กรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ถือเป็ นรางวัลระดับโลก (World
Class)

เนื่องจากมีพื ้นฐานทางด้ านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
สาหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ในประเทศไทยเริ่มต้ นตังแต่
้ มีการลงนามในบันทึกความเข้ าใจระหว่าง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตังรางวั
้
ลคุณภาพแห่งชาติขึ ้นในประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้ บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ การเพิม่

ผลผลิตของประเทศ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็ นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ทังภาครั
้
ฐและ

เอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้ องค์กรต่างๆ ทังภาคการผลิ
้
ตและการบริ การนาเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้ านการบริ หารจัดการองค์กรที่มวี ิธีปฏิบตั ิและผลการ
ดาเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ด้ วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การนากรอบเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้กับแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
แนวความคิดที่จะนากรอบเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award [TQA])
มาปรับใช้ กบั การดาเนินการของแผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ เริ่ มขึ ้นครัง้ แรกในช่วงปลายระยะ
ที่

2

ของแผนงานฯ

เป็ นข้ อสรุปของการสัมมนาการจัดการจัดทาเกณฑ์ตวั ชี ้วัดการจัดการศึกษา

แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยผู้เข้ าร่วมสัมมนาครัง้ นันมี
้ ความเห็นตรงกันให้
นาแนวทางการพัฒนาตามกรอบเกณฑ์ของ TQA มาปรับใช้ เนือ่ งจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ได้ เคยทดลองใช้ และพบว่าสามารถกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาภายในองค์กรได้ อย่างครบถ้ วนในทุกด้ าน ทาให้
เกิดการบูรณาการพันธกิจด้ านต่าง ๆ ได้ ดีผ้ บู ริ หารของกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท)
คณะกรรมการบริ หาร และคณะทางานของชุดโครงการฯ จึงได้ มคี วามเห็นที่สอดคล้ องกันว่า ในการเสนอ
แผนงานฯ ในระยะที่ 3 ต่อ สสส. ควรเน้ นการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ตา่ ง ๆ ให้ สามารถจัดการ
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โครงสร้ าง ระบบและกลไกการดาเนินงานด้ านนี ้ให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามบริ บทของแต่ละองค์กร
และควรมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพขึ ้น โดยดาเนินการให้ สอดคล้ อง
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award
[TQA])
การจัดทาข้ อเสนอแผนงานฯ ระยะที่ 3 จึงได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินการของแผนงานฯ
โดยใช้ กรอบเกณฑ์ TQA ได้ มีความพยายามทีจ่ ะนาบางมุมมองมาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบเกณฑ์
ของการดาเนินการ “โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ” โดยคาดหวังทีจ่ ะให้ งานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ถูกบูรณาการเกณฑ์เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของกลไกการประกันคุณภาพทังด้
้ านการศึกษาและบริ การทาง
การแพทย์ ในปี แรกของแผนงานฯ ระยะที่ 3 จึงได้ มกี ารจัดทา “ร่าง” เกณฑ์คณ
ุ ภาพเพื่อการดาเนินงานที่
เป็ นเลิศของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ พร้ อมทังจั
้ ดทา แบบประเมินรายข้ อสาหรับองค์กรด้ านการเป็ น
ผู้นาในการสร้ างเสริ มสุขภาพ (ภาคผนวก1) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และประเมินตนเองของโรงเรียนแพทย์
ต่าง ๆ รวมทังวิ
้ เคราะห์จดุ แข็งและโอกาสในการพัฒนา ทังนี
้ ้ ได้ มกี ารนาเสนอร่างเกณฑ์ คณ
ุ ภาพดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารแผนงานฯ
และได้ ผา่ นการวิพากษ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากนันก็
้ ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินภายในเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานของคณะแพทย์ตา่ งๆ
ในเวลาต่อมา

ข้อจากัดในการใช้กรอบเกณฑ์ TQA ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
ข้ อจากัดค่อนข้ างมากในทางปฏิบตั ิ ซึง่ สรุปได้ 3 ประการ ดังนี ้
1. การเผยแพร่และสร้ างความเข้ าใจในโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการใช้ กรอบเกณฑ์ TQA
ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพยังได้ ดาเนินการอย่างเป็ นทางการ สมาชิกส่วนใหญ่ในโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ยังไม่
มีสว่ นรับรู้และร่วมดาเนินการ
2. ในบรรดาผู้เกี่ยวข้ องการแผนงานฯ ยังไม่มคี วามเข้ าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบเกณฑ์ TQA ด้ าน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ และยังไม่ได้ นามุมมองของ TQA ไปใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้ านการสร้ าง
เสริ มสุขภาพในองค์กร (หรื อแม้ แต่การใช้ ในระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาซึง่ ได้ มีความพยายาม
ที่จะขับเคลือ่ นอย่างเป็ นรูปธรรมมากกว่าเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพ)
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3.

การประเมินตนเองของแต่ละโรงเรี ยนแพทย์ ส่วนมากมักเป็ นการประเมินและจัดทารายงาน

โดยไม่ได้ ใช้ หลักเกณฑ์การประเมินตามกรอบเกณฑ์ของ TQA และมักไม่ได้ ใช้ วิธีการประเมินแบบมีสว่ นร่วม
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง แต่จดั ทารายงานประเมินตนเองโดยผู้ได้ รับมอบหมายเพียงคนเดียว ซึง่ อาจทาให้ มี
โอกาสรายงานการดาเนินงานที่ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริง จึงมักมีการสะท้ อน
จากผู้บริ หารหรื อสมาชิกของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ เสมอว่า ในสถาบันของตนเอง มีการดาเนินงานมากกว่าที่
ปรากฎในรายงานประเมินภายในของแผนงานฯ และมักจะมีคาถามตามมาว่าใครเป็ นผู้จดั ทารายงานของ
คณะแพทยศาสตร์ นนั ้ ๆ ส่งให้ กบั ทีมประเมินภายใน
4. ข้ อจากัดของวิธีการประเมิน เนื่องจากทีมประเมินไม่สามารถใช้ วิธีเยี่ยมประเมิน (site visit) ได้
ครบทุกโรงเรี ยนแพทย์เนื่องจากข้ อจากัดด้ านเวลาและงบประมาณ จึงใช้ วิธีสง่ แนวคาถามปลายเปิ ดไปให้
แต่ละโรงเรี ยนแพทย์เพื่อประเมินตนเองและจัดทารายงานส่งให้ คณะทางานแผนงานฯ (ซึง่ ได้ รับรายงานไม่
ครบทุกโรงเรี ยนแพทย์)
5. ผู้รายงานการดาเนินงานของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ มักใช้ วธิ ีรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละ
มุมมองของ TQA ในลักษณะ Checklist (ตอบว่า มี/ไม่มี หรื อ ทา/ไม่ทา) โดยไม่ได้ อธิบายข้ อความในช่องที่
ให้ ตอบรายละเอียดของการดาเนินงานแต่ละด้ าน

ทาให้ ขาดโอกาสในการได้ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรของ

ตนเอง (ซึง่ เป็ นข้ อดีของ TQA)

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ TQA กับโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ผา่ นมา ได้ มีโรงเรี ยนแพทย์บางแห่งติดต่อกับคณะทางานของแผนงานฯ เพื่อขอเอกสารเกณฑ์
คุณภาพเพื่อการดาเนินงานที่เป็ นเลิศของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ

พร้ อมทังแบบประเมิ
้
นรายข้ อ

สาหรับองค์กรด้ านการเป็ นผู้นาในการสร้ างเสริ มสุขภาพ เพื่อนาไปใช้ ประกอบแนวทางการดาเนิน งานของ
สถาบัน และได้ ให้ ความเห็นว่า มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้บริ หารของโรงเรียนแพทย์ เนื่องจาก
เป็ นการมองทังองค์
้ กร นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกัน คือ เห็นว่า
TQA น่าจะเป็ นความสาเร็จอย่างหนึง่ ของแผนงานฯ

น่าจะมีประโยชน์สาหรับโรงเรี ยนแพทย์ในการเป็ น

แนวทางสาหรับดาเนินการและควบคุมคุณภาพ แต่อาจมีปัญหาในแง่ของการปฏิบตั ิจริ ง ซึง่ ยังคงต้ องอาศัย
ระยะเวลาที่จะต้ องขับเคลือ่ นต่อไปหากจะเห็นความสาเร็ จอย่างแท้ จริ ง
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มีตวั อย่างความคิดเห็นที่นา่ จะสะท้ อนสภาพความเป็ นจริงบางประการและน่าจะเป็ นประโยชน์
เกี่ยวกับ TQA กับโรงเรี ยนแพทย์ เช่น
ความเห็นของอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ให้ความเห็น
“ครั้งหนึ่ง TQA ในระดับแพทยศาสตรศึกษาสามารถดาเนินการได้เป็นเพียงบางหน่วย พอ
จัดทาของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพได้สาเร็จก็คาดว่าจะเอาไปสวมเข้ากับแพทยศาสตรศึกษา
แต่
ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยตื่นตัวกันแล้ว ... TQA อาจไม่ใช่วฒ
ั นธรรมของคนไทย ที่ทากันดูเหมือนจะเน้นเรื่องวิธี
เขียนรายงานเพือ่ ให้ผ่านการประเมิน แต่ไม่ได้เน้นทีก่ ารนา concept มาใช้”
“อย่างไรก็ตาม TQA อาจมีประโยชน์สาหรับโรงเรียนแพทย์ใหม่ ในการใช้เป็นเครือ่ งมือหรือ
เป็นแนวทางดาเนินการ เพราะโรงเรียนแพทย์เก่าอาจมีการรับรู้ว่าได้มีการดาเนินการก้าวหน้าไปมาก
แล้ว ไม่จาเป็นต้องใช้ TQA เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตามในมุมมองของคณะกรรมการกากับทิศก็ถอื ว่า
TQA เป็นอีกหนึ่งความสาเร็จของแผนงานฯ และน่าจะยังใช้ตอ่ ไป”

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง ให้ข้อคิดว่า
“การสร้างเสริมสุขภาพเป็นมิตหิ นึ่งของโรงเรียนแพทย์ และ TQA ก็สามารถประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และควรต้องพยายามผลักดันให้มีการใช้ในโรงเรียนแพทย์ตอ่ ไป”

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง ให้ความเห็นว่า
“เป็นเรือ่ งดี
โดยเฉพาะการจัดทาตัวชี้วัดของโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพและเกณฑ์
คุณภาพสาหรับการไปสูก่ ารปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพราะจะช่วยให้มแี นวทางและเกิดความตืน่ ตัวขึ้นใน
โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่ง”

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง ให้มุมมอง
“การประกันคุณภาพในฐานะรองวิชาการ งานวิชาการเหนือ่ ยมากกับ TQA เพราะ KPI มัน
เยอะเหลือเกิน บางตัวก็มีระบบ คือเราไม่เข้าใจอ่านแล้วบางทีอะไรก็ไม่รู้ แต่ KPI ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
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มีน้อย มันง่ายในการทา เหมือนการทา package ขอให้มันง่ายในการทา เราก็จะ follow ได้ง่ายแต่
ถ้าใช้คาแบบอ่านแล้วตกลงจะให้ทาอะไร TQA เป็นอะไรที่ปวดหัว ตอนเป็นหัวหน้าภาคจะบอกว่าขอ
ตัวอย่างภาคไหนที่เขียนดีที่สุด คือไม่ใช่ว่าจะลอก แต่พอเราเห็นดีที่สุด เราก็มี เราก็ทา ..... คือ กสพท.
เหมือนเป็นกลุ่มที่จะ Trigger พอ trigger แล้วแต่ละคณะรับไป พอยิ่งไปบรรจุอยู่ใน TQA ยังไงก็ตอ้ ง
ทา”

ผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
“TQA มันก็รู้สึกว่าแค่กระดาษ มันไม่พอ OK ประสบความสาเร็จชิ้นแรกคือ เราสามารถทา
TQA ได้ มีตัวชี้วัด เป็นความภาคภูมิใจมากเลย แต่ว่ามันไม่ค่อยไปถึงไหนสาหรับการ Implement จริงๆ
คือมันอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกนาน”
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แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
Code of Practice for Health Promoting Medical School

ความเป็ นมา
แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ (Code of Practice for Health
Promoting Medical School [Code of Practice for HPMS]) เป็ นผลงานที่โดดเด่นอย่างหนึง่ ของแผนงานฯ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2552 – 2554) ที่สะท้ อนมุมมองและกระบวนทัศน์ของการสร้ างเสริ มสุขภาพโรงเรียนแพทย์
ตลอดจนในโรงพยาบาลที่สงั กัดโรงเรี ยนแพทย์และชุมชนที่เกี่ยวข้ อง ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 โดยการลงนามของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทงั ้ 18 สถาบัน รวมทัง้ ศาสตราจารย์ นพ. อาวุธ ศรี สกุ รี
(เลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย) และ นพ. สุภกร บัวสาย (ผู้จดั การสานักงานกองทุน
สร้ างเสริ มสุขภาพในขณะนัน)
้ สาระสาคัญประกอบด้ วยแนวปฏิบตั ิสาหรับโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
จานวน 12 ข้ อ (ภาคผนวก 2)

การรับรู้และมุมมองที่แตกต่ าง
การรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่สงั กัดโรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ

พบว่ามีการรับรู้และมุมมองที่

แตกต่างกันค่อนข้ างมากเกี่ยวกับ Code of Practice for HPMS อย่างไรก็ตาม ผู้ห็ข้อมูลส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า Code of Practice for HPMS เป็ นเหมือนข้ อบังคับหรื อแนวปฏิบตั ิร่วมกันของโรงเรี ยนแพทย์ใน
การดาเนินการด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ เนื่องจากเป็ นการลงนามของคณบดีทงั ้ 18 สถาบัน จึงเป็ นเหมือน
คามัน่ สัญญาว่าคณะแพทย์ตา่ ง ๆ ต้ องขับเคลือ่ นการสร้ างเสริ มสุขภาพในสถาบันไปในทิศทางเดียวกัน
ในมุมมองที่นา่ สนใจมากเกี่ยวกับ Code of Practice for HPMS คือการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นโรงเรี ยนแพทย์
ต่างๆ พบว่ามีความหลากหลายมาก กล่าวคือ บางสถาบันได้ มีการนาแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวไปเป็ นแนวทางใน
การดาเนินการ ซึง่ ผู้ใช้ หลักมักจะเป็ นระดับผู้บริ หารที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ผู้ช่วยคณบดีหือรองคณบดี
ฝ่ ายสร้ างเสริ มสุขภาพ ในขณะที่ผ้ ปู ฏิบตั ิหรื อสมาชิกทัว่ ไปของสถาบันนันอาจไม่
้
เคยรับรู้เลยว่ามี Code of
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Practice for HPMS
บางโรงเรียนแพทย์ยงั ไม่มกี ารนาไปสูก่ ารใช้ อย่างเป็ นรูปธรรม

มีเพียงผู้บริ หารระดับสูงที่รับเอา

Code of Practice for HPMS ไปแจ้ งให้ รับทราบโดยทัว่ กัน บางแห่งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆกัน เช่น แจ้ งในที่ประชุม และติดประกาศไว้ ตามสถานที่ตา่ งๆในโรงเรี ยนแพทย์
มีผ้ แู ทนบางสถาบันให้ ข้อมูลว่า ไม่เคยรับรู้ถึงสาระสาคัญของ Code of Practice for HPMS และยังไม่เคย
เห็นมาก่อนเลย โดยที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนแพทย์บางคนให้ ความเห็นว่า เรื่ องนี ้ยังไม่เป็ นประเด็นเร่งด่วนที่สาคัญ
เมื่อเทียบกับเรื่ องที่ต้องนินการด้ านคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้ สาเร็ จหลักสูตรและ
สอบใบอนุญาตให้ ได้ ตามเกณฑ์
“ผมสารภาพว่าในฐานะที่ผมเป็ นสมาชิกอยูใ่ นคณะแพทย์ ผมไม่เคยเห็น Code of Practice มาถึงผมจาก
คณะของผม ดูจะยิ่งใหญ่อลังการ์ มีคณบดีผ้ บู ริ หารสูงสุดคณะมาเซ็น เป็ น charter ใหญ่ เป็ น agreement
ตรงนี ้ผมยังไม่เห็น ถามผมว่า Code of Practice ตัวนี ้ work หรื อไม่ ผมไม่ทราบจริ งๆ”

ความหลากหลายของการนาสู่การปฏิบัติ
การนา Code of Practice for HPMS ไปใช้ ในโรงเรี ยนแพทย์มีความหลากหลายของวิธีการ เช่น

1. ใช้ Code of Practice for HPMS ทัง้ 12 ข้ อ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรมและ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยมีผ้ รู ับผิดชอบดาเนินการในแต่ละข้ อ มีการกาหนดตัวชี ้วัดและ
กิจกรรมตามแนวปฏิบตั ิ ซึง่ พบได้ ในบางสถาบัน เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นต้ น
2. ใช้ Code of Practice for HPMS เป็ นบางข้ อ มาดาเนินงาน ซึง่ พบได้ ในหลายสถาบัน
3. ไม่ได้ นา Code of Practice for HPMS มาใช้ เลย แต่มกี ารดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพซึง่
เป็ นไปตามทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มา ซึง่ หลายอย่างก็สามารถเข้ าได้ กบั แนวปฏิบตั ิใน Code of Practice
for HPMS
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การที่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลจานวนหนึง่ ไม่ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับ Code of Practice for HPMS และไม่ทราบว่า
สถาบันของตนได้ มีการดาเนินการตามที่ระบุไว้ ใน Code of Practice for HPMS หรื อไม่ สะท้ อนให้ เห็นจึ
ดอ่อนของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Code of Practice for HPMS ไปยังบุคลากรในสถาบัน หรื อ
แม้ กระทัง่ ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในสถาบัน นอกจากนี ้ยังพบว่า การเปลีย่ นทีมบริหารหรื อผู้
ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพในสถาบันมักไม่ได้ มีการส่งมอบงานเกี่ยวกับ

Code

of

Practice for HPMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมบริ หารที่ไม่เคยเข้ าร่วมรับรู้หรื อทางานกับแผนงานฯ มาตังแต่
้
ต้ น ทาให้ ขาดความต่อเนื่อง

ผู้บริหารกับการขับเคลื่อน Code of Practice for HPMS
การขับเคลือ่ นเรื่ อง Code of Practice for HPMS ในแต่ละโรงเรี ยนแพทย์มีความเกี่ยวข้ องอย่าง
มากกับทัศนคติและความสนใจมุง่ มัน่ ของคณบดี จะเห็นได้ วา่ สถาบันที่คณบดีมกี ารรับทราบข้ อมูลตังแต่
้ ต้น
และเป็ นผู้ลงนามใน Code of Practice for HPMS ด้ วยตัวเอง จะผลักดันให้ มกี ารขับเคลือ่ นงานด้ านการ
สร้ างเสริ มสุขภาพในองค์กรให้ มคี วามก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง

เจตนารมณ์ที่ชดั เจนของคณบดีจะทาให้

บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่รับรู้และเห็นความสาคัญของ Code of Practice for HPMS

ความเห็นเกี่ยวกับสาระสาคัญของ Code of Practice for HPMS
ความเห็นเกี่ยวกับสาระสาคัญและประโยชน์ของ Code of Practice for HPMS สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. เนื ้อหาที่กาหนดไว้ ใน Code of Practice for HPMS เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สาหรับการ
ประเมินหรื อตรวจสอบความก้ าวหน้ าของการดาเนินการในสถาบัน
รวมทังสามารถใช้
้
ในการ
เทียบเคียงการดาเนินงานกับสถาบันแพทยศาสตร์ ด้วยกันเอง
2. แนวปฏิบตั ิใน Code of Practice for HPMS น่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับโรงเรี ยนแพทย์เปิ ดใหม่ที่
อยูร่ ะหว่างการเริ่ มต้ นดาเนินงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
3. บางรายการใน Code of Practice for HPMS เข้ าใจได้ ยาก และอาจทาได้ ยาก เนื่องจากมีความ
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กากวมซึง่ อาจทาให้ สถาบันต่างๆ ตีความได้ หลากหลาย อีกทังหลายข้
้
อยังประเมินได้ ยาก เช่น
สมดุลชีวิต การสร้ างค่านิยมให้ บคุ ลากรมีจิตสานึกด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ สถาบันต่างๆ ไม่ร้ ูวา่
การดาเนินงานที่ตนเองทาถูกทางหรื อไม่ สถาบันอื่นจะทาเหมือนกับที่สถาบันตนเองเข้ าใจหรื อไม่
เพราะไม่มตี วั ชี ้วัดทีก่ ากับแต่ละข้ อ จึงต้ องตีความกันเอง
4. การนา Code of Practice for HPMS ไปปฏิบตั ิต้องการกระตุ้น ติดตามการดาเนินการของสถาบัน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ต่อไปควรมีกลุม่ ทางานอย่าง กสพท. เป็ นตัวประสาน คอยผลักดัน คอย
กระตุ้น

อุปสรรคเล็กๆ สาหรับ Code of Practice for HPMS
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคของการนา Code of Practice for HPMS สูก่ ารปฏิบตั ิใน
เกือบทุกสถาบัน คือ ภาระงานประจาของอาจารย์แพทย์ด้านการสอน และการให้ บริ การในคลินิกทีม่ ีมาก ทา
ให้ อาจารย์แพทย์ให้ ความสนใจด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ และดาเนินการตามที่ระบุไว้ ใน

Code of

Practice for HPMS ได้ ไม่มากเท่าที่ควร

ประเด็นสาหรับอนาคตของ Code of Practice for HPMS
1. ถ้ าจะใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกันของโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพต่อไป จะต้ องมีการปรับปรุง
อะไรบ้ าง เพื่อให้ แนวปฏิบตั ใิ นข้ อต่างๆมีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง ตลอดจน
สามารถใช้ ประเมินสถาบันต่อไป
2. บทบาทของ กสพท. ในการติดตามการดาเนินการตาม Code of Practice for HPMS ภายหลัง
แผนงานโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพสิ ้นสุดลงควรเป็ นอย่างไร
3. จะมีระบบและกลไลการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน Code of Practice for HPMS ของ
โรงเรี ยนแพทย์ตา่ งๆ ต่อไปอย่างไร
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สรุปผล
การดาเนินงานของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพในภาพรวมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการริเริ่มให้เกิดแผนงานฯ เกิดความสนใจ ตื่นตัวของอาจารย์แพทย์
นักศึกษา และบุคลากรในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงของระบบสุขภาพและสังคม ทั้งของประเทศไทยและของโลก เกิดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานในรูปของกิจกรรม โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแพทย์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีทัศนคติเรือ่ งสุขภาพองค์
รวมมากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สอดแทรกสาระของการ
ป้องกันโรคและความเจ็บป่วย ตลอดจนการปรับพฤติกรรมสุขภาพในการตรวจและรักษา การให้บริการ
ทางคลินิก การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และดูแลสุขภาพของตนเอง เกิดกลุ่มแกนนาด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทางานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการดาเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย์อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของ กสพท. หรือจัดให้มีคณะทางานเฉพาะเรื่องนี้
ต่อไป
2. ควรแสวงหาแนวทางในการสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์พัฒนาไปสู่การเป็นผู้นาด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพรุ่นใหม่ให้มากขึ้นตามเจตนารมณ์ของแผนงานฯ ตัง้ แต่ต้น
3. มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้สามารถผลิตแพทย์ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นาด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง
4. ควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ที่จะ
เป็นประโยชน์สาหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ยิ่งขึ้นต่อไป
5. กสพท.
ควรมีการสนับสนุนให้มีการนาแนวปฏิบัติสาหรับโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
(Code of Practice for Health Promoting Medical School) เกณฑ์คุณภาพของการปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศของโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ตามกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand
Quality Award (TQA) ตลอดจน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตของโครงการและเครือข่าย
ภายใต้แผนงานฯ มาใช้ในการดาเนินงานของแผนงานโรงเรียนแพทย์อย่างจริงจังต่อไป
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๑ ทศวรรษแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริมสุขภาพ

