ผลการศึกษาการดาเนินงานของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
ผลการศึกษาการดาเนินงานของแผนงานฯ ตังแต่
้ ระยะที่ 1-4 ในที่นี ้ เป็ นข้ อสรุปที่ได้ จากการ
ทบทวนเอกสาร หลักฐานต่างๆ และการสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลจานวน ๗๒ คน การนาเสนอ
จะแบ่งเป็ น หมวด คือ หมวดที่ 1) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง ระบบและกลไกการบริ หารของโรงเรี ยนแพทย์
หมวดที่ 2) ผลผลิตของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ และ หมวดที่ 3) ผลลัพธ์ของแผนงาน
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ตามลาดับ

หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง ระบบและกลไกการบริหารของโรงเรียนแพทย์
ผลการประเมินการดาเนินงานของแผนงานฯ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของแผนงานฯ ตังแต่
้ เริ่ มแรก
ที่ต้องการจุดประกายความตื่นตัวและมีการเปลีย่ นแปลงของโรงเรี ยนแพทย์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ คือ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพสาหรับอาจารย์แพทย์ สร้ าง
ผู้นารุ่นใหม่ พัฒนาโรงเรี ยนแพทย์ให้ มีบทบาทในการสร้ างเสริ มสุขภาพ และพัฒนาหลักสูตรและวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนแพทยศาสตร์ ให้ มีมิตขิ องการสร้ างเสริ มสุขภาพมากขึ ้น
การดาเนินงานของแผนงานฯ ตังแต่
้ ระยะแรก สามารถจุดประกายให้ เกิดความตื่นตัวในโรงเรียน
แพทย์คอ่ นข้ างมาก เริ่ มจากการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ใน
โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ เสนอโครงการด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเพื่อขอรับทุนจาก สสส. ทาให้ เกิดโครงการการ
สร้ างเสริ มสุขภาพผุดขึ ้นเป็ นจานวนมากในโรงเรี ยนแพทย์
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของการจัดกิจกรรม
สร้ างเสริ มสุขภาพเฉพาะเรื่ อง เช่น การออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ การรณรงค์การปรับเปลีย่ นพฤติก รรม
เพื่อลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคและความเจ็บป่ วย เช่น การงดสูบบุหรี่ การรณรงค์อาหารปลอดภัย และ
การขับขี่ปลอดภัย เป็ นต้ น การทาโครงการต่างๆ ทาให้ เกิดกระแสความตื่นตัวในการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
สร้ างเสริ มสุขภาพของสมาชิกในโรงเรี ยนแพทย์คอ่ นข้ างมาก แต่การดาเนินงานในระยะแรกนี ้ก็ยงั กระจาย
อยูใ่ นระดับปั จเจกบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่สนใจทาโครงการ ความเปลีย่ นแปลงในระดับองค์กรยังไม่คอ่ ย
ชัดเจนเท่าทีค่ วร
เพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างและระบบบริ หารจัดการภายในโรงเรียนแพทย์ ที่เป็ น
ระบบมากขึ ้น ในระยะที่ 2 ของแผนงานฯ ทางคณะกรรมการของแผนงานฯ จึงได้ ปรับกลยุทธ์โดยขอความ
ร่วมมือให้ คณบดีของคณะแพทยศาสตร์ ตา่ ง ๆ เป็ นผู้ทาสัญญารับทุนกับแผนงานฯ และ สสส. อย่างไรก็ตาม
เมื่อทบทวนลักษณะของโครงการที่เกิดขึ ้นในระยะที่ ๒ ของแผนงานฯ ก็ยงั พบว่า โครงการต่าง ๆ ก็ยงั เน้ น
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การทากิจกรรมเฉพาะเรื่ อง เฉพาะกลุม่ และ ยังไม่สามารถทาให้ เกิดการดาเนินงานในลักษณะที่บรู ณาการ
ทัว่ ทังองค์
้ กร
ในแผนงานฯ ระยะที่ 3 ได้ มีการนากรอบการประเมินคุณภาพของ Thailand Quality Award
(TQA) มาใช้ เป็ นกรอบการดาเนินงาน คณะทางานของแผนงานฯ ได้ ร่าง เกณฑ์คณ
ุ ภาพเพื่อการดาเนินงาน
ที่เป็ นเลิศของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ขึ ้นมา 1 ฉบับใน พ.ศ. 2550 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการ
ประเมินภายในและเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน

โดยมุง่ หวังให้ มีการขับเคลือ่ นในระดับองค์กรอย่างเป็ น

ระบบมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของการนาองค์กรของผู้บริ หารระดับสูง (คณบดี) ที่วา่ ด้ วยการกาหนด
วิสยั ทัศน์และคุณค่าขององค์กรด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ

ตลอดจนการแสดงออกถึงการให้ ความสาคัญ

การสือ่ สารถึงอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย พบว่าในระยะที่ 3-4 เริ่มมีความ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง ระบบและกลไกการบริ หารของโรงเรี ยนแพทย์ชดั เจนมากขึ ้น
จนถึงปั จจุบนั นี ้ โรงเรี ยนแพทย์หลายแห่งมีการกาหนดตาแหน่งผู้บริ หารที่รับผิดชอบงานสร้ างเสริม
สุขภาพที่เป็ นกิจลักษณะ

โดยมีรองคณบดีหรื อผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายสร้ างเสริ มสุขภาพโดยเฉพาะ บางแห่ง

มอบหมายงานสร้ างเสริ มสุขภาพให้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อานวยการ หรื อ
รองผู้อานวยการโรงพยาบาล

นอกจากนี ้ ยังมีการจัดตังคณะกรรมการ/คณะท
้
างานด้ านการสร้ างเสริ ม

สุขภาพของโรงเรี ยนแพทย์ และจัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพขึ ้นเป็ นหน่วยงาน
ภายในองค์กร ซึง่ เป็ นการเอื ้อต่อการดาเนินงานและสร้ างความยัง่ ยืนในการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพขององค์กรแม้ วา่ จะมีการเปลีย่ นแปลงตัวผู้บริ หารในเวลาต่อมา
ด้ านกระบวนการบริ หารจัดการขององค์กร พบว่า การมีผ้ บู ริ หารรับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริม
สุขภาพ ทาให้ เกิดระบบและกลไกการดาเนินงานที่ชดั เจนขึ ้น เช่น มีการกาหนดเป็ นนโยบายและจัดทา
แผนปฏิบตั ิ มีการบรรจุวาระของงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ าไปในการประชุมของผู้บริ หาร นอกจากนี ้
คณะแพทยศาสตร์ หลายแห่งได้ บรู ณาการงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ ากับการดาเนินงานด้ านอื่น ๆ
ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพขององค์กร คณะแพทยศาสตร์ บางแห่ง เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการใช้ เกณฑ์คณ
ุ ภาพเพื่อการดาเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพตาม TQA และแนวปฏิบตั ิสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ (Code
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๑ ทศวรรษแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ

of Practice for Health Promoting Medical School) เป็ นแนวทาง โดยคานึงถึงทิศทางของ กสพท
คณะกรรมการกากับทิศ และแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ และ บริ บทขององค์กร โดยมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยขององค์กร คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และปั จจัยคุกคามขององค์กร
ด้ านการนาแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ คณะแพทยศาสตร์ ตา่ งก็มีการดาเนินการหลายช่องทาง คือ
1) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพที่
นอกเหนือจากการสนับสนุนของแผนงานฯ พบว่าโรงเรี ยนแพทย์สว่ นใหญ่มกั มีการดาเนินงานด้ าน
การสร้ างเสริ มสุขภาพโดยใช้ งบประมาณขององค์กรร่วมกับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ
2) มีการสนับสนุนด้ านบุคลากร คือ มีการพัฒนาหรื อจัดสรรทรัพยากรบุคคลสาหรับการดาเนินงาน
ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ซึง่ มักอยูใ่ นรูปของกรรมการหรื อคณะทางาน ทาให้ เกิดกลุม่ อาจารย์
แพทย์ หรื อกลุม่ บุคลากรที่สนใจด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพขึ ้นในองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรม
3) มีการสนับสนุนปั จจัยเอื ้ออานวยที่จาเป็ นอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ เวลา และเทคโนโลยี เพื่อให้ การสร้ าง
เสริ มสุขภาพขององค์สามารถดาเนินไปได้ ตามแผน
4) มีการติดตามประเมินผลของแผนกลยุทธ์ประจาปี

ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั เป็ นการติดตามผลผลิต

(outputs) หรื อความสาเร็จในแง่ของจานวนโครงการ/กิจกรรม จานวนกลุม่ เป้าหมายที่เข้ า ร่วม
กิจกรรม และ จานวนแผนงานทีส่ าเร็ จตามกาหนดเวลา เป็ นต้ น มีคณะแพทยศาสตร์ บางแห่ง มี
การติดตามผลการดาเนินงานในเชิงผลลัพธ์ ที่แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (เช่น สัดส่วน
ของผู้ออกกาลังกายสมา่ เสมอ สัดส่วนของผู้ที่สามารถลด/เลิกสูบบุหรี่ ) และผลลัพธ์ด้านภาวะ
สุขภาพ (เช่น ค่าดัชนีมวลกาย ขนาดเส้ นรอบเอว ระดับไขมันในเลือด)

การดาเนินงานภายใต้ แผนงานฯ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ สามารถนาแผน
กลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

ตลอดจนการประเมินผลขององค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

การที่

สถาบันจะต้ องร่วมมือกับแผนงานฯ ทาให้ ผ้ บู ริ หารฝ่ ายต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปฏิบตั ิทกุ ระดับให้ ความสาคัญกับ
การส้ างเสริ มสุขภาพ ดังจะเห็นได้ จากความเห็นของผู้บริ หารของโรงเรี ยนแพทย์หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรงเรียนแพทย์เปิ ดใหม่ตา่ งก็ให้ ความเห็นว่า การสนับสนุนของแผนงานฯ ช่วยให้ โรงเรี ยนแพทย์เหล่านัน้
สามารถขับเคลือ่ นงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพไปได้ ดียิ่งขึ ้น สามารถส่งตัวแทนเข้ าร่วมกิจกรรม และมีโอกาส
ได้ ร่วมดาเนินงานหรื อร่วมกิจกรรมที่จดั ขึ ้นภายใต้ แผนงานฯ รวมถึงการร่วมกับเครื อข่ายต่างๆ
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กล่าวโดยสรุป ผลการดาเนินงานของแผนงานฯ ที่ผา่ นมา สามารถทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในของโรคเรี ยนแพทย์สว่ นใหญ่

โดยมีการบูรณาการงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเข้ าไปทังในระดั
้
บ

โครงสร้ างผู้บริ หาร กระบวนการดาเนินงาน และ การประเมินผล ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่าง เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ทมี่ ีความเกี่ยวข้ องกับแผนงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็ นสถานที่ตงของส
ั้
านักงานแผนงานฯ และคณะทางานของแผนงานฯ ทังหมดเป็
้
นอาจารย์แพทย์
ประจาอยูท่ ี่นี่ สถาบันแห่งนี ้ได้ จดั ทาแผนบูรณาการด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยกาหนดให้ มีคณะทางานแผน
สร้ างเสริ มสุขภาพ รวม 7 แผน คือ 1) กลุม่ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 2) กลุม่ นักศึกษาแพทย์ 3)
หลักสูตรแพทยศาสตร์ 4) กลุม่ ผู้ป่วยและญาติ 5) กลุม่ ผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6) คณะทางาน
แผนสร้ างเสริ มสุขภาพ และ 7) คณะทางานแผนวิจยั สร้ างเสริ มสุขภาพ

โดยมีมิติของ Hospital

Accreditation (HA) และ Health Promoting Hospital (HPH) รวมทังมี
้ การบูรณาการหลักคิดของ TQA
และ Code of Practice for Health Promoting Medical School ในการกาหนดแนวทางในการขับเคลือ่ น
และยังได้ จดั ทาแผนกลยุทธ์โรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ให้ เป็ น 6 แผน คือ 1) แผนองค์ความรู้สร้ างสุข
2) แผนสุขภาพและความสุขในนักศึกษาแพทย์ 3) แผนสุขภาพและความสุขในบุคลากร 4) แผนสิง่ แวดล้ อม
สร้ างสุข 5) แผนสุขภาพและความสุขในผู้ป่วยและญาติ และ 6) แผนสุขภาพและความสุขในชุมชน
(ประชากรในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า)
หมวดที่ 2 ผลผลิตของแผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
จากการบริ หารจัดการตามกลยุทธ์ที่โรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ ได้ ดาเนินการมาในช่วงระยะเวลาร่วม
10 ปี ก่อให้ เกิดผลผลิต (outputs) ที่สาคัญหลายประการ คือ
1. กิจกรรมและโครงการด้ านสร้ างเสริมสุขภาพ
1.1 จานวนโครงการด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพที่ดาเนินการโดยโรงเรี ยนแพทย์และเครื อข่า ย เฉพาะที่
ได้ รับการสนับสนุนภายใต้ แผนงานตังแต่
้ ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ ๔ รวมไม่ต่ากว่า 5๐ โครงการ
1.2 จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ ได้ แก่ การประชุม การสัมมนา และ การจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ที่จดั โดยคณะทางานของแผนงานฯ และเครื อข่าย ตลอดจนกิจกรรมสร้ างเสริ ม
สุขภาพที่ดาเนินงานโดยโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ ซึง่ มีจานวนนับไม่ถ้วนในแต่ละปี
1.3 สือ่ สิง่ พิมพ์เกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพ อยูใ่ นรูปของเอกสารวิชาการ หนังสือ รายงาน คูม่ ือ แนว
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ปฏิบตั ิ แผ่นพับ ป้ายนาเสนอ ฯลฯ ซึง่ ได้ ผลิตขึ ้นเป็ นจานวนมากในแต่ละปี
1.4 สือ่ ที่ใช้ เทคโนโยลีขนสู
ั ้ งเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD ฐานข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และ websites
1.5 อุปกรณ์เพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ

ที่เป็ นผลงานนวตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ ตา่ งๆ

ที่ผลิตขึ ้นโดย

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ
1.6 สถานที่และสิง่ แวดล้ อมที่จดั ขึ ้นเพื่อเอื ้ออานวยต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ เป็ นการสร้ างบรรยายกาศ
ในโรงเรี ยนแพทย์ เช่น ร้ านอาหารเพื่อสุขภาพ สถานที่ออกกาลังกาย สถานที่ปลอดบุหรี่ และ มุม
พักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้ น
2. เกณฑ์ คุณภาพในการปฏิบตั ิท่ เี ป็ นเลิศของโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพในการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ เป็ นผลผลิตอย่าง
หนึง่ ของแผนงานฯ เกิดจากการนากรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) มาใช้ ใน
การดาเนินงานของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ตามข้ อสรุปของการสัมมนาการจัดการจัดทา
เกณฑ์ตวั ชี ้วัดการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ผู้เข้ าร่วมสัมมนาครัง้
นันมี
้ ความเห็นตรงกันให้ นาแนวทางการพัฒนาองค์กรตามกรอบเกณฑ์ของ TQA

มาใช้ กบั การประกัน

คุณภาพการศึกษา เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ เคยนามาทดลองใช้ และพบว่าสามารถ
กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการภายในองค์กรได้ อย่างครบถ้ วนในทุกด้ าน

คณะกรรมการบริ หาร

และ คณะทางานของแผนงานฯ รวมถึงผู้แทนของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรนา
TQA มาใช้ กบั แผนงานฯ โดยเริ่มในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2549-2551)
ในปี พ.ศ. 2550 คณะทางานของแผนงานฯ ได้ จดั ทาเกณฑ์คณ
ุ ภาพในการปฏิบตั ิทเี่ ป็ นเลิศสาหรับ
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ (ภาคผนวก ....) โดยนาบางมุมมองของ TQA มาปรับใช้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ดาเนินการสาหรับโรงเรียนแพทย์ตา่ ง

ๆ

รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับการติดตามและประเมินผลของ

คณะทางานของแผนงานฯ ด้ วย ร่างเกณฑ์คณ
ุ ภาพดังกล่าวได้ ถกู นาเสนอต่อคณะกรรมการกากับทิศ และ
เสนอเพื่อรับฟั งความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2550 หลังจากนันเป็
้ นต้ นมา ทีมผู้
ประเมินภายในของแผนงานฯ ก็ได้ ใช้ มมุ มองตามกรอบเกณฑ์ TQA ดังกล่าว เป็ นแนวทางในการติดตาม
ประเมินการดาเนินงานของโรงเรียนแพทย์ โดยจัดทาเป็ นแนวคาถามสาหรับการประเมินตนเอง
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ในปั จจุบนั แม้ วา่ เกณฑ์คณ
ุ ภาพฯ ที่สร้ างขึ ้นจะไม่ถกู นาไปใช้ ในโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ อย่าง
แพร่หลาย

แต่ก็มีโรงเรี ยนแพทย์หลายแห่งได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการด้ านการสร้ างเสริ ม

สุขภาพของสถาบัน เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นต้ น
3. แนวปฏิบตั ิสาหรับโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับโรงเรี 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 โดยการลงนามของคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ทัง้ 18 สถาบัน รวมทัง้ นพ. สุภกร บัวสาย (ผู้จดั การสานักงานกองทุนสร้ างเสริ มสุขภาพในขณะนัน)
้ และ
ศาสตราจารย์ นพ. อาวุธ ศรี สกุ รี (เลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย) ประกอบด้ วยแนว
ปฏิบตั ิสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ จานวน 12 ข้ อ (ภาคผนวก 2)
การนา Code of Practice for Health Promoting Medical School

ไปใช้ ในโรงเรียนแพทย์

ต่าง ๆ เท่าที่ตดิ ตามสอบถาม พบว่า มีโรงเรี ยนแพทย์หลายแห่งทีน่ า Code of Practice ไปใช้ ในการกาหนด
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร

เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่ายังมีความแตกต่างกันมากในเรื่ องการรับรู้ ความเข้ าใจ และแนวทางการนาไปใช้
ระหว่างผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิในโรงเรี ยนแพทย์หลายแห่ง กล่าวคือ ผู้บริ หารบางคนมีความเข้ าใจและให้
ความสาคัญมาก และสนับสนุนให้ นาไปใช้ ในองค์กร ในขณะที่บางคนแสดงออกถึงการรับรู้วา่ มีอยูแ่ ต่ไม่ได้
สนใจในรายละเอียดมากนัก

ในส่วนของอาจารย์แพทย์หรื อแม้ กระทัง่ ผู้รับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริ ม

สุขภาพอีกจานวนมากที่ไม่เคยรับรู้เรื่ องนี ้ ถึงกระนัน้ ในมุมมองของผู้บริ หารคณะแพทยศาสตร์ สว่ นใหญ่ก็ยงั
มีความเห็นว่า Code of Practice น่าจะมีประโยชน์ แต่ต้องมีการสร้ างความเข้ าใจและสนับสนุน ให้ มีการ
นาไปใช้ ในโรงเรี ยนแพทย์อย่างจริ งจังต่อไป
4. หลักสูตรและการเรียนการสอนด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ
การเกิดขึ ้นของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพตังแต่
้ แรก มีวตั ถุประสงค์หลักข้ อหนึง่ คือ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแพทยศาสตร์ ให้ สามารถผนวกความรู้และทักษะในการ
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สร้ างเสริ มสุขภาพให้ แก่นกั ศึกษาแพทย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้ างผู้นารุ่นใหม่ด้านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ โดยส่งเสริ มให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน
การขับเคลือ่ นเรื่ องหลักสูตรและการเรี ยนการสอนจึงเป็ นอีกพันธกิจหนึง่ ของแผนงานฯ
ที่ผา่ นมา การเรี ยนการสอนด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยนแพทย์ไม่คอ่ ยมีความโดดเด่น ไม่
มีสาขาวิชาหรื อแม้ กระทัง่ รายวิชาการสร้ างเสริ มสุขภาพ การเรี ยนการสอนมักจะใช้ วิธีสอดแทรกเข้ าไปใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ส่วนใหญ่จดั ไว้ ในรายวิชาด้ านเวชศาสตร์ ชมุ ชน เวชศาสตร์ ครอบครัว หรื อเวช
ศาสตร์ ป้องกัน แต่ก็ไม่คอ่ ยมีความชัดเจนในเนื ้อหาสาระและวิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
สาเหตุหนึง่ ทีก่ ารสร้ างเสริ มสุขภาพไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจในหลักสูตรแพทยศาสตร์
อาจเนื่องมาจาก
สาเหตุสาคัญ คือ ค่านิยมของวิชาชีพแพทย์ให้ คณ
ุ ค่ากับความรู้ความเชี่ยวชาญทางคลินิกมากกว่า และที่
ผ่านมาการสอบขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาไม่ได้ เน้ นเรื่ องการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ
การเปลีย่ นแปลงเรื่ องหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปี ทีม่ ีการดาเนินการของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ เนื่องจากมี
ปั จจัยผลักดันหลายด้ านด้ วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสการเปลีย่ นแปลงในระบบสุขภาพทังของโลกและ
้
ของประเทศ และการขับเคลือ่ นโดยแผนงานฯ การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นในการเรี ยนการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ มีหลายประการ ดังนี ้
ประการแรก การปรับเปลีย่ นความคิดและมุมมองของอาจารย์แพทย์เกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม การ
บริ การสุขภาพเชิงรุก และการป้องกันโรคและความเจ็บป่ วย นาไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นวิธีการและเนื ้อหาการ
สอนในระดับบุคคล โดยจะสอดแทรกความรู้เรื่ องการป้องกันโรคและการสร้ างเสริ มสุขภาพในการสอนวิชา
ต่างๆ ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ การให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยในความรับผิดชอบก็จะสอดแทรกเรื่ องนี ้มากขึ ้น
นอกจากนี ้
อาจารย์แพทย์บางคนจะแสดงออกโดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี
ประการที่สอง การปรับปรุงหลักสูตรภายในของโรงเรี ยนแพทย์แต่ละแห่ง เกิดขึ ้นในช่วงแผนงานฯ
ระยะที่ 3 และ 4 คณะแพทยศาสตร์ หลายแห่ง เช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎ ได้ ปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดให้ มีรายวิชา
สร้ างเสริ มสุขภาพ มีการเพิม่ เนื ้อหาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพที่ชดั เจนมากขึ ้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง และ มี
การวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทาให้ อาจารย์และนักศึกษา
แพทย์ตระหนักถึงความสาคัญให้ ความสนใจ
และได้ เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพมากขึ ้น
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ประการที่สาม การพัฒนากรอบเนื ้อหาหลักสูตรการสร้ างเสริ มสุขภาพของแพทยศาสตรศึกษา ที่
สนับสนุนการดาเนินงานโดย กสพท. และแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ ซึง่ เป็ นการขับเคลือ่ นที่
สอดคล้ องกับการพัฒนาระบบสุขภาพและกระแสค่านิยมของสังคม
การปรับเนื ้อหาในหลักสูตรเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นรูปธรรมซึง่ คาดหวังได้ วา่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาด้ านการเรียนการสอนเพื่อให้ สามารถ
ผลิตแพทย์รุ่นใหม่ที่จะเป็ นผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพได้
ประการที่สี่ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กรอบเนื ้อหาดังกล่าว ได้ รับการนาไป
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการของแพทยสภา และนาไปสูก่ ารระบุกรอบที่ชดั เจนด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ
ของเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
(ภาคผนวก 3)
5. เครือข่ ายภาคีการสร้ างเสริมสุขภาพ
ผลงานที่โดดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ คือ การเกิดกลุม่ ภาคี
เครื อข่ายหรื อกลุม่ คนทีม่ ีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการดูแลสุขภาพในประเด็น
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ ตลอดจนเป็ นแนวร่วมทีส่ าคัญในการชี ้นาสังคมด้ านสุขภาพ ภาคี
เครื อข่ายที่เกิดจากการสนับสนุนของแผนงานฯ มีดงั ต่อไปนี ้
5.1 เครื อข่ายเชิงประเด็นเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ มีจานวน 4 เครื อข่าย
1) เครือข่ ายอาชีวอนามัย ได้ รับงบประมาณสนับสนุนการทาโครงการจานวนมาก
ภายใต้ เครื อข่ายนี ้ได้ มกี ารพัฒนาโปรแกรมฐานข้ อมูลสุขภาพบุคลากร เพื่อให้ สถานพยาบาลได้
นาไปใช้ มีการสร้ างเสริ มสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาโดยใช้ องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย
รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้ทางานด้ านอาชีวอนามัยซึง่ เป็ นตัวแทนจากโรงเรี ยนแพทย์
ต่าง ๆ ในปั จจุบนั การดาเนินการภายในเครื อข่ายค่อนข้ างมีความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
2) เครือข่ ายกิจการนักศึกษาแพทย์ แห่ งประเทศไทย เป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็งและมี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แผนงานฯ ได้ สนับสนุนให้ มกี ารนามิติของการสร้ างเสริ มสุขภาพ
บูรณาการเข้ าไปในโครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายคือ การปลูกฝั งทัศนคติและความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ การสร้ างผู้นาการสร้ างเสริ มสุขภาพ ที่ผา่ นมาเครื อข่าย
นี ้มีผลผลิตจานวนมาก อยูใ่ นรูปของเอกสารสรุปบทเรี ยน คูม่ ือ แนวปฏิบตั ิ รวมทังมี
้ การสารวจและ
จัดทาฐานข้ อมูลสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ด้วย
3) เครือข่ ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย (Palliative Care) แผนงานฯ สนับสนุนให้ มี
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การรวมตัวกันของอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้ านการดูแลแบบประคับประคองหรื อ
การดูแลระยะสุดท้ าย เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ ในการดูแลผู้ป่วย การเรี ยนการสอน และ
การให้ บริ การ จนสามารถผลิตสือ่ ที่มีประโยชน์และถูกนาไปใช้ อย่างกว้ างขวาง เช่น หนังสือ คูม่ ือ และ
แนวปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ ยังมีการจัดทา web blog เพื่อเป็ นเวทีสาหรับการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้
ทางานด้ าน Palliative Care ในสาขาวิชาชีพต่างๆ อีกด้ วย
4) เครือข่ ายการจัดการความรู้และฐานข้ อมูลความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ ปั จจุบนั มี
สมาชิกของเครื อข่ายจากโรงเรียนแพทย์ทงั ้ 18 แห่ง มีการดาเนินงานในลักษณะของการจัดประชุมสัญจร
ทุก 3 เดือน เน้ นการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ การใช้ R to R และ COPs ระหว่างผู้ทางานด้ านการ
สร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นหลัก
5.2 เครื อข่ายสร้ างเสริ มสุขภาพในกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ เปิ ดใหม่และวิทยาลัยแพทย์รังสิต จากผลการ
ประเมินภายในของแผนงานฯ ระยะที่ 3 พบว่า ปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จในการดาเนินงานด้ านสร้ าง
เสริ มสุขภาพประการหนึง่ คือ ลักษณะขององค์กร กล่าวคือ การเป็ นโรงเรียนแพทย์เปิ ดใหม่มกั มีการ
ดาเนินงานที่คอ่ นข้ างล้ าหลังกว่าโรงเรี ยนแพทย์เก่า
เนื่องจากโรงเรี ยนแพทย์เปิ ดใหม่มกั มีข้อจากัดด้ าน
จานวนอาจารย์แพทย์และบุคลากร ด้ านทรัพยากร และด้ านประสบการณ์ การดาเนินงานจึงค่อนข้ าง
แตกต่างกับโรงเรี ยนแพทย์เก่า อีกประการหนึง่ คือ โรงเรี ยนแพทย์เปิ ดใหม่มกั ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดของ
ตนเอง ซึง่ ถูกมองว่าเป็ นข้ อจากัดของการดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ด้ วยเหตุที่โรงเรี ยนแพทย์
หลายแห่งที่มีโรงพยาบาลในสังกัดจะสามารถบูรณาการงานด้ านนี ้เข้ าไปกับงานบริ การในโรงพยาบาล ซึง่ มี
จานวนและประเภทของบุคลากรจานวนมากที่จะรองรับ ด้ วยความแตกต่างดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวกัน
ของโรงเรี ยนแพทย์เปิ ดใหม่ 7 แห่ง จัดทาโครงการพัฒนาเครื อข่ายสร้ างเสริ มสุขภาพในกลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์ เปิ ดใหม่และวิทยาลัยแพทย์รังสิต ดาเนินการภายใต้ แผนงานฯ โดยใช้ งบประมาณ 2,496,000
บาท มีคณบดีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ นประธานเครื อข่าย มีการจัดประชุมกัน
หลายครัง้ เพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะขับเคลือ่ นให้ ทกุ สถาบันมีการพัฒนาไปสูก่ ารเป็ น
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพตามกรอบเกณฑ์ TQA
5.3 กลุม่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิกของโรงพยาบาลร่วมผลิตในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่ มเข้ า
มาร่วมในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นครัง้ แรกใน ช่วงปลายของระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551) เป็ น
ต้ นมา เนื่องจากบริ บทของกลุม่ โรงพยาบาลร่วมผลิต มีความแตกต่างอย่างมากทังโครงสร้
้
าง ระบบและ
กลไกการดาเนินงาน
โดยทีก่ ลุม่ โรงพยาบาลร่วมผลิต
ได้ ดาเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพภายใต้
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพอยูแ่ ล้ ว การเข้ าร่วมแผนงานฯ ทาให้ ได้ ร่วมเรี ยนรู้เกี่ยวกับแนวทางดาเนินงาน
ของคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ ด้ านการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ให้ เป็ นผู้นาด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ของ TQA และ Code of Practice for Health
Promoting Medical School
หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ ของแผนงานโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
การศึกษาผลลัพธ์ในที่นี ้ หมายถึง ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นที่เป็ นผลจากกระบวนการขับเคลือ่ น
หรื อการดาเนินงานของแผนงานฯ ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ คือ
1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแพทย์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ทกุ แห่งต่างก็
มีความตื่นตัวและให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้ ทังในระดั
้
บผู้บริ หารและระดับผู้ปฏิบตั ิ กล่าวคือ ส่วนใหญ่รับเอา
เรื่ องสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิต การทางาน และการอยูร่ ่วมกันในองค์กร คณะแพทยศาสตร์
ส่วนใหญ่มีผ้ บู ริ หารรับผิดชอบงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ และมีการตังคณะกรรมการด้
้
านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ ทาให้ งานด้ านนี ้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีการใช้ ตวั ชี ้วัดด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นส่วน
หนึง่ ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริ การ โดยใช้ กรอบเกณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เกณฑ์ของ
โรงพยาบาลสร้ างเสริ มสุขภาพ (Health Promoting Hospital) เกณฑ์ของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation) กรอบเกณฑ์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรื อ ตัวชี ้วัด
ตามกรอบเกณฑ์ TQA ของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ วัฒนธรรมที่โดดเด่นมากของทุกคณะ
แพทยศาสตร์ คือ การจัดให้ มีกิจกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพสาหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ตลอดจนผู้ใช้ บริ การของโรงพยาบาลในสังกัด นอกจากนี ้ ยังมีวฒ
ั นธรรมด้ านการจัดสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อ
สุขภาพ บางแห่งจัดให้ มีการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาอย่างสมา่ เสมอด้ วย
2.
การเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ ดังได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ นว่า
วัตถุประสงค์ข้อหนึง่ ของแผนงานฯ ตังแต่
้ แรก คือ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการสร้ างเสริ ม
สุขภาพสาหรับอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร ให้ เข้ าใจแนวคิดสุขภาพองค์รวม และ
กระบวนการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ เป็ นฐานสาคัญของการเรี ยนการสอน
การให้ บริ การ
และ
การศึกษาวิจยั
ข้ อมูลจากการรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุม่ สะท้ อนให้ เห็นว่า
อาจารย์แพทย์สว่ นใหญ่รายงานสอดคล้ องกันว่า ผลจากการมีแผนงานฯ ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา ประกอบ
กับการเปลีย่ นแปลงทางกระแสสังคมและการปฏิรูประบบสุขภาพ
ทาให้ อาจารย์แพทย์สว่ นใหญ่มีการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ กล่าวคือ มีการปรับทัศนคติเรื่ องสุขภาพองค์รวม ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรคมากขึ ้น ให้ คณ
ุ ค่ากับการสอดแทรกสาระของการ
ป้องกันโรคและความเจ็บป่ วย ตลอดจนการปรับพฤติกรรมสุขภาพในการตรวจและรักษา การให้ บริ การทาง
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คลินิก การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของตนเองมากขึน้
อาจารย์แพทย์จานวนหนึง่ เริ่มให้ ความสนใจกับการศึกษาวิจยั ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพมากขึ ้น
ในหลายสถาบันมีการปรับปรุงการเรี ยนการสอน เช่น การใช้ โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพในชุมชนเป็ นฐานการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาแพทย์ (Project-based learning) การสนับสนุนให้ นกั ศึกษาแพทย์เข้ าไปเรี ยนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ซึง่ พบว่า ทาให้ นกั ศึกษาเกิดมุมมองใหม่ในเรื่ องการป้องกันโรคและการรักษาดูแลแบบองค์รวม มี
ทัศนคติที่ดตี อ่ การทางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและร่วมกับชุมชน
การดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ มักจะมีลกั ษณะเป็ นสหสาขาวิชาชีพ
เช่น กิจกรรมหรื อโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพในโรงพยาบาล หรือในคณะแพทยศาสตร์ ตา่ ง ๆ มักจะเปิ ด
โอกาสให้ บคุ ลากรทุกฝ่ ายและนักศึกษามีสว่ นรับผิดชอบและเข้ าร่วมกิจกรรม ซึง่ มีสว่ นช่วยให้ อาจารย์แพทย์
และนักศึกษาแพทย์มีการปรับเปลีย่ นทัศนคติในการทางานร่วมกับบุคลากร และให้ การยอมรับในศักยภาพ
และความสามารถของผู้ร่วมงานมากขึ ้น มองว่าสุขภาพเป็ นเรื่ องของความร่วมมือซึง่ กันและกัน และเป็ น
เรื่ องความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้ วย
3. การเป็ นผู้นารุ่นใหม่ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ในระยะ 10 ปี ของการดาเนินงานของแผนงานฯ
พบว่า มีอาจารย์แพทย์ทมี่ ีความสนใจเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินงานด้ าน
สร้ างเสริ มสุขภาพทังในระดั
้
บบุคคลและระดับกลุม่ หรื อสถาบัน นอกจากนี ้ ยังมีกลุม่ อาจารย์แพทย์ที่มีความ
สนใจในเรื่ องเดียวกันรวมตัวกันเป็ นภาคีเครื อข่าย ประกอบด้ วย เครื อข่ายอาชีวอนามัย เครื อข่า ยกิจการ
นิสติ นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
เครื อข่ายการจัดการความรู้และฐานข้ อมูลความรู้การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ และ เครื อข่าย palliative care มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และพัฒนาความรู้ร่วมกัน ซึง่ เป็ นช่องทางที่
จะทาให้ เกิดการผลิตผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในวงการแพทย์ ได้ ตอ่ ไป
สาหรับการเป็ นผู้นาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพสาหรับชุมชนนัน้
มีหลายสถาบันที่รายงานว่ามีการดาเนิน
โครงการร่วมกับชุมชน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ นลักษณะของความร่วมมือเฉพาะเรื่ องหรื อเฉพาะประเด็นร่วมกับ
ชุมชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงหรื อพื ้นทีร่ ับผิดชอบ (catchment areas) หรื อเป็ นความร่วมมือของโรงพยาบาลใน
สังกัดที่ทากิจกรรมร่วมกับชุมชน นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะที่ให้ นกั ศึกษาไปทา
โครงการในชุมชนยังพบว่า สามารถส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชน และนักศึกษาแพทย์มีการปรับทัศนคติ
ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในมุมมองที่กว้ างออกไป เป็ นแนวทางที่จะสนับสนุนให้ พฒ
ั นาไปสูก่ ารเป็ นผู้นา
ในการสร้ างเสริ มสุขภาพต่อไป
4. องค์ความรู้ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม พบว่า ในคณะแพทยศาสตร์ ตา่ งๆ มีการทา
วิจยั เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพโดยอาจารย์แพทย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี ้ยังมีการดาเนินการ
พัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น การสนับสนุนให้ เกิดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of
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Practices [COPs]) การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เพื่อการจัดการความรู้ หรื อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
วิจยั เช่น Research Club หรื อ Research Café เป็ นต้ น
5. ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา ตามเป้าหมายรายทางและผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
ในแผนงานฯ ระยะที่ 4 คือ ต้ องการเห็นการดาเนินงานของโรงเรี ยนแพทย์จนสามารถทาให้ เกิดผลลัพธ์ใน
บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ โดยมีพฤติกรรมสุขภาพ และมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ ้น จากการประเมินผลพบว่า
มีคณะแพทยศาสตร์ บางแห่งได้ จดั ทารายงานไว้ เช่น การลดลงของอัตราการอยูห่ น้ าจอคอมพิวเตอร์ /ดู
โทรทัศน์นานกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน จานวนนักศึกษาที่มกี ารออกกาลังกายสมา่ เสมอไม่น้อยกว่า 30 นาทีตอ่
ครัง้ และไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ อัตราที่ลดลงของการสูบบุหรี่ หรื อ การดื่มอัลกอฮอล์ เป็ นต้ น สาหรับ
ผลลัพธ์ด้านภาวะสุขภาพ มักรายงานเป็ นผลการตรวจสุขภาพประจาปี เช่น ดรรนีมวลกาย ระดับไขมันใน
เลือด และการวัดขนาดเส้ นรอบเอว เป็ นต้ น

กล่าวโดยสรุป การดาเนินงานของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพในภาพรวมสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ ของการริ เริ่ มให้ เกิดแผนงานฯ ทาให้ เกิดความสนใจ ตื่นตัวของอาจารย์
แพทย์ นักศึกษา และบุคลากรในด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวโน้ ม
การเปลีย่ นแปลงของระบบสุขภาพและสังคม ทังของประเทศไทยและของโลก
้
ทาให้ เกิดการขับเคลือ่ นการ
ดาเนินงานโดยมีการทากิจกรรม การทาโครงการ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงที่เป็ นผลลัพธ์ชดั เจน คือ เกิดวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนแพทย์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ มี
การปรับกระบวนทัศน์ หรื อทัศนคติเรื่ องสุขภาพองค์รวม โดยให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพและการ
ป้องกันโรค

ให้ คณ
ุ ค่ากับการสอดแทรกสาระของการป้องกันโรคและความเจ็บป่ วย

ตลอดจนการปรับ

พฤติกรรมสุขภาพในการตรวจและรักษา การให้ บริ การทางคลินิก การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และ
ดูแลสุขภาพของตนเอง เกิดกลุม่ แกนนาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย มีการพัฒนาองค์
ความรู้ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม โดยผ่านการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้จากประสบการณ์การทางาน
ร่วมกันตลอดจนการวิจยั และการเรี ยนการสอน ผลลัพธ์ของแผนงานฯ ยังสะท้ อนได้ จากข้ อมูลด้ านสุขภาพ
ของบุคลากรและนักศึกษาซึง่ หลายสถาบันได้ ดาเนินการประเมินและรวบรวมไว้ เป็ นฐานข้ อมูล
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