วิวัฒนาการของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
การริเริ่มงานร่ วมกันของ กสพท และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ได้ มีการหารื อกันระหว่างศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
เลขาธิการ กสพท กับนายแพทย์สภุ กร บัวสาย ผู้จดั การ สสส. ในขณะนัน้ และได้ จดั ให้ มกี ารประชุม
ระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทงั ้ 12 คณะร่วมกับนายแพทย์สภุ กร บัวสาย ขึ ้นที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล ได้ ทาความตกลงในความร่วมมือที่จะสร้ างความเปลีย่ นแปลงทางความคิด และสร้ างกิจกรรม
เชิงรุกในคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ
เพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ ให้ สอดคล้ องกับแนวคิดการปฏิรูประบบ
สุขภาพ และข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร์ ศกึ ษาแห่งชาติครัง้ ที่ 7 (กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย, 2551) ตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆได้ ประชุมร่วมกับ สสส. อีก 3 ครัง้ จึงเกิดชุด
โครงการฯ ในระยะแรกขึ ้น
แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 1 : “ร่ วมหาทาง”
ดาเนินการระหว่ าง เมษายน 2545 –สิงหาคม 2546
ด้ วยความเชื่อว่า การที่โรงเรี ยนแพทย์จะแสดงบทบาทด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพได้ เต็มศักยภาพ
นันจ
้ าเป็ นทีจ่ ะต้ องมีกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ดังนัน้ กสพท. จึงได้ จดั ทา “ชุดโครงการพัฒนาบทบาทผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยน
แพทย์” ขึ ้นในระหว่างเมษายน 2545-สิงหาคม 2546 โดยการสนับสนุนของ สสส. โดยมี วัตถุประสงค์ 7 ข้ อ
คือ
1. เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพสาหรับอาจารย์ และบุคลากรให้ เข้ าใจ
เป้าหมาย กระบวนการ และการดาเนินการในด้ านนี ้อันจะเป็ นพื ้นฐานในการนาไปจัดการเรี ยนการ
สอน/วิจยั ต่อไป
2. เพื่อสร้ างผู้นารุ่นใหม่ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพจากแกนนานักศึกษาสาขาต่างๆ
ให้ เข้ าใจถึง
แนวคิด กระบวนการและการดาเนินการในด้ านนี ้
3. เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนแพทย์ให้ มีบทบาทด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพ ตามแนวคิด “โรงพยาบาลสร้ างเสริม
สุขภาพ”
4. เพื่อส่งเสริ มให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน
ในลักษณะเบ็ดเสร็ จในพื ้นที่ (area-based) โดยผนวกเข้ ากับบริ การสุขภาพปฐมภูมิ
5. เพื่อส่งเสริ มให้ อาจารย์และบุคลากรทาการวิจยั ปั ญหา และแนวทางแก้ ปัญหาด้ านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในลักษณะโครงการเฉพาะ (project-based)
6. เพื่อส่งเสริ มให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายสร้ างเสริ มสุขภาพกับภาคี
ต่างๆ ทังในระดั
้
บพื ้นที่ และระดับชาติ
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7. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแพทยศาสตร์ ให้ สามารถผนวกความรู้
และทักษะในการสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แก่นกั ศึกษาแพทย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ การดาเนินการ
กลยุทธ์ของการดาเนินการในปี แรกมุง่ เน้ นการประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา และการเปิ ดรับ
โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ต่าง ๆ โดยมีการตัง้
คณะกรรมการบริ หารชุดโครงการขึ ้นมา มี รองศาสตราจารย์ นพ. กาจัด สวัสดิโอ รองเลขาธิการ กสพท.
เป็ นประธานชุดโครงการ มีคณะกรรมการประกอบด้ วยตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ สมาชิกของ กสพท.
ทังหมด
้
12 คณะและมีตวั แทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพ.อภินนั ท์ อร่ามรัตน์ เป็ น
เลขานุการ ชุดโครงการฯได้ จดั การสัมมนาระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆขึ ้น 2 วันในเดือนเมษายน 2545
เรื่ อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ” และได้ ประชาสัมพันธ์ชดุ โครงการฯในการสัมมนา
การดาเนินงานของแผนงานฯ ในระยะแรกนี ้ สสส. เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนงบประมาณดาเนินงาน
โดยตรงแก่คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ โดยมีคณะทางานวิชาการเป็ นผู้กลัน่ กรองให้ ความเห็นแล้ วนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ หารชุดโครงการฯพิจารณาอนุมตั ิโครงการ ก่อนนาเสนอให้ สสส.ดาเนินการอนุมตั ิเงินทุน
ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ได้ ให้ การสนับสนุนคณะแพทย์ตา่ งๆ จานวนกว่า 30 โครงการ ใช้ วงเงิน
งบประมาณจานวนกว่า 10 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นโครงการส่งเสริ มกิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพในคณะ
แพทยศาสตร์ ตา่ งๆ กลุม่ เป้าหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพคือ นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และ
บุคลากรของโรงเรี ยนแพทย์
ผลการดาเนินการโดยทีมประเมินของ สสส.
ผลการประเมินการดาเนินงานของแผนงานระยะแรกโดยทีมประเมินผลของ สสส. 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 โรงเรี ยนแพทย์ในภาพรวมยังให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพน้ อย มีเนื ้อหาสาระ
ในหลักสูตรน้ อย แม้ วา่ จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพแต่ไม่ได้ เป็ นการดาเนินการตามกระบวน
ทัศน์ใหม่ของการสร้ างเสริ มสุขภาพ และพบว่าปั จจัยสนับสนุนการดาเนินการที่สาคัญ คือ ผู้บริ หารคณะ
ตลอดจนคณาจารย์ที่สนใจเข้ าร่วมดาเนินงาน ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค คือ โครงสร้ างหลักสูตรมีเนื ้อหาแน่น
หนามากอยูแ่ ล้ ว นักศึกษาไม่คอ่ ยมีเวลา ทัศนคติของอาจารย์แพทย์ที่มองว่าเป็ นภาระของวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชนเท่านัน้ และระบบการประเมินผลงานของอาจารย์แพทย์ไม่ได้ ให้ คณ
ุ ค่าต่อการทางาน
ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเท่ากับงานอื่นๆ
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ข้ อเสนอแนะต่ อแผนงานฯ
วัตถุประสงค์ทงั ้ 7 ข้ อนันดี
้ อยูแ่ ล้ ว และควรดาเนินการต่อเนื่อง โดยจัดลาดับความสาคัญ และ
ปรับปรุงทิศทาง
สร้ างกระบวนทัศน์และกลยุทธ์ให้ เกิดความเคลือ่ นไหวที่มีผลกระทบกว้ างขวางและมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 ระหว่ าง มกราคม 2547 – ธันวาคม 2548 “สร้ างสานัก”
กสพท ได้ จดั ทาข้ อเสนอชุดโครงการแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพระยะที่ 2 ภายใต้
ชื่อ “โครงการพัฒนาสภาวะผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์ไทย” ได้ รับการสนับสนุนการ
ดาเนินการจาก สสส. ในวงเงินประมาณ 24 ล้ านบาท โดยยังคงมีทศิ ทางการทางานไม่แตกต่างจาก
ระยะแรก แต่ปรับโครงสร้ างการบริ หารชุดโครงการฯให้ เกิดความคล่องตัวมากขึ ้น โดยให้ กสพท ทาหน้ าที่
บริ หารจัดการชุดโครงการฯแบบเบ็ดเสร็ จทังด้
้ านวิชาการและการสนับสนุนทุนแก่โครงการย่อยต่างๆ จัดให้
มีสานักงานของชุดโครงการฯขึ ้นภายในสานักงานของ กสพท. มีเจ้ าหน้ าที่ประจาเพื่ อดาเนินสนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นชุดโครงการฯเต็มเวลา จัดให้ 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
วัตถุประสงค์ ได้ ปรับปรุ งให้ กระชับขึน้ จากเดิม คือ
1. เพื่อพัฒนากรอบ ทิศทาง และความหมายในเชิงปฏิบตั เิ กี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพสาหรับ
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ให้ เข้ าใจถึงความหมาย กระบวนการ และการดาเนินการใน
ด้ านนี ้อันจะเป็ นพื ้นฐานในการนาไปปฏิบตั ิการศึกษาวิจยั และการเรี ยนการสอนต่อไป
2. เพื่อสร้ างแพทย์ให้ เป็ นผู้นารุ่นใหม่ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรี ยนการสอน รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมนอกหลักสูตร ให้ สามารถผนวกความรู้และ
ทักษะในการสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แก่นกั ศึกษาแพทย์อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับกลไกการประกันคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนแพทย์ แต่ละแห่งให้ มีเป้าหมาย ทิศทาง โครงสร้ าง ระบบ และกลไก ทีเ่ อื ้อ
ต่อการพัฒนาบทบาทในด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อสร้ างสิง่ แวดล้ อมของการสร้ างเสริ มสุขภาพขึ ้นภายในโรงเรี ยนแพทย์ทภายใต้ แนวทางของ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ น โดยส่งเสริ มให้
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย ครอบครัว
และชุมชน ในลักษณะต่างๆ คือ ลักษณะเบ็ดเสร็ จใจพื ้นที่ (area-based) ลักษณะการวิจยั
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ปั ญหาและแนวทางแก้ ปัญหาแบบเป็ นโครงการ (project-based) และลักษณะการเข้ าร่วม
เป็ นเครื อข่ายสร้ างเสริ มสุขภาพกับภาคีตา่ งๆในระดับพื ้นที่และระดับชาติโดยมีคณะ
แพทยศาสตร์ สมาชิกของ กสพท.ทังหมด
้
13 คณะ(เพิม่ เติมจากระยะที่ 1 คือ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เป็ นสมาชิกใหม่อกี 1 แห่ง) เข้ าร่วมโครงการ

การดาเนินงาน
คณะทางานของชุดโครงการฯ มีการประชุมคณะทางานทุก 2 สัปดาห์ เพื่อนาข้ อสรุปการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารชุดโครงการฯ ซึง่ จะประชุมทุก 2 เดือน
กสพท
ยังได้ ออกหนังสือเวียนไปยังโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ขอความร่วมมือในการแต่งตัง้
คณะทางานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพขึ ้นมารองรับงานด้ านนี ้และประสานงานกับคณะทางานของชุด
โครงการฯ ทังนี
้ ้ก่อนเริ่ มดาเนินการ ได้ จดั การสัมมนาคณะทางานของชุดโครงการฯ และของโรงเรี ยนแพทย์
ต่างๆ ขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกัน
ระหว่างเดือนมกราคม 2547 – เดือนมกราคม 2549 มีการประชุมคณะทางานฯ รวม 52 ครัง้ มีการ
ประชุมของคณะกรรมการบริ หารฯ 12 ครัง้ มีการจัดสัมมนาร่วมกับโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ 12 ครัง้ มีข้อเสนอ
โครงการส่งเข้ ามา จานวน 97 ในจานวนนี ้ได้ รับการพิจารณาให้ การสนับสนุนทุนจานวน 59 โครงการ
(ดาเนินการแล้ วเสร็ จตามกาหนดเวลา 18 โครงการ)
ผลการดาเนินการเชิงกระบวนการและเชิงผลลัพธ์ ตามวัตถุประสง์ ของข้ อเสนอชุดโครงการฯ
1. การพัฒนากระบวนทัศน์ ใหม่ ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ
ในเชิงกระบวนการได้ ดาเนินการในรูปแบบของการจัดกิจกรรม “จุดประกาย” เพื่อกระตุ้นการ
พัฒนาความคิดด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพแนวใหม่ และการประยุกต์กบั การทางานของตามภาระกิจประจา
โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ และริ เริ่ มการสัมมนา ประจาปี “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ”
นอกจากนี ้ ยังได้ ดาเนินการโดยใช้ กลวิธีการสนับสนุนทุนโครงการย่อย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู สนอ
โครงการและกลุม่ เป้าหมายของโครงการเกิดการเรี ยนรู้การสร้ างเสริ มสุขภาพตามแนวคิดใหม่จาก
ประสบการณ์ตรงในการดาเนินกิจกรรมอย่างครบวงจร ตังแต่
้ การวางแผนงาน ไปจนถึงการประเมินผลและ
สรุปบทเรี ยน
การประเมินผลลัพธ์ ยังไม่เห็นภาพที่ชดั เจนเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ การให้ คณ
ุ ค่า
และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพแนวใหม่ของกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นอาจารย์แพทย์ นักศึกษา และ
บุคลากร แม้ วา่ จะมีความพยายามในการสนับสนุนให้ เกิดความเคลือ่ น ไหวเพื่อสร้ างความเข้ าใจในแนวคิด
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ใหม่ของการสร้ างเสริ มสุขภาพ จากข้ อสรุปของการสัมมนาเพื่อการพัฒนาตัวชี ้วัดการจัดการศึกษาด้ านการ
สร้ างเสริ มสุขภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ แต่พบว่า ยังมีความสับสนและมีความ
เข้ าใจที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ของการสร้ างเสริ มสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้ านแพทยศาสตรศึกษายังมี
ความเห็นว่า ควรต้ องมีการปรับความเข้ าใจให้ ตรงกันก่อนทีจ่ ะดาเนินการในระยะต่อไป
2. การสร้ างผู้นารุ่ นใหม่ ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ
การดาเนินการเพื่อสร้ างผู้นารุ่นใหม่ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ได้ เน้ นเรื่ องการผลิตแพทย์ โดยการ
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแพทยศาสตร์ รวมทังกิ
้ จกรรมนอกหลักสูตร โดยดาเนินงาน
ในรูปของกิจกรรม ประกอบด้ วย 1) การสัมมนาจุดประกายความคิดของอาจารย์แพทย์ในการบูรณาการ
แนวคิดด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ าไปในหลักสูตรและกระบวนวิชา 2) การสนับสนุนทุนในการดาเนิน
กิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ โดยมีการสนับสนุนรวม 12 โครงการใน 7 โรงเรี ยนแพทย์
3) การสัมมนากิจกรรมนักศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้ ตวั แทนนักศึกษาเข้ าร่วมมการสัมมนาด้ านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ และจัดการสัมมนาผู้บริ หารฝ่ ายกิจการนักศึกษาของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ และ 4) การสนับสนุน
การผลิตคูม่ ือการสร้ างเสริ มสุขภาพของนักศึกษาแพทย์
3. การพัฒนาโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
ได้ ดาเนินการขอความร่วมมือจากคณะทางานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์แต่ละแห่งให้
นาเสนอทิศทางและแผนงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในการสัมมนา เรื่ อง “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ ม
สุขภาพ” ครัง้ ที่ 1 (สิงหาคม 2547) ให้ เข้ าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้ างเครื อข่ายคณะทางานด้ านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (เมษายน 2548) และ การสัมมนา เรื่ อง “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” ครัง้ ที่ 2 (สิงหาคม
2548)
ได้ มีการสัมมนาเพื่อพัฒนากรอบการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (Quality Assurance [QA]) และระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation [HA]) โดยมีการพัฒนาตัวชี ้วัดที่เกี่ยวข้ องกับระบบประกันคุณภาพทังสองส่
้
วน และ
สนับสนุนให้ คณะทางานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ทดลองใช้ Standards of
Practice for Health Promotion in Higher Education ของ The American College Health Association
ในการประเมินองค์กร และนาเสนอผลในการพัฒนาและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การจัดการศึกษาด้ านการ
สร้ างเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยนแพทย์ไทย (20 ธันวาคม 2547) ซึง่ พบว่า เกณฑ์ดงั กล่าวสามารถใช้ เป็ น
แนวทางพัฒนาโรงเรี ยนแพทย์ให้ เป็ น Healthy Campus ได้ แต่ยงั ขาดรายละเอียดด้ านหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ความเข้ าใจในความหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพแนวใหม่ยงั มี
ความสับสนและไม่ตรงกันท่ามกลางอาจารย์แพทย์ที่เข้ าร่วมการสัมมนา
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3.4 การสร้ างสิ่งแวดล้ อมของการสร้ างเสริมสุขภาพขึน้ ภายในโรงเรียนแพทย์
ได้ ดาเนินการส่งเสริ มให้ อาจารย์แพทย์ นักศึกษา และบุคลากรมีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนผู้ใช้ บริ การ ในลักษณะต่างๆ คือ จัดทาโครงการเบ็ดเสร็ จในพื ้นที่ (area-based)
จานวน 4 โครงการ จัดทาโครงการเฉพาะเพื่อวิจยั ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข (project-based) จานวน 13
โครงการ และ การดาเนินการในลักษณะการเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายร่วมกับภาคีตา่ งๆ จานวน 28 โครงการ
จากการประเมินผลเชิงผลลัพธ์ จะเห็นได้ วา่ ในโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ มีความเปลีย่ นแปลงกิจกรรมภายใน
องค์กรของตนเอง เช่น มีการปรับภูมิทศั น์และสิง่ แวดล้ อม มีกิจกรรมออกกาลังกาย กิจกรรมรณรงค์เรื่ อง
อาหารสุขภาพ กิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดความเครี ยด และกิจกรรมการป้องกันโรคและความเจ็บป่ วยใน
รูปแบบต่างๆ
นอกเหนือจากผลการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ทงั ้ 4 ข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ยังพบว่า ผลการ
ดาเนินการของชุดโครงการฯ ยังทาให้ เกิดเครื อข่ายความร่วมมือด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพระหว่างโรงเรี ยน
แพทย์ตา่ งๆ มากขึ ้น มีการผลิตเอกสาร รายงาน และคูม่ ือ จานวน 21 รายการ และพัฒนา website
www.cotmes.org ออกจดหมายข่าวเพื่อสือ่ สารระหว่างโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ จานวน 12 ฉบับ โดยใช้
งบประมาณดาเนินงานไปทังสิ
้ ้น 10,122,604.31 บาท เมื่อรวมกับงบผูกพันของโครงการย่อยแล้ วเป็ นเงิน
รวมทังสิ
้ ้น 17,052,984.31 บาท
ความเห็นของทีมประเมินผลของ สสส.
จากการประเมินผลการดาเนินงานโดยทีมประเมินของ สสส. พบว่า การจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ยังไม่มีพลังขับเคลือ่ นเพียงพอที่จะผลักดันให้ เกิดการปรับองค์กรโรงเรี ยน
แพทย์ให้ แสดงบทบาทด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพทีช่ ดั เจนตามเป้าหมายทีช่ ดุ โครงการได้ ตงไว้
ั ้ ยังไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้
สนับสนุนบทบาทของคณะทางานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพขององค์กรให้ มีความเข้ มแข็งในการผลักดัน
นโยบาย ทิศทาง แผนการดาเนินงานที่ชดั เจน โครงสร้ างการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในคณะ
แพทยศาสตร์ หลายแห่งยังถือเป็ นเรื่ องใหม่ คณะแพทยศาสตร์ แต่ละแห่งมีโครงสร้ าง ตลอดจนระบบและ
กลไกการบริ หารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่แตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจหลักของ
องค์กร สิง่ ทีเ่ ห็นได้ คือ การผลักดันเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพยังไม่คอ่ ยปรากฎอยูใ่ นโครงสร้ างและระบบ
การบริ หารจัดการขององค์กร
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แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพระยะที่ 3 : มกราคม 2549 – ธันวาคม 2551 “เสาหลักคือคณะ”
สืบเนื่องมาจากผลการดาเนินการของชุดโครงการฯในระยะที่ 1 และ 2 รวมทังข้
้ อเสนอแนะจาก
โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ จดั ประชุมเป็ นวาระพิเศษ
เฉพาะเรื่ องนี ้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 ได้ มขี ้ อสรุปเกี่ยวกับการดาเนินการในระยะที่ 3 ให้ เปลีย่ นชื่อชุด
โครงการฯ เป็ น“ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของโรงเรียนแพทย์แผนไทย” เพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวทางดาเนินการ และวางแนวทางดาเนินการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างมาตรฐานของ “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” ขึ ้น เป็ นเกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ตามระบบประกันคุณภาพ
2. เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของคณะกรรมการและคณะทางานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของ
โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของนักศึกษาและอาจารย์แพทย์อย่างเป็ นระบบ
กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
1. ระงับการสนับสนุนโครงการวิจยั เน้ นการสนับสนุนระดับชุดโครงการฯที่คณะต่างๆเป็ นผู้เสนอ
2. ใช้ กรอบของ “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” ที่ร่วมกันกาหนดขึ ้นเป็ นทิศทางในการพัฒนา
3. บูรณาการเกณฑ์ทเี่ หมาะสมสอดคล้ องกับกรอบข้ างต้ นเข้ าไปเป็ นส่วนของกลไกการประกัน
คุณภาพทังด้
้ านการศึกษาและบริ การทางการแพทย์ที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
4. สนับสนุนให้ โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานมากขึ ้น มีการหมุนเวี ยนกันจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในการพัฒนาทิศทาง วางแผน และดาเนินการด้ านนี ้ของแต่ละสถาบัน
5. กาหนดแผนงานย่อยตามกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ คือ นักศึกษาแพทย์ และอาจารย์แพทย์
การดาเนินงาน
1. ปรับปรุงโครงสร้ างของคณะกรรมการกากับทิศทาง
ให้ มีตวั แทนจากโรงเรียนแพทย์ตา่ งๆทีม่ ี
ประสบการณ์ในการขับเคลือ่ นการสร้ างเสริ มสุขภาพในระดับสถาบันและระดับชาติ
2. ให้ มีการหมุนเวียนการประชุมคณะกรรมการกากับทิศทาง ไปตามโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ โดยให้
โรงเรี ยนแพทย์นนเป็
ั ้ นเจ้ าภาพในการประชุมและนาเสนอผลการดาเนินงานของตน
3. จัดทาแผนแม่บท การสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารสร้ างเสริม
สุขภาพในโรงเรี ยนแพทย์ ในประเด็นต่างๆ
4. สนับสนุนให้ โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ หมุนเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพจัดสัมมนา โดยใช้ งบประมาณบางส่วน
จากชุดโครงการฯ และให้ โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ร่วมรับผิดชอบค่าเดินทางของผู้แทน
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5. สนับสนุนงบประมาณช่วยการบริหารจัดการแก่โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ โดยต้ องมีการนาเสนอ
แผนงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในการขอรับการสนับสนุน
6. พิจารณาให้ ทนุ สนับสนุนแก่ชดุ โครงการของคณะกรรมการ/คณะทางานด้ านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ
มีสถาบันที่ผลิตแพทย์รวม 19 สถาบันเข้ าร่วมโครงการโดยเพิม่ เติมสมาชิกกสพท.ใหม่ รวมทัง้
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทอีก 6 สถาบัน ใช้ งบประมาณดาเนินการรวมทังสิ
้ ้น 19, 938,000
บาท ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นงบผูกพันจากการทาสัญญาให้ ทนุ สนับสนุนโครงการในระยะที่ 2 จานวน
9,915,038 บาท
ผลการดาเนินงานที่ประเมินโดยผู้ประเมินของ สสส.
1. ในภาพรวมของแผนงานฯ มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพค่อนข้ างสูง โดยมีการนากรอบเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ คือ TQA
(Thailand Quality Award) โดยมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อสร้ างความเข้ าใจทีต่ รงกัน และ
นามาใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการประเมินผลภายใน
ให้ โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆได้ ประเมินตนเอง
รวมถึงใช้ เป็ นกรอบหลักในการบูรณาการงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ ากับพันธกิจหลักทังด้
้ าน
การผลิตบัณฑิตและการให้ บริการ
2. ผลลัพธ์/ผลสาเร็ จสาคัญ/ผลกระทบทังในระดั
้
บแผนงานฯ และระดับคณะ
2.1 ผลลัพธ์/ผลสาเร็ จสาคัญ/ผลกระทบในระดับคณะ เสนอผลการประเมินออกมาในรูปของการ
เปลีย่ นแปลงภายในคณะ เช่น การบริ หารจัดการ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างพื ้นฐาน การกาหนดนโยบาย
และแผนปฏิบตั ิ ตลอดจน การดาเนินการด้ านต่างๆ ซึง่ เกิดขึ ้นในหลายโรงเรี ยนแพทย์
2.2 การเกิดเครื อข่ายเชิงประเด็นเฉพาะ 3 เครื อข่าย คือ เครื อข่ายอาชีวอนามัย ซึง่ มีตวั แทน
โรงเรี ยนแพทย์เข้ าร่วมถึง 11 แห่ง เกิดความเชื่อมโยงกัน แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกัน มีกิจกรรมให้ ความรู้
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรปริ ญญาโทด้ านอาชีวเวชศาสตร์
และพัฒนาองค์ ความรู้ให้ เป็ นระบบมากขึ ้น
เครื อข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย ซึง่ มีความคืบหน้ าของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์ตา่ งๆ มาก
ขึ ้น มีความพยายามเชื่อมโยงเข้ าไปสูก่ ารเรี ยนการสอน และปลูกฝั งนักศึกษาแพทย์ให้ มีความรู้สกึ เอื ้ออาทร
ต่อผู้ป่วย และ เครื อข่ายกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ซึง่ มีการนาเอาเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ าไปเสริ ม
กิจกรรมร่วม คือ “กีฬา 13 เข็ม”
2.3 ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับประชาชน/ผู้รับประโยชน์ คือ การได้ รับบริ การต่างๆที่ดีขึ ้น
รวดเร็วขึ ้น มีความเป็ นองค์รวมมากขึ ้น มีการเชื่อมต่อกับชุมชนเพื่อการสร้ างคนรุ่นใหม่หรื อแพทย์พนั ธุ์ใหม่
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ที่เข้ าใจสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ ้นจากการที่กลุม่ นิสติ -นักศึกษาเข้ าไปทางานร่วมกับกลุม่ ต่างๆ
3. ปั ญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน/สิง่ ที่เป็ นห่วง
3.1 โครงการ/กิจกรรมย่อยในระดับคณะ/สถาบันยังคงมีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมระยะสันหรื
้ อชัว่ คราว
และไม่เป็ นระบบเพียงพอที่จะขับเคลือ่ นความเปลีย่ นแปลงที่ยงั ยืนได้
3.2 ยังขาดการประเมินการเปลีย่ นแปลงต่างๆในระดับปั จเจกบุคคล โดยเฉพาะด้ านกระบวนทัศน์/
เจตคติ/ทัศนคติ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และการติดตามประเมินในระดับสถาบันยังพบว่า มีพื ้นที่/
ช่องทาง/ความจาเป็ นที่จะสามารถดาเนินการได้ อกี มาก
3.3 บุคลากรสายสนับสนุนยังได้ รับความสนใจ/ได้ รับประโยชน์คอ่ นข้ างน้ อย
3.4 หลายโครงการ /หลายสถาบัน ยังกาหนดและดาเนินโครงการบนพื ้นฐานความรู้ความเข้ าใจ
หรื อใช้ มมุ มองของตนเองเป็ นหลัก มากกว่าจะเป็ นการสร้ างการมีสว่ นร่วมจากผู้รับประโยชน์/กลุม่ เป้าหมาย
3.5 บางแห่งยังคงมี intervention ด้ าน health education มากเกินไป ขาดการขับเคลือ่ นแบบอื่นๆ
เช่น การสร้ างบรรยากาศสิง่ แวดล้ อมใหม่ๆ หรื อการทาข้ อตกลงทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
3.6 การเรี ยนรู้ หรื อทาความเข้ าใจระบบสุขภาพชุมชนของบางสถาบันยังมีน้อยเกินไป หรื อยังไม่มี
เท่าที่ควร เพราะยังมองว่าตนเองเป็ นผู้ร้ ู และลงไปสอน/อบรมชาวบ้ าน มากกว่าทีจ่ ะลงไปทาความเข้ า
ใจความสลับซับซ้ อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ
แผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพระยะที่ 4 : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554 “ประจักษ์ ผลงาน”
จากผลการประเมินผลข้ างต้ น สรุปเป็ นแนวทางการดาเนินงานของแผนงานฯ ในระยะที่ 4 คือ
รักษาการพัฒนาโครงสร้ างและกลไกที่เกิดการปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องเอาไว้ เน้ นการดาเนินงาน จนเห็น
ผลที่เป็ นรูปธรรมตามเกณฑ์ TQA สนับสนุนให้ เกิดกลุม่ ภาคีที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการ
บริ การในประเด็นจาเพาะต่างๆอย่างเข้ มแข็ง และสนับสนุนให้ เกิดการทางานร่วมกับภาคีพนั ธมิตรในการ
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพและเป็ นแนวร่วมที่สาคัญในการชี ้นาสังคมด้ านสุขภาพในมิตติ า่ งๆ
โดยใช้
แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) มาเป็ นแนวทางในการจัดทาข้ อเสนอแผนงานฯ ระยะที่ 4 ซึง่ มี
สาระสาคัญ คือ
วิสัยทัศน์ ได้ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ ไว้ ดังนี ้
สถาบันผลิตแพทย์ในสังกัดกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท) มีศกั ยภาพในการ
ดาเนินการและการจัดการตามภารกิจในด้ านการเรี ยนการสอน การบริ การรักษาพยาบาล การวิจยั ตลอดจน
ช่วยชี ้นาสังคม โดยใช้ ปรัชญาการสร้ างเสริ มสุขภาพ ในการผลิตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และส่งเสริ มให้
บุคลากรในองค์กรมีความตระหนัก และดารงวิชาชีพด้ วยหลักการสร้ างเสริ มสุขภาพ เพื่อเป็ นต้ นแบบให้
ประชาชนและชุมชนใส่ใจสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน เกิดสังคมแห่งสุขภาวะที่ดี
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พันธกิจ
1) สนับสนุนให้ คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ พัฒนาเป็ นโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพภายใต้ กรอบ
TQA
2) ผลักดันให้ เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในทุกสถาบันที่ผลิตแพทย์
3) พัฒนาโครงสร้ างหลักสูตรการเรียนการสอนด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
4) พัฒนาเครื อข่ายเชิงประเด็น ได้ แก่ อาชีวอนามัย การจัดการความรู้และระบบฐานข้ อมูลสุขภาพ
กิจการนักศึกษาแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย เพื่อเป็ นตัวอย่างด้ านเนื ้อหาและกิจกรรม
ผลลัพธ์ ท่ ที ้ าทาย ( Outcome Challenges : OC ) ของแผนงานฯ ระยะที่ 4 คือ
OC -1 ทุกคณะแพทยศาสตร์ (หมายถึง ทีมผู้บริ หาร/ตัวแทน) มีการดาเนินงานโดยมีการสร้ าง
เสริ มสุขภาพเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร และได้ รับการรับรองเป็ นโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
OC -2 เครื อข่ายอาชีวอนามัย, กิจการนิสติ นักศึกษา, KM และ palliative care ทัง้ 4 เครื อข่าย มี
การสร้ างองค์ความรู้และกิจกรรมที่มีนวัตกรรม รวมทังจั
้ ดให้ มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และ
กิจกรรมทีม่ ีนวัตกรรมเหล่านัน้ เพื่อสร้ างเนื ้อหาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพที่คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ อาจ
นาไปใช้ ได้
เป้าหมายรายทาง ( Progress Markers : PM )
เป้าหมายรายทางของแผนงานฯ ระยะที่ 4 มีดงั นี ้
1. มีผ้ บู ริ หารระดับสูงของสถาบัน รับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
2. มีนโยบายด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพในทุกมิตขิ องการดาเนินงานของสถาบัน
3. มีตวั ชี ้วัดผลด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบประกันคุณภาพ
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ วา่ มีการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมด้ านสุขภาพอย่างเป็ นระบบ
5. มีการสร้ างหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ ผลิตแพทย์ที่มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ด้าน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ
6. มีการสร้ างและจัดการองค์ความรู้ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม
7. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ วา่
มีการใช้ ตวั ชี ้วัดด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพมาปรับเปลีย่ นระบบการ
ดาเนินงาน
8. มีรายงานว่า มีการพัฒนาระบบบริ การที่บรู ณาการด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพอย่างเหมาะสม
9. มีรายงานว่า บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ ้น
10. มีรายงานว่า นักศึกษาแพทย์มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดขี ึ ้น
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11. มีรายงานว่า มีการดาเนินแผนเชิงรุกด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพร่วมกับชุมชน
12. มีสถาบันที่ได้ การรับรองเป็ น “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” ด้ วยเกณฑ์ทเี่ หมาะสม เพิ่มขึ ้น
13. แสดงให้ เห็นได้ วา่ การสร้ างเสริ มสุขภาพ เป็ นวัฒนธรรมองค์ขององค์กร
แผนที่ยุทธศาสตร์ ( Strategic Map : SM ) แบ่งเป็ น
Individual (SM-I) มุง่ เน้ นดาเนินงานที่ บุคคล กลุม่ คน องค์กร
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มุ่งเน้ นดาเนินงานที่ บุคคล กลุ่มคน องค์ กร
1.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการสร้ างเสริ มสุขภาพและกลุม่ เครื อข่ายเชิงประเด็น
1.2 การนาเสนอผลงานของคณะแพทยศาสตร์ เจ้ าภาพในการประชุมหมุนเวียนคณะกรรมการกากับ
ทิศทาง
1.3 การสนับสนุนเฉพาะสาหรับคณะแพทยศาสตร์ ใหม่ ที่ไม่มีโรงพยาบาลเป็ นของตนเอง
1.4 การติดตามการดาเนินงานของคณะแพทย์ โดยใช้ TQA เป็ นเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การจัดให้ มเี วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาและดูแลการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กสพท เช่น Website,
Newsletters
Environment (SM-E) มุ่งเน้ นดาเนินงานที่ส่ งิ แวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
1.1 สนับสนุนให้ เครื อข่ายต่างๆ ดาเนินกิจกรรม ในการสร้ างองค์องค์ความรู้และสร้ าง
กิจกรรมทีม่ ีนวัตกรรม
1.2 สนับสนุนและจัดเวทีให้ เครื อข่ายต่างๆ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
2.1 การดาเนินงานร่วมกับ กสพท. แพทยสภา รพ.ร่วมผลิต กระทรวงสาธารณสุข
2.2 กระตุ้น/ชักชวนให้ ทกุ คณะสนับสนุนทรัพยากรด้ านสร้ างเสริมสุขภาพเพิ่มขึ ้น
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ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายรายทาง มีดงั นี ้
1) มีผ้ บู ริ หารระดับสูงของสถาบันรับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
พบว่าคณะ
แพทยศาสตร์ หลายแห่งมีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ และทุกคณะ
แพทยศาสตร์ มีการตังคณะกรรมการด้
้
านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ทาให้ งานด้ านนี ้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
2) มีนโยบายด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพในทุกมิติของการดาเนินงานของสถาบัน พบว่า ทุกสถาบัน
มีนโยบายด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพกระจายอยูท่ กุ มิติ ได้ มกี ารจัดทา แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับโรงเรี ยน
แพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ (Code of Practice for Health Promoting Medical School) ซึง่ คณบดีของทุก
คณะแพทย์ได้ ร่วมลงนามในข้ อตกลงดังกล่าว
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางดาเนินการเพื่อการเป็ นโรงเรี ยนแพทย์
สร้ างเสริ มสุขภาพ
3) ใช้ ตวั ชี ้วัดผลงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริ การ ทุกคณะแพทยศาสตร์ มีการใช้ ตวั ชี ้วัดด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพตามกรอบเกณฑ์ที่ใช้ กนั ใน
ปั จจุบนั เช่น เกณฑ์ของโรงพยาบาลสร้ างเสริ มสุขภาพ เกณฑ์ของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เกณฑ์
ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรื อ ตัวชี ้วัดตามกรอบเกณฑ์ TQA ของโรงเรี ยนแพทย์
สร้ างเสริ มสุขภาพ ซึง่ พบว่า คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ มักใช้ ตวั ชี ้วัดทีเ่ ป็ นผลผลิตเชิงปริ มาณโครงการหรื อ
กิจกรรมที่ได้ ดาเนินการในแต่ละปี ส่วนตัวชี ้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์ด้านภาวะสุขภาพ และการปรับเปลีย่ นวิถี
ชีวิต ยังมีน้อย
4) การพัฒนาสิง่ แวดล้ อมด้ านสุขภาพในโรงเรี ยนแพทย์อย่างเป็ นระบบ พบว่า คณะแพทยศาสตร์
เกือบทุกแห่งต่างก็ให้ ความใส่ใจต่อการพัฒนาบรรยากาศและสิง่ แวดล้ อมทีเ่ อื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ ทัง้
ด้ านการตกแต่งภูมิทศั น์ การจัดหาสถานที่และอุปกรณ์การส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นต้ น
5) มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน ทุกสถาบันได้ มีการบรรจุเข้ าเป็ นส่วนหนึง่
ของเนื ้อหาวิชาต่างๆ ที่สอนในชันปี
้ ต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จดั ให้ สอนในรายวิชาของภาควิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชน
เวชศาสตร์ ครอบครัว เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู แต่มีบางคณะได้ จดั ให้ มีรายวิชาการสร้ างเสริ มสุขภาพเฉพาะ
นอกจากนี ้
คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆได้ ร่วมกันร่างแนวทางพัฒนาหลักสูตรด้ านนี ้เสนอต่อที่ประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 8 และนาไปสูก่ ารระบุไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
ฉบับที่กาลังปรับปรุงใหม่
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6) มีการสร้ างและจัดการองค์ความรู้ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม คณะแพทยศาสตร์
ต่างๆ ได้ ดาเนินการในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ การสนับสนุนให้ เกิดชุมชน
นักปฏิบตั ิ ภายในองค์กร มีรายงานการทาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ นอกจากนี ้ ยังได้ เข้ าร่วมกับเครื อข่าย
การจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลีย่ น best practice กัน โดยมีการเผยแพร่ความรู้ทาง website/หนังสือ เป็ น
ต้ น
7) มีการใช้ ตวั ชี ้วัดผลงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ มาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
ยังไม่คอ่ ยพบหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่จะยืนยันว่าได้ มีการนาผลการประเมินตามตัวชี ้วัดเหล่านันมาปรั
้
บปรุง
การดาเนิน งานของสถาบัน การดาเนินการมักทาในรูปของโครงการ/กิจกรรมเฉพาะในระยะสัน้ และไม่มี
ความต่อเนื่อง
8) มีการพัฒนาระบบบริ การที่บรู ณาการด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพอย่างเหมาะสม คณะแพทย์ที่
มีโรงพยาบาลของตน จะรายงานว่าได้ มีการดาเนินการสอดแทรกการสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ าไปในบริ การแก่
ผู้รับบริ การกลุม่ ต่างๆ
9) บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ ้น และ10) นักศึกษาแพทย์มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ ้น การ
รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับจานวนบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ที่มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
สุขภาพยังพบน้ อยในคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ มีสว่ นน้ อยที่รายงานถึงพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ีขึ ้นอย่างเป็ น
ระบบ
10) การดาเนินแผนเชิงรุกด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพร่วมกับชุมชน พบว่า มีหลายสถาบันทีม่ ี
รายงานการดาเนินโครงการร่วมกับชุมชน
ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ นลักษณะของความร่วมมือเฉพาะประเด็น
ร่วมกับชุมชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงหรือพื ้นที่รับผิดชอบ (catchment areas) หรื อเป็ นความร่วมมือของ
โรงพยาบาลในสังกัดที่ทากิจกรรมร่วมกับชุมชน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการและ
ผลลัพธ์ที่ได้
11) เกิดการรับรอง “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” พบว่า เป้าหมายรายทางข้ อนี ้ ยังไม่บรรลุ
ตามแผน เนื่องจากยังไม่มีระบบการประเมินและรับรองอย่างเป็ นทางการเกิดขึ ้น คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ
ยังมีการทาความตกลงกันไม่ได้ เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองและสถาบันที่จะทาหน้ าที่ในการตรวจประเมินและ
รับรอง
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12) แสดงให้ เห็นว่าการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ผลการประเมินจากรายงาน
เอกสาร การนาเสนอผลดาเนินการ หรื อการตรวจเยี่ยม ยังไม่ชดั เจนว่ามีการกาหนดความหมายและ
แนวทางที่สะท้ อนวัฒนธรรมด้ านนี ้ที่กลายเป็ นวิถีประจาวันแม้ บางคณะจะมีการดาเนินการด้ านนี ้อย่าง
ต่อเนื่องมาหลายปี
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับ เครื อข่ายเฉพาะประเด็น 4 เครื อข่าย ได้ แก่ อาชีวอนามัย กิจการ
นิสติ นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย การจัดการความรู้และฐานข้ อมูลความรู้การสร้ างเสริ มสุขภาพ และ
palliative care พบว่าทัง้ 4 เครื อข่าย มีการกาหนดเป้าหมายและแผนดาเนินการ ตามแนวทางของ
Outcome Mapping เป็ นของเครื อข่าย และมีความก้ าวหน้ าในการดาเนินการแตกต่างกัน นอกจากนี ้ ยัง
ได้ ให้ การสนับสนุนการพัฒนาเครื อข่ายโรงเรียนแพทย์เปิ ดใหม่ 7 แห่ง และกลุม่ โรงพยาบาลศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก (CPIRD)

การดาเนินงานในอนาคต
กสพท
ได้ ตงคณะท
ั้
างานเพือ่ สนับสนุนให้ คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆสามารถพัฒนาเพื่อให้ ได้ รับ
การรับรองตามแนวทางของ World Federal of Medical Education (WFME) ซึง่ เน้ นการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เกณฑ์ดงั กล่าวจะเริ่ มมีผลในปี 2566 นอกจากนัน้ ในปี 2555 กสพท.ยังเข้ าร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข ใน
โครงการของ สสส. เรื่ องการพัฒนาการศึกษาสาหรับบุคลากรสาธารณสุขที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ซึง่
ร่วมสนับสนุนโดยแหล่งทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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๑ ทศวรรษแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ

