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กลุม่ สถำบันแพทยศำสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2532 จำก
กำรประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทยศำสตร์ 7 สถำบัน ประกอบด้ วย 1) คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำช
พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 2) คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 3) คณะ
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 4) คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 5) คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 6) คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ และ 7) คณะแพทยศำสตร์
วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ) และผู้อำนวยกำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์ พระมงกุฎเกล้ ำ (ซึง่
เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ทงหมดในประเทศไทยที
ั้
่มีอยูใ่ นขณะนัน)
้ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อส่งเสริ มและพัฒนำกำรศึกษำ วิจยั และบริ กำรด้ ำนวิทยำศำสตร์ สขุ ภำพในทุกระดับ ให้
สอดคล้ องและสนองตอบต่อนโยบำยและปั ญหำกำรสำธำรณสุขของประเทศ
2. เพื่อเป็ นศูนย์ประสำนงำนและแลกเปลีย่ นควำมรู้วิชำกำรด้ ำนกำรศึกษำแพทยศำสตร์ และ
ศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มกำรพัฒนำงำน บุคลำกร และระบบข้ อมูลกลำงของงำนทำงด้ ำน
กำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข และวิทยำศำสตร์ สขุ ภำพ
4. เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมข้ อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบำล และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ในด้ ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำแพทยศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สขุ ภำพ และกำรสำธำรณสุขของประเทศไทย
กสพท. ดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะทำงำนโครงกำร/
เฉพำะกิจ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1) คณะกรรมกำรอำนวยกำรประกอบด้ วย คณบดีของทุกสถำบันสมำชิก กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนไม่เกินกึง่ หนึง่ ของจำนวนสถำบันสมำชิก และเลขำธิกำรของกลุม่ สถำบันฯ
ทำหน้ ำที่กำหนด
นโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินงำน พิจำรณำงบประมำณ และควบคุมกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรเงินของ
กสพท
2) คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้ วย เลขำธิกำรกลุม่ สถำบันฯ รองเลขำธิกำร และรองคณบดีจำก
สถำบันสมำชิก สถำบันละ 1 คน มีหน้ ำที่ริเริ่ มและจัดเตรี ยมโครงกำรและกิจกรรมพิเศษของกสพท.
เสนอแนะเรื่ องทีเ่ ป็ นประโยชน์และดำเนินกำรในเรื่ องที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอำนวยกำร
3) คณะทำงำนโครงกำร/เฉพำะกิจ ประกอบด้ วย เลขำธิกำรกสพท. และ/หรื อกรรมกำรบริ หำรท่ำน
อื่น และผู้ที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรเห็นสมควร มีหน้ ำที่ดำเนินกำร โครงกำรหรื อกิจกรรม ที่ได้ รับ
มอบหมำยให้ แล้ วเสร็ จ
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กสพท ได้ เริ่ มดำเนินกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพในคณะแพทยศำสตร์
ต่ำงๆ อย่ำงเป็ นระบบ โดยกำรสนับสนุนของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพ (สสส.) ตังแต่
้
ปี พ.ศ.2545 จนกระทัง่ ถึงเดือนธันวำคม 2554 ในชื่อแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ โดยมีกำร
จัดตังคณะกรรมกำรก
้
ำกับทิศทำงและคณะทำงำนของแผนงำนฯ คณะกรรมกำรกำกับทิศทำงประกอบไป
ด้ วยตัวแทนจำกคณะแพทยศำสตร์ ตำ่ งๆ ตัวแทนจำกสสส.และตัวแทนจำกคณะทำงำนของแผนงำนฯ ทำ
หน้ ำที่ให้ ควำมเห็นชอบแผนกำรดำเนินงำน คณะทำงำนของแผนงำนฯ จัดตังขึ
้ ้นมำโดยควำมเห็นชอบของ
เลขำธิกำรกสพท. เพื่อจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรดำเนินงำน ในปี 2554 คณะกรรมกำรกำกับ
ทิศทำง ได้ มีมติให้ ดำเนินกำรสรุปบทเรี ยน 10 ปี ของแผนงำนฯขึ ้น โดย ผศ.ดร.พิกลุ นันทชัยพันธ์ (คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) และคณะ

กระบวนกำรสรุปบทเรียน
กระบวนกำรสรุปบทเรี ยน 10 ปี ของแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ ใช้ วิธีกำรศึกษำเชิง
คุณภำพ ดำเนินกำรตังแต่
้ เดือนมิถนุ ำยน ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2554 โดยมีกระบวนกำรศึกษำ ประกอบด้ วย
กำหนดแหล่งข้ อมูล ออกแบบเครื่ องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล สถำนที่เก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ระยะเวลำดำเนินกำร และกำรวิเครำะห์สรุปผลกำรประเมิน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในกำรสรุปบทเรียนครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. เอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพระยะ 1 ถึง
ระยะ 4 จำนวน ๒๘ รำยกำร
2. ผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้ วยกลุม่ ตัวอย่ำงทีเ่ ป็ นผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำง
เสริ มสุขภำพตังแต่
้ ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ประกอบด้ วยตัวแทนทุกภำคส่วนคือ คณะกรรมกำรกำกับทิศของ
แผนงำนฯ ผู้บริ หำรของโรงเรี ยนแพทย์ คณะกรรมกำรและผู้รับผิดชอบงำนด้ ำนกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพและผู้มี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของแผนงำนฯ ของโรงเรียนแพทย์ตำ่ งๆ จำนวนรวม 72 คน นอกจำกนี ้ ยังอำศัย
ผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นคณะทำงำนของแผนงำนฯ จำนวน ๖ คน รวมทังสิ
้ ้น ๗๘ คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย ๒ ส่วน คือ
1. แนวคำถำมในกำรประเมินโครงกำรที่ทีมผู้ประเมินภำยในพัฒนำขึ ้นประกอบด้ วย 5 หมวดได้ แก่
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หมวดที่ 1 วิวฒ
ั นำกำรของแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ ระยะที่ 1-4
หมวดที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนของแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริมสุขภำพ ในระยะเวลำ10 ปี
หมวดที่ 3 แนวคิดโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ
หมวดที่ 4 กำรขับเคลือ่ นงำนด้ ำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ ของสถำบัน/โรงเรี ยนแพทย์
ต่ำงๆ
หมวดที่ 5 ทิศทำงสำหรับอนำคต และข้ อเสนอแนะ
2. อุปกรณ์ช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ เทปบันทึกเสียง และกล้ องถ่ำยภำพ
สถำนที่เก็บรวบรวมข้อมูล
กำรรวบรวมข้ อมูลใช้ สถำนที่ตำมควำมสะดวกของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นหลัก ได้ แก่
1. โรงเรี ยนแพทย์ที่เข้ ำร่ วมแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ ประกอบด้ วย 1) คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 2) วิทยำลัยแพทยศำสตร์ พระมงกุฎเกล้ ำ 3) สถำบันร่ วมผลิตแพทย์
มหำวิทยำลัยรังสิต โรงพยำบำลรำชวิถี 4) คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล 5) คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 6) คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิ บดี 7)
คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และ 8) คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. สถำนที่ประชุมที่จดั ขึ ้นภำยใต้ กำรดำเนินกำรของแผนงำนฯ ซึ่งจะมีผ้ แู ทนของสถำบัน
กำรศึกษำแพทยศำสตร์ ต่ำ งๆ มำเข้ ำร่ วมประชุม ประกอบด้ วย 1) ภูเขำงำมรี สอร์ ท จ. นครนำยก 2)
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ 3) หน่วยประสำนงำน มทส.-กทม. ชัน้ 22 อำคำรพญำไท
พลำซ่ำ กรุ งเทพฯ 4) คณะแพทยศำสตร์ วชิรพยำบำล 5) โรงแรมเอเชียแอร์ พอร์ ต กรุ งเทพฯ 6)
โรงแรมอมำรี แอร์ พอร์ ต กรุ งเทพฯ และ 7) สถำบันวิจยั จุฬำภรณ์
3. สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพ (สสส.)
วิธีรวบรวมข้อมูล
กำรรวบรวมข้ อมูลใช้ หลำยวิธีร่วมกันได้ แก่
1. กำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับแผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ เช่น รำยงำนฉบับ
สมบูรณ์โครงกำรถอดบทเรี ยนจำกโครงกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพ
รำยงำนสรุปผลกำรประเมินภำยในของ
โครงกำรแผนงำนโรงเรียนแพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ รำยงำนผลกำรประเมินผลภำยนอกแผนงำนโรงเรี ยน
แพทย์สร้ ำงเสริ มสุขภำพ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ ำนกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพของ
โรงเรี ยนแพทย์ไทย สรุปรำยงำนกำรสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร และรำยงำนกำรติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำของชุด
โครงกำรต่ำง ๆ เป็ นต้ น
2. กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล ได้ ทำกำรสัมภำษณ์บคุ คลสำคัญทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของ
แผนงำนโรงเรี ยนแพทย์สร้ ำงเสริมสุขภำพในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 จำนวน 38 คน
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3. กำรสนทนำกลุม่
ได้ ทำกำรสนทนำกลุม่ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของแผนงำนทีม
จัดกำรแผนงำนและทีมดำเนินงำนในสถำบันจำนวน 4 กลุม่
4. กำรสังเกต ได้ มีกำรรวบรวมข้ อมูลจำกกำรเยี่ยมชมสถำบัน โดยใช้ วิธีกำรสังเกตและกำรบันทึก
ข้ อมูลในวันที่ไปสัมภำษณ์ผ้ แู ทนในแต่ละสถำบันรวม 7 แห่ง
5. กำรบันทึกข้ อมูลจำกเข้ ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับทิศทำง รวมทัง้
กำรเข้ ำร่วมประชุมกับคณะทำงำนของแผนงำน
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ำยน ถึง 30 ธันวำคม พ.ศ. 2554
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล นำข้ อมูลจำกกำรบันทึกเสียงมำถอดเทป จัดพิมพ์เอกสำรใน
ลักษณะข้ อมูลเชิงคุณภำพ หลังจำกนันจึ
้ งทำกำรวิเครำะห์เนื ้อหำ (content analysis) และสังเครำะห์
เนื ้อหำเพื่อตอบประเด็นของกำรศึกษำ
ข้อจำกัดของกระบวนกำรสรุปผลเรียน
ผลกำรศึกษำครัง้ นี ้ เป็ นเพียงควำมคิดเห็นและมุมมองของกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกำร
กำรดำเนินงำนของแผนงำนฯ เพียงส่วนหนึง่ เท่ำนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็ นผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินของแผนงำนในลักษณะทีแ่ ตกต่ำงกัน ภำยในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลบำงรำย
อำจเข้ ำมำมีสว่ นในช่วงเวลำหนึง่ เท่ำนัน้ ดังนันมุ
้ มมองและควำมคิดเห็นที่ได้ รับจึงอำจมีควำมเป็ นส่วนบุคคล
อยูด่ ้ วย
ข้ อจำกัดอีกประกำรหนึง่ ของกำรศึกษำครัง้ นี ้ คือ ไม่ได้ ศกึ ษำครอบคลุมถึงสมำชิกอื่นในแต่ละ
โรงเรี ยนแพทย์ ที่ไม่ใช่ผ้ รู ับผิดชอบโดยตรงกับเรื่ องของแผนงำนฯ
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๑ ทศวรรษแผนงำนโรงเรียนแพทย์สร้ ำงเสริมสุขภำพ

