาเนินงานภายใต้ แผนงานฯ ที่ผา่ นมา ก็สามารถสะท้ อนถึงกระบวนทัศน์การสร้ างเสริ มสุขภาพที่มีฐาน
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สาคัญมาจากเวชศาสตร์ ชีวภาพ (biomedical model) เนื่องจากส่วนใหญ่ยงั ให้ ความสาคัญกับเรื่ อง โรค
และการรักษา ที่อาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์เป็ นหลัก วิธีการที่ใช้ ในการสร้ างเสริ มสุขภาพจึงออกมาใน
รูปของกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในโครงการต่างๆ ที่มกั มุง่ เน้ นการให้ ความรู้และคาแนะนา และสือ่ ความเข้ าใจเรื่ อง
การเกิดโรคต่างๆ ทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศ และส่งเสริ มการปรับพฤติกรรมที่จะมีผลต่อการเกิดโรค
และการดูแลรักษา
โดยที่กลยุทธ์การสร้ างเสริ มสุขภาพทีจ่ ะช่วยให้ เกิดการการเรียนรู้ที่จะนาไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลงภายในตนเอง ในระดับวิธีคดิ ความเชื่อ และการปฏิบตั ิที่ยงั่ ยืน ยังไม่ปรากฎชัดเจนภายใต้ การ
ดาเนินงานของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ

TQA
แม้ วา่ จะยังมีข้อจากัดในด้ านการเผยแพร่และสร้ างความเข้ าใจ ซึง่ อาจจะส่งผลถึงการจัด
องค์กร
กาหนดทิศทางการพัฒนาและแนวทางการประเมินตนเองของคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ
แต่
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกัน คือ เห็นว่า TQA น่าจะเป็ นความสาเร็ จอย่าง
หนึง่ ของแผนงานฯ
น่าจะมีประโยชน์สาหรับโรงเรี ยนแพทย์ในการเป็ นแนวทางสาหรับดาเนินการและ
ควบคุมคุณภาพ แต่อาจมีปัญหาในแง่ของการปฏิบตั ิจริง ซึง่ ยังคงต้ องอาศัยระยะเวลาที่จะต้ องขับเคลือ่ น
ต่อไปหากจะเห็นความสาเร็ จอย่างแท้ จริ ง

Code of Practice for Health Promoting Medical School
แม้ จะมีข้อจากัดด้ านการรับรู้และความหลากหลายของการนาไปปฏิบตั ิ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่
เห็นว่าเนื ้อหาทีก่ าหนดไว้ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์สาหรับการประเมินหรื อตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินการในสถาบัน รวมทังสามารถใช้
้
ในการเทียบเคียงการดาเนินงานกับสถาบัน
แพทยศาสตร์ ด้วยกันเอง โดยเฉพาะโรงเรี ยนแพทย์เปิ ดใหม่ที่อยูร่ ะหว่างการเริ่ มต้ นดาเนินงานด้ านการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ การนา Code of Practice for Health Promoting Medical School ไปปฏิบตั ิต้องการ
กระตุ้น ติดตามการดาเนินการของสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควรมีกลุม่ ทางานอย่าง กสพทเป็ น .ผู้
ประสาน คอยกระตุ้น ผลักดัน

สรุป
การดาเนินงานของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพในภาพรวมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการริ เริ่ มให้ เกิดแผนงานฯ เกิดความสนใจ ตื่นตัวของอาจารย์แพทย์
นักศึกษา และบุคลากรในด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวโน้ มการ
เปลีย่ นแปลงของระบบสุขภาพและสังคม ทังของประเทศไทยและของโลก
้
เกิดการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
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ในรูปของกิจกรรม โครงการ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนแพทย์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ มีทศั นคติเรื่ องสุขภาพองค์รวมมากขึ ้น โดย
ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค สอดแทรกสาระของการป้องกันโรคและความ
เจ็บป่ วย ตลอดจนการปรับพฤติกรรมสุขภาพในการตรวจและรักษา การให้ บริ การทางคลินิก การเรี ยนการ
สอนนักศึกษาแพทย์ และดูแลสุขภาพของตนเอง เกิดกลุม่ แกนนาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นเครื อข่าย มี
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้จากประสบการณ์การทางานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจเป็ นส่วนหนึง่ ในพันธกิจของ กสพท. หรื อจัดให้ มคี ณะทางานเฉพาะเรื่ องนี ้ต่อไป
2. ควรแสวงหาแนวทางในการสนับสนุนให้ อาจารย์แพทย์พฒ
ั นาไปสูก่ ารเป็ นผู้นาด้ านการสร้ าง
เสริ มสุขภาพรุ่นใหม่ให้ มากขึ ้นตามเจตนารมณ์ของแผนงานฯ ตังแต่
้ ต้น
3. มีการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ สามารถผลิตแพทย์ที่สามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
และเป็ นผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพอย่างจริ งจัง
4. ควรมีการสนับสนุนให้ มีการศึกษาวิจยั ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทจี่ ะเป็ น
ประโยชน์สาหรับการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนแพทย์ยิ่งขึ ้นต่อไป
5. กสพท ควรมีการสนับสนุนให้ มีการนาแนวปฏิบตั ิสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
(Code of Practice for Health Promoting Medical School) เกณฑ์คณ
ุ ภาพของการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ตามกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA)
ตลอดจน แนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เป็ นผลผลิตของโครงการและเครื อข่ายภายใต้ แผนงานฯ มาใช้ ในการ
ดาเนินงานของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์อย่างจริงจังต่อไป
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