


อุดมการณ์สถาบันพระปกเกล้า
ทำาให้วิชาการเด่น เน้นเครือข่ายเพื่อสังคม สั่งสมคุณธรรม

พันธกิจแพทยสภา
เป็นวิชาชีพที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พัฒนามาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชี้นำาสังคมด้านสุขภาพ
อย่างมีระบบ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแพทย์และ

ประชาชนโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

 
หลักนิติธรรม Rule of Laws

หลักคุณธรรม Ethics
หลักความโปร่งใส Transparency

หลักมีส่วนร่วม Participation
หลักสำานึกรับผิดชอบ Accountability
หลักความคุ้มค่า Value for Money
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สืบสาน พระราชปณิธาน

ส่งเสริม ธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สร้างสรรค์ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

และมาตรฐานสุขภาพของคนไทย

สัมมนาวิชาการ ปธพ.ครั้งที่ 7

MD KPI Symposium #7

ปีที่พิมพ์ 2562

จำานวนพิมพ์ 1,500 เล่ม

ISBN : 978-616-92902-2-3

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ชั้น 11 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-692-7222, 089-890-0990

เว็บไซต์ www.ggm.or.th
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พระราชดำารัสนำามาซึ่งหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) เป็นหลักสูตรที่

ออกแบบขึน้เพือ่สนองพระราชดำารสัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีพ่ระราชทานแกค่ณะกรรมการแพทยสภา
ว่า.... ในยุคที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งขอให้แพทย์ไทย “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” แพทยสภา
จงึไดน้อ้มนำาพระราชดำารสัดงักลา่วมาจดัหลกัสตูรการศกึษาระดบัสูงใหผู้้บรหิารทางสายการแพทยเ์พือ่การศกึษา
เรียนรู้ในหลายมิติเริ่มจากการศึกษาร่วมกันของแพทย์ซึ่งจบจากคณะแพทยศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันมี 
21 แห่ง) และปฏิบัติงานอยู่ใน 4 เสาหลักทางการแพทย์ไทย ได้แก่

1. ครูแพทย์ (คณะแพทยศาสตร์)   2. แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข (77 จังหวัด) 
3. แพทย์ในภาครัฐอื่นๆ (ตำารวจ ทหาร กทม.) 4. แพทย์ในภาคเอกชน 

ซึ่งแพทย์ทั้ง 4 เสาหลัก จะร่วมกันดูแลระบบสาธารณสุขไทย และประชาชนไทยร่วมกับ 2 เสาเสริมคือ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน (4+2=6) ผู้บริหารทั้ง 6 เสา จะมาเรียนรู้ระบบการแพทย์ไทยร่วมกันแบบบูรณาการ 
นำาข้อเท็จจริงในมุมที่ต่างกันมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศร่วมกันด้วยกลไกของ                         
ธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน      
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ปัจจุบัน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นหลักสูตรที่
ผ่านการอนุมัติตามมติกรรมการแพทยสภาและผ่านการพัฒนาโดยสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงได้ดำาเนินการมาแล้ว 
7 รุ่นและมีนักศึกษาทั้งสายการแพทย์และสายอื่น รวมทั้งสิ้น 917 คน มูลนิธิฯ โดยท่านประธาน ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ได้เข้ามาดูแลตั้งแต่รุ่นที่ 4 จนถึงปัจจุบัน และขยายงานแพทย์อาสาและ 
จิตอาสาไปหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            รุ่น              ระยะเวลาการอบรม จำานวนผู้อบรม

 หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 1 28 กันยายน 2555 – 9 มีนาคม 2556  120 คน

 หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 2 14 มิถุนายน 2556 – 2 พฤศจิกายน 2556 120 คน

 หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 3 24 กันยายน 2557 – 25 เมษายน 2558 128 คน

 หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 4 24 กันยายน 2558 – 15 พฤษภาคม 2559 129 คน

 หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 5 24 กันยายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2560 140 คน

 หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 6 3 พฤศจิกายน 2560 – 3 มิถุนายน 2561 140 คน

 หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 7 24 กันยายน 2561 – 16 มิถุนายน 2562 140 คน
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หลักธรรมาภิบาล
(GOOD GOVERNANCE)

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง 

ในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน 

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยหลักต่างๆ ดังนี้

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่า

เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำาเภอใจ หรืออำานาจของตัวบุคคล จะต้องคำานึงถึงความ

เป็นธรรม และความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย
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2. หลักคุณธรรม (Morality)

 

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต้อง ดีงาม ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการ 

กระทำาทางกาย วาจา และจิตใจ และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความซ่ือสัตย์ จริงใจ              

ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย สำานึกในหน้าที่ของตนเอง และเคารพในสิทธิของผู้อื่น จนเกิดเป็นนิสัย

เป็นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
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Research Topic Index

52

58

64

69

74

78

84

91

98

105

กลุ่มวิชาการที่ 1

 Health Information Exchange: Guideline for Development
 of Basic Health Care System in Thailand.

กลุ่มวิชาการที่ 2

 Promoting Good Governance of Relationships Between
 Medical Council of Thailand and Thai Medical Schools.

กลุ่มวิชาการที่ 3

 5G with the Readiness in Health Care Management

กลุ่มวิชาการที่ 4

 The study of factors related to quality of work life of nurses 
 in government hospitals.

กลุ่มวิชาการที่ 5

 Prevention of tuberculosis in foreign workers in Chiang Rai province
 according to good governance principles.

กลุ่มวิชาการที่ 6

 Proposals to prevent the impact of electronic games on mental health, 
 children and youth in Thai society.

กลุ่มวิชาการที่ 7

 Impact of Digital Society to Education, Mental Health and Interpersonal Relationship:
 Comparative Study between Junior High School Students in the School with 
 and without the Policy of Mobile Phone Restriction

กลุ่มวิชาการที่ 8

 Artificial Intelligence in Thai Healthcare: Issues for
 “Promotion, Development, Application and Supervision”

กลุ่มวิชาการที่ 9

 Barriers to a Health Venture Project: A Global View.

กลุ่มวิชาการที่ 10

 A Study for the Factors to Improve Medical Communication Skill
 by Medical Good Governance System.
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สารบัญ

สารจากประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 9

สารจากนายกแพทยสภา  10

สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 11

สารจากผู้อำานวยการหลักสูตรฯ 13

สารจากประธานนักศึกษา ปธพ.7 16

สารจากประธานวิชาการ ปธพ.7 18

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง
 รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)  20

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) 23

ก้าวแรก (ปธพ.1) - ก้าวที่เจ็ด (ปธพ.7) 29

แก้ปัญหาด้วยงานวิจัย  37

เอกสารวิชาการ ปธพ.7  47
 กลุ่มวิชาการที่ 1 แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบ 49
  สุขภาพพื้นฐานของประเทศไทย
 กลุ่มวิชาการที่ 2 การสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์ 55
  ระหว่างแพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์
 กลุ่มวิชาการที่ 3 5G กับความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ 61
 กลุ่มวิชาการที่ 4 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำางาน 67
  ของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ
 กลุ่มวิชาการที่ 5 การศึกษาแนวทางการป้องกันวัณโรคในแรงงานต่างด้าว 72
  จังหวัดเชียงราย ตามหลักธรรมาภิบาล
 กลุ่มวิชาการที่ 6 ข้อเสนอเพื่อป้องกันผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ 76
  ต่อสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสังคมไทย
 กลุ่มวิชาการที่ 7 ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมดิจิทัล ต่อผลการเรียน 81
  ภาวะสุขภาพจิต และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบ
  ระหว่างนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนท่ีมีการใช้โทรศัพท์มือถือโดยอิสระ
  ในโรงเรียน และโรงเรียนท่ีไม่อนุญาตให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน
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 กลุ่มวิชาการที่ 8 ปัญญาประดิษฐ์ในการแพทย์และการสาธารณสุขไทย 88

  ประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา การนำามาใช้และการกำากับดูแล

 กลุ่มวิชาการที่ 9 สิ่งกีดขวางดำาเนินการโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ : มุมมองสากล 95 

 กลุ่มวิชาการท่ี 10 การศึกษาปัจจัยที่นำาไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อสารระหว่าง 101

  บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1 (ปธพ.1) 111

 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2 (ปธพ.2) 113

 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 (ปธพ.3) 115

 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 (ปธพ.4) 117

 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ 119

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ปธพ.5)

 โครงการแพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล 122

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ปธพ.1-5)

 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 126

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 (ปธพ.6)
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สารจาก
ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์

  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

 

ผมขอแสดงความยนิดตีอ่นกัศกึษาทีส่ำาเร็จหลักสูตรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการ

แพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 7 ความรู้และประสบการณ์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ น่าจะมี

คณุค่าเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัทกุทา่น  ไมเ่พยีงแตเ่นือ้หาในหลกัสตูรแตท่ีส่ำาคญัยิง่กวา่นัน้คอืความเปน็

เพื่อนที่ได้ก่อตัวขึ้นอย่างเหนียวแน่น

นักศึกษาทุกท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ต่างมีเจตนาอันดีที่จะประกอบ            

กิจการงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นประโยชน์ท้ังต่อหน่วยงานของท่านเองและต่อประชาชนโดยรวม 

ผมม่ันใจว่า กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งในรุ่นเดียวกันและร่วมกับ               

รุ่นอื่นๆ จะประทับอยู่ในใจของทุกคน ดังคติที่ว่า  “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

ผมขอสง่ความปรารถนาดมีายงันกัศกึษาทกุทา่นและขอต้ังความหวงัไวอ้ยา่งสูงวา่ ความ

รู้และประสบการณ์จากหลักสูตรนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
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สารจาก
นายกแพทยสภา

  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา
 

หลกัสตูรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ.) ได้

จัดให้มีข้ึนตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงกล่าวว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี 

อย่าดูถูกใคร”

แพทยสภาได้จัดทำาหลักสูตรนี้ขึ้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7 ซ่ึงกำาลังจะจบหลักสูตร

โดยสมบูรณ์แล้ว ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทั้งที่เป็นแพทย์และไม่ใช่แพทย์    มาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำางานร่วมกันด้วยความ

สามัคคี จากการที่ได้เคยไปร่วมงานสร้างสรรค์สังคมกับคณะปธพ. รุ่นที่ 7 เห็นได้ว่าทุกท่านมีความ

กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียว และทำางานร่วมกันอย่างเต็มใจและมีความสุข

 นอกจากเรยีนรูท้างภาคทฤษฎ ีและปฏบิตัแิลว้ กย็งัมกีารศกึษาวจิยัอกีดว้ย ซึง่ผลของ

หลายงานวิจัย สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานในการพัฒนาหน่วยงานได้

เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิก ปธพ.7 ทุกท่าน จะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรง 

ดังสุภาษิตว่า “จิตอันสบาย ย่อมอยู่ในกายอันผาสุก” เพ่ือที่จะมีพลังอันเข้มแข็งพร้อมที่จะทำา

ประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา
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สารจาก
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

  

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 

ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่สำาเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาอบรม ผมรับทราบได้ถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของนักศึกษาทุกท่าน ท้ัง                       

การเข้าเรียนและการมุ่งมั่นท่ีจะจัดทำาเอกสารวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข

ของไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น โครงการหน่วยแพทย์อาสา            

เฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในโอกาสพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

พุทธศักราช 2562 เมื่อวันท่ี 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากท้ังหน่วยงาน

และประชาชนเป็นอย่างมาก

นอกจากการสนบัสนนุใหน้กัศกึษาไดร้บัองคค์วามรูท้ัง้ในหอ้งเรยีนและการทำากจิกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว สถาบันฯ ยังตระหนักถึงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพความเป็น 

“ผู้นำา” ผู้ที่นับได้ว่าเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าและเท่าทันการณ์

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่รอบด้าน เพื่อพลักดัน

พลังความเป็น “ผู้นำา” ของสังคมไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าบนความเชื่อพื้นฐานที่ว่า   

ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรมีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าท่ีการงานและศักยภาพ 
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หากได้มีโอกาสที่จะทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม บุคคลเหล่านี้คือคนที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อม                  

ดังนั้นสถาบันจึงมีความตั้งใจท่ีจะสร้างความเป็น “ผู้นำา” ด้วย “KPI DNA” อันประกอบไปด้วย 

Knowledge การเป็นผูม้คีวามรูท่ี้เป็นความรูจ้ากหลกัวชิาและความรูอ้นัเกดิจากการปฏบิตังิานและ

ประสบการณ์จริง ๆ Publicness การตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ส่วนรวม และ 

Integrity การมีความซื่อตรงต่อตนเอง และซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เพราะสถาบัน            

เชื่อว่าผู้นำาที่ดีจึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์

ที่กว้างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปเป็นอีกหนึ่งกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ               

ต่อไปในอนาคต 

ในโอกาสนี ้ผมขอแสดงความยนิดกีบันักศกึษาทุกทา่นทีส่ำาเรจ็การศกึษาอบรมในหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 และผมขอพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร                 

มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่10 และอำานาจความดีงามทัง้ปวง จงดลบนัดาล

ให้ท่านประสบแต่ความสำาเร็จ ความเจริญในหน้าที่การงานและสร้างคุณค่าต่อตนเอง หน่วยงาน   

และสังคมสืบไป

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
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สารจาก
ผู้อำานวยการหลักสูตรฯ

  

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภา

"อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร"

จากพระราชดำารสัของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ที่ทรงพระราชทานให้คณะแพทย์ผู้รักษา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทย                    

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้ถูกนำามาวิเคราะห์และออกแบบโดยแพทยสภา เป็นโครงการ                      

ธรรมาภิบาลวงการแพทย์ โดย มอบให้ทางสถาบันพระปกเกล้าจัดหลักสูตรธรรมาภิบาล ใน                 

ภาคทฤษฎี และทาง “แพทยสภา” รับผิดชอบในองค์ความรู้ด้าน “ระบบสาธารณสุขไทย”                    

“งานวิจยัเพือ่พฒันา” และ “ธรรมาภบิาลภาคปฏบิตั”ิ จงึเปน็ทีม่าของหลกัสตูรธรรมาภบิาลทาง  

การแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ซึ่งถือกำาเนิดรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน                

เป็นรุ่นที่ 8

ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้มาจาก 6 เสาหลักในวงการแพทย์คือ แพทย์ผู้บริหาร

จาก (1) มหาวิทยาลัย หรือครูแพทย์ (2) กระทรวงสาธารณสุข (3) ทหาร ตำารวจ และแพทย์ภาค

รัฐอื่น (4) แพทย์ภาคเอกชน ร่วมกับผู้บริหารที่มิใช่แพทย์ (Non MD) ภาครัฐในเสาที่ (5) และ                

ผู้บริหารธุรกิจเอกชนในเสาท่ี (6) มาเรียนรู้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 พร้อมข้อมูลและปัญหาระบบ

สาธารณสุขไทย โดยน้อมนำาพระราชดำารัสไปสู่ 6 ขั้นตอนกล่าวคือ
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(1) นำาความ “อ่อนน้อมถ่อมตน” สร้างให้เกิดความรักและสามัคคีกันในหมู่ผู้บริหาร

ระดับสูง ที่มาจากบุคคลสำาคัญ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาของ             

ระบบสาธารณสุขไทย ด้วยความสัมพันธ์น้องพี่ต่อเนื่องระยะยาว

(2) ปลูกฝังความคิด “ทุกคนมีดี” ให้เรียนรู้กันว่าในแต่ละเสาหลักมีคุณความดี มี                   

จดุแขง็จดุออ่นทีแ่ตกตา่งกนั หากเข้าใจข้อดกีนัแลว้ ยอ่มรว่มมอืแกไ้ขปญัหาของตนได้อยา่งงา่ยดาย

โดยปราศจากอคติต่อกัน ซึ่งจะนำาไปสู่ความสำาเร็จแบบยั่งยืน

(3) ให้พึงระลึกเสมอว่า “อย่าดูถูกใคร” เหตุเพราะความรู้ในโลกมีมากมายหากข้อมูล

ไม่พอ ไม่เข้าใจ หรือใช้เหตุผลของตนเองเป็นหลักอาจพลาดไปดูถูกผู้อื่นได้ หลักสูตรน้ีจึงเน้นการ    

นำาข้อเท็จจริงทุกด้านที่เกี่ยวข้อง มาเรียนรู้สังเคราะห์ให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน หลักสำาคัญ คือ 

ให้ดู “ข้อเท็จจริง” ให้เพียงพอแทน จะไร้ซึ่งข้อขัดแย้งของอวิชา

(4) วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ด้วย “ธรรมาภิบาล” คัดเลือกปัญหาที่สำาคัญด้าน

สาธารณสุขของประเทศรุ่นละ 10 หัวข้อนำามาออกแบบเป็น “งานวิจัย” โดยผู้ปฏิบัติงานใน                          

6 เสาหลกั ภายใตม้าตรฐานของสถาบันพระปกเกลา้ หวงัใชผ้ลการวจิยัมาแกป้ญัหาระบบสาธารณสขุ

ไทยให้ได้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

(5) เรียนรู้ “รักในหลวงภาคปฏิบัติ” โดยจัดให้มีกิจกรรม การออกหน่วยแพทย์อาสา

เฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ และแพทย์อาสาหลายรูปแบบ ขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้              

ปัญหาของการให้บริการผู้เจ็บป่วย เข้าใจความทุกข์ของคนไข้ท่ีรอคอยในต่างจังหวัด และร่วมกัน

วางแผนแก้ปัญหาแบบเป็นรูปธรรม เข้าถึงปัญหาจริงของระบบสาธารณสุข พร้อมสร้างความ

สมานฉันท์ของหน่วยงานสาธารณสุข 5 กระทรวงในภาครัฐและเอกชน ในการทำางานกับพื้นที่                 

เป้าหมายในลักษณะ “รพ.สนามต้นแบบ” ทั้งในการรักษาและช่วยเหลือทางวิชาการระยะยาว   

เพื่อร่วมใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา

(6) จากงานวจิยัสู ่“งานพัฒนาแกป้ญัหาประเทศ” โดยเสนอผลการวจิยัในการประชมุ

วิชาการประจำาปีของ แพทยสภา-ปธพ. ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับฟัง และพิมพ์เผยแพร่สาธารณะ 

นำาไปสู่การริเริ่มแก้ไขในหน่วยงานที่มีปัญหา ทำาให้งานวิจัยสามารถขยายผลไปเกิดประโยชน์จริง      

กับระบบสาธารณสุขไทย ทั้งนี้มีจำานวนมากถูกนำาไปใช้แล้ว
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ในฐานะผู้อำานวยการหลักสูตรฯต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนักศึกษารุ่นที่ 7               

ที่มีความวิริยะอุตสาหะจนผ่านจนเป็นงานวิจัยทั้ง 10 หัวข้อในเล่มนี้ หวังว่าผลงานนี้จะมีส่วนให้มี               

การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น และด้วย “ธรรมาภิบาล” และ “ระบบ

คุณธรรม” ในสังคมไทย ไปถึง “โรงพยาบาลคุณธรรม” และ “องค์กรคุณธรรม” ตามแนวทางที่ 

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีมอบไว้ ผลดีจะขยายไปยังประชาชนผู้เจ็บป่วยทุกคนในอนาคต              

ซึ่งเป็นไปดังพระราชดำารัสฯ

“ความสำาเร็จของการศึกษาที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความรู้มาก

แต่ขึ้นอยู่กับการนำาเอาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้มากเพียงไร”

พระราชดำารัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ

ผูอ้ำานวยการหลกัสตูรธรรมาภบิาลทางการแพทย ์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง

เลขาธิการแพทยสภา

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
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สารจาก

ประธานนักศึกษา ปธพ. 7

การได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัพระปกเกลา้รว่มกบัแพทยสภาในรุน่ที ่7 นี ้นบัไดว้า่เป็นโอกาส

อันดีที่ได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหาร การปกครองรวมทั้งได้มีโอกาสรู้จักสนิทสนมกับพี่ ๆ  

เพื่อน ๆ ทุกคนที่มาจากต่างวิชาชีพ ทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชนนอกวิชาชีพแพทย์ ทำาให้

เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลข้ึน แพทย์ (โดยเฉลี่ย) มีจุดอ่อนคือ รู้ลึกแต่ขาดความรู้รอบ ความเข้าใจ 

ของแพทย์ต่อสังคมภายนอก และการนำาเอาสังคมภายนอกมาเข้าใจการทำางานของแพทย์เป็น                 

แผนงานท่ีเย่ียมยอดของผู้บริหารหลักสูตรทำาให้งานบริการประชาชนและประเทศชาติมีการสอดคล้อง 

เกื้อหนุน เข้าใจบริบทของการทำางานร่วมกันเพื่อทำาสังคมไปในทิศทางเดียวกัน ผสมผสานผลงาน

และประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประชาชนทั้งในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ

นอกจากการรับฟังการบรรยาย อภิปราย ชี้แนะในห้องเรียนแล้วยังได้มีโอกาสได้พบ             

ความรู้แปลกใหม่ในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศยิ่งทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ            

กว้างไกลขึ้นอีกมาก มีการศึกษาเปรียบเทียบ เรียนรู้เพื่อนำามาพัฒนาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  

เพื่อเป้าหมายร่วมกัน 

การบริการประชาชนที่มีการวางแผนงานดำาเนินการร่วมกันอย่างสอดคล้องท้ังสมาชิก        

ที่เป็น Med และ Non Med เป็นตัวอย่างอันดีของสังคมในการทำางานเป็นทีมอย่างสมบูรณ์แบบ 

ภายใตก้ารเสยีสละประโยชน์สว่นตนเพือ่ประโยชนส์ขุของสงัคม ทัง้ดา้นการแพทย ์สาธารณสขุ และ

การบริหารจัดการ ความสำาเร็จของโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปธพ.7 เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ 
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สามัคคี เสียสละของสมาชิกทุกผู้ทุกนาม ภายใต้การแนะนำาของคณาจารย์ รุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์

ดำาเนินการมาก่อน ตลอดจนทีมงานทุกท่านที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากการดำาเนินกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ            

ต่างประเทศแล้ว ผลสำาเร็จจะเป็นฐานของการพัฒนาของประเทศ ยังเกิดจากงานวิจัยท่ีนักศึกษา    

ทั้ง 140 คน ได้ร่วมกันดำาเนินการหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัย และสังเคราะห์การแก้ไขปัญหา

เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยแบ่งเป็น 10 กลุ่ม 10 หัวข้อการวิจัย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน

ใหญ่ ๆ ของปัญหาทั้งด้านสังคม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และด้านแก้ไขปัญหาทางการแพทย์        

และสาธารณสุข ปัญหาและแนวทางข้อเสนอแนะ จะได้มีการนำาเสนอให้ผู้บริหารประเทศ นำาไป

พิจารณาเพื่อสร้างสรรพัฒนาต่อไป ตามความเหมาะสมโดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ ท่านผู้บริหารหลักสูตร รุ่นพี่ ๆ ปธพ. เจ้าหน้าที่หลักสูตร               

รวมทั้งผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีทำาให้หลักสูตรน้ีประสบความสำาเร็จอย่างสมบูรณ์ และแน่นอนที่สุดต้อง

ขอบคุณ 140 ชีวิต สมาชิกรุ่นท่ีทำาให้สิ่งดี ๆ ทั้งหลายเกิดขึ้นต่อสังคม และความรู้สึกดี ๆ ที่ผม            

ได้รับครับ 

“อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส 

ประธานนักศึกษา ปธพ. 7

1 ตุลาคม 2562
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สารจาก

ประธานวิชาการ ปธพ. 7

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 7             

ได้จัดให้มีการศึกษาอบรมในห้องเรียนในสี่กลุ่มวิชา คือ กลุ่มที่ 1 การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย, กลุม่ที ่2 หลกัธรรมมาภบิาลกบัธรรมาภบิาลทางการแพทย,์ กลุ่มที ่3 หลักกฎหมาย 

ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง และกลุ่มที่ 4 การบริหารงานสาธารณสุขและเคร่ืองมือสำาหรับ            

การบริหารงานสมัยใหม่ และยังได้จัดมีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ/ปริมณฑล

และในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ไปศึกษาดูงานใน            

ต่างประเทศด้วย รวมท้ังการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในช่วง Morning talk           

และ Evening Class นับว่าได้รับความรู้อย่างรอบด้านจริง ๆ 

ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมแพทยอาสา ตรวจรักษาดูแลประชาชน                

ในภูมิภาค ทำาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบริบทของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้เป็น

อย่างดี และประชาชนก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 

มากมาย ส่ิงที่ขาดไม่ได้ในหลักสูตรน้ี คือ การทำาวิจัยในประเด็นด้านสาธารณสุข เพื่อให้ได้ข้อมูล

และแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุขของประเทศได้นำาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน          

การวางแผน การกำาหนดนโยบายและการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพดีขึ้น 

นักศึกษา ปธพ.7 ได้แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ทำาการวิจัย 10 เรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็น

ปัญหาที่สำาคัญของระบบสาธารณสุขไทยในห้วงเวลานี้ 
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ม ี3 กลุม่ ไดม้องถงึประเดน็ปญัหาดา้นท่ีเกีย่วข้องกบับคุลากรทางการแพทย ์จึงได้ทำาการ

วจิยัในหวัขอ้การศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพันธต์อ่คณุภาพชวีติในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล

ของรฐั, หวัขอ้การสรา้งเสรมิธรรมาภบิาลของระบบความสัมพนัธร์ะหวา่งแพทยสภากบัสถาบนัผลิต

แพทย์ และหัวข้อการศึกษาปัจจัยที่นำาไปสู่แนวทางการพัฒนาการส่ือสารระหว่างบุคลากรทาง             

การแพทย์และผู้รับบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อีก 3 กลุ่มได้มองเห็นโอกาสท่ีจะพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยอาศัยความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี และการพัฒนาของระบบสารสนเทศที่ทันสมัย จึงได้ทำาการวิจัยในหัวข้อแนวทาง                

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานของประเทศไทย, หัวข้อ 5 G กับ 

ความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ และหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ในการแพทย์และการสาธารณสุข

ไทย : ประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา การนำามาใช้และการกำากับดูแล

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน (จากประเทศเพื่อนบ้าน) ที่กระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชน มีอีก 4 กลุ่ม ได้ทำาการวิจัยในหัวข้อสิ่งกีดขวางดำาเนินการโครงการร่วมลงทุนด้าน

สุขภาพ : มุมมองสากล, หัวข้อข้อเสนอเพื่อป้องกันผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพจิต

เด็กและเยาวชนในสังคมไทย, หัวข้อผลกระทบของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมดิจิทัลต่อผลการเรียน 

ภาวะสุขภาพจิต และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนมัธยมต้นใน

โรงเรยีนทีม่กีารใชโ้ทรศพัท์มอืถือโดยอิสระในโรงเรยีน และโรงเรยีนทีไ่มอ่นญุาตใหม้กีารใชโ้ทรศพัท์

มอืถอืในโรงเรยีน และหวัขอ้การศกึษาแนวทางการปอ้งกนัวณัโรคในแรงงานต่างด้าวจังหวดัเชยีงราย

ตามหลักธรรมาภิบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร                

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูงจะได้ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของ

นักศึกษาทุกท่าน และข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษา ปธพ.7 ทุกกลุ่ม จะถูกนำาไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนไทย

นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร 

ประธานวิชาการ ปธพ.7
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หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา

หลักการและเหตุผล 
แพทยสภาในฐานะสภาวชิาชีพเวชกรรม ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม 

พ.ศ. 2525 มีภารกิจตั้งแต่กำากับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน 21 คณะแพทยศาสตร์ไปจนถึง

ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกว่า 55,000 คน             

ในสาขาเชี่ยวชาญ 81 สาขา ภายใต้ 15 ราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องรับผิดชอบการตรวจ

รักษาผู้ป่วยกว่า 200 ล้านครั้งต่อปีในทุกภาคส่วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตาม

เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมาย ก็มีการพัฒนาและทวีความ

ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย                  

ดา้นเศรษฐกจิทัง้ในระดบัอาเซยีนและระดบัโลก ดา้นกระบวนการยติุธรรมและด้านกฎหมายมหาชน

ซึง่เปน็มติใิหมซ่ึง่มผีลตอ่การปฏบัิตวิชิาชพีเวชกรรม ดังนัน้แพทยแ์ละผูบ้รหิารสายแพทย ์จงึมคีวาม

จำาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ใน

การตัดสินใจการกำาหนดทิศทางและสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศภายใต้ทรัพยากรอันจำากัด

เพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของรัฐ โดยคณะกรรมการแพทยสภาได้รับ                      

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวงการ

แพทย์ไทยว่าทำาอย่างไรให้แพทย์ไทย อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร ซึ่งเป็นต้นแบบใน

การนำามาถอดเป็นกระบวนการเรียนรู้ผสมภาคปฏิบัติเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพภายในวงการแพทย์            

4 เสาหลักและนอกวงการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน ให้มองเห็นปัญหาระบบสาธารณสุขประเทศนำา
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ไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้แพทยสภาได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมจริยธรรมขึ้นมาเป็นผู้กำาหนด

ทิศทางดูแลการสร้างองค์ความรู้และธรรมาภิบาลในวงการแพทย์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตาม                 

พระราชดำารัสที่พระราชการแก่กรรมการแพทยสภา

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย

และเศรษฐศาสตรอ์นัดบัสงูสดุของประเทศภายใตรั้ฐสภา ในฐานะทีเ่ปน็สถาบันท่ีผลิตผู้บริหารระดับ

สูงหลากหลายสาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะ

ไดบ้รูณาการองคค์วามรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณค์วามเชีย่วชาญแกผู้่บริหารระดับสงูทางการ

แพทยแ์ละสาขาท่ีเกีย่วข้องเพือ่ผลติบุคลากรท่ีจะเปน็กำาลงัสำาคญัของประเทศชาติในการแกไ้ขปญัหา

วงการแพทย์และสาธารณสุขนำาไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ

2. เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจภาวะวสิยัทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงทัง้ด้านสงัคมวทิยา 

เศรษฐกิจและกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์

3. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกำาหนดทิศทาง และวิธีดำาเนินงาน  

ที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ

4. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่                

เป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับผู้บริหาร

5. เพื่อให้เกิดกระบวนการกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงในการนำาปัญหาสาธารณสุขของ

ประเทศมาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่

บนหลักธรรมาภิบาล 

ผ่านระบบงานวิจัยและนำาเสนอผลงานให้กับแพทยสภาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                  

ผ่านการนำาเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะในงานประชุมวิชาการประจำาปีและ           

จัดให้มีกิจกรรมแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลในทุกรุ่นปีของ          

การศึกษา
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ธรรมาภิบาลหลักสำาคัญของสังคมไทย 
นกัศกึษาทกุทา่นจะไดร้บัความรูด้า้นหลักธรรมาภบิาล ทัง้ 6 ร่วมกบัขอ้เทจ็จริงของวงการ

แพทย์ไทยในทุก ๆ มิติตลอดจนปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยธรรมาภิบาล ทั้ง                                  

6 หลัก คือ

1. หลักนิติธรรม Rule of Laws 

2. หลักคุณธรรม Ethics

3. หลักความโปร่งใส Transparency

4. หลักมีส่วนร่วม Participation

5. หลักสำานึกรับผิดชอบ Accountability

6. หลักความคุ้มค่า Value for Money

แพทยสภามุ่งหวังว่าการมี “ธรรมาภิบาล” ในทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคธุรกิจและ

ภาคประชาชน จะช่วยแก้ปัญหา ระบบสาธารณสุขไทยได้จริง และสร้างความแข็งแกร่งตลอดจน

พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ให้ก้าวหน้าเป็นหนึ่งในอาเซียนและหนึ่งในโลกต่อไป 
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คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

เป็นผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือผู้ซึ่งมี             

ความรู้ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต้อง

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ตำ่ากว่า 40 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร) โดยมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง                

(ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่าย

การเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) 

2. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำารงตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือ                   

เทียบเท่า) 

 2.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป 

 2.2 ข้าราชการพลเรือนผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับสูง 

  2.3 ข้าราชการพลเรือนผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

3. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี           

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(ข้าราชการระดับ 8 เทียบเท่าตำาแหน่งผู้อำานวยการกองเดิม) 

4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรมหาชน หรือข้าราชการ               

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งดำารงตำาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือ

เทียบเท่า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีดำารงตำาแหน่งระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)                   

ในตำาแหน่งนายก หรือปลัด
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5. นายทหารหรือนายตำารวจท่ีมีช้ันยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวา               

อากาศเอกหรือพันตำารวจเอกขึ้นไป ต้องดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือองค์กร

6. แพทย์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ข้าราชการพลเรือน หรือ            

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำารงตำาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือดำารง                

ตำาแหน่งบริหารของคณะแพทยศาสตร์

7. แพทย์ผู้บริหารในภาคเอกชน มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมที่จะได้รับการ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

8. แพทย์ผู้บริหารในภายใต้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และภายใต้หน่วยงานรัฐอื่น               

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

9. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารระดับสูงของ

กิจการภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีอายุไม่ตำ่ากว่า 40 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึง             

วันหมดเขตรับสมัคร)

10. เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม 

เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรืองานสาธารณสุข

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดย

แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข (ตามคุณสมบัติข้อ 2 

   และ ข้อ 3)

ประเภทที่ 2 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (ตาม

   คุณสมบัติข้อ 6)

ประเภทที่ 3 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากทหาร ตำารวจ กทม. และองค์กรของรัฐ

   อื่น ๆ (ตามคุณสมบัติข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และ ข้อ 8)

ประเภทที่ 4 ผูบ้ริหารทางการแพทยข์องสถานพยาบาลภาคเอกชน หรอืองคก์รเอกชน 

   (ตามคุณสมบัติข้อ 7) 

ประเภทที่ 5 ผูบ้ริหารหรือผูม้ปีระสบการณบ์รหิารในภาครฐัอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบ

   การแพทย์และสาธารณสุข (ไม่ใช่แพทย์) ผู้บริหารในกระบวนการ

   นิติบัญญัติ ผู้บริหารสภาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ ผู้บริหารในกระบวนการ

   ยุติธรรม ผู้บริหารในกระบวนการคุ้มครองประชาชน ผู้บริหารใน
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   กระบวนการสื่อสาธารณะ ผู้บริหารการเงินการคลังระดับประเทศ

   ผู้บริหารในองค์กรของรัฐอื่น ๆ และผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้รับเชิญ

   จากแพทยสภา (ตามคุณสมบัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5,

   และ ข้อ 10) 

ประเภทที่ 6 ผู้บริหารจากองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ

   การแพทย์และสาธารณสุขท้ังทางตรงและทางอ้อม (ตามคุณสมบัติ

   ข้อ 9) โดยมีอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)

หมายเหตุ 
ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกัน กับการ

ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 

ในกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมในระดับพัก

ใช้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง ใช้เวลา   

การศึกษาอบรม ในหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 246 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรม

สำาคัญในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารทางการแพทย์เชิงประจักษ์ ทั้งนี้            

การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 

ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชา 50 วิชา มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จำานวน 24 

ชั่วโมง
1.1 แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง) 

1.2 โลกาภิวัตน์กับกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (3 ชั่วโมง)

1.3 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง)

1.4 รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 

1.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งฝา่ยนติบัิญญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ ในการใชอ้ำานาจ

 อธิปไตย (3 ชั่วโมง)
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1.6 กระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ชั่วโมง) 

1.7 บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (3 ชั่วโมง)

1.8 ถกแถลง (Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 (3 ชั่วโมง)

กลุ่มวิชาที่ 2 : หลักธรรมมาภิบาล กับ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รวม 13 วิชา รวม 

39 ชั่วโมง
2.1 หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 

2.2 หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (3 ชั่วโมง)

2.3 หลักความโปร่งใส (3 ชั่วโมง)  

2.4 หลักการมีส่วนร่วม (3 ชั่วโมง)

2.5 หลักนิติธรรม (3 ชั่วโมง) 

2.6 หลักความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้ (3 ชั่วโมง)

2.7 หลักจริยธรรม (คุณธรรม) ทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)

2.8 การวัดธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)

2.9 การกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบัภาคเอกชน (Corporate Governance) (3 ชัว่โมง)

2.10 การสมัมนากลุม่วิชาท่ี 2 : การมีส่วนรว่มของประชาชนกบัระบบการรกัษาพยาบาล 

 (3 ชั่วโมง)

2.11 การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : จริยธรรมทางการแพทย์กับธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 

2.12 การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาคเอกชน (3 ชั่วโมง) 

2.13 การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 

กลุ่มวิชาที่ 3 หลักกฎหมาย ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง รวม 10 วิชา จำานวน 30 

ชั่วโมง
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดอันอาจเกิดจากการให้บริการสาธารณสุข 

 (3 ชั่วโมง)

3.2 กระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีผู้บริโภค (3 ชั่วโมง)

3.3 การศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีอาญา (3 ชั่วโมง)

3.4 การศึกษาดูงานระบบพยาน การสืบ การซักถาม การพิสูจน์ และพยานผู้เชี่ยวชาญ

 ทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
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3.5 การสัมมนากระบวนการยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ 

 (3 ชั่วโมง)

3.6 หลักกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง)

3.7 การศึกษาดูงานการใช้อำานาจทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

 (3 ชั่วโมง)

3.8 กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)

3.9 กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (3 ชั่วโมง)

3.10 สมัมนากระบวนการยตุธิรรมทางปกครองกบัธรรมาภบิาลทางการแพทย ์(3 ชัว่โมง) 

กลุ่มวิชาที่ 4 : การบริหารงานสาธารณสุข และ เครื่องมือสำาหรับการบริหารงาน            

สมัยใหม่ รวม 19 วิชา จำานวน 57 ชั่วโมง
4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง)

4.2 พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทางการแพทย์

       กับการบริหารระบบแพทย์ของไทย (3 ชั่วโมง)

4.3 ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา (3 ชั่วโมง)

4.4 ประวัติศาสตร์และทิศทางในอนาคตระบบสาธารณสุขไทย (3 ชั่วโมง)

4.5 นโยบายการแพทย์ระดับสากลกับการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง)

4.6 มมุมองเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ ผลกระทบของพลวตัโลกาภวิตันก์บัธรรมาภบิาล

 ทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)

4.7 ภาวะผูน้ำาและการบรหิารในโลกยคุใหม ่กบัธรรมาภบิาลทางการแพทย ์(3 ชัว่โมง)

4.8 การศึกษาดูงานธรรมาภิบาลในการกำากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (3 ชั่วโมง)

4.9 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นกับระบบสุขภาพ ต้นแบบโครงการร่วมรัฐ-เอกชน

 ด้านการแพทย์ (3 ชั่วโมง)

4.10 สัมมนาทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ในการพัฒนาผู้นำาในเอเชียแปซิฟิก

      (3 ชั่วโมง)

4.11 การสื่อสารสาธารณะสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)

4.12 แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)

4.13 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการรักษา

 พยาบาล (กองทุนรัฐ) (3 ชั่วโมง)
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4.14 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการรักษา

 พยาบาล (โรงพยาบาล) (3 ชั่วโมง)

4.15 บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนกับการพัฒนาระบบสาธาณสุขของประเทศ

 (3 ชั่วโมง) 

4.16 บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ (3 ชั่วโมง)

4.17 การใช้เทคโนโลยีอนาคตกับผู้บริหารในยุค 4.0 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

 ความปลอดภัยของข้อมูลสาธารณสุข (3 ชั่วโมง) 

4.18 ระบบสาธารณสุขไทยในยุค 4.0 (3 ชั่วโมง)

4.19 Health Tech Starup และ Disruptive Technology in Thailand 4.0 (3 ชัว่โมง)
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ก้าวแรก (ปธพ.1)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปธพ.1) 

ได้ถูกอนุมัติโดยมติกรรมการแพทยสภา และผ่านการพัฒนาโดยสถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้ารับ                 

การศึกษาในรุ่นแรกจำานวน 120 ท่าน เปิดการอบรมในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง                      

สตัมรามาธริาช ชัน้ 5 สถาบันพระปกเกลา้ ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ถนนแจง้วฒันะ 

โดยท่านนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ได้เป็น

ประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าว

รายงาน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำานาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา กล่าวต้อนรับ และ 

รองศาสตราจารย ์วฒุสิาร ตนัไชย รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้ เปน็ผูแ้นะนำาภาพรวมหลกัสตูร

โดยพลอากาศตรนีายแพทยอ์ทิธพร คณะเจรญิ รองเลขาธกิารแพทยสภาและผูอ้ำานวยการหลกัสตูรฯ 

ได้บรรยายถึงที่มาของหลักสูตรฯ ตลอดจนข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา

ระบบแพทย์ไทย ให้กับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน
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ก้าวที่สอง (ปธพ.2) 

หลังจากหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 ดำาเนินการจนจบการศึกษาจนสมบูรณ์แล้ว ทางแพทยสภา

ได้ประเมินผลนำามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยได้เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร               

ธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.2) ขึ้นต่อเนื่องและรับนักศึกษาจำานวน 

120 คนเท่ากัน พิธีเปิดการศึกษามีขึ้นวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องสัตมรามาธิราช 

ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ โดย                     

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฯ 

โดยม ีฯพณฯ ชวน หลกีภยั อดตีนายกรฐัมนตรแีละนกัศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาล

สำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 แสดงปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำานาจ 

กุสลานันท์ นายกแพทยสภาอาวุโส กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร                  

คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภาและผู้อำานวยการหลักสูตรฯ ได้บรรยายถึงที่มาของหลักสูตรฯ 

ตลอดจนข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบแพทย์ไทย ให้กับผู้บริหารท่ี

เข้ารับการอบรมทั้ง 120 ท่าน
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ก้าวที่สาม (ปธพ.3)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย                
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
ทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.3 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภาและ  
กล่าวต้อนรับ แนะนำาหัวข้อวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มในส่วนของแพทยสภา โดย พลอากาศตรี  
นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ที่ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคาร
ศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ก่อตั้ง
ขึน้เพือ่แกไ้ขปญัหาวงการแพทยไ์ทยตามแนวทางพระราชดำารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
ต่อกรรมการแพทยสภาซึ่งประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ไปแล้ว 2 รุ่น ในการนี้แพทยสภา
รว่มกบัสถาบนัพระปกเกลา้มมีตใิห้จดัอบรม รุน่ท่ี 3 ตอ่เนือ่งโดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รบัการอบรม
จำานวน 130 ท่าน

และเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่นักศึกษาผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรม               
ทั้ง 3 รุ่นในช่วงเช้าได้เชิญผู้แทนนักศึกษา ปธพ.1 และ ปธพ.2 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จพิธี               
ร่วมชมประวัติศาสตร์การแพทย์ ณ “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” ต่อจากน้ันเป็นการกล่าวต้อนรับ 
และบรรยายพเิศษเรือ่งพระเจา้อยูห่วักบัธรรมาภบิาล และกำาเนดิศริิราชพยาบาลโดย ศาสตราจารย์
คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
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ก้าวที่สี่ (ปธพ.4) 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร               
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.4 ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราช                
สักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ  
วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า            
เจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่นำ้าเจ้าพระยา และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์แผนปัจจุบัน 
เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฯ ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา และ 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาล ต้นกำาเนิดของหลักสูตร ปธพ.” และ 14.30 น.              
รองศาสตราจารย ์วฒุสิาร ตนัไชย รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้ เปน็ประธานในการเปดิอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.4 โดยสถาบัน
พระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภาและกล่าวต้อนรับ พร้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้นำากับการ              
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร” แนะนำาหัวข้อวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มในส่วนของแพทยสภา             

โดย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ที่ห้องประชุม                          
ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล         
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ก่อตั้งข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยตามแนวทางพระราชดำารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อกรรมการแพทยสภาซึ่งประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์           
ไปแล้ว 3 รุ่น ในการนี้แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ามีมติให้จัดอบรม รุ่นที่ 4 ต่อเนื่อง            
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมจำานวน 130 ท่าน
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ก้าวที่ห้า (ปธพ.5)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร           

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.5 ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

ณ พระราชานสุาวรยี ์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก และ วางพานพุ่ม 

ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

สมเดจ็เจา้ฟา้ศริริาชกกธุภัณฑ์ บรเิวณรมิแมน่ำา้เจา้พระยา และ เยีย่มชมพพิธิภณัฑศ์ริริาชพมิขุสถาน 

เพ่ือทราบประวัติความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์แผนปัจจุบัน และในเวลา 13.00 น. 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าว

ต้อนรับคณะนักศึกษาฯ ณ ห้องบรรยาย อวยเกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว 

ก่อต้ังข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยตามแนวทางพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ต่อกรรมการแพทยสภา ซึ่งประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ไปแล้ว 4 รุ่น ในการนี้แพทยสภา

รว่มกบัสถาบนัพระปกเกลา้มมีตใิห้จดัอบรม รุน่ท่ี 5 ตอ่เนือ่งโดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รบัการอบรม

จำานวน 140 ท่าน 
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ก้าวที่หก (ปธพ.6)

เม่ือวนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ระสทิธิ ์

วัฒนาภา นายกแพทยสภา พร้อมคณะกรรมการแพทยสภา พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร            

คณะเจริญ ผู้อำานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหาร                 

ระดับสูง นำาคณะนักศึกษา ปธพ 1, 2, 3, 4, 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณ             

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมถ่ายภาพหมู่

ร่วมกันหน้าศาลาศิริราช 100 ปี หลังจากน้ัน ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ตัวแทน

นักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ.6 และคณะนักศึกษาได้ วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรม

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์               

พร้อมกันนี้คณะนักศึกษา ปธพ.6 ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติและ

ความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์ปัจจุบัน
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ก้าวที่เจ็ด (ปธพ.7)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.15 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ตอ่สมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก ศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ นายแพทย ์

เกษม วฒันชยั ประธานมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย ์และ ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ระสิทธิ ์

วัฒนาภา นายกแพทยสภา และคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมคณะกรรมการ

แพทยสภา พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง นำาคณะนักศึกษา ปธพ.1-7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย               

ราชสักการะ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

หลังจากนั้น นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ.7 และคณะนักศึกษา   

ได้ วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า    

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่นำ้าเจ้าพระยา พร้อมกันนี้คณะนักศึกษา 

ปธพ.7 ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพ่ือทราบประวัติและความเป็นมาการแพทย์ไทย

และประวัติการแพทย์ปัจจุบัน
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พิธีเปิดการศึกษาอบรม และบรรยายพิเศษ ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทย : กับอนาคตของ

สังคมไทย โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกล่าวต้อนรับ

นักศึกษา ปธพ.7 โดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผู้บริหารทางการ

แพทย์ในอนาคต” โดยมีแพทย์ผู้บริหารทางการแพทย์สายสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและภาค

เอกชนจำานวน 140 ทา่น ทีห่อ้งบรรยายอวย เกตุสิงห ์อาคารศรีสวรนิทิรา สำาหรับหลักสูตรดังกลา่ว

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจและ

กฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ และเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ 

การกำาหนดทิศทาง วิธีดำาเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้าง               

พฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
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แก้ปัญหาด้วยงานวิจัย

มลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทยร์ว่มกับแพทยสภา สนบัสนนุการศกึษาและพัฒนาระบบ

การแพทยไ์ทยดว้ยธรรมาภบิาล โดยการจดังานประชมุวชิาการประจำาป ี“โครงการประชมุวชิาการ 

ปธพ. และเสนอผลงานวิจัยของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) แต่ละรุ่นจะระดมความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพื่อจัดทำา

ผลงานวิจัยทางวิชาการ รุ่นละ 10 เรื่อง (โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง) โดย              

เน้นให้ทำาการศึกษาวิจัยปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนำามาแก้ไขพัฒนาใน            

ขณะศึกษาและเมื่อจบหลักสูตรจะนำาผลงานวิจัยนั้นมานำาเสนอต่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร                

เพือ่นำาไปใชใ้นการแกไ้ขบรหิารระบบสาธารณสขุเปน็รปูธรรมต่อไป ปจัจุบนัมทีัง้ส้ิน 50 หวัขอ้เร่ือง 

และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ผลงานวิชาการดังกล่าวจะถูกนำาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ในปัจจุบันมีโครงการขยายไปให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ทั่วไปด้วย

นอกจากนี้ยังถือเป็นการนำาเสนอผลงานวิชาการให้สาธารณชนทราบโดยกว้าง และยัง

เป็นการทำางานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้าง “แพทยสภาสมัยใหม่” ท่ีอยู่บนหลักการ

ทำางานร่วมกัน สำาหรับหัวข้อผลงานวิชาการของนักศึกษา ปธพ. แต่ละรุ่น มีดังนี้
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หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

สำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

   กลุ่ม                                           หัวข้อเอกสารวิจัย

กลุ่มที่ 1 ธรรมาภิบาลสำาหรับศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Good Governance for Medical 

 Hub)

กลุ่มที่ 2 การพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทยสภา : การศึกษาคำาพิพากษาศาลปกครอง

กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มที่ 4 ระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับระบบสุขภาพไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแพทย์ภาคเอกชนในการตัดสินใจไปทำางานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

 อาเซียน (AEC)

กลุ่มที่ 6 บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 7 การเปน็หุน้สว่นระหวา่งภาครฐัและเอกชนสำาหรบับรกิารสาธารณสขุของประเทศไทย : กรณศีกึษา

 การเพิ่มบริการเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่

กลุ่มที่ 8 แนวทางการจัดการบริบาลสุขภาพแบบเอกชนในโรงพยาบาลของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล : กรณี

 ศึกษาโรงพยาบาลตติยภูมิ

กลุ่มที่ 9 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบหลักประกันสุขภาพไทย

กลุ่มที่ 10 การศึกษาด้านอัตรากำาลังแพทย์และพยาบาล : นโยบายและแนวทางแก้ไข
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หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

สำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2

กลุ่มที่ 1 การคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ทุกสิทธิด้วยการเพิ่มเติมมาตรา 41   แห่งพระราช

 บัญญัติหลักประกันสุขภาพ

กลุ่มที่ 2 การคุ้มครองผู้รับบริการในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาสถานพยาบาลเสริมความงาม

กลุ่มที่ 3 ความพร้อมในการนำาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน (Pay for Performance)

 มาใช้ในประเทศไทย

กลุ่มที่ 4 แนวทางการแก้กฎหมายฟ้องร้องทางอาญาคดีทางการแพทย์

กลุ่มที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของประเทศไทยอย่างย่ังยืน (กรณีศึกษา :

 ชุมชนในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี)

กลุ่มที่ 6 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล : แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 7 การผลิตแพทย์หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

กลุ่มที่ 8 ธรรมาภิบาลกับการบริหารทางการแพทย์สำาหรับแรงงานต่างประเทศในประเทศไทย   กรณีศึกษา :

 อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มที่ 9 การบรูณาการใหบ้รกิารและการชดเชยคา่บรกิารรกัษา พยาบาลผูป้ว่ยในของระบบประกนัสขุภาพ

 สามกองทุน

กลุ่มที่ 10 การเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านโดยโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย(Residency

 Training by Private Hospitals in Thailand)

   กลุ่ม                                           หัวข้อเอกสารวิจัย
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หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

กลุ่มที่ 1 Model การใช้ทรัพยากรบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์

 เฉพาะทาง

กลุ่มที่ 2 การเตรียมตัวของระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระบบกับสังคมผู้สูงวัยใน 5 ปี ข้างหน้า

 อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาต้นทุนมนุษย์ในเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่ดี

กลุ่มที่ 4 การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลุ่มที่ 5 Medical Hub : กรณีศึกษาการเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรนานาชาติอย่างมีธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 6 การวิเคราะห์ผลการบริหารงบประมาณของ สปสช. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ

 แห่งชาติ การมีส่วนร่วมของสถานพยาบาลและทิศทางที่เหมาะสมตามหลักธรรมมาภิบาล

กลุ่มที่ 7 การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการพัฒนาระบบและนโยบายการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน

 สำาหรับระบบสาธารณสุขของประเทศ

กลุ่มที่ 8 การศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะ

 แทรกซ้อนทางไตระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนสวัสดิการข้าราชการ

 และกองทุนประกันสังคม

กลุ่มที่ 9 บทบาทของโรงพยาบาลและสถาบนัเอกชนในระบบการแพทยศาสตรศ์กึษาหลงัปรญิญาตามหลกั

 ธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 10 โครงสรา้งและระบบการมสีว่นรว่มเพือ่คุม้ครองประชาชนและผูป้ระกอบวชิาชพีสาธารณสขุตาม

 หลักการของธรรมาภิบาล

   กลุ่ม                                           หัวข้อเอกสารวิจัย
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หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 1 การใช้ธรรมาภิบาลในการกำาหนดนโยบายด้านอัตรากำาลังแพทย์และพยาบาลของประเทศไทย 

 เช่น ประเด็น คุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของระบบ

กลุ่มที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย และกลไกคุ้มครองเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการรับ

 บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์

กลุ่มที่ 3 การใช้หลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์แนวคิด การจ่ายร่วมค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับระบบ

 สุขภาพไทยที่มีคุณภาพและยั่งยืน

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาระบบนโยบาย การเป็นหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน สำาหรับระบบสาธารณสุขของประเทศ

 อย่างมีธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 5 นโยบายและรูปแบบ การพัฒนาประเทศในการเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติอย่างมี

 ธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 6 การควบรวมการบริหารจัดการ 3 กองทุนสุขภาพของประเทศ สปสช.-สปส.-สวัสดิการรักษา

 พยาบาลข้าราชการ ควรหรือไม่ อย่างไร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 7 การเตรียมตัวของระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระบบกับสังคมผู้สูงวัยใน 5 ปีข้างหน้า

 อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มที่ 8 การปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลัก

 ธรรมาภิบาล (National Health Prevention Programs and Financing Reform)

กลุ่มที่ 9 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของสื่อสังคม (Social Media) ต่อสุขภาพประเด็นปัญหา การป้องกัน 

 การให้ความรู้และกลไกการควบคุมกำากับดูแล

กลุ่มที่ 10 ศึกษาปัญหา สิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในเยาวชน ในประเด็นนโยบายสาธารณะ และการบังคับใช้

 ตามหลักธรรมาภิบาล

   กลุ่ม                                           หัวข้อเอกสารวิจัย
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กลุ่มที่ 1 การศกึษาเมอืงตน้แบบในการดแูลผูส้งูอายทุีม่คุีณภาพโดยใช้ชมุชนเปน็ฐานเทศบาลเมอืงแสนสุข 

 จังหวัดชลบุรี

กลุ่มที่ 2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อการให้บริการทางคลินิก แก่ประชาชนไทยบนพื้นฐาน

 ธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 3 การสำารวจพฤติกรรมสุขภาพและความต้องการการดูแลด้านสุขภาพโดยภาครัฐของผู้สูงอายุ

 กลุ่มสุขภาพดีหรือ Healthy aging มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 4 การนำาหุ่นยนต์มาใช้ทางการแพทย์ และความรับผิดทางกฎหมาย

กลุ่มที่ 5 ผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่มีผลต่อบุคลากรทาง

 การแพทย์ และระบบสาธารณสุข

กลุ่มที่ 6 การวิจัยสำารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงการออกใบรับรองแพทย์เพื่อ

 ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ 

กลุ่มที่ 7 Good governance in thai Healthcare Financing

กลุ่มที่ 8 การประเมินสถานการณ์การดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับชุมชน

กลุ่มที่ 9 โครงการวิจัย “โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์”

กลุ่มที่ 10 การเตรยีมบคุลากรเพือ่เขา้สูต่ำาแหนง่ผูบ้รหิารโรงพยาบาลระดบัโรงพยาบาลศนูย ์และโรงพยาบาล

 ทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

   กลุ่ม                                           หัวข้อเอกสารวิจัย
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หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

   กลุ่ม                                           หัวข้อเอกสารวิจัย

 กลุ่มที่ 1 ความเปน็หุน้สว่นระหวา่งภาครฐัและเอกชนในระบบสุขภาพกรณศึีกษา โครงการศูนยก์ารแพทย์

  เฉพาะทางกรมการแพทย์

 กลุ่มที่ 2 การใชห้ลกัธรรมาภบิาลวเิคราะหแ์นวคดิ “การรว่มจา่ยคา่รกัษาพยาบาล” ทีเ่หมาะสมกบัระบบ

  สุขภาพไทยที่มีคุณภาพและยั่งยืน

 กลุ่มที่ 3 การจดัทำาขอ้มลูสขุภาพชมุชน เพือ่การดแูลสขุภาพผูส้งูวยัในเขตเมอืง ดว้ยการใชส้ือ่สารสนเทศ 

  (กรณีศึกษาบางกอกน้อยโมเดล : Bangkoknoi Model)

 กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ ในยุคประเทศไทย 4.0 

 กลุ่มที่ 5 โทรเวช (Telemedicine) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเทศไทย 4.0 

 กลุ่มที่ 6 ผลกระทบของการจดัตัง้ศนูยก์ารแพทยน์านาชาต ิในเขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

  ต่อบุคลากรทางการแพทย์ไทย

 กลุ่มที่ 7 ธรรมาภิบาลกับการควบรวม 3 กองทุนสุขภาพของประเทศไทยกรณีศึกษา : “เจ็บป่วยฉุกเฉิน

  วิกฤติมีสิทธิทุกที่”  

 กลุ่มที่ 8 บทเรียนและมุมมองเชิงระบบ Ecosystem for Innovation  ในการพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาครบ

  วงจร ในยุค Thailand 4.0

 กลุ่มที่ 9 บทบาทกระทรวงสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาลในอุดมคติ

 กลุ่มที่ 10 ประสิทธิผลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 2561
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 กลุ่มที่ 1 แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานของประเทศไทย 

 กลุ่มที่ 2 การสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์

 กลุ่มที่ 3 5 G กับความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ

 กลุ่มที่ 4 การศกึษาปจัจัยที่มคีวามสมัพันธ์ตอ่คณุภาพชวีติในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาลของรฐั

 กลุ่มที่ 5 การศึกษาแนวทางการป้องกันวัณโรคในแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงราย ตามหลักธรรมาภิบาล

 กลุ่มที่ 6 ขอ้เสนอเพือ่ปอ้งกันผลกระทบของเกมอิเลก็ทรอนกิสต์อ่สขุภาพจติเดก็และเยาวชนในสงัคมไทย

 กลุ่มที่ 7 ผลกระทบของพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมดจิทัิล ตอ่ผลการเรยีน ภาวะสุขภาพจติ และสมัพนัธภาพ
  ระหว่างบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนที่มีการใช้โทรศัพท์
  มือถือโดยอิสระในโรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน

กลุ่มที่ 8 ปัญญาประดิษฐ์ในการแพทย์และการสาธารณสุขไทยประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา การนำา
  มาใช้และการกำากับดูแล

กลุ่มที่ 9 สิ่งกีดขวางดำาเนินการโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ : มุมมองสากล

กลุ่มที่ 10 การศึกษาปัจจัยท่ีนำาไปสู่แนวทางการพัฒนาการส่ือสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และ
  ผู้รับบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล

หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

   กลุ่ม                                           หัวข้อเอกสารวิจัย
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3. หลักความโปร่งใส (Transparency )

หลักความโปร่งใส หมายถึง การบริหารบนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้

ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เป็นจริง ทันการณ์ ตรงไป              

ตรงมา ชัดเจนและเท่าเทียม มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่มีประสิทธิภาพ              

เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้การทำางานของภาครัฐและภาคเอกชน                 

ปลอดจากการทุจริต คอรัปชั่น 
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4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด            

ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำาคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น 

การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ เพ่ือขจัดความผูกขาด 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระทำานั้น
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เอกสารวิชาการ
ปธพ.7
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กลุ่มวิชาการที่ 1

แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานของประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำา : ดร.ชลิดา อนันตรัมพร นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ 

นางสาวปฐมา พรประภา นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร น.อ.หญิง พญ.พิมพ์สิริ              

ชมะนันทน์ ร.น. รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร นายศรัณยู 

ชเนศร์ ดร.สมชาย หัชลีฬหา น.อ. นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ นพ.สุชาติ               

เลาบริพัตร ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :    1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อความตระหนักรู้ข้อมูลสุขภาพ การเข้า 

ถึงข้อมูลสุขภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และพฤติกรรมการรักษา

ตนเองเมื่อเจ็บป่วย

2) เพื่อนำาเสนอแนวทางและออกแบบ Model นำาร่องในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

สุขภาพ (Health Information Exchange) ระหว่างสถานพยาบาลและ

แหลง่ข้อมลูสขุภาพตา่ง ๆ  ทีใ่ชร้ะบบสารสนเทศทีแ่ตกต่างกนัอยา่งปลอดภยั

และมีประสิทธิภาพนำาไปสู่การบูรณาการรวบรวมข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้เกิด

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศ (Health data center) 

วิธีดำาเนินการศึกษา : 

1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information 

Exchange) และระบบคลังข้อมูลสุขภาพของประเทศตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูล สุขภาพ

ส่วนบุคคลของไทยในปัจจุบัน จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2) ศกึษาทัศนคตขิองประชาชนตอ่ความตระหนกัรูข้อ้มลูสขุภาพ การเขา้ถงึขอ้มลูสขุภาพ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และพฤติกรรมการรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย โดยการสำารวจความคิด

เห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วลงรหัสข้อมูล และตรวจสอบความ 

ถูกต้องของข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยถือเกณฑ์การประเมินผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best) ทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน คือ ใช้สถิติ t-test และ One-Way          

Anova เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 

 3) ใช้วิธีการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกแบบวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่าง

สถานพยาบาลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน (ข้อมูล

จากบางกอกน้อยโมเดล และข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาลศิริราช) เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลส่วน

กลางในศูนย์ข้อมูล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย และรักษาความลับที่มีความน่าเชื่อถือและมี

ประสิทธิภาพ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลระหว่างสถานพยาบาลได้ โดยผู้ท่ี

เปน็เจ้าของขอ้มลูเปน็ผูอ้นญุาต รวมทัง้ออกแบบวธิกีารทีป่ระชาชนสามารถเขา้ไปใหข้อ้มลู และเขา้

ถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองที่ได้โดยผ่าน Application

4) แสดงตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ ในภาพรวมของ

ระบบ สาธารณสุข และในระดับประชาชน

 5) วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคที่จะนำาแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฎิบัติได้สำาเร็จ

ผลการศึกษา : ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามทัศนคติของประชาชนต่อความตระหนักสู่ข้อมูล

สุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแสดงให้เน้นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการรับทราบถึง         

ข้อมูลสุขภาพของตนเอง และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาโรคของ

ตนเองจะถกูสง่ไปเกบ็ไวท้ีศ่นูยข์อ้มลูสว่นกลาง โดยเปน็ประวตัสิว่นตวัทีจ่ะสามารถคน้หาไดจ้ากทกุ                          

โรงพยาบาลในทุกครั้งที่ต้องการยิ่งไปกว่านั้นประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและยอมรับได้หากจะมี

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถให้คำาแนะนำาปรึกษาด้านสุขภาพแทนการพบแพทย์ผ่าน 

Application

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุและระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความตระหนักด้านข้อมูลสุขภาพโดยกลุ่มท่ีมีอายุตำ่ากว่า 30 ปี มีทัศนคติแตกต่างจากกลุ่มที่มี  

อายุ 40-59 ปี โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีความเห็นว่านอกจากจะเก็บข้อมูลสุขภาพไว้ที่ส่วนกลางแล้วยัง

ควรเก็บข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาโรคไว้ที่ตัวเองด้วย
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 สำาหรับระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักในด้านการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพ โดยกลุ่มระดบัการศึกษาตำา่กวา่ปรญิญาตรใีหค้วามสำาคัญตอ่การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ

และประวัติการรักษาโรคไว้ที่โรงพยาบาลที่รักษาตนเองเท่านั้น

 ในส่วนของพฤติกรรมต่อการรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วยนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้

เห็นว่าไม่ว่าจะมีรายได้เท่าใด ระดับการศึกษาใด และช่วงอายุใด ต่างก็มีพฤติกรรมเหมือนกันคือ 

มักจะใช้ปรึกษาที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

 ผลการศึกษาช้ีใหเ้หน็วา่การทำาใหข้อ้มูลจากแหลง่ทีต่า่งกันมาอยูร่วมในทีเ่ดยีวกันสามารถ

ทำาไดโ้ดยงา่ย และยงัสามารถนำาเอาขอ้มลูดงักลา่วออกมาใชอ้ยา่งเปน็รปูธรรม นอกจากนีย้งัไดแ้สดง

ให้เห็นว่า การเก็บรักษาข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลตลอดจนประวัติในการรักษาให้ปลอดภัยสามารถ

ทำาได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงการนำาเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน เช่น นำาไปใช้ใน           

การคาดการณ์การอุบัติของโรคซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันได้อีกด้วย

สรุป : ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลท่ีสามารถนำา                     

ไปใช้ และแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้เม่ือต้องการ และด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี่               

ในปัจจุบัน การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลระดับประเทศ

สามารถทำาได้ และมีประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอ้เสนอแนะ : รฐัควรสง่เสรมิการพฒันาระบบสารสนเทศขอ้มูลสขุภาพในประเทศไทยอยา่งจรงิจงั 

และเรง่ดว่น และควรมีการวางนโยบายในดา้นนีด้ว้ยการมีสว่นรว่มจากทกุภาคสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง การ

จัดตั้งองค์กรระดับประเทศที่ทำาหน้าที่กำาหนดทิศทางการพัฒนา กำาหนดยุทธศาสตร์และแผนหลัก

ในการพัฒนามีความจำาเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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2) ศกึษาทศันคติของประชาชนต่อความตระหนกัรูข้้อมลูสขุภาพ การเข้าถงึขอ้มลูสขุภาพ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และพฤติกรรมการรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย โดยการสำารวจความคิด

เห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วลงรหัสข้อมูล และตรวจสอบความ 

ถูกต้องของข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยถือเกณฑ์การประเมินผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best) ทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน คือ ใช้สถิติ t-test และ One-Way          

Anova เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 

 3) ใช้วิธีการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกแบบวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่าง

สถานพยาบาลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน (ข้อมูล

จากบางกอกน้อยโมเดล และข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาลศิริราช) เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลส่วน

กลางในศูนย์ข้อมูล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย และรักษาความลับท่ีมีความน่าเชื่อถือและมี

ประสิทธิภาพ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลระหว่างสถานพยาบาลได้ โดยผู้ท่ี

เปน็เจา้ของขอ้มลูเปน็ผูอ้นญุาต รวมทัง้ออกแบบวธิกีารทีป่ระชาชนสามารถเขา้ไปให้ขอ้มูล และเขา้

ถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองที่ได้โดยผ่าน Application

4) แสดงตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีสามารถรวบรวมได้ ในภาพรวมของ

ระบบ สาธารณสุข และในระดับประชาชน

 5) วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคที่จะนำาแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฎิบัติได้สำาเร็จ

ผลการศึกษา : ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามทัศนคติของประชาชนต่อความตระหนักสู่ข้อมูล

สุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแสดงให้เน้นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการรับทราบถึง         

ข้อมูลสุขภาพของตนเอง และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่ีข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาโรคของ

ตนเองจะถกูสง่ไปเกบ็ไวท้ีศ่นูยข์อ้มลูสว่นกลาง โดยเปน็ประวตัสิว่นตวัทีจ่ะสามารถค้นหาไดจ้ากทกุ                          

โรงพยาบาลในทุกครั้งที่ต้องการยิ่งไปกว่านั้นประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและยอมรับได้หากจะมี

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถให้คำาแนะนำาปรึกษาด้านสุขภาพแทนการพบแพทย์ผ่าน 

Application

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุและระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความตระหนักด้านข้อมูลสุขภาพโดยกลุ่มที่มีอายุตำ่ากว่า 30 ปี มีทัศนคติแตกต่างจากกลุ่มที่มี  

อายุ 40-59 ปี โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีความเห็นว่านอกจากจะเก็บข้อมูลสุขภาพไว้ท่ีส่วนกลางแล้วยัง

ควรเก็บข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาโรคไว้ที่ตัวเองด้วย
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 สำาหรับระดับการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตระหนักในด้านการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

สขุภาพ โดยกลุ่มระดบัการศกึษาตำา่กวา่ปรญิญาตรใีหค้วามสำาคญัตอ่การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพ

และประวัติการรักษาโรคไว้ที่โรงพยาบาลที่รักษาตนเองเท่านั้น

 ในส่วนของพฤติกรรมต่อการรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วยนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้

เห็นว่าไม่ว่าจะมีรายได้เท่าใด ระดับการศึกษาใด และช่วงอายุใด ต่างก็มีพฤติกรรมเหมือนกันคือ 

มักจะใช้ปรึกษาที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

 ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็วา่การทำาใหข้อ้มลูจากแหลง่ทีต่า่งกนัมาอยูร่วมในทีเ่ดยีวกนัสามารถ

ทำาไดโ้ดยงา่ย และยงัสามารถนำาเอาขอ้มลูดงักลา่วออกมาใชอ้ยา่งเปน็รปูธรรม นอกจากนีย้งัไดแ้สดง

ให้เห็นว่า การเก็บรักษาข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลตลอดจนประวัติในการรักษาให้ปลอดภัยสามารถ

ทำาได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงการนำาเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน เช่น นำาไปใช้ใน           

การคาดการณ์การอุบัติของโรคซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันได้อีกด้วย

สรุป : ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลท่ีสามารถนำา                     

ไปใช้ และแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้เมื่อต้องการ และด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี่               

ในปัจจุบัน การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลระดับประเทศ

สามารถทำาได้ และมีประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอ้เสนอแนะ : รฐัควรสง่เสรมิการพฒันาระบบสารสนเทศขอ้มูลสขุภาพในประเทศไทยอยา่งจรงิจงั 

และเรง่ดว่น และควรมกีารวางนโยบายในดา้นนีด้ว้ยการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง การ

จัดตั้งองค์กรระดับประเทศที่ทำาหน้าที่กำาหนดทิศทางการพัฒนา กำาหนดยุทธศาสตร์และแผนหลัก

ในการพัฒนามีความจำาเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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Abstract (1)
Health Information Exchange: Guideline for
Development of Basic Health Care System

in Thailand

Authors : Students in Certificate Course in Good Governance for Medical 

  Executives, King Prajadhipok’s Institute and the Medical Council of 

  Thailand, Class 7, Group 1

Advisor : Clinical Professor Adune Ratanawichitrasin, M.D.

Abstract (#1)
Objective : 1) To study people’s attitudes towards the awareness of health 

  status, behavior concern to the illness and access to health 

  information by using Health Information Exchange.

  2) To present a guideline and design a pilot model of health 

  information exchange incorporated with other health facilities 

  from different health data sources. Safety and efficacy of Health 

  Information Exchange in order to integrate with other health data 

  system for creating a National Health Information Center which 

  provide health information by the people. By this means health 

  care providers such as doctors and hospitals will be able to 

  retrieve health information with permission by patients and be 

  able to access health data to other medical facilities which will 

  increase efficacy and safety in management from different places 

ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

52

ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

53

  by using only one source data. The emergence of the Health 

  Information Center can improve the standard of care by using 

  the health information data in public health services, referring 

  system, mass casualties as well as analyzing trends of health 

  problems that can be used for preventive planning and could 

  be a sustainable development of the basic health care system.

Methodology : Quantitative research using data collection method by analyze data 

from questionnaires and documentary researches. Qualitative data comes from  

in-depth interview on focus group and discussion with key medical healthcare 

informants. Group members were discussed in-depth details during the process of 

this study in the aspect of

1) Analyze problems of Health Information Exchange among health 

information system in Thailand as well as personal health data management at 

present by reviewing literature and related theoretical concepts.

2) Attitudes of people on health information awareness by using 

questionnaires surveying the opinions of the sample group and analyze the data 

by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and inferential 

analysis statistics, using t-test and One-Way ANOVA to test the difference of the 

sample group.

3) Using computer engineering tools to design correlation between various 

sources such as Bangkok-noi model and health report 43 files from Siriraj Hospital 

to develop a reliable, secure and effective health information exchange system that 

can applied to use with systematic base for patients and health-care providers. In 

this study, we designed a personal mobile application to access personal health 

information. Moreover, it also demonstrates the usage program in other areas and 

also be able to predict the incidence of the disease which can be used as a guideline 

for prevention.
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Abstract (#1)
Objective : 1) To study people’s attitudes towards the awareness of health 

  status, behavior concern to the illness and access to health 

  information by using Health Information Exchange.

  2) To present a guideline and design a pilot model of health 

  information exchange incorporated with other health facilities 

  from different health data sources. Safety and efficacy of Health 

  Information Exchange in order to integrate with other health data 

  system for creating a National Health Information Center which 

  provide health information by the people. By this means health 

  care providers such as doctors and hospitals will be able to 

  retrieve health information with permission by patients and be 

  able to access health data to other medical facilities which will 

  increase efficacy and safety in management from different places 
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  by using only one source data. The emergence of the Health 

  Information Center can improve the standard of care by using 

  the health information data in public health services, referring 

  system, mass casualties as well as analyzing trends of health 

  problems that can be used for preventive planning and could 

  be a sustainable development of the basic health care system.

Methodology : Quantitative research using data collection method by analyze data 

from questionnaires and documentary researches. Qualitative data comes from  

in-depth interview on focus group and discussion with key medical healthcare 

informants. Group members were discussed in-depth details during the process of 

this study in the aspect of

1) Analyze problems of Health Information Exchange among health 

information system in Thailand as well as personal health data management at 

present by reviewing literature and related theoretical concepts.

2) Attitudes of people on health information awareness by using 

questionnaires surveying the opinions of the sample group and analyze the data 

by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and inferential 

analysis statistics, using t-test and One-Way ANOVA to test the difference of the 

sample group.

3) Using computer engineering tools to design correlation between various 

sources such as Bangkok-noi model and health report 43 files from Siriraj Hospital 

to develop a reliable, secure and effective health information exchange system that 

can applied to use with systematic base for patients and health-care providers. In 

this study, we designed a personal mobile application to access personal health 

information. Moreover, it also demonstrates the usage program in other areas and 

also be able to predict the incidence of the disease which can be used as a guideline 

for prevention.
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4) Show examples of utilization regarding Health Information Exchange apply 

to the public health care system.

5) Analyze factors and obstacles that will lead to successful implementation.

Results : This study shows consensus of the people to acknowledge their own 

health information and strongly agree that personal health data and treatment 

history should be sent to data center which can be retrieved from any places at 

any time. In addition, most of the people agree to accept in efficient artificial 

intelligence (AI) through mobile application. The results of the data analysis shows 

no statistics significant between self-treatment behavior when people get sick and 

incomes or educational level.

Conclusion : Most of the people pay great importance to personnel health data 

that can be accessed, used and exchanged between health facilities when needed. 

With advancing of information and communication technologies, collecting health 

data from various sources to create national health databases is possible and very 

useful.

Suggestion : Thai government should set up the national health information system 

as a top priority policy. The authors suggest that government with the participation 

of all health sectors should establish a national organization for developing the 

system, formulating strategies and making planning process to achieve the goal.
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กลุ่มวิชาการที่ 2

การสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์

ระหว่างแพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์

ชื่อผู้จัดทำา : ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย พันเอก นพ.ชัชชัย เต็มยอด พันเอก ผศ.นพ.ดุสิต 

สถาวร นพ.ประเสริฐ ริมชลา นายพลยุทธ อังกินันทน์ นพ.พัฒนา โพธิ์สุยะ 

นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นส. รัตนา กิตติพิบูลย์ นส. วราภรณ์ วีระภุชงค์                      

นายวิโรจน์ อาภรณ์วิรัตน์ ผศ.เรือโท นพ.สาธิต คูระทอง พญ.เสาวนินทร์                  

อินทรภักดี นางโสมนัส นิลเจียรสกุล นาวาอากาศเอก นพ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ดนัย เทียนพุฒ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างแพทยสภากับสถาบัน

ผลิตแพทย์ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการ

รับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ และกระบวนการประเมินความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย์เพื่อขึ้น

ทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  2) วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่มีต่อธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์

ระหว่างแพทย สภา กับสถาบันผลิตแพทย์ของประเทศไทย

  3) จัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลของความสัมพันธ์ระหว่าง

แพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์ของประเทศไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยศึกษาแนวคิด กฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้

ทางอินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูล (Content comparison) 
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4) Show examples of utilization regarding Health Information Exchange apply 

to the public health care system.

5) Analyze factors and obstacles that will lead to successful implementation.

Results : This study shows consensus of the people to acknowledge their own 

health information and strongly agree that personal health data and treatment 

history should be sent to data center which can be retrieved from any places at 

any time. In addition, most of the people agree to accept in efficient artificial 

intelligence (AI) through mobile application. The results of the data analysis shows 

no statistics significant between self-treatment behavior when people get sick and 

incomes or educational level.

Conclusion : Most of the people pay great importance to personnel health data 

that can be accessed, used and exchanged between health facilities when needed. 

With advancing of information and communication technologies, collecting health 

data from various sources to create national health databases is possible and very 

useful.

Suggestion : Thai government should set up the national health information system 

as a top priority policy. The authors suggest that government with the participation 

of all health sectors should establish a national organization for developing the 

system, formulating strategies and making planning process to achieve the goal.
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กลุ่มวิชาการที่ 2

การสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์

ระหว่างแพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์

ชื่อผู้จัดทำา : ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย พันเอก นพ.ชัชชัย เต็มยอด พันเอก ผศ.นพ.ดุสิต 

สถาวร นพ.ประเสริฐ ริมชลา นายพลยุทธ อังกินันทน์ นพ.พัฒนา โพธิ์สุยะ 

นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นส. รัตนา กิตติพิบูลย์ นส. วราภรณ์ วีระภุชงค์                      

นายวิโรจน์ อาภรณ์วิรัตน์ ผศ.เรือโท นพ.สาธิต คูระทอง พญ.เสาวนินทร์                  

อินทรภักดี นางโสมนัส นิลเจียรสกุล นาวาอากาศเอก นพ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ดนัย เทียนพุฒ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างแพทยสภากับสถาบัน

ผลิตแพทย์ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการ

รับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ และกระบวนการประเมินความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย์เพ่ือขึ้น

ทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  2) วิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงที่มีต่อธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์

ระหว่างแพทย สภา กับสถาบันผลิตแพทย์ของประเทศไทย

  3) จัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลของความสัมพันธ์ระหว่าง

แพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์ของประเทศไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยศึกษาแนวคิด กฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้

ทางอินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูล (Content comparison) 
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และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และนำามาจัดหมวดหมู่                 

ให้เป็นระเบียบตามเค้าโครงเรื่อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

จาก 1) ผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ จำานวน 17 คน 2) กรรมการแพทยสภา จำานวน 3 คน                     

3) ผู้บรหิารของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการรบัรองหลกัสตูรและรบัรองสถาบนัผลติแพทย ์

และกระบวนการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย์

เพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำานวน 3 คน 4) ผู้บริหารของ

โรงพยาบาลภาครัฐในฐานะผู้ใช้บัณฑิต จำานวน 10 คน และ 5) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำานวน 1 คน 

ผลการวิจัย : พบความเสี่ยงระดับสูงตามหลักธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

แพทยสภากบัสถาบนัผลติแพทย ์ไดแ้ก ่1) ความเสีย่งตอ่หลักนิตธิรรมจากความไมช่อบดว้ยกฎหมาย

ของการทำาหนา้ทีร่บัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติของแพทยสภา ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านกฎหมายระบุว่าน่าจะเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ 2) ความเสี่ยงต่อหลักการมีส่วนร่วมจากการจัดสอบของศูนย์ประเมิน

และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด

ทางแพทยศาสตรศึกษา โดยเฉพาะการสอบขั้นตอนที่ 1 ของ ศ.ร.ว. โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จาก

สถาบนัผลติแพทยเ์หน็พอ้งกนัวา่แนวทางการจดัสอบขัน้ตอนที ่1 ของ ศ.ร.ว. ไมส่อดคลอ้งกบัทศิทาง

การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนำาเครื่องมือใหม่ ๆ              

ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล และไม่สอดคล้องกับรูปแบบและแนวทางที่ดำาเนินการอยู่ในประเทศ

อื่น ๆ ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ความเส่ียงสำาคัญ          

อ่ืน ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อหลักความโปร่งใสของการได้มาของคณะ

กรรมการบริหาร สมพ.และคณะกรรมการของ ศ.ร.ว. เนื่องจากไม่พบว่ามีการเปิดเผยหลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา

แพทยศาสตร์ (สมพ.) รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของ สมพ. ท่ีเข้าถึง              

ได้ง่ายทางเว็บไซต์ของ สมพ.2) ความเส่ียงต่อหลักการมีส่วนร่วมอันเกิดจากความขัดแย้งของ             

คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรกับผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ที่มาจากปัญหาการตีความ               

ข้อกำาหนดของเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทที่มีความจำาเพาะของสถาบันผลิต

แพทย์แต่ละแห่ง 
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สรุป : สถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างแพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์ของ

ประเทศไทยพบว่ามีความเสี่ยงสำาคัญตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความเสี่ยงต่อหลักนิติธรรม              

จากความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของการทำาหนา้ทีร่บัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติของแพทยสภา 

ซึ่งน่าจะเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.

2562 และความเสี่ยงต่อหลักการมีส่วนร่วมจากการจัดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางแพทยศาสตร

ศึกษา โดยเฉพาะการสอบขั้นตอนที่ 1 ของ ศ.ร.ว

ข้อเสนอแนะ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม มีดังนี้ 1) ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ทันสมัยและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 2) ควรพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินการ              

3) ควรส่งเสริมความมีจริยธรรมของมืออาชีพแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 4) ควรพัฒนาและ              

เสริมสร้างระบบกำากับดูแลท้ังจากภายในและภายนอก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับปฏิบัติการ 

มีดังนี้ 1) แก้ไข/เพิ่มเติมอำานาจหน้าที่ของแพทยสภา ในมาตรา 8 ให้มีหน้าที่ “กำาหนดเกณฑ์

มาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตรแ์ละเกณฑม์าตรฐานการฝกึอบรมในวชิาชพีเวชกรรมใหส้อดคลอ้ง

กับความก้าวหน้าทางวิทยาการ” และ 2) พิจารณาให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(กสพท) เหน็ชอบใหส้ถาบันรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตรท์ำาหนา้ทีเ่ป็นหนว่ยงานประเมิน

คุณภาพภายนอกให้กับสถาบันผลิตแพทย์ โดยอิงมาตรฐานสากลสำาหรับแพทยศาสตรศึกษา                

(ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 ที่กำาหนดไว้ในมาตรา 64
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และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และนำามาจัดหมวดหมู่                 

ให้เป็นระเบียบตามเค้าโครงเรื่อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

จาก 1) ผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ จำานวน 17 คน 2) กรรมการแพทยสภา จำานวน 3 คน                     

3) ผูบ้รหิารของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการรบัรองหลกัสตูรและรบัรองสถาบนัผลติแพทย ์

และกระบวนการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย์

เพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำานวน 3 คน 4) ผู้บริหารของ

โรงพยาบาลภาครัฐในฐานะผู้ใช้บัณฑิต จำานวน 10 คน และ 5) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำานวน 1 คน 

ผลการวิจัย : พบความเสี่ยงระดับสูงตามหลักธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

แพทยสภากบัสถาบนัผลติแพทย ์ไดแ้ก ่1) ความเสีย่งตอ่หลักนติธิรรมจากความไมช่อบดว้ยกฎหมาย

ของการทำาหนา้ทีร่บัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติของแพทยสภา ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านกฎหมายระบุว่าน่าจะเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ 2) ความเสี่ยงต่อหลักการมีส่วนร่วมจากการจัดสอบของศูนย์ประเมิน

และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด

ทางแพทยศาสตรศึกษา โดยเฉพาะการสอบขั้นตอนที่ 1 ของ ศ.ร.ว. โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จาก

สถาบนัผลติแพทยเ์หน็พอ้งกนัวา่แนวทางการจดัสอบขัน้ตอนท่ี 1 ของ ศ.ร.ว. ไมส่อดคลอ้งกับทศิทาง

การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนำาเครื่องมือใหม่ ๆ              

ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล และไม่สอดคล้องกับรูปแบบและแนวทางที่ดำาเนินการอยู่ในประเทศ

อื่น ๆ ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ความเส่ียงสำาคัญ          

อื่น ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อหลักความโปร่งใสของการได้มาของคณะ

กรรมการบริหาร สมพ.และคณะกรรมการของ ศ.ร.ว. เนื่องจากไม่พบว่ามีการเปิดเผยหลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา

แพทยศาสตร์ (สมพ.) รวมท้ังนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของ สมพ. ที่เข้าถึง              

ได้ง่ายทางเว็บไซต์ของ สมพ.2) ความเส่ียงต่อหลักการมีส่วนร่วมอันเกิดจากความขัดแย้งของ             

คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรกับผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ที่มาจากปัญหาการตีความ               

ข้อกำาหนดของเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทที่มีความจำาเพาะของสถาบันผลิต

แพทย์แต่ละแห่ง 
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สรุป : สถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างแพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์ของ

ประเทศไทยพบว่ามีความเสี่ยงสำาคัญตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความเส่ียงต่อหลักนิติธรรม              

จากความไมช่อบดว้ยกฎหมายของการทำาหนา้ทีรั่บรองหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของแพทยสภา 

ซึ่งน่าจะเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.

2562 และความเสี่ยงต่อหลักการมีส่วนร่วมจากการจัดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางแพทยศาสตร

ศึกษา โดยเฉพาะการสอบขั้นตอนที่ 1 ของ ศ.ร.ว

ข้อเสนอแนะ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม มีดังนี้ 1) ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ทันสมัยและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 2) ควรพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันและทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินการ              

3) ควรส่งเสริมความมีจริยธรรมของมืออาชีพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 4) ควรพัฒนาและ              

เสริมสร้างระบบกำากับดูแลท้ังจากภายในและภายนอก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับปฏิบัติการ 

มีดังนี้ 1) แก้ไข/เพิ่มเติมอำานาจหน้าที่ของแพทยสภา ในมาตรา 8 ให้มีหน้าท่ี “กำาหนดเกณฑ์

มาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตรแ์ละเกณฑม์าตรฐานการฝึกอบรมในวชิาชพีเวชกรรมใหส้อดคล้อง

กับความก้าวหน้าทางวิทยาการ” และ 2) พิจารณาให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(กสพท) เหน็ชอบใหส้ถาบนัรบัรองมาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร์ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานประเมนิ

คุณภาพภายนอกให้กับสถาบันผลิตแพทย์ โดยอิงมาตรฐานสากลสำาหรับแพทยศาสตรศึกษา                

(ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 ที่กำาหนดไว้ในมาตรา 64
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Abstract (2)
Promoting Good Governance of Relationships 

Between Medical Council of Thailand and 
Thai Medical Schools

Authors : Students in Course in Good Governance for Medical Executives King 
Prajadhipok’s Institute. Class 7, Group 2

Advisor :  Danai Thienphut, Ph.D.

Abstract (#2)

Objectives : 1) To determine the current situation of relationships between the 
national medical council (or national medical boards) and medical 
schools in program accreditation and recognition of medical 
educational institution as well as the licensing procedures and 
registration of medical doctors both in the case of Thailand and 
other countries.

  2) To perform the risk assessment based on the principle of good 
governance. 

  3) To propose the recommendations to promote the good governance 
of the relationships between the medical council of Thailand and             
Thai Medical schools. 

Methods : This is a qualitative approach using documentary research and in-depth 
interviews. The documentary research was used to review the relevant articles 
retrieved from the internet using keyword search technique. The in-depth interviews 
were used to illicit the key information from the medical school executives, executives 
committee of the medical council of Thailand, executives of the institute for medical 
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education accreditation (IMEAc), executives of the Center for Medical Competency 

Assessment and Accreditation (CMA), executives of government hospitals, and                          

a legal expert from the Office of the Council of State. Content comparison and 

content analysis were used to analyze the data from the in-depth interviews. The 

governance risk assessment of relationships between the Medical Council of Thailand 

and Thai Medical schools was performed based on the information from documentary 

research and in-depth interviews. 

Results : Two high risk scenarios were identified. 1) The risk to violate the rule of 

law from the unlawful act of certifying the Doctor of Medicine Program of the        

Medical Council of Thailand. 2) The risk to violate the principle of participation due 

to conducting the first part of the national licensing examination that is not consistent 

with the current trends of medical education of the Center for Medical Competency 

Assessment (CMA). Other intermediate and low risks include the risk to violate                

the principle of transparency due to the lack of disclosure of criteria and methods 

for selecting qualified members; risk to violate the principle of participation arising 

from the conflicts of the Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) 

assessment team with medical school executives due to the interpretation of 

international standard criteria that are not consistent with the institution’s specific 

context. 

Conclusion : Two high risk scenario were identified from the current situation of 

relationships between the national medical council (or national medical boards) 

and medical schools in program accreditation and recognition of medical educational 

institution as well as the licensing procedures and registration of medical doctors 

in Thailand.

Suggestion : 1) The Medical Council of Thailand should modernize the relevant 

laws, regulations, and policies related to the production of medical graduates in 

order to comply with the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2017 with 
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the involvement of all key stakeholders. 2) Information technology systems should 

be linked together and modernized in order to increase efficiency in the operation. 

3) The ethics of the professionals should be promoted to all relevant parties.                 

4) The development and strengthening of internal and external regulatory                   

systems should be developed.
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กลุ่มวิชาการที่ 3

5G กับความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ

ชื่อผู้จัดทำา : นายไกร วิมลเฉลา ดร.ดุษฎา นันตา นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ นพ.นิติ เหตานุรักษ์

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ นายพรชัย รัตนเมธานนท์ พลโท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ 

นางไพพิศ จันทรสอน นางรัตนา เตชะพันธ์งาม นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.วรงค์ 

ลาภานันต์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ดร.วิภาดา สีตบุตร นางศิริวัลย์                     

แก้วมูลเนียม นางสิริเกศ จิรกิติ นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน 

พันเอก นพ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :  1) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์และสาธารณสุขดิจิทัล 

(e-Health) เพือ่แกไ้ขปญัหาและอปุสรรคของระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

ของประเทศไทย

                    2) เพิม่โอกาสใหป้ระชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลสามารถเขา้ถงึการรกัษาพยาบาล

ที่มีคุณภาพทัดเทียมคนในเมือง และมีผลช่วยลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม 

                    3) เพือ่เสนอแนะแนวนโยบายท่ีจำาเป็นเพือ่เตรยีมความพรอ้มของระบบการแพทย์

และสาธารณสุขดิจิทัล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

วิธีดำาเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร 

(Documentary Research) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ โครงสร้าง

ประชากรสงัคมผูส้งูอาย ุระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุดจิทิลั สถานประกอบการและบุคลากรที่

เก่ียวขอ้งกับระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถงึศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลง

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ร่วมกับการเก็บข้อมูลคุณภาพด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 7-9 ราย ร่วมกับ
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the involvement of all key stakeholders. 2) Information technology systems should 

be linked together and modernized in order to increase efficiency in the operation. 

3) The ethics of the professionals should be promoted to all relevant parties.                 

4) The development and strengthening of internal and external regulatory                   

systems should be developed.
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กลุ่มวิชาการที่ 3

5G กับความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ

ชื่อผู้จัดทำา : นายไกร วิมลเฉลา ดร.ดุษฎา นันตา นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ นพ.นิติ เหตานุรักษ์

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ นายพรชัย รัตนเมธานนท์ พลโท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ 

นางไพพิศ จันทรสอน นางรัตนา เตชะพันธ์งาม นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.วรงค์ 

ลาภานันต์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ดร.วิภาดา สีตบุตร นางศิริวัลย์                     

แก้วมูลเนียม นางสิริเกศ จิรกิติ นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน 

พันเอก นพ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :  1) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์และสาธารณสุขดิจิทัล 

(e-Health) เพือ่แกไ้ขปญัหาและอปุสรรคของระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

ของประเทศไทย

                    2) เพิม่โอกาสใหป้ระชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลสามารถเขา้ถงึการรกัษาพยาบาล

ที่มีคุณภาพทัดเทียมคนในเมือง และมีผลช่วยลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม 

                    3) เพือ่เสนอแนะแนวนโยบายทีจ่ำาเปน็เพือ่เตรยีมความพรอ้มของระบบการแพทย์

และสาธารณสุขดิจิทัล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

วิธีดำาเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร 

(Documentary Research) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ โครงสร้าง

ประชากรสงัคมผูส้งูอาย ุระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุขดิจทิลั สถานประกอบการและบคุลากรที่

เก่ียวขอ้งกับระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุของประเทศไทย รวมถงึศกึษาสภาพการเปลีย่นแปลง

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ร่วมกับการเก็บข้อมูลคุณภาพด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 7-9 ราย ร่วมกับ
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การศึกษาจากโรงพยาบาลท่ีมีระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านทางระบบการแพทย์และสาธารณสุข

ดจิทิลั ทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท เพือ่นำามาเปน็ต้นแบบในการกำาหนดเปน็นโยบายและมาตรการ

ในภาพรวม โดยคณะผู้ศึกษาได้ศึกษาการวางระบบระหว่างโรงพยาบาลในเมือง (โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลพุทธชินราช) ไปสู่พื้นที่ชนบท (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลบ้านเสาหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลงิ้วงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล                    

วัดพริก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวังนำ้าคู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลท่าทอง                          

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลทา่โพธิ)์ และการวางระบบระหวา่งโรงพยาบาลชมุชน (โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชนครไทย) ไปสู่พื้นท่ีชนบท (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเนินเพิ่ม             

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลนาบัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านนาจาน) พร้อมท้ัง

นำาข้อมูลมาสังเคราะห์ภายใต้การกำาหนดประเด็นสำาคัญ โดยการประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญที่

เกี่ยวข้องร่วมกับคณะผู้ศึกษาจำานวน 1 ครั้ง

ผลการวิจัย : จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบริการทางการแพทย์ระดับจังหวัดนั้นสามารถผลักดัน

ใหม้กีารเชือ่มโยงระบบการใหบ้รกิารและการรกัษาระหวา่งโรงพยาบาลของคณะแพทย ์โรงพยาบาล

จังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลได้ สามารถนำามาเป็นรูปแบบ

เทคโนโลยทีางการแพทยใ์นระดบัชาตไิดเ้ปน็อยา่งด ีขอ้คน้พบทีน่า่สนใจในการศกึษาครัง้นี ้คอื การ

ให้บริการทางการแพทย์โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ทำาให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีและ

ออกแบบวิธีการให้คำาปรึกษาทางการแพทย์รวมถึงการออกแบบพัฒนาด้านวิศวกรรมเชิงระบบ

จำานวน 5 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) 2) ระบบการให้คำาปรึกษาบนสมาร์ท

โฟน 3) ระบบให้คำาปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ต 4) ระบบการให้คำาปรึกษาผ่าน

เทคโนโลยโีฮโลแกรมดว้ยแวน่แสดงภาพเสมอืนจริง และ 5) ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 

ที่จะใช้ประกอบการปรึกษาหารือการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล 

การพัฒนารูปแบบของการบริการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขด้วยการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีในระบบ 5G นั้น มีหัวใจสำาคัญอยู่ที่ความสามารถในการรับส่งและเชื่อมโยงข้อมูลจาก

พื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งแบบเรียลไทม์ 

สรุป : เทคโนโลยี 5G มีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถได้รับการวินิจฉัย และรักษาโรคจากแพทย์              

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขาที่มีความขาดแคลน ลดปัญหาการกระจายของแพทย์ท่ีไม่ท่ัวถึง

ทุกพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการเข้ารับและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
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ประชาชนในการเดินทางมาพบแพทย์ เทคโนโลยี 5G ยังมีส่วนช่วยให้แพทย์ พยาบาล หรือผู้ให้

บริการทางสาธารณสุข สามารถปรึกษาหรือประชุมเพื่อวางแผนในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่าง

บูรณาการ ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการให้บริการทางสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะ : 

1) จดัใหมี้ระบบช่องทางการแพทยร์ะยะไกล (Telehealth portal system) หรอืระบบ

ช่องทางโทรเวชกรรม (Telemedicine portal system) 

2) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในระดับประเทศ (National Patients Data 

Center) 

3) จัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบทะเบียนการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 

4) จดัระบบองคก์รเพือ่บรหิารจดัการใหร้ะบบการแพทยส์าธารณสขุของไทยรองรบัหรอื

นำาเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) มีการทบทวนและแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง กำาหนดให้มีความรับผิดร่วมกันทาง

กฎหมายของสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
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การศึกษาจากโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านทางระบบการแพทย์และสาธารณสุข

ดิจิทัล ท้ังในเขตเมอืงและเขตชนบท เพือ่นำามาเปน็ตน้แบบในการกำาหนดเปน็นโยบายและมาตรการ

ในภาพรวม โดยคณะผู้ศึกษาได้ศึกษาการวางระบบระหว่างโรงพยาบาลในเมือง (โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลพุทธชินราช) ไปสู่พื้นท่ีชนบท (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลบ้านเสาหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลงิ้วงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล                    

วัดพริก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวังนำ้าคู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลท่าทอง                          

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทา่โพธิ)์ และการวางระบบระหวา่งโรงพยาบาลชมุชน (โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชนครไทย) ไปสู่พื้นที่ชนบท (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเนินเพิ่ม             

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลนาบัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านนาจาน) พร้อมทั้ง

นำาข้อมูลมาสังเคราะห์ภายใต้การกำาหนดประเด็นสำาคัญ โดยการประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญที่

เกี่ยวข้องร่วมกับคณะผู้ศึกษาจำานวน 1 ครั้ง

ผลการวิจัย : จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบริการทางการแพทย์ระดับจังหวัดนั้นสามารถผลักดัน

ใหม้กีารเชือ่มโยงระบบการใหบ้รกิารและการรกัษาระหวา่งโรงพยาบาลของคณะแพทย ์โรงพยาบาล

จังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลได้ สามารถนำามาเป็นรูปแบบ

เทคโนโลยทีางการแพทยใ์นระดบัชาตไิดเ้ปน็อยา่งด ีขอ้คน้พบทีน่า่สนใจในการศกึษาคร้ังน้ี คือ การ

ให้บริการทางการแพทย์โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ทำาให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีและ

ออกแบบวิธีการให้คำาปรึกษาทางการแพทย์รวมถึงการออกแบบพัฒนาด้านวิศวกรรมเชิงระบบ

จำานวน 5 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) 2) ระบบการให้คำาปรึกษาบนสมาร์ท

โฟน 3) ระบบให้คำาปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ต 4) ระบบการให้คำาปรึกษาผ่าน

เทคโนโลยโีฮโลแกรมด้วยแวน่แสดงภาพเสมือนจริง และ 5) ระบบการเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์

ที่จะใช้ประกอบการปรึกษาหารือการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล 

การพัฒนารูปแบบของการบริการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขด้วยการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีในระบบ 5G นั้น มีหัวใจสำาคัญอยู่ที่ความสามารถในการรับส่งและเชื่อมโยงข้อมูลจาก

พื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งแบบเรียลไทม์ 

สรุป : เทคโนโลยี 5G มีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถได้รับการวินิจฉัย และรักษาโรคจากแพทย์              

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขาท่ีมีความขาดแคลน ลดปัญหาการกระจายของแพทย์ที่ไม่ทั่วถึง

ทุกพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการเข้ารับและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
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ประชาชนในการเดินทางมาพบแพทย์ เทคโนโลยี 5G ยังมีส่วนช่วยให้แพทย์ พยาบาล หรือผู้ให้

บริการทางสาธารณสุข สามารถปรึกษาหรือประชุมเพื่อวางแผนในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่าง

บูรณาการ ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการให้บริการทางสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะ : 

1) จัดใหม้รีะบบชอ่งทางการแพทยร์ะยะไกล (Telehealth portal system) หรอืระบบ

ช่องทางโทรเวชกรรม (Telemedicine portal system) 

2) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในระดับประเทศ (National Patients Data 

Center) 

3) จัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบทะเบียนการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 

4) จดัระบบองคก์รเพือ่บรหิารจดัการใหร้ะบบการแพทยส์าธารณสุขของไทยรองรับหรือ

นำาเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) มีการทบทวนและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำาหนดให้มีความรับผิดร่วมกันทาง

กฎหมายของสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
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Abstract (3)
5G with the Readiness

in Health Care Management

Author : Students in Certificate Course in Good Governance for Medical Executives, 

King Prajadhipok’s Institute and the Medical Council of Thailand, Class 7, 

Group 3

Advisor :  Professor Wuthisan Tanchai

Abstract (#3)
Objectives :  1) To study the application guidelines in digital medical and public 

health system (e-Health) to solve the problem and obstacle of 

medicine and public health of Thailand

                    2) To increase the opportunities for people living in remote areas to 

access medical care in quality equal to the people living in the 

city and resulting in reducing disparities in society

                    3) To provide necessary policies that prepare readiness in the digital 

medical and public health systems to support aging society

Methodology : This study is a qualitative research by studying from documents to 

explore the economic and aging society situation, population structure of aging 

society, digital medical and public health systems, health care facilities and personnel 

related to medical and public health systems in Thailand, including studying the 

changing conditions of digital technology affecting to public health system, together 

with collecting qualitative data through in-depth interviews with 7-9 experts from 
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hospitals that have the system to take care aging people via digital medical and 

public health systems in urban and rural areas to be a model in formulating policies 

and action as a whole. This research studied the system laying between the hospitals 

in the city (Naresuan University Hospital and Buddhachinaraj Hospital) into rural 

areas (Tambon Ban Sao Hnin Health Promoting Hospital, Tambon Ngio Ngam Health 

Promoting Hospital, Tambon Wat Phrik Health Promoting Hospital, Tambon Wang 

Nam Khu Health Promoting Hospital, Tambon Ta Thong Health Promoting Hospital, 

Tambon Ta Po Health Promoting Hospital) and the system laying between community 

hospital (Nakhonthai Crown Prince Hospital) into rural areas (Tambon Noen Phoem 

Health Promoting Hospital, Tambon Na Bua Health Promoting Hospital, Tambon 

Ban Na Chan Health Promoting Hospital). There is one focus group meeting between 

experts and researchers into data synthesis under important issues.

Results : The study found that medical services model at provincial level could 

push for a connection between the services and the treatment systems of medical 

faculty hospital, provincial hospital, community hospital, and health promoting 

hospitals. This study can be used as a medical technology model at the national 

level as well. The interesting findings in this study were providing medical services 

through a high-speed digital network, resulting in the selection of technology and 

designing medical consultation methods, including system engineering design 

development, consisting of 5 systems as follow 1) data center system 2) consultation 

system on smartphone 3) virtual consultation system via tablet 4) consultation 

system through holographic technology with virtual reality glasses and 5) learning 

system via electronics in consultation with long-distance emergency medical               

services.

 The development of medical services and public health systems with the 

application of 5G technology system has the core issue in its ability to transmit and 

connect data from one area to another area in real time. 
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Conclusion : 5G technology helped people to be diagnosed and treated by 

specialists, reduced distribution problems of specialists, increased the opportunity 

to receive and access public health services, and reduced the burden of public 

expenses on medical visits. 5G technology also assisted doctors, nurses or health 

care providers in consulting or meeting to plan for integrated patient care. The 

government could save budget for public health services.

Suggestion : 1) set up Telehealth Portal System or Telemedicine Portal System

 2) set up National Patients Data Center

3) provide every hospital with electronic medical registration system 

4) establish organization system to manage Thailand medical and 

public health system to serve or bring the most benefit from 5G technology

5) review and amend the relevant laws and require the legal joint 

responsibility of the hospitals and relevant personnel. 
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กลุ่มวิชาการที่ 4

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำางาน
 ของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ

ชื่อผู้จัดทำา : นส. ชฎารัตน์ สมทอง นส. ณัฐพัชญ์ บุณยรัตน์วาณิช นพ.ปรเมศวร์ ไตรภพ               

นาย ประพจน์ คล้ายสุบรรณ นาย พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ พลตำารวจตรีหญิง พญ.         

พรเพ็ญ บุนนาค นาง ภิมลภา สันติโชค นพ.ภูดิท พึ่งจันทรเดช พญ.ยิ่งลักษณ์ 

ปัญจวรานุวัตร์ นส. รังสิมา รอดรัศมี ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ นพ.สันติ                          

เอื้อนรเศรษฐ์ นาย สุชิน รัตนศิริวิไล นาย อธิโชค วินทกร  

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

บทคัดย่อ 
วัตุประสงค์ :  1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ

 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาล 

      โรงพยาบาลของรัฐ

วธิดีำาเนนิการวิจยั : เป็นการศึกษาเชิงปรมิาณโดยสำารวจความคิดเหน็ของพยาบาลอยา่งเป็นระบบ 

ตามจำานวนของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลจำานวน 438 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

หาความสมัพนัธข์องตวัแปร ดว้ยค่าสถติ ิOne Way ANOVA และ Independent Samples t-test

ผลการวิจัย : จากการศึกษาพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่                 

ตอนต้น มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนประมาณ 30,001 – 40,000 บาท มีประสบการณ์ทำางานอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี ปฏิบัติงานที่หอ

ผู้ป่วย (Ward) ส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าร้อยละ 50 และมากกว่าร้อยละ 70          

มีสถานท่ีทำางานอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล
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ตามจำานวนของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลจำานวน 438 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

หาความสมัพนัธข์องตวัแปร ดว้ยคา่สถติ ิOne Way ANOVA และ Independent Samples t-test

ผลการวิจัย : จากการศึกษาพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่                 

ตอนต้น มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนประมาณ 30,001 – 40,000 บาท มีประสบการณ์ทำางานอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี ปฏิบัติงานที่หอ

ผู้ป่วย (Ward) ส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าร้อยละ 50 และมากกว่าร้อยละ 70          

มีสถานท่ีทำางานอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล
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ของรัฐอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.4025) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะ   

งานที่มีคุณค่าทางสังคม ด้านสิทธิของตนในองค์การ ด้านโอกาสการพัฒนาศักยภาพขีดความ 

สามารถของตน ด้านการบูรณาการการทำางานร่วมกันและสัมพันธภาพต่อกัน ด้านความมั่นคงและ

ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นสภาพการทำางานทีป่ลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความสมดุลระหวา่ง

ชวีติการทำางานและชวีติสว่นตวั และดา้นการไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและเปน็ธรรม ส่วนปจัจัย

ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ อายุ 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลที่ทำางาน และสถานที่ทำางาน           

ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตรายด้าน                

พบวา่ ปจัจัยดา้นอายกุลุม่อาย ุ41 – 50 ป ีมคีณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัตำา่สดุ ปจัจยัดา้นประสบการณ์

การปฏิบัติงาน พบว่าผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในช่วง 16 – 20 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตตำ่า

สดุ ปจัจัยดา้นแผนกทีป่ฏบัิตงิานพบวา่ ผูท้ีป่ฏบัิตงิานในหอผูป่้วยวกิฤต มรีะดบัคณุภาพชวีติในการ

ทำางานตำา่สดุ ปจัจยัดา้นสงักดัของโรงพยาบาล พยาบาลทีป่ฏบิติังานในสังกดั กระทรวงสาธารณสุข

มีคุณภาพชีวิตตำ่าสุด ปัจจัยด้านสถานที่ของโรงพยาบาลพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของพยาบาลท่ี

ทำางานในโรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัดมีคุณภาพชีวิตตำ่าสุด

สรุป : จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ อยู่ในระดับ

ปานกลาง และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาลของ

รัฐ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลที่ทำางาน และ

สถานที่ทำางาน

ขอ้เสนอแนะ : จากการสมัภาษณก์ลุม่ ผูท้ำาการศกึษาไดข้อ้เสนอเพือ่เปน็แนวทางในการเพิม่คณุภาพ

ชีวิตของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ ดังนี้ พิจารณาการบรรจุพยาบาลจบใหม่ให้เพียงพอกับจำานวน

ผู้ป่วย การต้องขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ควรพิจารณาเพิ่มสิ่งที่เป็นค่าตอบแทน เช่น เพิ่ม            

วันหยุดประจำาปีมากข้ึน ควรเพิ่มสวัสดิการท่ีพักให้กับพยาบาลที่แต่งงานแล้ว เพื่อลดปัญหาเรื่อง

การใช้เวลาในการเดินทาง และความสะดวกในการต้องขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ควร

เพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อลดภาระงานและเพ่ิมความสะดวกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน          

ของพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
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Abstract (#4)
Objectives : 1) To study the quality of work life of nurses in government hospitals.

   2) To study the factors related to the quality of work life of nurses 

    in government hospitals.

Methodology : This quantitative study by systematically exploring the opinions of 

nurses, according to the number of nurses in government hospitals, 438 nurses 

collected data using questionnaires. This study analyzed by descriptive statistics, 

percentage, mean, standard deviation and determine the relationship of variables 

with One Way ANOVA and Independent Samples t-test.

Result : The study indicated that the majority of nurses in government hospitals 

are in the early adulthood age between 20 - 40 years, single status, Bachelor’s 

degree education, an average monthly income about 30,001 – 40,000 bahts, work 

experience in the range of 1 - 5 years, working at the ward and the most of which 

are under the Ministry of Public Health more than 50 percent and more than 70 
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ของรัฐอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.4025) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะ   
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สามารถของตน ด้านการบูรณาการการทำางานร่วมกันและสัมพันธภาพต่อกัน ด้านความมั่นคงและ

ความกา้วหนา้ในงาน ด้านสภาพการทำางานท่ีปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ ดา้นความสมดลุระหวา่ง

ชวีติการทำางานและชวีติส่วนตัว และด้านการได้รับคา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอและเปน็ธรรม สว่นปจัจยั
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ประสบการณ์การปฏิบัติงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลที่ทำางาน และสถานที่ทำางาน           

ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตรายด้าน                
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การปฏิบัติงาน พบว่าผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในช่วง 16 – 20 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตตำ่า

สดุ ปจัจยัดา้นแผนกทีป่ฏบิตังิานพบวา่ ผูท้ีป่ฏบิตังิานในหอผูป่้วยวกิฤต มรีะดบัคณุภาพชีวติในการ

ทำางานตำา่สุด ปจัจัยด้านสังกดัของโรงพยาบาล พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในสงักดั กระทรวงสาธารณสขุ

มีคุณภาพชีวิตตำ่าสุด ปัจจัยด้านสถานที่ของโรงพยาบาลพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของพยาบาลท่ี

ทำางานในโรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัดมีคุณภาพชีวิตตำ่าสุด

สรุป : จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ อยู่ในระดับ
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รัฐ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลที่ทำางาน และ

สถานที่ทำางาน
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experience in the range of 1 - 5 years, working at the ward and the most of which 

are under the Ministry of Public Health more than 50 percent and more than 70 
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percent have workplaces in rural hospitals. The quality of work life of nurses in 

government hospitals is a moderate level (average 3.4025). The average of each 

factor from the highest to the least is social value, their rights in the organization, 

the opportunity to develop their capacity and capabilities, the integration of 

collaboration and relationships in the organization, job security and career 

advancement, safe and healthy working conditions, work - life balance and adequate 

and fair compensation, respectively. The factors that are related to the quality of 

work life of nurses in government hospital are age, work experience, working 

department, affiliated of the working hospital and hospital location at the statistical 

significance level of 0.05. When considering factors related to quality of life in each 

aspect it is found that age group 41 - 50 years have the lowest quality of life. Working 

experience factors found that those who have experience working in the last 16 - 20 

years have the lowest quality of life. Working department factors found that those 

who work in the critical care ward have the lowest quality of work life. Hospital 

affiliation factors found that nurses working under Ministry of Public Health have 

the lowest quality of life. Hospital location factors found that the quality of work 

life of nurses working in public hospitals in the provinces have the lowest quality 

of life.

Conclusion : The quality of work life of nurses in government hospitals is a moderate 

level (average 3.4025). The factors that are related to the quality of work life of 

nurses in government hospital are age, work experience, working department, 

affiliated of the working hospital and hospital location at the statistical significance 

level of 0.05.

Suggestion : The researcher has proposed to be a guideline to increase the quality 

of work life of nurses in government hospitals, as follows: considering the 

amalgamation of new graduating nurse sufficiently for the number of patients, having 

to work beyond office hours should consider adding things as compensation, such 
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as increasing annual holidays, considering increase accommodation welfare for 

married nurses in order to reduce the problem of traveling time and the convenience 

of having to work beyond office hours and should increase technology investment 

in order to reduce workload and increase the convenience and safety of nursing 

operations.
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กลุ่มวิชาการที่ 5

การศึกษาแนวทางการป้องกันวัณโรคในแรงงานต่างด้าว

จังหวัดเชียงราย ตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อผู้จัดทำา : นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี พล.ต.ท. นพ.นพศักดิ์                       

ภูวัฒนเศรษฐ นายบัว แก้วจิตร นพ.ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ นายพรเทพ อินทะชัย 

นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า นางสาวพุทธชาติ พงศ์สุชาติ ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล            

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวาสนา ขวัญเมือง นพ.สุทัศน์ ไชยยศ นางหทัยรัตน์ 

เพชรพนมพร วงษ์ประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาว่าการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเป็นสาเหตุ

   หนึ่งที่ทำาให้อุบัติการณ์วัณโรคในประเทศเพิ่มขึ้น

  2) เพือ่หาแนวทางการปอ้งกนัการแพรก่ระจายของวณัโรคจากผูป้ว่ยตา่งดา้วตาม

   ตะเข็บชายแดนเข้ามาภายในประเทศ อย่างเป็นเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย                 

1) การศึกษาสภาพและปัญหา โดยศึกษาสถานการณ์วัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยใช้ วิธีการ

การศึกษาเชิงเอกสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานควบคุมวัณโรคในจังหวัดเชียงรายในระหว่าง ปี พ.ศ.

2557 -2561 2) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้า

เมืองที่อำาเภอแม่สาย เชียงแสนและเชียงของ, เจ้าหน้าท่ีแรงงานจังหวัดเชียงราย, ผู้ประกอบการ

หรอืนายจา้ง, เจา้หน้าทีบ่รกิารสาธารณสขุ ทัง้ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล โรงพยาบาล

ชุมชน และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
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ผลการศึกษา : 

สถานการณ์วัณโรคในจังหวัดเชียงราย

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 ในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ อัตราการหายของวณัโรค (success 

rate) ในผู้ป่วยต่างด้าวนั้นตำ่ากว่าผู้ป่วยคนไทยอย่างมีนัยสำาคัญ อัตราเสียชีวิต (death rate) อัตรา

การขาดยา (defaulted rate) และอัตราการโอนออก (transfer out rate) ของผู้ป่วยในผู้ป่วย

ตา่งดา้วก็สูงกวา่ผู้ป่วยคนไทยอยา่งมีนยัสำาคัญชัดเจน และการตดิเช้ือวณัโรคในผู้ป่วยแรงงานตา่งดา้ว

นั้นมีความรุนแรง มีเชื้อดื้อยาในอัตราสูง 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มที่เป็นโรคและไม่ได้เป็นโรค

สว่นใหญไ่ม่มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับโรควณัโรค ทัง้อาการของโรค การดำาเนนิโรค พยาธิ

สภาพตลอดจนภยันตรายที่จะเกิดขึ้นหากเป็นโรคหรือหากขาดการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ได้

รบัการตดิตามการรกัษาจากหนว่ยงานสาธารณสขุภาครฐั ซึง่อาจเป็นเพราะความคลาดเคลือ่นทาง

ภาษา ทีอ่ยูท่ีไ่ม่ชัดเจน และการยา้ยทีอ่ยูท่ีท่ำางานบ่อยครัง้ อีกทัง้ใหค้วามสำาคัญกับปัญหาเศรษฐกิจ

ปากท้องมากกว่าปัญหาสุขภาพ 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่ยังมีความคลาดเคลื่อนขององค์ความรู้เก่ียวกับวัณโรค ปัญหาบุคลากรไม่เพียง

พอ และขาดระบบการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการทำาการคัดกรองเชิงรุก 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้าง

ผูป้ระกอบการหรอืนายจา้งมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับวณัโรคในระดบันอ้ยถงึปานกลาง 

ขาดการตดิตามเอ็กซเรยป์อดของแรงงานตา่งดา้วเป็นประจำาทุกปี และขาดการรายงานเม่ือแรงงาน

ของตนย้ายไปทำางานที่อื่น 

ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานแรงงานของอำาเภอและจังหวัด

หนว่ยงานแรงงานของอำาเภอและจงัหวดัยงัมปีญัหาในการเชือ่มตอ่ขอ้มูลจากทัง้ผูป้ระกอบ

การและหน่วยงานรัฐระดับสูง

สรปุผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ : การเคลือ่นยา้ยของแรงงานตา่งดา้วมีโอกาสแพรก่ระจายเช้ือ

วัณโรคสู่ประชาชนรอบข้างทั้งคนไทยและชาวต่างด้าว อีกทั้งเพิ่มอุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคชนิด

ดื้อยา รัฐบาลควรผลักดันนโยบายเชิงรุก โดยการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พัฒนาระบบ

การคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง ปรับปรุงการเข้าถึงบริการตรวจรักษา และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมในการป้องกันการแพร่กระจายของวัณโรค 
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กลุ่มวิชาการที่ 5

การศึกษาแนวทางการป้องกันวัณโรคในแรงงานต่างด้าว

จังหวัดเชียงราย ตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อผู้จัดทำา : นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี พล.ต.ท. นพ.นพศักด์ิ                       

ภูวัฒนเศรษฐ นายบัว แก้วจิตร นพ.ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ นายพรเทพ อินทะชัย 

นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า นางสาวพุทธชาติ พงศ์สุชาติ ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล            

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวาสนา ขวัญเมือง นพ.สุทัศน์ ไชยยศ นางหทัยรัตน์ 

เพชรพนมพร วงษ์ประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาว่าการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเป็นสาเหตุ

   หนึ่งที่ทำาให้อุบัติการณ์วัณโรคในประเทศเพิ่มขึ้น

  2) เพือ่หาแนวทางการปอ้งกนัการแพรก่ระจายของวณัโรคจากผูป้ว่ยตา่งดา้วตาม

   ตะเข็บชายแดนเข้ามาภายในประเทศ อย่างเป็นเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 2 ข้ันตอน ประกอบด้วย                 

1) การศึกษาสภาพและปัญหา โดยศึกษาสถานการณ์วัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยใช้ วิธีการ

การศึกษาเชิงเอกสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานควบคุมวัณโรคในจังหวัดเชียงรายในระหว่าง ปี พ.ศ.

2557 -2561 2) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้า

เมืองที่อำาเภอแม่สาย เชียงแสนและเชียงของ, เจ้าหน้าท่ีแรงงานจังหวัดเชียงราย, ผู้ประกอบการ

หรือนายจ้าง, เจา้หน้าทีบ่ริการสาธารณสุข ทัง้ระดับโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล โรงพยาบาล

ชุมชน และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
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ผลการศึกษา : 

สถานการณ์วัณโรคในจังหวัดเชียงราย

ในช่วงป ีพ.ศ. 2557 - 2561 ในจงัหวดัเชยีงราย พบวา่ อตัราการหายของวณัโรค (success 

rate) ในผู้ป่วยต่างด้าวนั้นตำ่ากว่าผู้ป่วยคนไทยอย่างมีนัยสำาคัญ อัตราเสียชีวิต (death rate) อัตรา

การขาดยา (defaulted rate) และอัตราการโอนออก (transfer out rate) ของผู้ป่วยในผู้ป่วย

ตา่งดา้วกส็งูกวา่ผูป้ว่ยคนไทยอยา่งมีนยัสำาคญัชดัเจน และการตดิเชือ้วณัโรคในผูป้ว่ยแรงงานตา่งดา้ว

นั้นมีความรุนแรง มีเชื้อดื้อยาในอัตราสูง 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มที่เป็นโรคและไม่ได้เป็นโรค

สว่นใหญไ่มม่คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรควณัโรค ทัง้อาการของโรค การดำาเนนิโรค พยาธิ

สภาพตลอดจนภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนหากเป็นโรคหรือหากขาดการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ได้

รบัการตดิตามการรกัษาจากหนว่ยงานสาธารณสขุภาครฐั ซึง่อาจเปน็เพราะความคลาดเคลือ่นทาง

ภาษา ทีอ่ยูท่ีไ่ม่ชดัเจน และการยา้ยทีอ่ยูท่ีท่ำางานบอ่ยครัง้ อกีทัง้ใหค้วามสำาคญักบัปญัหาเศรษฐกจิ

ปากท้องมากกว่าปัญหาสุขภาพ 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่ยังมีความคลาดเคลื่อนขององค์ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค ปัญหาบุคลากรไม่เพียง

พอ และขาดระบบการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการทำาการคัดกรองเชิงรุก 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้าง

ผูป้ระกอบการหรอืนายจา้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัวณัโรคในระดบันอ้ยถงึปานกลาง 

ขาดการตดิตามเอก็ซเรยป์อดของแรงงานตา่งดา้วเปน็ประจำาทกุป ีและขาดการรายงานเมือ่แรงงาน

ของตนย้ายไปทำางานที่อื่น 

ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานแรงงานของอำาเภอและจังหวัด

หนว่ยงานแรงงานของอำาเภอและจงัหวดัยงัมปีญัหาในการเชือ่มตอ่ขอ้มูลจากท้ังผู้ประกอบ

การและหน่วยงานรัฐระดับสูง

สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ : การเคลือ่นยา้ยของแรงงานตา่งดา้วมโีอกาสแพรก่ระจายเชือ้

วัณโรคสู่ประชาชนรอบข้างทั้งคนไทยและชาวต่างด้าว อีกทั้งเพิ่มอุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคชนิด

ดื้อยา รัฐบาลควรผลักดันนโยบายเชิงรุก โดยการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พัฒนาระบบ

การคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง ปรับปรุงการเข้าถึงบริการตรวจรักษา และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมในการป้องกันการแพร่กระจายของวัณโรค 
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Abstract (5)
Prevention of tuberculosis in foreign workers

in Chiang Rai province according to good
governance principles.

Authors : Students in Certificate Course in Good Governance for Medical 

  Executives, King Prajadhipok’s Institute and the Medical Council of 

  Thailand, Class 7, Group 5

Advisor : Prof. Viratt Panichabhongse, M.D.

Abstract (#5)
Objectives :  1) To study the immigration of the foreign workers is one of the 

   reasons that increase the incidence of tuberculosis in Thailand.

  2) To propose the guidelines for prevention of the spread of 

   tuberculosis from foreign workers using good governance principles.

Methodology : A descriptive study was performed in 2 steps. First step was to 

review the data about tuberculosis epidemiology in Chiang Rai during the year 2014 

to 2018. Second step was to interview the stakeholder who work in Chiang Rai 

province including immigration officers, labor officers, employers and public health 

officers. The interview questions were focus on their opinion about the tuberculosis 

prevention and treatment system and how to improve it.

Results : 

Tuberculosis situation in Chiang Rai province

During the year 2014 to 2018 the tuberculosis treatment success rate was 
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significantly lower among foreign patients than that of Thai patients. The death rate, 

defaulted rate, and transfer out rate were also significantly higher among foreign 

patients. 

Information from stakeholder interview Foreign worker

We found that most of the foreign workers have few knowledge about 

tuberculosis including symptoms, disease progression and prognosis. The follow up 

rate among the foreign patients was low because the ineffective hospital follow up 

system, low patient concern on their disease, and language barrier. 

Immigration officer

We found that the Immigration officers have few knowledge about 

tuberculosis. There were insufficient personnel who respond to tuberculosis control 

and lack of effective data collection system. 

Employer

We found that the employer have low to moderate level of knowledge 

about tuberculosis. The rate of chest x-ray screening for tuberculosis among the 

foreign worker was still low and the tuberculosis follow up system for the foreign 

patient was ineffective.

Labor officer

We found that there is a problem in data connection system between the 

district and province labor departments, and the Ministry of Public Health. 

Conclusion and suggestion : The immigration of the foreign workers is one of the 

reasons that increased the incidence of tuberculosis and drug resistance tuberculosis 

in Thailand. Thai government should create the proactive tuberculosis control policy 

to promote the effective tuberculosis screening for high risk population and treatment 

system. Efficient tuberculosis data center is needed to improve the tuberculosis 

control in Thailand.
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กลุ่มวิชาการที่ 6

ข้อเสนอเพื่อป้องกันผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพจิต
เด็กและเยาวชนในสังคมไทย

ชื่อผู้จัดทำา : พญ.จัญจุรี สมาธิ อัศวุตมางกุร นายโชคชัย คุณาวัฒน์ นส.ทิพอุษา อุทยานานนท์ 

นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา นพ.นพรัตน์ โง้วจุงดี นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์                    

นพ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี นางวิลาวัลย์ ผุดผ่อง นส.ศิริพร ยอดวานิช นพ.สมัย                         

ศิริทองถาวร นายสุชาติ ชวางกูร นางสุภาวดี ขีดขิน นายสุเมธ ศิริพรพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเด็กติดเกม 

วิธีดำาเนินการวิจัย : ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา โดยวิธีแบบสอบถามที่ทำาการสุ่มตัวอย่าง

แบบกำาหนดคุณสมบัติ (criterion sampling) ของประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) แพทย์ 

นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ 3) ผู้ปกครอง จากนั้นจะนำามาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)                

พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และนำาเสนอด้วยค่าความถี่ (frequency) ในแต่ละประเด็น

เนื้อหา 

ผลการวิจัย : ผลการศึกษาพบว่า แพทย์มีความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบทางการติดเกม

อิเล็กทรอนิกส์ในเด็กและเยาวชนในสังคมไทยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมาคือ ผู้บริหาร

และผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 92.98 และ 74.20 ตามลำาดับ โดยแพทย์มีความเห็นว่า การติดเกม

เป็นปัญหาสุขภาพจิตสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.48 รองลงมาคือ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง คิดเป็น

รอ้ยละ 80.7 และ 62.9 ตามลำาดบั โดยสาเหตท่ีุกลุม่เปา้หมายท้ัง 3 กลุม่ คดิวา่ทำาใหเ้ดก็และเยาวชน

ติดเกมเป็นอันดับที่ 1 คือ ครอบครัว อันดับที่ 2 คือ สื่อและเทคโนโลยี ส่วนอันดับที่ 3 มีความ           

แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผลกระทบต่อการติดเกมของเด็กและ
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เยาวชนพบวา่ แพทยแ์ละผูป้กครองมคีวามเหน็วา่การตดิเกมสง่ผลกระทบตอ่ตนเองสงูทีส่ดุ คดิเปน็

ร้อยละ 50 และ 32.26 ตามลำาดับ ส่วนผู้บริหารมีความเห็นว่าการติดเกมส่งผลกระทบต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.42 นอกจากนี้พบว่า แพทย์และผู้บริหาร มี            

ความเหน็วา่ “อีสปอรต์” หรอืการแขง่ขนัวดิโีอเกมชิงรางวลัจดัเป็นกีฬา คิดเป็นรอ้ยละ 48.15 และ 

52.63 ตามลำาดับ ส่วนผู้ปกครองมีความเห็นว่าไม่จัดว่าเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 62.90 และพบว่า 

ทั้งแพทย์ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีความเห็นว่าการส่งเสริมอีสปอร์ตมีผลกระทบต่อวัยรุ่นสูงที่สุด 

คิดเป็นรอ้ยละ 31.49, 43.86 และ 22.58 ตามลำาดบั โดยทัง้แพทย ์ผูบ้รหิาร และผูป้กครอง มีความ

เห็นสอดคล้องกันว่า มีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีรัฐควรกำากับดูแลธุรกิจเกมดิจิทัล การจัดแข่งขัน                

อีสปอร์ต และหลักสูตรการศึกษาดิจิทัลมีเดียอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 81.48, 87.72 และ 

83.86 ตามลำาดับ โดยแพทย์และผู้บริหารมีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งสูงท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 29.76 และ 8.78 ตามลำาดบั ส่วนผู้ปกครองใหค้วามเหน็วา่ สถาบัน

ครอบครัวเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพจิต

เด็กและเยาวชนในสังคมไทยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.11

สรุป : จากแบบสอบถามทุกกลุ่มและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่า มีความจำาเป็นอย่างเร่งด่วน

ที่ภาครัฐควรกำากับดูแลธุรกิจเกมดิจิทัล โดยยังไม่มีความแน่ใจว่าหน่วยงานใดควรจะเป็นผู้รับผิด

ชอบและจดัการเรือ่งนีโ้ดยตรง ทำาใหช้ะลอขัน้ตอนในการเตรยีมกระบวนการรบัมอืและแกไ้ขปญัหา

เด็กติดเกมของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ: จากการศึกษาทำาใหไ้ดข้อ้เสนอดงันี ้1) การออกมาตรการควบคุมกำากับดแูลโดยภาค

รัฐ ได้แก่ ออกกฎหมายให้มีการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเกมและกำาหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้รอง

นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสังคมเป็นผู้กำากับดูแล มีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และกระทรวงสาธารณสขุ 

เปน็ผูร้บัผดิชอบและดำาเนนิการเกีย่วกบัปญัหาของเกมอเิลก็ทรอนกิสต์อ่สขุภาพจติเดก็และเยาวชน

ไทย 2) การดำาเนนิการจากแพทยแ์ละนกัวชิาการทีเ่ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การจดัลำาดบัการศึกษาวจิยัและ

แนวทางการส่งเสริมป้องกัน รักษาเด็กที่เจ็บป่วยจากการติดเกมอิเล็กทรอนิกส์โดยเร่งด่วน 3) การ

ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการจัดกิจกรรมร่วมกันให้แก่โรงเรียนและผู้ปกครอง สื่อมวลชนให้ข้อมูล

แยกแยะ ข้อดีและจุดอ่อนของระบบเกมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปิดกั้น 4) ให้ภาคเอกชนรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่ผลิตและจำาหน่ายพร้อมทั้งจัดเรตติ้งให้เหมาะสมกับอายุของ             

ผู้เล่นเกม
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กลุ่มวิชาการที่ 6

ข้อเสนอเพื่อป้องกันผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพจิต
เด็กและเยาวชนในสังคมไทย

ชื่อผู้จัดทำา : พญ.จัญจุรี สมาธิ อัศวุตมางกุร นายโชคชัย คุณาวัฒน์ นส.ทิพอุษา อุทยานานนท์ 

นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา นพ.นพรัตน์ โง้วจุงดี นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์                    

นพ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี นางวิลาวัลย์ ผุดผ่อง นส.ศิริพร ยอดวานิช นพ.สมัย                         

ศิริทองถาวร นายสุชาติ ชวางกูร นางสุภาวดี ขีดขิน นายสุเมธ ศิริพรพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเด็กติดเกม 

วิธีดำาเนินการวิจัย : ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา โดยวิธีแบบสอบถามที่ทำาการสุ่มตัวอย่าง

แบบกำาหนดคุณสมบัติ (criterion sampling) ของประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) แพทย์ 

นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ 3) ผู้ปกครอง จากนั้นจะนำามาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)                

พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และนำาเสนอด้วยค่าความถี่ (frequency) ในแต่ละประเด็น

เนื้อหา 

ผลการวิจัย : ผลการศึกษาพบว่า แพทย์มีความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบทางการติดเกม

อิเล็กทรอนิกส์ในเด็กและเยาวชนในสังคมไทยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมาคือ ผู้บริหาร

และผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 92.98 และ 74.20 ตามลำาดับ โดยแพทย์มีความเห็นว่า การติดเกม

เป็นปัญหาสุขภาพจิตสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.48 รองลงมาคือ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง คิดเป็น

รอ้ยละ 80.7 และ 62.9 ตามลำาดบั โดยสาเหตทุีก่ลุม่เป้าหมายท้ัง 3 กลุม่ คดิวา่ทำาให้เดก็และเยาวชน

ติดเกมเป็นอันดับที่ 1 คือ ครอบครัว อันดับที่ 2 คือ สื่อและเทคโนโลยี ส่วนอันดับที่ 3 มีความ           

แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผลกระทบต่อการติดเกมของเด็กและ
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เยาวชนพบวา่ แพทยแ์ละผูป้กครองมคีวามเหน็วา่การติดเกมสง่ผลกระทบต่อตนเองสงูทีส่ดุ คดิเปน็

ร้อยละ 50 และ 32.26 ตามลำาดับ ส่วนผู้บริหารมีความเห็นว่าการติดเกมส่งผลกระทบต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.42 นอกจากนี้พบว่า แพทย์และผู้บริหาร มี            

ความเหน็วา่ “อสีปอรต์” หรอืการแขง่ขนัวดิโีอเกมชงิรางวลัจดัเปน็กฬีา คดิเปน็รอ้ยละ 48.15 และ 

52.63 ตามลำาดับ ส่วนผู้ปกครองมีความเห็นว่าไม่จัดว่าเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 62.90 และพบว่า 

ทั้งแพทย์ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีความเห็นว่าการส่งเสริมอีสปอร์ตมีผลกระทบต่อวัยรุ่นสูงที่สุด 

คดิเปน็รอ้ยละ 31.49, 43.86 และ 22.58 ตามลำาดับ โดยทัง้แพทย ์ผูบ้ริหาร และผู้ปกครอง มคีวาม

เห็นสอดคล้องกันว่า มีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีรัฐควรกำากับดูแลธุรกิจเกมดิจิทัล การจัดแข่งขัน                

อีสปอร์ต และหลักสูตรการศึกษาดิจิทัลมีเดียอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 81.48, 87.72 และ 

83.86 ตามลำาดับ โดยแพทย์และผู้บริหารมีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งสูงทีสุ่ด คดิเปน็รอ้ยละ 29.76 และ 8.78 ตามลำาดบั สว่นผูป้กครองใหค้วามเหน็วา่ สถาบนั

ครอบครัวเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพจิต

เด็กและเยาวชนในสังคมไทยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.11

สรุป : จากแบบสอบถามทุกกลุ่มและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่า มีความจำาเป็นอย่างเร่งด่วน

ที่ภาครัฐควรกำากับดูแลธุรกิจเกมดิจิทัล โดยยังไม่มีความแน่ใจว่าหน่วยงานใดควรจะเป็นผู้รับผิด

ชอบและจดัการเรือ่งนีโ้ดยตรง ทำาใหช้ะลอขัน้ตอนในการเตรียมกระบวนการรบัมอืและแกไ้ขปญัหา

เด็กติดเกมของประเทศไทย 

ขอ้เสนอแนะ: จากการศกึษาทำาใหไ้ดข้อ้เสนอดงันี ้1) การออกมาตรการควบคมุกำากบัดแูลโดยภาค

รัฐ ได้แก่ ออกกฎหมายให้มีการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเกมและกำาหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้รอง

นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสังคมเป็นผู้กำากับดูแล มีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข 

เปน็ผูร้บัผดิชอบและดำาเนินการเกีย่วกบัปัญหาของเกมอเิลก็ทรอนกิสต์อ่สขุภาพจติเดก็และเยาวชน

ไทย 2) การดำาเนนิการจากแพทยแ์ละนกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่การจดัลำาดบัการศกึษาวจิยัและ

แนวทางการส่งเสริมป้องกัน รักษาเด็กที่เจ็บป่วยจากการติดเกมอิเล็กทรอนิกส์โดยเร่งด่วน 3) การ

ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการจัดกิจกรรมร่วมกันให้แก่โรงเรียนและผู้ปกครอง สื่อมวลชนให้ข้อมูล

แยกแยะ ข้อดีและจุดอ่อนของระบบเกมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปิดกั้น 4) ให้ภาคเอกชนรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่ผลิตและจำาหน่ายพร้อมทั้งจัดเรตติ้งให้เหมาะสมกับอายุของ             

ผู้เล่นเกม
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Abstract (6)
Proposals to prevent the impact of 
electronic games on mental health, 
children and youth in Thai society.

Authors : Students in Certificate Course in Good Governance for Medical Executives, 

King Prajadhipok’s Institute and the Medical Council of Thailand, Class 

7, Group 6

Advisor : Assoc. Prof. Dr. Prasobsri Ungthavorn

Abstract (#6)
Objectives : To find recommendations to relevant organizations to solve the problem 

of children with games. The study gathered suggestions from various organizations 

as well as comments from experts and parents of children with games. These will 

help to provide suggestions that can solve the problem of children with the game 

appropriately.

Methodology : Use descriptive study model by questionnaires that were randomly 

assigned to the sampling criteria of three groups of population, including 1) executives, 

2) doctors, researchers and experts 3) parents. Then, the data will be analyzed by 

using content analysis method and shown in frequency in each content issue.

Result : The study indicated that doctor group has the highest awareness in problems 

and impacts of electronic games in children and the youth in Thai society, which 

accounted for 96.3%, followed by the executive group and parent group, 92.98% 
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and 74.20% respectively. Meanwhile, 81.48% of the doctor group, 80.7% of executives 

group, 62.9% of parent group believe that game could be considered as mental 

disorder problem. Every group of population believe that family is the most critical 

cause and media and technology is the second critical cause. Additionally, from 

the interview about impact of game addiction, doctor and parent groups believe 

that the addiction problem is likely to give an impact to themselves (50% and 

32.26% respectively). However, more than 68.42% of the executive group think that 

the addiction problem could affect themselves, family and society. Moreover, 

48.15% of parent group and 52.63% of executive group believe that “E-sport” or 

game competition could be considered as a sport. Parents are of the opinion that 

it is not considered a sport, accounted for 62.90 percent. And found that both 

doctors, executives and parents are of the opinion that promoting e-sports has the 

highest impact on teenagers, accounted for 31.49%, 43.86% and 22.58% respectively. 

However, parent group is against this idea (62.99%). In addition, every group believe 

that teenager is the group which could be affected by E-sport (31.48%, 43.86% and 

22.58% of doctor, executive and parent group respectively). Moreover, every groups 

agree that it is an urgent need for the government should supervise digital game 

business, control E-sport competition, and provide systematic digital media education 

(81.48%, 87.72%, and 83.86% of doctor, executive and parent group, respectively). 

Doctor and executive group suggest that Ministry of Education should be the one 

who take responsibility in solving game addition problem (29.76% and 8.78% 

respectively). While, the parent group recommend that family institution is the most 

crucial in solving game addition problem (37.11%).

Conclusion : From the study, all groups agree that the government urgently need 

to control game and develop responsible sector. 

Suggestion : The proposal was made as follows: 1) Issuance of measures to control 

and supervise by the government, such as issuing laws to control matters relating 

to the game and to be designated as a national agenda. Deputy Prime Minister 
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and 74.20% respectively. Meanwhile, 81.48% of the doctor group, 80.7% of executives 

group, 62.9% of parent group believe that game could be considered as mental 

disorder problem. Every group of population believe that family is the most critical 

cause and media and technology is the second critical cause. Additionally, from 

the interview about impact of game addiction, doctor and parent groups believe 

that the addiction problem is likely to give an impact to themselves (50% and 

32.26% respectively). However, more than 68.42% of the executive group think that 

the addiction problem could affect themselves, family and society. Moreover, 

48.15% of parent group and 52.63% of executive group believe that “E-sport” or 

game competition could be considered as a sport. Parents are of the opinion that 

it is not considered a sport, accounted for 62.90 percent. And found that both 

doctors, executives and parents are of the opinion that promoting e-sports has the 

highest impact on teenagers, accounted for 31.49%, 43.86% and 22.58% respectively. 

However, parent group is against this idea (62.99%). In addition, every group believe 

that teenager is the group which could be affected by E-sport (31.48%, 43.86% and 

22.58% of doctor, executive and parent group respectively). Moreover, every groups 

agree that it is an urgent need for the government should supervise digital game 

business, control E-sport competition, and provide systematic digital media education 

(81.48%, 87.72%, and 83.86% of doctor, executive and parent group, respectively). 

Doctor and executive group suggest that Ministry of Education should be the one 

who take responsibility in solving game addition problem (29.76% and 8.78% 

respectively). While, the parent group recommend that family institution is the most 

crucial in solving game addition problem (37.11%).

Conclusion : From the study, all groups agree that the government urgently need 

to control game and develop responsible sector. 

Suggestion : The proposal was made as follows: 1) Issuance of measures to control 

and supervise by the government, such as issuing laws to control matters relating 

to the game and to be designated as a national agenda. Deputy Prime Minister 
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responsible for social responsibility is the supervisor. The Ministry of Education, 

Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Economy and 

Society and the Ministry of Public Health are responsible for and dealing with the 

problems of electronic games on mental health, children and youth in Thailand. 2) 

Proceedings from related physicians and scholars, including ranking, education, 

research, and preventive guidelines keeping children who are sick from being addicted 

to electronic games urgently. 3) Providing information or joint activities for schools 

and parents. Media provide information for advantages and disadvantages of 

electronic game systems are not blocked. 4) Allowing the private sector to be 

responsible for society by providing information about the games that are produced 

and sold along with organizing ratings to suit the age of the game players.
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กลุ่มวิชาการที่ 7

ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมดิจิทัล ต่อผลการเรียน 
ภาวะสุขภาพจิต และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล : ศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนที่มีการใช้

โทรศัพท์มือถือโดยอิสระในโรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่อนุญาต
ให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน

ชื่อผู้จัดทำา : นพ.กมิล ปั้นประสงค์ นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ นายชนะ ผาสุกสกุล พญ.ดวงพร 

ปิณจีเสคิกุล นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ นางพรสรรค์                   

กำาลังเอก นายพทัิกษ ์อบสุวรรณ นายวศิิษฐ ์ชวลิตานนท์ นพ.สมบัต ิสธนเสาวภาคย ์

นพ.สุเทพ เพชรมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กิตติมา บุนนาค

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :   1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้สื่อสังคมดิจิทัล ผลการเรียน ภาวะ

สุขภาพจิตและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระหว่างโรงเรียนที่มีน

โยบายให้ใช้โทรศัพท์มือถือโดยอิสระและโรงเรียนท่ีไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์

มือถือในโรงเรียน 

                     2) เพือ่ศกึษาถงึผลของระยะเวลาและประเภทของสือ่สงัคมดจิทิลั ตอ่ผลการเรยีน 

ภาวะสุขภาพจิตและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

วิธีดำาเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง (cross-sectional analytic study) 

เปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัดา้นตา่ง ๆ  ระหวา่งนกัเรยีนในโรงเรยีนทีม่นีโยบายใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืโดยอสิระ

และโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน
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ผลการวิจัย : ในด้านเวลาที่ใช้สื่อดิจิทัล ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้สื่อดิจิทัลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 

5.84 ชั่วโมงในวันเรียนหนังสือ และ 13.13 ชั่วโมงในวันหยุดหรือปิดเทอม โดยใช้เวลามากที่สุดกับ

การเล่นเกมส์ ในส่วนของเวลาโดยรวมที่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มโรงเรียนใช้สื่อดิจิทัล พบว่าใช้เวลาโดย

รวมกับสื่อดิจิทัลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ในดา้นผลการเรยีน นโยบายการหา้มใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในโรงเรยีน มผีลใหผ้ลการเรยีนของ

นกัเรยีนในโรงเรยีนดขีึน้จรงิอยา่งมนียัสำาคญั เมือ่เทียบกบัผลการเรียนของเดก็กลุม่เดียวกนัในปกีาร

ศึกษาก่อนมีนโยบายดงักลา่วบังคบัใชใ้นโรงเรยีน และเมือ่เทยีบกบัโรงเรยีนทีอ่นญุาตใหใ้ชโ้ทรศพัท์

มือถือได้อย่างอิสระในโรงเรียน ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้สื่อดิจิทัลโดยรวมทั้งวันเรียนและวันหยุด มีความ

สัมพันธ์ในเชิงบวกต่อผลการเรียนในช่วงปัจจุบัน ค่าคะแนนเฉลี่ย GPAX และผลต่างของผล                 

การเรียนปัจจุบันกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือนักเรียนท่ีใช้เวลาโดยรวมกับส่ือดิจิทัลมาก มีผล

การเรียนดีกว่าและสามารถทำาผลการเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ดีกว่า

ในด้านสุขภาพจิตและสัมพันธภาพกับคนรอบตัว นักเรียนในโรงเรียนที่มีนโยบายการห้าม

ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับการมีสุขภาพจิตที่ดีกว่า โดยเฉพาะมีอาการนอนไม่

หลับและอาการทางกายน้อยกว่า มีสัมพันธภาพของนักเรียนกับผู้ปกครอง และนักเรียนกับเพ่ือน  

ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนที่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างอิสระในโรงเรียน ในแง่ของการใช้

เวลากับสื่อดิจิทัลนั้น การใช้เวลามากกับสื่อดิจิทัลในบางประเภท เช่น การโทร การดูหนัง ฟังเพลง 

และการค้นคว้าข้อมูลวันหยุด มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตไม่ดี นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้

เวลากับการโทร การใช้ snapchat / facebook และการเล่นเกมส์ มีความสัมพันธ์กับการมีปัญหา

สัมพันธภาพกับคนรอบตัว

สรุปและข้อเสนอแนะ : ในสถานการณ์และบริบทของกระบวนการศึกษาในปัจจุบันนี้ คณะผู้วิจัย

เห็นด้วยกับนโยบายการงดใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียน เนื่องจาก สามารถทำาให้นักเรียนมี           

ผลการเรียนดีขึ้นได้จริง อีกทั้งเสริมเรื่องทักษะทางสังคม สัมพันธภาพกับคนรอบตัว อย่างไรก็ดี           

การศกึษานีไ้มพ่บวา่การจำากดัชว่งเวลาโดยรวมในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในจะทำาใหผ้ลการเรยีนดีขึน้ 

น่ันคือ การเรียนที่ดีขึ้นในโรงเรียนที่งดใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียน น่าจะเป็นผลมาจากการ

บริหารเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม ไม่ใช่ลดเวลาใช้ แต่มีช่วงใช้และมีช่วงหยุดพัก

เพื่อมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ๆอย่างเต็มที่ ในทางตรงข้าม ผู้ที่ใช้

สือ่ดจิิทลั(ผา่นโทรศพัทม์อืถอื)เป็นเวลานาน พบวา่มผีลการเรยีนดกีวา่ เน่ืองจากการใชส้ือ่ดจิทิลันัน้ 

ส่งผลด้านบวกต่อทักษะชีวิตและพัฒนาการทำางานของสมองที่เรียกว่า computational thinking 
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ที่จำาเป็นยิ่งในโลกปัจจุบัน เด็กกลุ่มดิจิทัลเนทีฟจะต้องเข้าถึงและคุ้นเคยกับสื่อดิจิทัล เพื่อให้เกิด

ความรู้ในด้าน digital literacy เพื่อเรียนรู้ทักษะในการทำางานและการพัฒนาตนเองในอนาคต 

ปัญหาที่เกิดในปัจจุบันคือ เด็กไทยของเราเรียนรู้สื่อชนิดต่าง ๆ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือจาก

กลุ่มเพื่อน ซึ่งปราศจากการแนะนำาอย่างถูกต้อง และเป็นการใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก หาก

สามารถเปลีย่นเปน็การนำาหลกัสตูรการเรยีนมาปรบัเปลีย่นกระบวนการหรอืวธิกีารสอน ใหส้ามารถ

ประสานการพัฒนา computational thinking และ digital literacy โดยใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จริง ก็อาจไม่มี

ความจำาเป็นทีต่อ้งมีนโยบายงดใชโ้ทรศพัท์มือถอืในโรงเรยีนอกีตอ่ไป สำาหรบัสถานการณปั์จจบัุนนี ้

หากโรงเรียนไทยจะมีบางวิชาที่สามารถนำา digital literacy ใช้ประกอบกับเนื้อหารายวิชาได้ ควร

ให้การสนับสนุนและสามารถยกเว้นกฎการงดใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนได้เป็นกรณีไป การห้าม

เด็กใช้สื่อดิจิทัลนั้น อาจเป็นการขัดขวางการพัฒนาทักษะอันจำาเป็นที่จะก้าวไปกับโลกยุคปัจจุบัน 

ผูใ้หญค่วรรูแ้ละกา้วตามทันการเปลีย่นแปลงของโลกและเทคโนโลยีเช่นกนั การปรบัเปลีย่นทศันคติ

ใหเ้ป็นกลาง มองเหน็ทัง้ดา้นบวกและลบ จะทำาใหเ้กิดการแนะนำาแนวทางและการบรหิารเวลาการ

ใช้สื่อที่เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย 

อยา่งไรก็ด ีแม้การใช้สือ่ดจิทิลัจะมีความจำาเป็นยิง่ตอ่การพฒันาการทำางานของสมอง ทกัษะ

ชวีติและทกัษะการทำางานในโลกปจัจบุนั แตพ่งึตระหนกัวา่การใชเ้วลากบัสือ่ดจิทิลัมากมผีลกระทบ

ทางลบต่อภาวะสุขภาพจิตและสัมพันธภาพเช่นกัน การปรับการใช้สื่อดิจิทัลให้มีความสมดุลและ

เหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำาคัญเพื่อทำาให้การใช้สื่อดิจิทัลเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ที่จะเป็นอนาคต

ของประเทศต่อไป
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รวมกับสื่อดิจิทัลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ในดา้นผลการเรยีน นโยบายการหา้มใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในโรงเรยีน มผีลใหผ้ลการเรยีนของ

นกัเรียนในโรงเรยีนดีข้ึนจริงอยา่งมนียัสำาคญั เมือ่เทยีบกบัผลการเรยีนของเดก็กลุม่เดยีวกนัในปกีาร
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สัมพันธภาพกับคนรอบตัว

สรุปและข้อเสนอแนะ : ในสถานการณ์และบริบทของกระบวนการศึกษาในปัจจุบันนี้ คณะผู้วิจัย

เห็นด้วยกับนโยบายการงดใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียน เนื่องจาก สามารถทำาให้นักเรียนมี           
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การศกึษานีไ้มพ่บวา่การจำากดัชว่งเวลาโดยรวมในการใชโ้ทรศพัท์มอืถือในจะทำาใหผ้ลการเรยีนดขีึน้ 
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เพื่อมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ๆอย่างเต็มที่ ในทางตรงข้าม ผู้ที่ใช้

สือ่ดจิทิลั(ผา่นโทรศพัทม์อืถอื)เปน็เวลานาน พบวา่มผีลการเรยีนดกีวา่ เน่ืองจากการใชส้ือ่ดจิิทลันัน้ 

ส่งผลด้านบวกต่อทักษะชีวิตและพัฒนาการทำางานของสมองที่เรียกว่า computational thinking 
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ที่จำาเป็นยิ่งในโลกปัจจุบัน เด็กกลุ่มดิจิทัลเนทีฟจะต้องเข้าถึงและคุ้นเคยกับสื่อดิจิทัล เพื่อให้เกิด

ความรู้ในด้าน digital literacy เพื่อเรียนรู้ทักษะในการทำางานและการพัฒนาตนเองในอนาคต 

ปัญหาที่เกิดในปัจจุบันคือ เด็กไทยของเราเรียนรู้สื่อชนิดต่าง ๆ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือจาก

กลุ่มเพื่อน ซึ่งปราศจากการแนะนำาอย่างถูกต้อง และเป็นการใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก หาก

สามารถเปลีย่นเป็นการนำาหลกัสตูรการเรยีนมาปรบัเปลีย่นกระบวนการหรอืวธิกีารสอน ใหส้ามารถ

ประสานการพัฒนา computational thinking และ digital literacy โดยใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จริง ก็อาจไม่มี

ความจำาเปน็ทีต่อ้งมนีโยบายงดใชโ้ทรศพัทมื์อถอืในโรงเรียนอกีต่อไป สำาหรับสถานการณป์จัจุบนันี ้

หากโรงเรียนไทยจะมีบางวิชาที่สามารถนำา digital literacy ใช้ประกอบกับเนื้อหารายวิชาได้ ควร

ให้การสนับสนุนและสามารถยกเว้นกฎการงดใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนได้เป็นกรณีไป การห้าม

เด็กใช้สื่อดิจิทัลนั้น อาจเป็นการขัดขวางการพัฒนาทักษะอันจำาเป็นท่ีจะก้าวไปกับโลกยุคปัจจุบัน 

ผูใ้หญค่วรรูแ้ละก้าวตามทันการเปลีย่นแปลงของโลกและเทคโนโลยีเช่นกนั การปรบัเปลีย่นทศันคติ

ใหเ้ปน็กลาง มองเหน็ทัง้ดา้นบวกและลบ จะทำาใหเ้กดิการแนะนำาแนวทางและการบริหารเวลาการ

ใช้สื่อที่เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย 

อยา่งไรกด็ ีแมก้ารใชส้ือ่ดจิทัิลจะมคีวามจำาเปน็ยิง่ตอ่การพฒันาการทำางานของสมอง ทกัษะ

ชวีติและทกัษะการทำางานในโลกปัจจบัุน แตพ่งึตระหนกัวา่การใชเ้วลากบัสือ่ดิจทิลัมากมผีลกระทบ

ทางลบต่อภาวะสุขภาพจิตและสัมพันธภาพเช่นกัน การปรับการใช้สื่อดิจิทัลให้มีความสมดุลและ

เหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำาคัญเพื่อทำาให้การใช้สื่อดิจิทัลเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ที่จะเป็นอนาคต

ของประเทศต่อไป
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Abstract (7)
Impact of Digital Society to Education, 

Mental Health and Interpersonal Relationship: 
Comparative Study between Junior 

High School Students in the School with and
without the Policy of Mobile Phone Restriction

Authors : Students in Course in Good Governance for Medical Executives, 

 King Prajathipok’s Institute and the Medical Council of Thailand, 

 Class 7 , Group 7

Advisor : Miss Kittima Boonnak 

Abstract (#7)
Objectives : 1) to study and compare the time spent in digital communication 

   devices, academic performance, mental health, and interpersonal 

   relationships among students from a school with a policy that 

   prohibits mobile phone use and another school without such 

   a policy.

  2) to study and compare the different effect on academic 

   performance, mental health, and interpersonal relationships 

   among students spending different time duration in digital 

   communication devices
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Methodology : A cross-sectional analytic study was performed in students from              

2 schools ; a school with a policy that prohibits mobile phone use and another 

school without such a policy.

Results : Time consumed on digital communication devices: There was no statistically 

significant difference between the two groups (schools with policy and schools 

without policy) with respect to an average time spent on digital communication 

devices among students. For both groups the average time spent on digital 

communication device was 5.84 hours per day during school days and 13.13 hours 

per day during weekends or holidays. Most of that time was spent playing games.

Academic performance: Students from schools with a policy that prohibited 

mobile phone use in school have better academic performance than students in 

schools without the policy. In addition, they showed better academic performance 

compared to the term before the policy was implemented. The average time spent 

(including school days, weekends and holidays) on digital communication devices 

show positive correlation with students’ academic performance, GPAX and the 

improvement of GPA. In other words, students who spent more time on digital 

communication devices has better academic performance and better improvement 

over the study period.

Mental health and interpersonal relationship:Students from schools with 

policies prohibiting mobile use have better mental health status (i.e. better sleep 

pattern and better physical health) than students from schools without such policies. 

Students in a group of schools with restrictive policies also show better interpersonal 

relationships with parents and friends than those at schools without. In terms of 

types of activities on digital communication devices, the study shows that watching 

movies, listening to music, and searching information yields negative effects on 

mental health. Spending time on phone calls, Snapchat, Facebook, and playing 

games also has negative effects on interpersonal relationships.
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Conclusion and suggestion : This study demonstrates that having a school policy 

that prohibits mobile phone use in school is associated with positive outcomes, 

such as better academic performance, mental health and interpersonal relationships. 

Thus, we agree with implementing a policy that prohibited a mobile phone use in 

schools.

While the study did not find that the limitation of average time spent on             

a mobile phone improves academic performance, we hypothesize that improved 

academic performance of students in school with policies prohibiting mobile use 

results from proper time management rather than simply decreasing the amount 

of time using these devices (e.g. designating a break time from using a mobile phone 

and focusing on studying and other activities).

As mentioned previously, the more time spent on a digital communication 

device, the better academic performance. This could be from exposing the brain 

to computational thinking skills from using a mobile phone. This means when using 

a mobile phone, the brain is required to understand, process and formulate the 

information logically, which is necessary for brain development and for navigating 

today’s world.

Digital native children need to be exposed and familiar with digital 

communication media and devices in order to acquired digital literacy skills, which 

are essential to self-development and work in the future. However, the current 

problem in Thailand is that Thai children are learning to use digital communication 

devices by self-learning or from their friends without proper guidance and often for 

entertaining purposes. Thus, incorporating computational thinking and digital literacy 

skills into school curriculum utilizing digital communication media and devices would 

be a way to facilitate proper learning. With this new curriculum, schools may no 

longer need a policy to prohibited mobile phone use in school. In the meantime, 

schools could add “digital literacy” content into currently relevant subjects and 

exempt the no-mobile devices policy in such case.
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Prohibiting children from using digital communication devices may obstruct 

them from developing skills necessary to grow in a fast-paced digital world. On the 

other side, adults may have to learn, adapt, and become more knowledgeable                

to this high-technology world as well. More importantly, being able to see and               

to balance the positive and negative effects of this fast-paced digital world is 

imperative.

Using digital communication devices may help children develop brain, life, 

and work skills needed in the current world. However, spending too much time on 

those devices may have negative impact on mental health and interpersonal 

relationships. Therefore, balancing the time spent on those devices is required.                

A minimum time spent with the maximum benefit when using digital communication 

devices is desired for our children who will become our future.
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กลุ่มวิชาการที่ 8

ปัญญาประดิษฐ์ ในการแพทย์และการสาธารณสุขไทย

ประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา การนำามาใช้ และการกำากับดูแล

ชื่อผู้จัดทำา : นส.ณัฐกมล พัชรภิญโญพงศ์ รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ นพ.ธิติ บุญมงคล นอ.นพ.

ธำารงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์ นายเนติพันธ์ บุญมา 

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ นางวารีรัตน์ เลิศนที พ.อ.นพ.วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ 

นพ.ศรัณย์ อินทกุล นายสมพล วิชัยดิษฐ นพ.สาธิต ทิมขำา  

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อำานาจ กุสลานันท์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :  1) เพือ่รวบรวม ลกัษณะการนำา ปญัญาประดษิฐเ์พือ่การแพทยแ์ละการสาธารณสขุ

มาใช้ในประเทศไทย ในด้านปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อจำากัดในการนำา

เทคโนโลยีนี้มาใช้ 

                   2) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ การกำากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในปัจจุบัน

                    3) เพื่อสังเคราะห์แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนา เพื่อนำาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ 

และเสนอแนวทางการสร้างมาตรฐานและการกำากับดูแลในเรื่องนี้ 

วิธกีารดำาเนนิการวจิยั : การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจัิยเชงิคณุภาพทีค่ณะผูว้จัิย ได้วเิคราะหข์อ้มูลจาก

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ทีเ่ก่ียวข้องท้ังในด้านการเป็นผู้พัฒนา ผู้ส่งเสริม ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้กำากับดูแลและผู้ใช้เทคโนโลยีน้ี 

ในทางการแพทย์ รวมทั้งนักกฎหมายที่ได้ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้ 

ผลการวิจัย : จากการศึกษาพบว่า ปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์ต่อการแพทย์ไทยได้อย่างแน่นอน

แต่ยังไม่มีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนในระดับมหภาค ทำาให้ไม่ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงท่ี

จะให้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการสาธารณสุขไทย นอกจากยังพบว่ามีความ
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ขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้หลายประการ เช่น ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบ

การพฒันา โดยเฉพาะการขาดบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาเทคโนโลยนีี ้นอกจากน้ียังขาดความ

เข้าใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการวางแนวทางเพื่อการรับรองเทคโนโลยีเพื่อนำาออกสู่การใช้งานจริง              

ซึง่จะนำาไปสูค่วามม่ันใจของผูร้บับรกิารได ้และยงัเป็นกรอบใหผู้พ้ฒันาปัญญาประดษิฐไ์ดพ้จิารณา

ตั้งแต่ก่อนเริ่มพัฒนา อย่างไรก็ตามแม้จะมีความไม่ชัดเจนในกรอบการดำาเนินการ แต่มีข้อมูลการ

เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่องในการบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า

เทคโนโลยีนี้ช่วยได้จริง จึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ใน

ขณะนี้จะมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมากกว่าการมีบทบาทนำาในการ

บรกิาร ซึง่สว่นนีย้งัเปน็บทบาทของบคุลากรทางสาธารณสุขอยู ่สว่นในกรณีท่ีเกดิขอ้พพิาทจากการ

ใช้งาน เช่นเกิดความผิดพลาดทำาให้ผู้รับบริการเกิดความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ หรือเสีย

โอกาสในการรักษา แต่เนื่องด้วยขาดแนวปฏิบัติทั้งทางคลินิก มาตรฐานการรักษา (Standard of 

care) และมาตรฐานของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (Standard of technological support) 

ทำาใหเ้ม่ือเกิดขอ้พพิาทจะมีปัญหาในการใช้วจิารณญาณมากกวา่พจิารณาจากมาตรฐานทีมี่ และถา้

มีการตอ่สูค้ด ีจะเป็นภาระของผูฟ้อ้งทีจ่ะต้องพิสูจนว์า่เกิดการประมาทหรอืผดิพลาดของผูใ้หบ้รกิาร

จริงจึงจะโยงสู่ความผิดทางอาญาและแพ่งได้ ในด้านการยินยอมรับการรักษาจะใช้พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติมาพิจารณาประกอบตามสิทธิของผู้ให้และผู้รับบริการ ส่วนการรับผิดของ                         

ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมจะใชก้ฎหมายวชิาชพีและประมวลกฎหมายอาญาและแพง่มาพจิารณา

ร่วม ในด้านการส่งเสริมในการพัฒนานั้น มีในส่วนการสนับสนุนจากภาครัฐและกองทุนวิจัยของ

หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชน แต่พบว่ายังไม่มีทิศทางอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

เพียงพอที่จะทำาให้เกิดการขยายตัวของเทคโนโลยีนี้ และเนื่องด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มีการ

ลงทุนที่สงูในหลายขั้นตอน เช่นการจดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ การจา้งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบขอ้มลู 

และติดตามการทำางานของปัญญาประดิษฐ์ การได้รับการลงทุนจึงมีส่วนอย่างมากต่อความสำาเร็จ

ของเทคโนโลยีนี้ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องและสนใจในการ

พัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อการสาธารณสุขไทยดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย :

1) จดัใหม้กีารสง่เสรมิอยา่งเปน็ระบบ นโยบายจากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาเริม่

มาจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานที่ขาดและต้องการสนับสนุนในเรื่องใด แล้วจึงค่อย

สนบัสนนุใหเ้ทคโนโลยเีขา้ไปช่วย และควรพจิารณาระบบ Eco system ของปัญญาประดษิฐใ์หเ้อ้ือ
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กลุ่มวิชาการที่ 8

ปัญญาประดิษฐ์ ในการแพทย์และการสาธารณสุขไทย

ประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา การนำามาใช้ และการกำากับดูแล

ชื่อผู้จัดทำา : นส.ณัฐกมล พัชรภิญโญพงศ์ รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ นพ.ธิติ บุญมงคล นอ.นพ.

ธำารงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์ นายเนติพันธ์ บุญมา 

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ นางวารีรัตน์ เลิศนที พ.อ.นพ.วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ 

นพ.ศรัณย์ อินทกุล นายสมพล วิชัยดิษฐ นพ.สาธิต ทิมขำา  

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อำานาจ กุสลานันท์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :  1) เพือ่รวบรวม ลกัษณะการนำา ปญัญาประดษิฐ์เพือ่การแพทยแ์ละการสาธารณสขุ

มาใช้ในประเทศไทย ในด้านปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังข้อจำากัดในการนำา

เทคโนโลยีนี้มาใช้ 

                   2) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ การกำากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในปัจจุบัน

                    3) เพื่อสังเคราะห์แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนา เพื่อนำาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ 

และเสนอแนวทางการสร้างมาตรฐานและการกำากับดูแลในเรื่องนี้ 

วธิกีารดำาเนินการวจิยั : การวจัิยครัง้นีเ้ปน็การวจัิยเชงิคณุภาพทีค่ณะผูว้จิยั ไดว้เิคราะหข์อ้มูลจาก

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ทีเ่ก่ียวข้องท้ังในด้านการเป็นผู้พัฒนา ผู้ส่งเสริม ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้กำากับดูแลและผู้ใช้เทคโนโลยีน้ี 

ในทางการแพทย์ รวมทั้งนักกฎหมายที่ได้ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้ 

ผลการวิจัย : จากการศึกษาพบว่า ปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์ต่อการแพทย์ไทยได้อย่างแน่นอน

แต่ยังไม่มีนโยบายและทิศทางท่ีชัดเจนในระดับมหภาค ทำาให้ไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงที่

จะให้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการสาธารณสุขไทย นอกจากยังพบว่ามีความ
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ขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้หลายประการ เช่น ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบ

การพฒันา โดยเฉพาะการขาดบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาเทคโนโลยนีี ้นอกจากนียั้งขาดความ

เข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแนวทางเพื่อการรับรองเทคโนโลยีเพ่ือนำาออกสู่การใช้งานจริง              

ซึง่จะนำาไปสูค่วามมัน่ใจของผูร้บับรกิารได ้และยงัเปน็กรอบใหผู้พ้ฒันาปญัญาประดษิฐไ์ดพ้จิารณา

ตั้งแต่ก่อนเริ่มพัฒนา อย่างไรก็ตามแม้จะมีความไม่ชัดเจนในกรอบการดำาเนินการ แต่มีข้อมูลการ

เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่องในการบริการสาธารณสุข ซ่ึงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า

เทคโนโลยีนี้ช่วยได้จริง จึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ใน

ขณะนี้จะมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมากกว่าการมีบทบาทนำาในการ

บรกิาร ซึง่สว่นนีย้งัเป็นบทบาทของบุคลากรทางสาธารณสขุอยู ่สว่นในกรณีท่ีเกดิขอ้พิพาทจากการ

ใช้งาน เช่นเกิดความผิดพลาดทำาให้ผู้รับบริการเกิดความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ หรือเสีย

โอกาสในการรักษา แต่เนื่องด้วยขาดแนวปฏิบัติทั้งทางคลินิก มาตรฐานการรักษา (Standard of 

care) และมาตรฐานของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (Standard of technological support) 

ทำาใหเ้มือ่เกิดขอ้พพิาทจะมปัีญหาในการใชว้จิารณญาณมากกวา่พจิารณาจากมาตรฐานทีม่ ีและถา้

มกีารตอ่สูค้ด ีจะเปน็ภาระของผูฟ้อ้งท่ีจะต้องพสูิจนว์า่เกดิการประมาทหรือผิดพลาดของผู้ใหบ้ริการ

จริงจึงจะโยงสู่ความผิดทางอาญาและแพ่งได้ ในด้านการยินยอมรับการรักษาจะใช้พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติมาพิจารณาประกอบตามสิทธิของผู้ให้และผู้รับบริการ ส่วนการรับผิดของ                         

ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมจะใชก้ฎหมายวชิาชพีและประมวลกฎหมายอาญาและแพง่มาพจิารณา

ร่วม ในด้านการส่งเสริมในการพัฒนานั้น มีในส่วนการสนับสนุนจากภาครัฐและกองทุนวิจัยของ

หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชน แต่พบว่ายังไม่มีทิศทางอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

เพียงพอที่จะทำาให้เกิดการขยายตัวของเทคโนโลยีนี้ และเนื่องด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มีการ

ลงทุนที่สงูในหลายขั้นตอน เช่นการจดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ การจา้งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบขอ้มลู 

และติดตามการทำางานของปัญญาประดิษฐ์ การได้รับการลงทุนจึงมีส่วนอย่างมากต่อความสำาเร็จ

ของเทคโนโลยีนี้ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องและสนใจในการ

พัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อการสาธารณสุขไทยดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย :

1) จดัใหม้กีารสง่เสรมิอยา่งเป็นระบบ นโยบายจากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาเริม่

มาจากความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ปฏิบัติงานที่ขาดและต้องการสนับสนุนในเรื่องใด แล้วจึงค่อย

สนับสนุนให้เทคโนโลยเีขา้ไปชว่ย และควรพจิารณาระบบ Eco system ของปญัญาประดษิฐใ์หเ้อือ้
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ต่อการพัฒนา สำาหรับบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ดังนี้ กระทรวง

ศึกษาธิการ อุดมศึกษาและการวิจัย เรื่องการผลิตผู้เชี่ยวชาญ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัญญา

ประดิษฐ์ร่วมกับสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้สนใจ กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล เร่ือง

อำานวยความสะดวกในการจับคู่ทางธุรกิจอุตสาหกรรมกับนักวิจัยพัฒนา การนำาปัญญาประดิษฐ์               

มาช่วยงานด้านการประกันสุขภาพ โดยออกแบบประกันสุขภาพ พิจารณาประกันสุขภาพที่             

เหมาะสมในแต่ละบุคคล และการตรวจสอบการเรียกร้องสินไหม เป็นต้น สำาหรับกระทรวง

สาธารณสขุและแพทยสภา ควรพจิารณาสรา้งกรอบการใชป้ญัญาประดษิฐใ์นฐานะเครือ่งมอืแพทย ์

แนวปฏิบตักิรณีการรอ้งเรยีนและเกดิการพพิาทระหวา่งผู้ใหแ้ละผู้รับบริการ ท้ังนีต้้องใหค้วามสำาคญั

เรื่องจริยธรรม เช่น จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการคุ้มครองข้อมูล เป็นต้น 

2) การเอื้อสิทธิประโยชน์ให้กับเอกชนที่พัฒนาในเรื่องนี้ สนับสนุนให้เอกชนลงทุน

โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) อยา่งรวดเรว็เชน่เทคโนโลย ี5G, Data Center รวมท้ังใหเ้อกชน

พัฒนาบุคลากรของตนเองในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในด้านการเรียนรู้ควรสนับสนุนให้ต่างชาติท่ีมี

เทคโนโลยช้ัีนสงูไดเ้ขา้มาลงทนุ แลว้ถา่ยทอดเทคโนโลยนีีใ้หก้บันกัวจิยัและผูป้ระกอบการไทย รวม

ทั้งสนับสนุนการเข้าใช้ Platform หรือ Framework ที่ได้มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

1) สถาบันการศึกษาสร้างหลักสูตรที่สอดรับกับเทคโนโลยีโดยเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม           

การเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าหลักสูตรในระบบ และดำาเนินการในลักษณะท่ีเรียนรู้ได้ในวงกว้าง           

เช่น E-Learning, YouTube, Social Media.

2) สนับสนุนให้ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ กำาหนดเป็นพันธกิจในการนำาเทคโนโลยีนี้

มาใช้เพื่อช่วยงานแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

3) จดัใหม้กีารประสานงานระหวา่งนกัวจิยั แพทย ์หรอื นกัการสาธารณสขุ และภาคธรุกจิ

อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขโดยใช้เทคโนโลยีนี้ ทั้งนี้เพื่อได้เทคโนโลยีที่ตรงความ

ต้องการมากกว่าที่จะกำาหนดมาจากบุคคล

4) สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้มีส่วนในการใช้เทคโนโลยีนี้ของนักวิจัยไทย

เพือ่ลดค่าใช้จา่ยในการสาธารณสขุ และทำาใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูขนาดใหญเ่พือ่การพฒันาปญัญา

ประดิษฐ์
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Abstract (8)
Artificial Intelligence in Thai Healthcare: 

Issues for “Promotion, Development,
Application and Supervision”

Authors : Students of Good Governance for Medical Executives Course, King 

Prajadhipok’s Institute and the Medical Council of Thailand, Class 7, 

Group 8.

Advisor : Clinical Professor Amnaj Kussalanun, M.D.

Abstract (#8)
Objectives:   1) To gather the information of an artificial intelligence’s application 

in Thai healthcare in terms of problems, obstacles and the 

limitation of using this technology. 

                   2) To collect, analyze the supervision and law that involved in recent 

application. 

                    3) To synthesize the pathways to promote and develop this 

technology application and propose its standardization and 

supervision in Thailand.

Methodology : A qualitative research was used to analyze the information from 

documents review, study tours in the digital technology organizations, in-depth 

interviews from all stakeholders who used the technology for example the developer, 

the supporter, the policy maker and the judiciary expert in using an artificial 

intelligence. 



ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

90

ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

91

ต่อการพัฒนา สำาหรับบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ดังน้ี กระทรวง

ศึกษาธิการ อุดมศึกษาและการวิจัย เรื่องการผลิตผู้เช่ียวชาญ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัญญา

ประดิษฐ์ร่วมกับสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนรวมท้ังผู้สนใจ กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง

อำานวยความสะดวกในการจับคู่ทางธุรกิจอุตสาหกรรมกับนักวิจัยพัฒนา การนำาปัญญาประดิษฐ์               

มาช่วยงานด้านการประกันสุขภาพ โดยออกแบบประกันสุขภาพ พิจารณาประกันสุขภาพที่             

เหมาะสมในแต่ละบุคคล และการตรวจสอบการเรียกร้องสินไหม เป็นต้น สำาหรับกระทรวง

สาธารณสขุและแพทยสภา ควรพจิารณาสรา้งกรอบการใชป้ญัญาประดษิฐใ์นฐานะเครือ่งมือแพทย ์

แนวปฏบิติักรณกีารร้องเรียนและเกดิการพิพาทระหวา่งผูใ้หแ้ละผูร้บับริการ ท้ังนีต้อ้งใหค้วามสำาคญั

เรื่องจริยธรรม เช่น จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการคุ้มครองข้อมูล เป็นต้น 

2) การเอื้อสิทธิประโยชน์ให้กับเอกชนที่พัฒนาในเรื่องนี้ สนับสนุนให้เอกชนลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) อยา่งรวดเร็วเชน่เทคโนโลย ี5G, Data Center รวมทัง้ใหเ้อกชน

พัฒนาบุคลากรของตนเองในเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านการเรียนรู้ควรสนับสนุนให้ต่างชาติที่มี

เทคโนโลยชีัน้สงูไดเ้ขา้มาลงทนุ แลว้ถา่ยทอดเทคโนโลยนีีใ้หก้บันกัวจิยัและผูป้ระกอบการไทย รวม

ทั้งสนับสนุนการเข้าใช้ Platform หรือ Framework ที่ได้มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

1) สถาบันการศึกษาสร้างหลักสูตรที่สอดรับกับเทคโนโลยีโดยเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม           

การเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าหลักสูตรในระบบ และดำาเนินการในลักษณะที่เรียนรู้ได้ในวงกว้าง           

เช่น E-Learning, YouTube, Social Media.

2) สนับสนุนให้ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ กำาหนดเป็นพันธกิจในการนำาเทคโนโลยีนี้

มาใช้เพื่อช่วยงานแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

3) จดัใหม้กีารประสานงานระหวา่งนกัวจิยั แพทย ์หรอื นักการสาธารณสขุ และภาคธรุกจิ

อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขโดยใช้เทคโนโลยีนี้ ทั้งนี้เพื่อได้เทคโนโลยีที่ตรงความ

ต้องการมากกว่าที่จะกำาหนดมาจากบุคคล

4) สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้มีส่วนในการใช้เทคโนโลยีนี้ของนักวิจัยไทย

เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการสาธารณสขุ และทำาใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูขนาดใหญเ่พือ่การพฒันาปญัญา

ประดิษฐ์

ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

90

ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

91

Abstract (8)
Artificial Intelligence in Thai Healthcare: 

Issues for “Promotion, Development,
Application and Supervision”

Authors : Students of Good Governance for Medical Executives Course, King 

Prajadhipok’s Institute and the Medical Council of Thailand, Class 7, 

Group 8.

Advisor : Clinical Professor Amnaj Kussalanun, M.D.

Abstract (#8)
Objectives:   1) To gather the information of an artificial intelligence’s application 

in Thai healthcare in terms of problems, obstacles and the 

limitation of using this technology. 

                   2) To collect, analyze the supervision and law that involved in recent 

application. 

                    3) To synthesize the pathways to promote and develop this 

technology application and propose its standardization and 

supervision in Thailand.

Methodology : A qualitative research was used to analyze the information from 

documents review, study tours in the digital technology organizations, in-depth 

interviews from all stakeholders who used the technology for example the developer, 

the supporter, the policy maker and the judiciary expert in using an artificial 

intelligence. 



ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

92

ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

93

Result : An artificial intelligence was beneficial to the Thai public health but there 

was no policy at macro level. This caused ambiguously finding the real need of the 

artificial intelligence in Thai healthcare. There were the lack of equipment and 

systematic development. Furthermore, the shortage experts who had experience 

in developing this technology. In addition, there was an insufficient knowledge of 

concerned parties in initiating the supportive guidelines for the future accurate use 

that leads to users’ less confidence.

While there was the uncertainty into implemented framework, it is obviously 

seen that an artificial intelligence has become a significant indicator for the 

development of the Thai public health services and caused the increasing of the 

demand of investments continuously. Many experts have seen that an artificial 

intelligence is playing a supporting role rather than playing the leading role, which 

is now belonging to public health worker.

Concerning the disputes from using an artificial intelligence and caused 

problems such as physical and mental risks as well as the loss of the appropriate 

treatment opportunities, the lack of the standard of care and the standard of support 

technology to these disputes were solved by using the human judgment rather 

than the standard of consideration.

When it came to the prosecution, the prosecutor has to testify whether it 

was caused by a human negligence or a human error and this may lead to either 

criminal or civil case. Regarding the consent for a treatment, the National Health 

Security Act is used to consider with the right of a service provider and a client. For 

the liability of the medical profession, the professional law together with the criminal 

code and the civil code are used.

The promotional development of the artificial intelligence from the 

government and research institutions as well as the support from the private sectors 

apparently seemed to have no sustained directions for technology expansion.
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Since there was high cost of investments at different levels such as big data 

collection, the fee for the experts to verify big data and the artificial intelligence 

monitoring, the financial support is essential for this successful technological 

investment.

Policy Suggestion :

1) Systematic supports: Concerned ministries should initiate their policy 

from the real need analysis and then supply the need. Ecosystem of an artificial 

intelligence was very important for fundamental development. The Ministry of 

Higher Education and Research should support the experts and promote research 

documents of the artificial intelligence with the Ministry of Public Health as well as 

private sectors. The Ministry of Digital Economy should facilitate the matching                

between the corporate and the researchers. Introduce an artificial intelligence to 

assist health insurance scheme that is appropriate for an individual and the claim 

process, for instance, the Ministry of Public Health should launch a framework for 

the use of an artificial intelligence to be the “Software as a Medical Device: SaMD” 

and the protocol for risk management and the guidelines for dispute resolution 

between medical professionals and clients and it must put the emphasis on the 

ethical issue such as the ethical research in human being and data protection.

2) The Government should support the private sectors that invest in the 

infrastructure of an artificial intelligence, for example, 5G Technologies, and Data 

Center. Human resources development should focus on its staff members’                     

technological development skill. Foreign companies with their high technological 

experts should have privileges to invest in Thailand and transfer their technologies 

to Thai government and corporates including the support for the use of the standard 

platform or framework.
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Practical Suggestion :

1) Education Institutions should create the Lifelong Learning Curriculum 

using Digital Technology widely use such as E-Learning, YouTube and other social 

media.

2) The Royal Medical Colleges should include applying digital technology 

for practitioners in their mission. 

3) Collaboration between researchers and physicians or public health                   

workers and industrial sectors in using an artificial intelligence should be established 

which will obtain any technologies that support their real needs rather than set the 

needs by the authorized personnel. 

4) Support and use the public relation method with Thai people to engage 

in using new technology created by Thai researchers aims at reducing high cost of 

public health that may create big data learning experience for an artificial intelligence 

development in the future.
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กลุ่มวิชาการที่ 9

สิ่งกีดขวางดำาเนินการโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ :
มุมมองสากล

ชื่อผู้จัดทำา : นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ นพ.กิตติศักดิ์ ฐานะสิทธิ์ พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ 

พลตำารวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก พันเอก นพ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล นพ.ชัยยศ 

เด่นอริยะกูล นพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ รศ.นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์              

นางนันทนา มธุรสตระกูล นายพรชัย หาญยืนยงสกุล พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ                  

นางวรภา มนต์อารักษ์ นพ.วรา เศลวัตนะกุล ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา : นาวาอากาศโท นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :  1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงสาธารณสุข

                    2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสิ่งกีดขวางอันไม่เอื้อให้โครงการดำาเนินการบรรลุผล

วิธีดำาเนินการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้มุ่งหมายกำาหนดหาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ เปรียบเทียบ            

สิ่งกีดขวาง ตามมุมมองสากล (6 ด้าน 29 ประเด็น) สังคม (3 ประเด็น) กฎหมาย (6 ประเด็น) 

เศรษฐกิจ (5 ประเดน็) สิง่แวดลอ้ม (6 ประเดน็) การเมือง (4 ประเดน็) เทคนคิ (5 ประเดน็) [social, 

legal, economic, environmental, political and technological – SLEEPT] ศกึษาเชงิคณุภาพ

แบบพรรณนา (descriptive qualitative study) ไม่มุ่งเน้นวิเคราะห์ แปลผลทางสถิติ โดย           

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหรือ

ผู้รับผิดชอบโครงการของโรงพยาบาล ผู้ประสานงานของกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกองบริหาร

การสาธารณสุข ผู้อำานวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำานักงานคณะ
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Practical Suggestion :

1) Education Institutions should create the Lifelong Learning Curriculum 

using Digital Technology widely use such as E-Learning, YouTube and other social 

media.

2) The Royal Medical Colleges should include applying digital technology 

for practitioners in their mission. 

3) Collaboration between researchers and physicians or public health                   

workers and industrial sectors in using an artificial intelligence should be established 

which will obtain any technologies that support their real needs rather than set the 

needs by the authorized personnel. 

4) Support and use the public relation method with Thai people to engage 

in using new technology created by Thai researchers aims at reducing high cost of 

public health that may create big data learning experience for an artificial intelligence 

development in the future.
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กลุ่มวิชาการที่ 9

สิ่งกีดขวางดำาเนินการโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ :
มุมมองสากล

ชื่อผู้จัดทำา : นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ นพ.กิตติศักด์ิ ฐานะสิทธิ์ พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ 

พลตำารวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก พันเอก นพ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล นพ.ชัยยศ 

เด่นอริยะกูล นพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ รศ.นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์              

นางนันทนา มธุรสตระกูล นายพรชัย หาญยืนยงสกุล พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ                  

นางวรภา มนต์อารักษ์ นพ.วรา เศลวัตนะกุล ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา : นาวาอากาศโท นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :  1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงสาธารณสุข

                    2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสิ่งกีดขวางอันไม่เอื้อให้โครงการดำาเนินการบรรลุผล

วิธีดำาเนินการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้มุ่งหมายกำาหนดหาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ เปรียบเทียบ            

สิ่งกีดขวาง ตามมุมมองสากล (6 ด้าน 29 ประเด็น) สังคม (3 ประเด็น) กฎหมาย (6 ประเด็น) 

เศรษฐกจิ (5 ประเดน็) สิง่แวดลอ้ม (6 ประเดน็) การเมอืง (4 ประเด็น) เทคนคิ (5 ประเด็น) [social, 

legal, economic, environmental, political and technological – SLEEPT] ศกึษาเชงิคณุภาพ

แบบพรรณนา (descriptive qualitative study) ไม่มุ่งเน้นวิเคราะห์ แปลผลทางสถิติ โดย           

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหรือ

ผู้รับผิดชอบโครงการของโรงพยาบาล ผู้ประสานงานของกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกองบริหาร

การสาธารณสุข ผู้อำานวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำานักงานคณะ
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กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร). ใช้แบบสอบถามหาข้อเท็จจริงวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

หาสิ่งกีดขวางความสำาเร็จ

ผลการศึกษา : จากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลของโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน 6 

โครงการ เป็นโครงการศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 4 โครงการ ขนาดเงินลงทุน 403 ล้านบาท ถึง 9,300 

ล้านบาท โครงการจัดหาเครื่องฟอกเลือดสำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และโครงการจัดบริการเครื่อง

ตรวจวินิจฉัยทางรังสีรักษา งบลงทุน 30.9 ล้านบาท และ 125 ล้านบาทตามลำาดับ เป็นโครงการ

ขนาดใหญ ่1 โครงการขนาดกลาง 1 โครงการขนาดเลก็ 4 โครงการ ซึง่ตามแผนยทุธศาสตร ์โครงการ

ทั้งหมดต้องผ่านการคัดเลือกเอกชนในปี 2561 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีโครงการใดบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน จากการวิเคราะห์พบว่า โครงการขนาดใหญ่มีความเสี่ยงมากกว่า โครงการขนาดกลาง 

และขนาดเลก็ ตามลำาดบัโดยทีโ่ครงการขนาดใหญ ่และ ขนาดกลางมคีวามเส่ียงด้านเศรษฐกจิ ขณะ

ที่โครงการขนาดเล็กไม่มีความเสี่ยง สำาหรับโครงการร่วมลงทุนในส่วนกิจการที่พัฒนาโครงสร้าง           

พื้นฐานด้านสุขภาพประสบสิ่งกีดขวางด้านเทคนิคมาก 4 ใน 5 ประเด็น ขณะที่โครงการร่วมลงทุน

ในส่วนกิจการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบสิ่งกีดขวางด้านเทคนิค ในด้านปัจจัยที่มีผล

ต่อความก้าวหน้าของโครงการพบว่า โครงการขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุน และติดตามจาก             

ผู้บริหารระดับสูงมากกว่า จึงมีความก้าวหน้าของโครงการมากที่สุด รวมถึงได้รับความสนใจจาก

ภาคเอกชนมากทีส่ดุ เนือ่งจากโครงการอยูใ่นทำาเลทีด่ ีภาคเอกชนสามารถหารายไดช้ดเชยจากการ

ให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริการทางการแพทย์

สรุป : ปัญหาของการดำาเนินโครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและ เอกชน คือ กฎระเบียบ การปฏิบัติ

งานของภาครัฐ ที่เดิมยังไม่มีความชัดเจน การประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับหน่วย

งานกลางของกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีความต่อเนื่อง กรอบเวลาดำาเนินงานไม่ชัดเจน ควรมีการ

จัดหาผู้รับผิดชอบท่ีช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจ ประสานงานให้โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ : 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ควรมีนโยบายและกำาหนดกรอบระยะเวลาในการ

ดำาเนินงานให้ชัดเจน มีการติดตามปัญหาอุปสรรคของการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป

ตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมถึงการยกระดับศักยภาพของ

หนว่ยงานกลางทีท่ำาหนา้ทีป่ระสานงาน และกำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ให้
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ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการดำาเนินงาน 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการปรับปรุงระเบียบและ

แนวทางปฏบัิตขิองกระทรวงสาธารณสขุ สำาหรบัโครงการขนาดเลก็ทีมี่มูลค่าเงนิลงทนุตำา่กวา่ 1,000 

ลา้นบาท ใหส้ามารถใชร้ะเบยีบปฏบิตัขิองกระทรวงสาธารณสขุเองได ้เพือ่ใหม้คีวามคลอ่งตวัในการ

ดำาเนินงานมากกว่าการใช้ระเบียบจากหน่วยงานกลาง เช่น ระเบียบพัสดุ การจัดหาผู้ประสานงาน 

ติดตามความคืบหน้าของโครงการ การช่วยประสานหน่วยงานภายนอกกระทรวงรวมถึงจัดหาที่

ปรึกษาโครงการที่มีประสบการณ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจสุขภาพที่โครงการจะดำาเนินการ
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กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร). ใช้แบบสอบถามหาข้อเท็จจริงวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

หาสิ่งกีดขวางความสำาเร็จ

ผลการศึกษา : จากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลของโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน 6 

โครงการ เป็นโครงการศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 4 โครงการ ขนาดเงินลงทุน 403 ล้านบาท ถึง 9,300 

ล้านบาท โครงการจัดหาเครื่องฟอกเลือดสำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และโครงการจัดบริการเครื่อง

ตรวจวินิจฉัยทางรังสีรักษา งบลงทุน 30.9 ล้านบาท และ 125 ล้านบาทตามลำาดับ เป็นโครงการ

ขนาดใหญ ่1 โครงการขนาดกลาง 1 โครงการขนาดเลก็ 4 โครงการ ซึง่ตามแผนยทุธศาสตร ์โครงการ

ทั้งหมดต้องผ่านการคัดเลือกเอกชนในปี 2561 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีโครงการใดบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน จากการวิเคราะห์พบว่า โครงการขนาดใหญ่มีความเสี่ยงมากกว่า โครงการขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก ตามลำาดับโดยท่ีโครงการขนาดใหญ ่และ ขนาดกลางมคีวามเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ ขณะ

ที่โครงการขนาดเล็กไม่มีความเสี่ยง สำาหรับโครงการร่วมลงทุนในส่วนกิจการท่ีพัฒนาโครงสร้าง           

พื้นฐานด้านสุขภาพประสบสิ่งกีดขวางด้านเทคนิคมาก 4 ใน 5 ประเด็น ขณะที่โครงการร่วมลงทุน

ในส่วนกิจการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบสิ่งกีดขวางด้านเทคนิค ในด้านปัจจัยที่มีผล

ต่อความก้าวหน้าของโครงการพบว่า โครงการขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุน และติดตามจาก             

ผู้บริหารระดับสูงมากกว่า จึงมีความก้าวหน้าของโครงการมากที่สุด รวมถึงได้รับความสนใจจาก

ภาคเอกชนมากทีส่ดุ เนือ่งจากโครงการอยูใ่นทำาเลทีด่ ีภาคเอกชนสามารถหารายไดช้ดเชยจากการ

ให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริการทางการแพทย์

สรุป : ปัญหาของการดำาเนินโครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและ เอกชน คือ กฎระเบียบ การปฏิบัติ

งานของภาครัฐ ที่เดิมยังไม่มีความชัดเจน การประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับหน่วย

งานกลางของกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีความต่อเนื่อง กรอบเวลาดำาเนินงานไม่ชัดเจน ควรมีการ

จัดหาผู้รับผิดชอบท่ีช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจ ประสานงานให้โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ : 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ควรมีนโยบายและกำาหนดกรอบระยะเวลาในการ

ดำาเนินงานให้ชัดเจน มีการติดตามปัญหาอุปสรรคของการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป

ตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมถึงการยกระดับศักยภาพของ

หนว่ยงานกลางทีท่ำาหนา้ทีป่ระสานงาน และกำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ให้
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ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการดำาเนินงาน 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการปรับปรุงระเบียบและ

แนวทางปฏิบตัขิองกระทรวงสาธารณสขุ สำาหรบัโครงการขนาดเล็กทีม่มีลูคา่เงินลงทนุตำา่กวา่ 1,000 

ลา้นบาท ใหส้ามารถใชร้ะเบยีบปฏบิตัขิองกระทรวงสาธารณสุขเองได้ เพ่ือใหม้คีวามคล่องตัวในการ
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Abstract (#9)
Objectives :  1) To study general and specific information of the health investment 

Project in Public and Private Agencies of the Ministry of Public 

Health 

                    2) To study factors which are obstacles those are not conducive to 

the project and remove them for an achievement outcome.

Methodology : This study aims to find general information, specific data, compare 

obstacles according to international perspectives (6 aspects, 29 issues), society                  

(3 issues), laws (6 issues), economy (5 issues), environment (6 issues), politics                  

(4 issues), techniques (5 issues) [social, legal, economic, environmental, political 

and technological - SLEEPT].Descriptive qualitative study which does not focus on 

analysis statistical, interpretation has been conducted by interviewing the person 

in charge of the health investment project. The interviews have been conducted 

on the hospital’s director or the person in charge for the hospital project, coordinator 
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of the Ministry of Public Health under the Public Health Administration Division, 

director of the private investment promotion division, state affairs, and state 

enterprise policy officers (SEPO). The questionnaire methods are applied to find out 

facts, analyze the current situation and find out what is the obstacle that has been 

stopping the project from becoming successful.

Result : Based on the interviews data from 6 public and private joint-venture projects 

which also consist of 4 specialized medical center projects the amount of money 

needed to be invested in these projected are rounded up to be from 403 million 

baht to 9,300 million baht. The projects are looking to providing a service of diagnostic 

radiotherapy. Investment budget of 30.9 million baht and 125 million baht 

respectively is a large project, 1 medium project, 4 small projects in accordance 

with the strategic plan, all projects have to go through private selection in 2018, 

but to this day, no project has yet been achieved. From the analysis, it was found 

that the larger projects have more risks; medium and small size projects have less 

risk respectively. With large and medium sized projects is risking with the economic 

while small projects have none.The joint venture project in the sector that develops 

the health infrastructure has encountered many technical obstacles in the statistic 

of 4 out of 5 issues while the joint venture project in the medical device development 

sector does not experience technical issue.The factors that affect the progress of 

the project are that Large-funded projects which follow up from more senior 

management. Therefore, it makes the most progress of the project including receiving 

the most attention from the private sector because the project is in a good location. 

The private sector can ask for compensation income from other non-medical support 

services.

Conclusion : the joint venture problems we have analyzed between the government 

and the private sectors are the rules and regulations of the public sector. The origin 

is not yet clears however, the coordination between the team who are responsible 
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for these projects and the central agency of the Ministry of Public Health is because 

of the continuation in the operating time frame that is uncertain. There should be 

a provision of effective coordinators to assist in providing knowledge and 

understanding and to coordinate each project to achieve the objectives in a timely 

manner.

Suggestion : There should be a policy and a clear operating time frame. There are 

ongoing monitoring of problems and obstacles. In order to be in accordance with 

the strategic planning for the private investment in the government affairs including 

the enhancement of the capacity of the central agencies that coordinate specific 

responsibilities of various departments in each step of the operation. Recommendations 

for the Ministry of Public Health of what show should be improved are the regulations 

and guidelines of the Ministry of Public Health. For small sized projects with an 

investment value of less than 1,000 million baht to be able to use the regulations. 

Also to be more streamlined in operations than using Regulations from the central 

agency such as procurement regulations and coordinators when preceding the 

project. Helping to coordinate agencies outside the ministry including providing 

project consultants with experience in feasibility studies for investment in business-

related fields where the project will be implemented.
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กลุ่มวิชาการที่ 10

การศึกษาปัจจัยที่นำาไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร

ระหวา่งบคุลากรทางการแพทยแ์ละผูร้บับรกิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

ชื่อผู้จัดทำา :  พญ.กนกกร สวัสดิชัย นายชวาล เหมมณฑาธพ นายดนุพร ปุณณกันต์ นพ.เดชา 

พงษ์สุพรรณ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย นางมยุระ ช่วงโชติ นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล                

พล.อ.รุจ กสิวุฒิ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี นายสมศักดิ์ 

ปริศนานันทกุล พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา นางสิรินธร สุจิมนัสกุล                    

น.ต.หญิง พญ.สุจิตตรา สวาทยานนท์ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการส่ือสารของบุคลากร

  ทางการแพทย์

                   2) เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาการสือ่สารระหวา่งบคุลากรทางการแพทยก์บัผูร้บับรกิาร

                   3) เพือ่วเิคราะหแ์นวทางการแก้ไขปัญหาการสือ่สารระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์

 และผู้รับบริการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและยั่งยืน

วิธีดำาเนินการวิจัย :

 1) การศึกษาเชงิปรมิาณสำาหรบัการศึกษาระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีมี่ตอ่การ

สื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยและญาติ จำานวน 307 คน ที่มารับ

บริการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 

ในภาคกลาง 4 แห่ง ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากประเด็นปัญหาสำาคัญในการสื่อสาร

ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ จำานวน 12 ข้อ ให้ผู้ป่วยหรือญาติให้คะแนนความพึงพอใจ  เป็น 

0-5 คะแนน (และให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 0-10 คะแนน) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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ระหว่างระดับความพึงพอใจกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สถิติ Chi-square test, t-test หรือ 

One–Way Analysis of Variance (ANOVA) ตามลักษณะของข้อมูลแต่ละปัจจัย

 2)  การศกึษาเชงิคณุภาพ เปน็การสมัภาษณผู้์ท่ีมคีวามรู้และประสบการณเ์กีย่วกบัปญัหา

การสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ และมีบทบาทสำาคัญเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 

จำานวน 23 คน ตัง้แตร่ฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสุข ผูบ้รหิารระดบัสงูของแพทยสภา แพทยสมาคม 

กระทรวงสาธารณสุข ไปจนถึงผู้บริหารระดับโรงพยาบาลชุมชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ 

บุคคลสำาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการส่ือสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติท่ีไม่

ไดเ้ปน็แพทย ์รวมถงึภาคประชาชนและองคก์รภาคเอกชนทีไ่มห่วงัผลกำาไร ผู้วจัิยนำาขอ้มลูจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อสรุปสำาหรับแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย :

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารของแพทย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี (X = 

7.81, S.D. = 2.34 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

พบวา่ หวัขอ้ทีก่ลุม่ตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ คอื แพทยม์กีารสือ่สารกบัผูป้ว่ยและญาตดิว้ย

ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ และตรงประเด็น (X = 4.13, S.D. = 1.01) รองลงมาคือ แพทย์มีการใช้

ภาษากาย ระหว่างสนทนา เช่น การสบสายตา การแสดงสีหน้าท่าทางได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

(X = 4.12, S.D. = 0.98) ส่วนข้อคำาถามที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การได้มีส่วนร่วมใน

การวางแผนและตดัสนิใจในการดแูลรกัษารว่มกบัแพทย ์(X = 3.98, S.D. = 1.05) และ การทีแ่พทย์

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัย (X = 3.99, S.D. = 1.33)

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสื่อสารของ

แพทย์ ระหว่างเพศของผู้รับบริการ โดยใช้สถิติ t–test และระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา ประเภท

ของโรงพยาบาล จำานวนครั้งท่ีเข้ามารับบริการ ประเภทผู้ป่วย และแผนกที่เข้ามารับบริการ โดย         

ใช้วิธีการทางสถิติ ANOVA ทดสอบความแตกต่างที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา          

พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสื่อสารของแพทย์อย่าง         

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ประเภทของโรงพยาบาล และแผนกที่เข้ารับบริการ ส่วนปัจจัย         

ดา้น เพศ ระดบัการศกึษา จำานวนครัง้ทีเ่ขา้มารบับริการ และประเภทของผู้ปว่ย ไมสั่มพันธก์บัความ

พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสื่อสารของแพทย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
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ผลการสมัภาษณบุ์คคลสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาการสือ่สารระหวา่งแพทยก์บั

ผู้ป่วยและญาติ จำานวน 23 คน สรุปได้ว่าปัญหาการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการมีสาเหตุ

จากปัจจัยที่สำาคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ระดับบุคคล คือ แพทย์แต่ละคนมีความสามารถพื้นฐานใน             

ดา้นการสือ่สารและการสรา้งสมัพนัธภาพกับผูร้บับรกิารแตกตา่งกัน 2) การเรยีนการสอนหลกัสตูร

แพทยศาสตรบัณฑิต โรงเรียนแพทย์ได้จัดการเรียนการสอนทักษะการสื่อสารทุกแห่ง แต่ยังขาด

กระบวนการประเมินและและระบบการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ระบบการบริหารงาน              

ได้แก่ 3.1) ปัญหาจากการที่แพทย์มีภาระงานจำานวนมาก ทำาให้มีเวลาสื่อสารกับผู้ป่วยไม่เพียงพอ 

3.2) การบริหารจัดการของโรงพยาบาล เช่น ระบบการทำางานหรือโครงสร้างสายการบังคับบัญชา

ทีซ่บัซอ้น และโครงสรา้งสภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลของรฐั เป็นตน้ ไม่เอ้ืออำานวยใหมี้การสือ่สาร

กับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.3) ระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการคำาร้องเรียน

ยงัขาดประสทิธภิาพ รวมถงึการออกแบบระบบบรกิารและการบรหิารจดัการเรือ่งอตัรากำาลงัแพทย์

ให้เหมาะสมกับจำานวนและลักษณะการเจ็บป่วยของประชาชน 3.4) ระบบเสริมแรงจูงใจแพทย์ยัง

ไม่เพยีงพอ และ 4) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม สงัคมมีมุมมองต่อภาพลกัษณข์องแพทย์เปลี่ยนแปลง

ไปค่อนข้างมาก สังคมมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของแพทย์และสถานพยาบาลในเชิงธุรกิจมากขึ้น            

ผู้ป่วยและญาติมีมุมมองต่อแพทย์เปลี่ยนจากแพทย์คือผู้มีความเมตตาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือไป

เป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการ ทำาให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้

สังคมที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับ

ผู้ป่วยและญาติด้วยเช่นกัน

การสมัภาษณเ์ชงิลกึยงัไดข้อ้สรปุเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการสือ่สารของแพทย์

กับผู้รับบริการ ดังนี้

1) เพิ่มพูนความสามารถในการสื่อสารให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำาบ้าน               

ควรมีการกำาหนดเป็นรายวิชาในหลักสูตรทั้ง undergraduate และ postgraduate มีเนื้อหา

ครอบคลมุทัง้ทกัษะพืน้ฐานในดา้น communication skill, interpersonal skill และ humanized 

care รวมถึงการสื่อสารในกรณีซับซ้อน เช่น การฟ้องร้อง การแจ้งข่าวร้าย เป็นต้น วิธีการสอน           

ควรเป็นการสอนแบบ coaching เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการฝึกปฏิบัติ ให้มี 

empathy โดยมีอาจารยแ์พทยเ์ป็น role model สว่นการตดิตามประเมินผลตอ้งสามารถประเมิน

ได้ทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
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ระหว่างระดับความพึงพอใจกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สถิติ Chi-square test, t-test หรือ 

One–Way Analysis of Variance (ANOVA) ตามลักษณะของข้อมูลแต่ละปัจจัย

 2)  การศกึษาเชงิคณุภาพ เปน็การสัมภาษณผ์ูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัปญัหา

การสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ และมีบทบาทสำาคัญเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 

จำานวน 23 คน ตัง้แตร่ฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสุข ผูบ้รหิารระดบัสูงของแพทยสภา แพทยสมาคม 

กระทรวงสาธารณสุข ไปจนถึงผู้บริหารระดับโรงพยาบาลชุมชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ 

บุคคลสำาคัญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติที่ไม่

ได้เปน็แพทย ์รวมถงึภาคประชาชนและองคก์รภาคเอกชนทีไ่มห่วงัผลกำาไร ผูว้จิยันำาขอ้มลูจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อสรุปสำาหรับแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย :

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารของแพทย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี (X = 

7.81, S.D. = 2.34 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

พบวา่ หวัขอ้ทีก่ลุม่ตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ คอื แพทยม์กีารสือ่สารกบัผูป่้วยและญาตดิว้ย

ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ และตรงประเด็น (X = 4.13, S.D. = 1.01) รองลงมาคือ แพทย์มีการใช้

ภาษากาย ระหว่างสนทนา เช่น การสบสายตา การแสดงสีหน้าท่าทางได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

(X = 4.12, S.D. = 0.98) ส่วนข้อคำาถามที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การได้มีส่วนร่วมใน

การวางแผนและตดัสนิใจในการดแูลรกัษารว่มกบัแพทย ์(X = 3.98, S.D. = 1.05) และ การทีแ่พทย์

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัย (X = 3.99, S.D. = 1.33)

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการสื่อสารของ

แพทย์ ระหว่างเพศของผู้รับบริการ โดยใช้สถิติ t–test และระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา ประเภท

ของโรงพยาบาล จำานวนครั้งที่เข้ามารับบริการ ประเภทผู้ป่วย และแผนกท่ีเข้ามารับบริการ โดย         

ใช้วิธีการทางสถิติ ANOVA ทดสอบความแตกต่างที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา          

พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสื่อสารของแพทย์อย่าง         

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ประเภทของโรงพยาบาล และแผนกท่ีเข้ารับบริการ ส่วนปัจจัย         

ด้าน เพศ ระดบัการศกึษา จำานวนคร้ังท่ีเข้ามารับบรกิาร และประเภทของผูป้ว่ย ไมส่มัพนัธก์บัความ

พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสื่อสารของแพทย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
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ผลการสมัภาษณ์บุคคลสำาคญัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาการสือ่สารระหวา่งแพทยก์บั

ผู้ป่วยและญาติ จำานวน 23 คน สรุปได้ว่าปัญหาการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการมีสาเหตุ

จากปัจจัยที่สำาคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ระดับบุคคล คือ แพทย์แต่ละคนมีความสามารถพื้นฐานใน             

ดา้นการสือ่สารและการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูร้บับรกิารแตกตา่งกนั 2) การเรยีนการสอนหลกัสตูร

แพทยศาสตรบัณฑิต โรงเรียนแพทย์ได้จัดการเรียนการสอนทักษะการส่ือสารทุกแห่ง แต่ยังขาด

กระบวนการประเมินและและระบบการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ระบบการบริหารงาน              

ได้แก่ 3.1) ปัญหาจากการที่แพทย์มีภาระงานจำานวนมาก ทำาให้มีเวลาสื่อสารกับผู้ป่วยไม่เพียงพอ 

3.2) การบริหารจัดการของโรงพยาบาล เช่น ระบบการทำางานหรือโครงสร้างสายการบังคับบัญชา

ทีซ่บัซอ้น และโครงสรา้งสภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลของรฐั เปน็ตน้ ไมเ่อือ้อำานวยใหม้กีารสือ่สาร

กับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.3) ระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการคำาร้องเรียน

ยงัขาดประสทิธภิาพ รวมถงึการออกแบบระบบบริการและการบริหารจัดการเรือ่งอตัรากำาลังแพทย์

ให้เหมาะสมกับจำานวนและลักษณะการเจ็บป่วยของประชาชน 3.4) ระบบเสริมแรงจูงใจแพทย์ยัง

ไม่เพยีงพอ และ 4) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม สงัคมมีมมุมองต่อภาพลักษณข์องแพทย์เปล่ียนแปลง

ไปค่อนข้างมาก สังคมมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของแพทย์และสถานพยาบาลในเชิงธุรกิจมากขึ้น            

ผู้ป่วยและญาติมีมุมมองต่อแพทย์เปลี่ยนจากแพทย์คือผู้มีความเมตตาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือไป

เป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการ ทำาให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้

สังคมที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับ

ผู้ป่วยและญาติด้วยเช่นกัน

การสมัภาษณเ์ชงิลกึยงัไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัแนวทางการแกไ้ขปญัหาการส่ือสารของแพทย์

กับผู้รับบริการ ดังนี้

1) เพิ่มพูนความสามารถในการสื่อสารให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำาบ้าน               

ควรมีการกำาหนดเป็นรายวิชาในหลักสูตรทั้ง undergraduate และ postgraduate มีเนื้อหา

ครอบคลมุทัง้ทกัษะพืน้ฐานในดา้น communication skill, interpersonal skill และ humanized 

care รวมถึงการสื่อสารในกรณีซับซ้อน เช่น การฟ้องร้อง การแจ้งข่าวร้าย เป็นต้น วิธีการสอน           

ควรเป็นการสอนแบบ coaching เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการฝึกปฏิบัติ ให้มี 

empathy โดยมอีาจารยแ์พทยเ์ปน็ role model ส่วนการตดิตามประเมนิผลต้องสามารถประเมนิ

ได้ทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
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2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การลดภาระงานที่ไม่จำาเป็นของแพทย์ การพัฒนาระบบบริหาร

ความเสีย่ง และการจดัการการรอ้งเรยีนใหม้ปีระสิทธภิาพ รวมถงึการเสริมสร้างแรงจูงใจใหแ้กแ่พทย์

3) พัฒนาระบบการให้บริการของสาธารณสุขไทยมิติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในระดับ

นโยบายควบคู่ไปด้วย เช่น การลดจำานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลโดยไม่จำาเป็น            

การพฒันาระบบสาธารณสขุไทยใหป้ระชาชนมคีวามรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) การสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ และการนำาระบบการเยียวยา

ผู้ป่วยมาใช้อย่างเหมาะสม

สรุป : ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารของแพทย์ดีในทุกด้านของการสื่อสาร ปัจจัยที่

สัมพันธ์กับความพึงพอใจ ได้แก่ อายุของผู้รับบริการ ประเภทของโรงพยาบาล และแผนกที่เข้า              

รบับรกิาร การสมัภาษณเ์ชงิลกึบุคคลสำาคญัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการแกไ้ขปญัหาการสือ่สารระหวา่ง

บุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการสื่อสารมีทั้ง ปัจจัย

ส่วนบุคคล การเรียนการสอน ระบบการบริหารงาน และสภาพแวดล้อมทางสังคม และการแก้ไข

ปัญหาต้องดำาเนินการแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุเหล่านี้

ข้อเสนอแนะ : แนวทางการแก้ไขปัญหาการสื่อสารของแพทย์กับผู้รับบริการ ประกอบด้วย

1) เพิ่มพูนความสามารถในการสื่อสารให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำาบ้าน            

และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีการติดตามประเมินผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ              

ทัศนคติ อย่างต่อเนื่อง

2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่            

การเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร การลดภาระงานท่ีไมจ่ำาเปน็ของแพทย ์การพัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยง การจัดการการร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบเสริมสร้างแรงจูงใจ           

ให้แก่แพทย์

3) พัฒนาระบบการให้บริการของสาธารณสุขไทยมิติต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพต้ังแต่

ระดับนโยบาย เช่น การลดจำานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลโดยไม่จำาเป็น การพัฒนา

ประชากรให้มีความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความไว้

วางใจระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ และการนำาระบบการเยียวยาผู้ป่วยมาใช้อย่างเหมาะสม 
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Abstract (#10)

Objectives : 1) To study the level of satisfaction of customers with the 

  communication of medical personnel.

  2) To study the situation of communication problems between 

  medical personnel and clients.

  3) To find the solutions of communication problems between medical 

  personnel and clients with sustainable good governance principles.

Methodology : 

 1) Quantitative study. The aim was to study of the level of satisfaction 

that the clients have on the medical personnel’s communication. The sample of 

307 patients and relatives were randomized selected from those who came to the 

medical school hospital, tertiary care center hospital, general hospital and community 

hospitals in the central region of Thailand. The sample were asked to complete 
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 1) Quantitative study. The aim was to study of the level of satisfaction 
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the questionnaire developed by the investigators that consisted of 12 items of 

satisfaction derived from the 12 important aspects of communication problems 

between doctors and their patients and relatives. Each item was rated with the 

Likert scale from 0-5 and the overall satisfaction was rated from 0-10. The associations 

between satisfaction levels and various factors were analyzed using chi-square test, 

t-test or One-Way Analysis of Variance (ANOVA) according to the type of data.

 2) Qualitative study. The investigators used an in-depth interview method 

with 23 of those who were experts and had deep experiences about the 

communication problems between doctors and the patients and relatives. They 

also had important roles in the health system in Thailand and had authority to 

resolve these problems. We included the key informants that were from the Minister 

of Public Health, Chief Executive of the Medical Council, the Medical Association 

of Thailand, the Ministry of Public Health to the director of community hospitals, 

nurses and paramedical personnel that involved in the communication problems 

between doctors and clients. We also included important non-medical authority 

figures and non-government organization. The data from in-depth interview was 

analyzed and synthesized with the qualitative study method to conclude for the 

guidelines for solving communication problems between doctors and their patients 

and relatives.

Results : The sample was satisfied with the overall communication between                  

doctors and patients and relatives at a level of good to excellent with a score               

of 7.81 ± 2.34 from a maximum of 10 scores. The 2 most satisfied items were              

“The doctor communicated with patients and relatives in a manner that was easy 

to understand, concise and precise” with a score of 4.13 ± 1.01 and “The doctor 

used non-verbal behaviors during conversations, such as eye contact, facial 

expression, and gestures appropriately” (4.12 ± =0.98) from the maximum of               

5 scores. The 2 least satisfied items were “The doctor gave me the opportunity to 

participate in the decision and planning of treatment.” (3.98 ± 1.05) and “The doctor 
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gave me an opportunity to ask questions and talked about worried concerns.” (3.99 

± 1.33).

 The analysis of the factors associated with satisfaction of communication 

between doctors and their clients using t-test or ANOVA at the statistically significant 

of 0.05 revealed that the factors that associated with satisfaction were age, types 

of hospital and specialty of doctor. But other demographic data such as gender, 

education, frequency of attending the hospitals and types of patient care were not 

associated with satisfaction significantly.

 The in-depth interview of 23 key informants involving in resolving the 

communication problems between doctors and their patients and relatives revealed 

4 main causes that were

 1) Personnel factor. Each doctor had different basic abilities to communicate 

and form the relationship with their clients.

 2) Medical curriculum. Every medical schools provided teaching 

communication skills, but they still did not have an effective evaluation system 

and follow-up plan.

 3) Health and hospital management system.

  3.1) The overloaded work of doctors resulted in less time for 

communication.

  3.2) The hospital management system such as complex commanding 

system, the environmental structure of public hospitals, etc. did not allow effective 

communication.

  3.3) The risk and complaint management system were still ineffective. 

The service system and the manpower management of medical staff to match the 

number and nature of illness of the patients were also still ineffective.

  3.4) The incentive supplement system is not enough.

 4) Social transformation. Doctor’s image from the patients’ perspective 

had been changed significantly. The image of doctors and hospitals were increasingly 
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seen in business aspects. Patients and relatives had a view of doctors changing from 

those who were kind and helpful to them to their service providers. These made 

more negative feelings between the doctor and their patients. In addition, a society 

with rapid communication with new technology also affected the relationship 

between doctors and their patients and relatives as well.

 The in-depth interview also concluded the recommendation for resolving 

the communication problems and improving the quality of communication as 

follows :

 1) Improving communication skills for medical students and residents. The 

medical curriculum and residency training program should have communication 

skill trainings that included basic communication skills, interpersonal skills, and 

humanized care, and including communication in complex cases, such as litigation, 

breaking bad news, etc. Teaching methods should be in a form of coaching, focusing 

on direct experiences, to enhance the students’ empathetic skills. The medical 

teachers must be a good role model. Monitoring and evaluation method should 

be able to continually assess their knowledge, skills and attitudes.

 2) Developing more effective administration and management systems in 

the government hospitals such as improving the efficacy of services, decreasing 

unnecessary working hours and workload of medical personnel, effective risk 

management system, effective management of customer’s complaints and sufficient 

incentives to improve doctor motivation.

 3) Developing effective medical service system in various aspects at the 

policy level to meet the needs of publics including ongoing primary cares to reduce 

the number of unnecessary visits, improving people’s health literacy, building more 

trust between doctors and patients, and proper amelioration system in medical 

practice.

Conclusion : Most patients and relatives were still satisfied with the doctors’ 

communication in various aspects at a level of good to excellent. The factors 
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associated with satisfaction were age, types of hospital and specialty of doctor. The 

in-depth interviews of key persons involved in the communication problems between 

medical personnel and their patients and relatives concluded that the causes of 

communication problems included personal factors, medical curriculum and 

residency training program, health system and hospital administration system and 

the social factors, so the guideline to intervene the communication problems should 

focus on these factors.

Suggestion : The recommended guidelines to resolve the doctor and patients 

communication problems and improve the quality of their communication were as 

follows;

 1) Enhancing communication skills for medical students and residents. 

The medical curriculum and residency training program should determine 

communication skill trainings as important component of the curriculum. Monitoring 

and evaluation system should be able to continually assess their knowledge,              

skills and attitudes in doctor-patient communication.

 2) Developing more effective administration and management systems 

such as improving the efficacy of services, decreasing unnecessary working hours 

and workload of medical personnel, effective risk management system, effective 

management of customer’s complaints and sufficient incentives to improve doctor 

motivation.

 3) Developing effective medical service system in various aspects at the 

policy level to meet the needs of publics including ongoing primary cares to reduce 

the number of unnecessary visits, improving people’s health literacy, building more 

trust between doctors and patients, and proper amelioration system in medical 

practice.
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such as improving the efficacy of services, decreasing unnecessary working hours 

and workload of medical personnel, effective risk management system, effective 

management of customer’s complaints and sufficient incentives to improve doctor 

motivation.

 3) Developing effective medical service system in various aspects at the 

policy level to meet the needs of publics including ongoing primary cares to reduce 

the number of unnecessary visits, improving people’s health literacy, building more 

trust between doctors and patients, and proper amelioration system in medical 

practice.
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โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อประชาชนครั้งที่ 1 

(ปธพ.1)

เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี            

พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ” ด้วยทีมแพทย์อาสาสมัครจำานวนมาก ลงบันทึกสถิติใน “กินเนสบุ๊ค” กับแพทย์

อาสาเฉพาะทางตาที่ให้บริการมากที่สุดครั้งแรกในโลกให้บริการดูแลประชาชนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยแพทยสภาร่วมกับสถาบัน              

พระปกเกล้า โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์            

รุน่ที ่1 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปธพ.1) รว่มกบั แพทยสภา สมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้ กระทรวง

สาธารณสุข นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจน

แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
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ราชินีนาถ ด้วยทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุข และปัญหาสุขภาพของราษฎรมาโดยตลอด      

ซึ่งโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติจะให้บริการแก่ประชาชนอย่าง           

ครบวงจรจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติข้ึน เพ่ือเป็นการบริการ

ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา

ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ โดยมีทีมแพทย์อาสาสมัครจำานวนมากที่สุดในประเทศไทยมีการ

จัดการแบ่งกลุ่มการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. การตรวจคัดกรอง 2. การรักษาพยาบาล 

และ 3. การส่งเสริมสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์อาสาเฉพาะทางจำานวน 20 คลินิก

โครงการหนว่ยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรติ ยงัถอืเปน็การสรา้งชือ่เสยีง

ใหก้บัระบบสาธารณสขุไทย ในการบรกิารทางดา้นสขุภาพกับประชาชน และสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม

ของหลายหน่วยงานในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั้งนี้ ทางนักศึกษาได้ตั้งใจ

ดำาเนินการขอบันทึก “สถิติโลกกินเนสบุ๊ค” (Guinness Book World Record) เป็นการเทิด

พระนามและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 2 พระองค์ โดยแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา แต่เบื้องต้น

ได้รับอนุมัติในการให้บริการรักษาโรคทางจักษุวิทยา ดังนี้ 

“The most eye tests performed in one hour were achieved to celebrate 

His Majesty the King’s 85th and Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversaries 

by The Medical Council of Thailand and King Prajadhipok’s Institute, in Ayuddhaya, 

Thailand, on 17 March 2013”

ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของแพทย์อาสาทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมแพทย์เฉพาะทางตาท่ีออกบริการดูแลรักษาประชาชนจำานวน

มากที่สุดครั้งแรกในโลก และทำาการบันทึกสถิติลงใน “สถิติโลกกินเนสบุ๊ค” (Guinness Book 

World Record) ให้บริการตรวจตา 450 คน ใน 1 ชั่วโมง พร้อมด้วยทีมแพทย์อาสาสมัครอีก              

กว่า 300 ราย ซึ่งการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นครั้งแรกที่               

โครงการฯ จะลงพืน้ทีใ่หบ้รกิารแกป่ระชาชนในเขตจังหวดัพระนครศรีอยธุยา และจังหวดัใกล้เคยีง 

โดยจะมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับบริการ 2,672 คน จำานวนครั้งที่ให้บริการ 3,207 
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 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อประชาชน
ครั้งที่ 2 (ปธพ.2)

“แพทยสภา” จัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติโดย

นกัศกึษาหลักสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลสำาหรับผูบ้ริหารทางการแพทย ์รุน่ที ่2 (ปธพ.2)

ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อคัรราชกมุาร ีเสดจ็ฯ เปน็องคป์ระธานเปดิโครงการแพทยอ์าสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกยีรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ คร้ังท่ี 2 ณ โรงพยาบาล 

หัวหิน และโรงเรียนพณิชยการหัวหิน จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร  ธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์รุ่นที่ 2 แพทยสภา ร่วมกับ สถาบัน

พระปกเกล้ากระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ดำาเนินกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม โดยการออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไปจนถึงโรคซับซ้อน 

ขั้นสูง ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน               
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โดยบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรฯ บุคลากรภาครัฐและ 

ภาคเอกชนในการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. มีบริการทั้งสิ้น 18 

คลินิกแพทย์เฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร กว่า 500 คน             

จากหลายสถานพยาบาลชั้นนำา 

เปิดให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด รับยา ครบวงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง ตรวจรักษาโรค

เด็ก โรคผู้สูงอายุ โรคปอด โรคหัวใจ ไทรอยด์ ผ่าตัดโรคหูนำ้าหนวก ส่องกล้องกระเพาะอาหาร          

ขยายเส้นเลือดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ตรวจอัลตราซาวน์ แมมโมแกรม ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และ              

เอด็โคใ่หค้ำาปรกึษาดา้นสขุภาพจติ แพทยแ์ผนไทย ฝังเขม็ บริการถอนฟัน อุดฟัน ขดูหนิปนู เปน็ต้น

มีผู้เข้ารับบริการคือประชาชนในอำาเภอหัวหิน ในพื้นที่โดยรอบและใกล้เคียง ประชาชนในจังหวัด

ประจวบคิรขีนัธ ์เพชรบรุรีาชบุร ีและใกลเ้คยีง โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทกุภาคสว่น รวมผูป้ว่ยทัง้หมด

ที่ได้รับการตรวจรักษาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ คร้ังท่ี 2 เป็นจำานวน

ทั้งหมด 4,773 ราย 

เวลา 17.00-18.00 น. มีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ “สวดพระปริตร” อธิษฐานจิต

ปฏิบตับิชูา นำาโดย พระอาจารยอ์ารยวงัโส พระวปิสัสนาจารย ์สายปฏปิทาหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัตเถระ 

เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำาพูน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

แด ่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ อนัเปน็โอกาสมงคล

ของชาวไทยทุกคน
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เปิดให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด รับยา ครบวงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง ตรวจรักษาโรค
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มีผู้เข้ารับบริการคือประชาชนในอำาเภอหัวหิน ในพื้นท่ีโดยรอบและใกล้เคียง ประชาชนในจังหวัด

ประจวบคริขีนัธ ์เพชรบรุรีาชบรุ ีและใกลเ้คยีง โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทุกภาคสว่น รวมผูป้ว่ยทัง้หมด

ท่ีได้รับการตรวจรักษาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 เป็นจำานวน

ทั้งหมด 4,773 ราย 

เวลา 17.00-18.00 น. มีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ “สวดพระปริตร” อธิษฐานจิต

ปฏบิตับิชูา นำาโดย พระอาจารยอ์ารยวงัโส พระวปิสัสนาจารย ์สายปฏปิทาหลวงปู่ม่ัน ภูรทิตัตเถระ 

เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำาพูน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

แด ่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ อนัเปน็โอกาสมงคล

ของชาวไทยทุกคน
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โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 (ปธพ.3)

ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 3 (ปธพ.3) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา รวมทีมแพทย์อาสาเฉพาะทางจำานวน                      

18 คลินิก ให้บริการตรวจรักษา ดูแลสุขภาพประชาชนกว่า 6,000 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย                 

เพื่อบรรเทาความยากลำาบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และเป็นการน้อมรำาลึกใน                 

พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ             

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนม์ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานใน          

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 โดยได้จัดกิจกรรม

ตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง โดยแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ พยาบาล และ เภสัชกร กว่า 500 คน 

จากหลายสังกัดโรงพยาบาล ตลอดจนราชวิทยาลัยแพทย์ มาตรวจรักษาให้แก่ประชาชน ในพื้นที่

โดยรอบจังหวัดกาญจนบุรี
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โดยได้จัดกิจกรรมการตรวจรักษาโรค 18 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่

1. คลินิกหู คอ จมูก 

2. คลินิกสูติ-นรีเวช และ ตรวจมวลกระดูก 

3. คลินิกไต 

4. คลินิกทันตกรรม 

5. คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6. คลินิกจักษุ 

7. คลินิกระบบประสาท 

8. คลินิกระบบทางเดินอาหาร 

9. คลินิกกระดูกและข้อ

10. คลินิกสุขภาพเด็กและเยาวชน 

11. คลินิกสุขภาพจิต

12. คลินิกศัลยศาสตร์สมอง 

13. คลินิกมะเร็งเต้านม 

14. คลินิกโรคหัวใจ 

15. คลินิกตรวจสมรรถภาพทางปอด

16. คลินิกผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ 

17. คลินิกกายอุปกรณ์ 

18. คลินิกตรวจสมรรถภาพทางกาย และโรคทั่วไป

โดยจะมปีระชาชนเขา้รบัการตรวจรกัษาทัง้สิน้ 6,090 ราย และมผู้ีเขา้ร่วมกจิกรรมท้ังหมด 

13,690 คน ซึ่งโครงการฯ ดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วง สมดังวัตถุประสงค์ทุกประการ
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โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 (ปธพ.4)

ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้

รบัเกยีรตจิาก ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตรี เปน็ประธานในพิธเีปดิ

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 โดยได้จัดกิจกรรมตรวจ

รักษาโรคเฉพาะทาง โดยแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ พยาบาล และ เภสัชกร กว่า 500 คน                

จากหลายสังกัดโรงพยาบาล ตลอดจนราชวิทยาลัยแพทย์ มาตรวจรักษาให้แก่ประชาชน ในพื้นที่

โดยรอบจังหวัดกาญจนบุรี
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โดยได้จัดกิจกรรมการตรวจรักษาโรค 20 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่

1. คลินิกสูตินรีเวชกรรม-หญิงวัยทอง, 2. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และคลินิกเต้านม,                   

3. คลินิกทางเดินปัสสาวะ, 4. คลินิกโรคไต, 5. คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด, 6. คลินิกออร์โธปิดิกส์ 

และกระดูกพรุน, 7. คลินิกจักษุ, 8. คลินิกหู คอ จมูก, 9. คลินิกฝังเข็ม, 10. คลินิกแพทย์แผนไทย, 

11. คลินิกกายอุปกรณ์, 12. คลินิกโรคผิวหนัง, 13. คลินิกกุมารเวชกรรม, 14. คลินิกโรคทางเดิน

อาหาร ตับ ถุงนำ้าดี, 15. คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช, 16. คลินิกทันตกรรม, 17. คลินิกชายวัยทอง, 

18. คลนิกิโรคทัว่ไป, 19. คลนิกิตรวจสขุภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, 20. คลินกิอายรุกรรม 

และอีก 3 หน่วยงานที่ให้คำาแนะนำาปรึกษาคือ 1. คลินิกกฎหมาย, 2. คลินิกเลิกบุหรี่, 3. บริจาค

โลหิต

โดยจะมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 10,321 ราย ซึ่งโครงการฯ ดำาเนินงาน

สำาเร็จลุล่วง สมดังวัตถุประสงค์ทุกประการ
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โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง
ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(ปธพ.5) 

โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง

รุ่นที่ 5 (ปธพ.5)
วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สถาบัน              

พระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) โดย

นักศึกษา ปธพ.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร           

ร่วมกันจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ สืบ               

ราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์” โดยนำาแพทย์                 

เฉพาะทางกว่า 200  คน จากคณะแพทยศาสตร์ 21 แห่ง ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์ 15 แห่ง 

แพทย์จากภาครัฐ แพทย์จาก 4 เหล่าทัพ แพทย์จากภาคเอกชนพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่                  

ท้องถิ่นขาดแคลน และ บุคลากรอื่น ๆ กว่า 1,500 คน ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัด โดยไม่คิด                
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ค่าใช้จ่าย เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 20 สาขา ประกอบด้วย 1. คลินิกศัลยกรรม 2. จักษุคลินิก 

3. คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด 4. คลินิกทันตกรรม 5. คลินิกการสื่อความหมายและแก้ไขการ

ได้ยิน 6. คลินิกผ่าตัดโรคหู 7. คลินิกสูตินรีเวชและหญิงวัยทอง 8. คลินิกส่องกล้องระบบทางเดิน

อาหารและตับแข็ง 9. คลินิกโรคผิวหนัง 10. คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและโรคไต 11. คลินิก           

เทคนิคการแพทย์ 12. คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคท่ัวไป 13. คลินิกรับบริจาคโลหิต                   

14. คลินิกพัฒนาการเด็ก 15. คลินิกออร์โธปิดิกส์ 16. คลินิกกายอุปกรณ์ 17. คลินิกเวชศาสตร์

ฟื้นฟู 18. คลินิกแพทย์แผนไทยและแผนจีน 19. คลินิกสุขภาพจิตและเลิกบุหรี่ 20. คลินิก                      
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ค่าใช้จ่าย เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 20 สาขา ประกอบด้วย 1. คลินิกศัลยกรรม 2. จักษุคลินิก 

3. คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด 4. คลินิกทันตกรรม 5. คลินิกการสื่อความหมายและแก้ไขการ

ได้ยิน 6. คลินิกผ่าตัดโรคหู 7. คลินิกสูตินรีเวชและหญิงวัยทอง 8. คลินิกส่องกล้องระบบทางเดิน

อาหารและตับแข็ง 9. คลินิกโรคผิวหนัง 10. คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและโรคไต 11. คลินิก           

เทคนิคการแพทย์ 12. คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป 13. คลินิกรับบริจาคโลหิต                   

14. คลินิกพัฒนาการเด็ก 15. คลินิกออร์โธปิดิกส์ 16. คลินิกกายอุปกรณ์ 17. คลินิกเวชศาสตร์

ฟื้นฟู 18. คลินิกแพทย์แผนไทยและแผนจีน 19. คลินิกสุขภาพจิตและเลิกบุหรี่ 20. คลินิก                      
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อายุรกรรมประสาท และหน่วยให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยทุกรายในจังหวัด

ปราจีนบุรีและใกล้เคียง ระหว่างวันท่ี 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา                    

อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางคร้ังนี้   ได้เลือกมาจัดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา                

อภัยภูเบศร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ถือกำาเนิดจากความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีและผืนแผ่นดินไทย

ของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเป็นโรงพยาบาลท่ีให้การรักษาผู้ป่วย โดยผสมผสานองค์                  

ความรูท้ัง้การแพทยแ์ผนตะวันตกและการแพทยแ์ผนไทย เชน่ การรกัษาผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ด้วยเทคนิคแพทย์ตะวันตกผสมผสานการนวดไทยและใช้สมุนไพร   จะช่วยยกระดับการแพทย์              

แผนไทยให้เป็นท่ีรู้จักได้รับการยอมรับมากข้ึนด้วยและยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่

ต้องการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพ              

และการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทย

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธาน              

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา

นายกแพทยสภา นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์วุฒิสาร   

ตันไชย เลขาสถาบันพระปกเกล้า และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา

เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร          

โดยมปีระชาชนเข้ารบับรกิารเกนิกวา่ เป้าหมายทีต้ั่งไว ้10,000 คนถงึ 4,510 คน โดยจะมปีระชาชน

เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 14,510 ราย ซึ่งโครงการฯ ดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วง สมดังวัตถุประสงค์

ทกุประการ และถอืไดว้า่เปน็การมอบโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางได้อยา่งยิง่ใหญอ่กีคร้ังหนึง่

ของประเทศไทย
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โครงการแพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(ปธพ.1-5)
16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 29 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

และ วันที่ 21 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ พระเมรุมาศจำาลอง ถนนราชดำาเนินกลาง (บริเวณกองสลาก)

กำาเนิดโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยท่านประธาน ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ร่วมกับ

แพทยสภา และนกัศกึษาหลกัสตูรฯ ปธพ.รุน่ที ่1-5 ไดมี้ความเหน็ตรงกนัวา่ ในฐานะเปน็หนว่ยงาน

ที่มีบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุดและมีความประสงค์อยากทำาความดีถวายในหลวง ในระหว่าง

ที่ทุกคนต่างเศร้าโศกเสียใจจึงร่วมกันจัดตั้งโครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ               

ขึ้นในคืนวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการประชุมร่วมกัน และเปิดดำาเนินการรักษาพยาบาล               

ผู้ป่วยทันที ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้รับความร่วมมือ

จาก กทม. กระทรวงสาธารณสุข และกรมแพทย์ทหารบก โดยเริ่มดำาเนินการในพื้นที่ ตั้งแต่ยังไม่มี

เตน็ทค์ลมุกันแดด เพือ่ชว่ยประชาชน จนถงึ ทางกรงุเทพมหานครฯ ไดม้อบหมายพืน้ทีใ่หด้แูลจดัการ 

บริเวณตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุในท้องสนามหลวงเป็นหน่วยงานแรกภายใต้เต็นท์ขนาดเล็ก 3 

หลงั มแีพทยอ์อกตรวจ จำานวน 4-6 ท่าน และได้รบัการสนบัสนนุยาและเวชภณัฑจ์ากองคก์ารเภสชั 

รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี ได้รับการสนับสนุนเภสัชกรจากหน่วยเภสัชกรอาสา, พอ.สว., รพ.ศิริราช, 

รพ.รามาฯ และ รพ.จุฬาฯ ได้รับการสนับสนุนโปรแกรมระบบการบริหารจัดการข้อมูลจาก 
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รพ.ศริริาช ไดร้บัการสนบัสนนุบรหิารจดัการเตน็ท ์จาก บ.ปตท. และ บ.ทวีไีดเรค็ รว่มกบั แพทยสภา 

ได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจาก บ.แบล็คแคนยอน, นศ.ปธพ.1-5 และ อีก                            

หลายหน่วยงาน ซึ่งในช่วงแรกมีการรักษาคนไข้ต่อวัน 300 ถึง 500 คน 

คลินิกแพทย์อาสา
วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เกิดกิจกรรมขนาดใหญ่คือการร้องเพลงเต็มพ้ืนท่ีท้องสนามหลวง 

มีคนมากกว่า 200,000 คนและมีผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ มากกว่า 200 ราย ทำาให้เต็นท์อาสาขยาย

พื้นที่เป็น 2 เท่า เพื่อรองรับผู้ป่วย ให้นอนพักได้ และขยายให้มีหมออาสามาให้บริการ 12 -20 คน 

ต่อวัน ซึ่งดูแลคนไข้ตั้งแต่ 200 - 600 ราย ระบบเป็นไปได้ด้วยดี มีการขอคำาแนะนำาจากแพทย์ที่มี

มาทำางานในระบบทุกวัน มีการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเท่ากับโรงพยาบาลสนาม             

และมีการเพิม่บรกิารวดัความดนั ใหก้บัประชาชนเพือ่สบืคน้โรคความดนัสงู เพือ่นำามารกัษา ทกุวนั 

วันละ สองร้อยคนขึ้นไป 

28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พายุเข้าสนามหลวงทำาให้เต็นท์แพทย์อาสา จำานวน 6 เต็นท์ ท่ีประกอบ 

กนั มฝีนตก นำา้รัว่ เขา้อปุกรณก์ารแพทย ์และเตียงผู้ปว่ย จนไมส่ามารถปฏบิติังานได้ จึงได้ร้ือเต็นท ์

และเปลี่ยนเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ 8 x 24 เมตร และจัดพื้นที่รองรับประชาชน ในระบบโรงพยาบาล

สนาม พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค เพื่อรองรับคนไข้ได้มากกว่า 1,000 

คนต่อวัน 
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1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี               

(พอ.สว.) โดยทา่นเลขาธิการ นพ.ยทุธ โพธารามกิ ไดส้ง่ทีมแพทยอ์าสาเขา้รว่มกจิกรรมทกุวนัทำาการ 

โดยมาจาก รพ.ทั่วประเทศ ร่วมกับแพทย์อาสาจาก สมาคมโรงพยาบาลเอกชน รพ.รามาธิบดี 

รพ.ศิริราช รพ.จุฬา รพ.ทหาร รพ.ตำารวจ และอีกหลายสังกัด ทำาให้ปริมาณบุคลากรเข้ามา                 

ปฏิบัติงานในเต็นท์แพทย์อาสา มีจำานวน 50 - 100 คนทุกวัน

การดำาเนินงานของเต็นท์แพทย์อาสาเปิดทำาการทุกวัน ยกเว้น วันท่ีปิดสนามหลวงเพ่ือ

ทำาพิธีครบ 50 วัน (1-2 ธ.ค. 59) และครบ 100 วัน (20-21 ม.ค. 60) โดยแพทย์อาสาได้กำาหนดจะ

ออกหน่วยจนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 ครบ 109 วัน และได้จัดทำาต้นไม้แห่งความดีของ 

ตามแนวคดิของ ศ.นพ.เกษม วฒันชยั ประธานมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย ์เพ่ือเปน็แรงบนัดาล

ใจให้กับประชาชนในปลายรัชกาลที่ 9 ต่อไป จึงได้ทำาพิธีปิดเต็นท์แพทย์อาสาในคืนดังกล่าว แล้ว

คืนพื้นที่ให้กับทางราชการเพื่อสร้างพระเมรุมาศต่อไป

26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แพทยสภา, มูลนิธิ                  

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์, นักศึกษา ปธพ.1-6 ได้เปิดโครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็น              

พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ

จำาลอง ถนนราชดำาเนินกลาง (บริเวณกองสลาก) ขึ้นอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ วันที่ 21 – 29 ตุลาคม 
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พ.ศ. 2560 ซึ่งในครั้งนี้เกิดจากแพทย์ไทย ทั้งภาครัฐใน 5 กระทรวง ทั่วประเทศ และภาคเอกชน 

แล้วยังได้ข้อสรุปเป็นเต็นท์โรงพยาบาลสนามต้นแบบของแพทย์อาสาที่จะเผยแพร่ให้กับแพทย์             

ทั่วประเทศสามารถนำาไปใช้ในยามเกิดวิกฤตได้ทันที โดยท้ังนี้ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์, แพทยสภา และ นศ.ปธพ.ทั้ง 6 รุ่นที่ทำาให้เกิดโครงการการกุศลขนาดใหญ่ จนครบ 

118 วัน โดยสมบูรณ์ เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์สำาคัญของวงการแพทย์ไทยต่อไป ในอนาคต               

สรปุยอดผูม้ารบับรกิาร 44,711 คน และแพทย์ 2,256 คน, พยาบาล 2,836 คน เภสชักร 2,423 

คน, จิตอาสา 2,342 คน รวมจิตอาสาทั้งสิ้น 9,857 คน
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โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 (ปธพ.6)

โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)

ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

มลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย ์แพทยสภา สถาบนัพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) และภาคีเครือ

ขา่ย  ยกทมี แพทยเ์ฉพาะทางอาสา จดัโครงการหนว่ยแพทยอ์าสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 ร่วมมือ 3 โรงพยาบาล รพ. 

อานันทมหิดล รพ.พระนารายณ์มหาราช รพ.มะเร็งลพบุรี โดยนำาแพทย์เฉพาะทางกว่า 200 คน 
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จากคณะแพทยศาสตร์ 21 แห่ง ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์ 15 แห่ง แพทย์จากภาครัฐ แพทย์

จาก 4 เหล่าทัพ แพทย์จากภาคเอกชนพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน และ                   

บุคลากรอื่นๆ กว่า 1,500 คน ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัดโรคยากซับซ้อน ต่อผู้ป่วยที่มีคิวรอ

ยาวนาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้ง 20 คลินิกเฉพาะทาง ประกอบด้วย  1. คลินิกศัลยกรรม (Surgical 

endoscopy) 2. คลินิกมะเร็งเต้านม (Mammogram) 3. คลินิกจักษุ 4. คลินิกหัวใจและหลอด

เลือด 5. คลินิกระบบประสาท (ป้องกันStroke)  6. คลินิกกายอุปกรณ์ ขาเทียม รถเข็น 7. คลินิก

ศูนย์ผู้พิการเคลื่อนที่ 8. คลินิกการสอน CPR 9. คลินิกสูติ-นรีเวช 10. คลินิกพัฒนาการเด็ก                  

11. คลินิกเด็กอ้วน 12. คลินิกข้อเข่าเสื่อมและเวชศาสตร์ฟื้นฟู 13. คลินิกทันตกรรม 14. คลินิกหู            

คอ จมูก 15. คลินิกผิวหนัง ปรึกษาปัญหาโรคผิวหนัง การดูแลสุขภาพผิวพรรณ 16. คลินิกตรวจ

สุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป 17. คลินิกเทคนิคการแพทย์ 18. คลินิกรับบริจาคโลหิต 19. คลินิก

รับปรึกษาด้าน 20. คลินิกแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม 21. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปคัดกรอง               

เบาหวาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรกว่า 500 คนจากหลาย                  

โรงพยาบาล อาทิ รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาฯ, รพ.รามาธิบดี, รพ.ราชวิถี, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ภูมิพลฯ, 

สถาบันประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.เอกชนชั้นนำา ฯลฯ ตลอดจน               

ราชวิทยาลัยแพทย์ และแพทยสภา ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลอานันท

มหิดล, โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  และ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเกินกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 คนถึง 6,506 คน โดย    

จะมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 16,506 ราย ซ่ึงโครงการฯ ดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วง               

สมดังวัตถุประสงค์ทุกประการ และถือได้ว่าเป็นการมอบโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางได้             

อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย
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โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
(ปธพ.7)

โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า 

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

 โครงการหนว่ยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

แพทยสภา สถาบนัพระปกเกลา้ และนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย ์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรฯ             

เป็นแกนนำา โดยการออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไปจนถึงโรคซับซ้อนข้ันสูง 

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้น โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด

เพชรบุรี เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และจังหวัดใกล้เคียง เน้นการมีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพชุมชน และได้แบ่งเป็นการให้บริการ 4 ด้าน ตามมาตรฐานโครงการ ได้แก่

1. การตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ตรวจเลือด ตรวจร่างกาย 

2. การตรวจรักษาพยาบาล การผ่าตัดเช่นการผ่าตัดแก้ไขการได้ยิน การผ่าตัดส่องกล้อง 

เป็นต้น การตรวจหัวใจ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การแจกอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น แว่นตา รถเข็น 

ขาเทียม เป็นต้น
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3. การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้ความรู้ วัคซีน และอื่น ๆ

4. การสนับสนุนบริการสุขภาพ และ กิจกรรมอาสาอื่น ๆ

โดยนำาแพทย์เฉพาะทางกว่า 200 คน จากคณะแพทยศาสตร์ 21 แห่ง ราชวิทยาลัย/

วิทยาลัยแพทย์ 15 แห่ง แพทย์จากภาครัฐ แพทย์จาก 4 เหล่าทัพ แพทย์จากภาคเอกชนพร้อม

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน และ ประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คน ให้บริการ

ตรวจ รักษา-ผ่าตัดโรคยากซับซ้อน ต่อผู้ป่วยท่ีมีคิวรอยาวนาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้ง 22 คลินิก

เฉพาะทาง ประกอบด้วย 1. คลินิกมะเร็งเต้านม : ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแก

รมและอัลตร้าซาวด์เต้านม 2. คลินิกกระดูกและข้อ : ตรวจรักษาโรคข้อเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกสัน

หลังทับเส้น ให้คำาปรึกษาเรื่องการผ่าตัด และผ่าตัดรักษา 3. คลินิกศัลยกรรมส่องกล้อง : ตรวจ

วนิจิฉยัระบบทางเดนิอาหารและรกัษาลำาไสใ้หญด่ว้ยการสอ่งกลอ้ง 4. คลนิกิพฒันาการเดก็ : ตรวจ

ประเมินพัฒนาการทุกด้านสำาหรับเด็กความเสี่ยงสูง เช่น ทารกคลอดก่อนกำาหนด 5. คลินิกตรวจ

สุขภาพพระสงฆ์ : ตรวจสุขภาพพระภิกษุ และตรวจคัดกรองโรคทั่วไปสำาหรับประชาชน 6. คลินิก

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาวะสำาหรับประชาชน 7. คลินิก

ทันตกรรม : ให้คำาปรึกษาโรคทางช่องปาก การขูดหินปูน ถอนฟัน 8. คลินิก CPR : ฝึกอบรมการ

ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR เพื่อช่วยผู้ป่วยหมดสติเฉียบพลันจากโรคหัวใจหยุดเต้นด้วยการกด

หน้าอก ฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED 9. คลินิกแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ : ตรวจให้คำาปรึกษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รักษาด้วยหัตการ นวดไทยแบบ            

ราชสำานัก, จ่ายยาสมุนไพร ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร และกิจกรรม “แก่อย่างสง่า” ตาม               

หลักธรรมานามัย 10. คลินิกกฎหมาย : ให้บริการ คำาปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ตรวจสอบสิทธิ

การรกัษา แจกหนงัสอืความรูท้างกฎหมาย 11. คลนิกิแพทยแ์ผนไทยและฝงัเข็ม : ตรวจรกัษาดว้ย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการฝังเข็ม 12. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู : รักษาอาการปวดกล้าม

เนือ้ office syndrome 13. อปุกรณก์ารแพทยพ์ระราชทาน : บริการจัดทำา ซ่อมแซมกายอปุกรณ์

เสริมเช่นขาเทียม แจกรถเข็นผู้พิการ และเครื่องช่วยเดินต่าง ๆเช่นไม้เท้า 14.บริจาคโลหิต : รับ

บริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธา 15. คลินิกโรงเรียนพ่อแม่ : 1 วันสู่ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพในยุค 

4.0 กับกิจกรรม เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก 16. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด : ตรวจ

วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echo) ตรวจความผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ และ               

หลอดเลือด 17. คลินิกหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ : ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ ชนิด AF 

- Atrial Fibrillation ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) และเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อน 

(Echo) ให้คำาปรึกษาเพื่อรักษาและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจ ที่อาจทำาให้เกิดลิ่มเลือด 
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อุดตันหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต 18. คลินิกผิวหนัง : ตรวจ วินิจฉัย และ 

รักษาโรคผิวหนังด้วยยาและเครื่องเลเซอร์ 19. คลินิกเด็กโรคหัวใจ : ตรวจคัดกรองประสิทธิภาพ

การทำางานของหัวใจ ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อน 20. คลินิกสูตินรีเวชกรรม : 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผ่าตัด ส่องกล้อง และตรวจโรคทางนรีเวช 21. คลินิกจักษุ :                   

ตรวจสุขภาพตา ตรวจวัดสายตา และมอบแว่นตา ตรวจคัดกรองเบาหวานข้ึนจอตา ผ่าตัดรักษา

ต้อกระจก 22. คลินิกหลอดเลือดสมอง : ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง-โรคลมชัก 

ให้คำาปรึกษาโรคทางระบบประสาทและสมองทั่วไป 23. คลินิกส่งเสริมสุขภาพ : สาธิตกิจกรรม

การออกกำาลังกาย 

โครงการหนว่ยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรตฯิ ซึง่จดัขึน้ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่7 

ไดเ้ลอืกจงัหวดัเพชรบรุ ีใหเ้ปน็ทีต่ัง้หนว่ยแพทยอ์าสา ท่ีนบัเปน็หนว่ยแพทยข์นาดใหญร่ะดบัประเทศ 

ระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรกว่า 500 คน จากโรงพยาบาลรัฐ 

มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากทุกเหล่าทัพ และโรงพยาบาล              

เอกชนชั้นนำาไปตรวจรักษาผู้ป่วยในชาวจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562                  

ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

ด้วยบริการที่ครบถ้วนรอบด้าน เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางเบ็ดเสร็จจบในข้ันตอนเดียวในพื้นท่ี เพื่อช่วยลดการเดินทาง ลดคิวของผู้ป่วยที่ต้องรอคอย

ยาวนาน

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิ

ธรรมาภบิาลทางการแพทย ์กลา่ววา่ “โครงการหนว่ยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พุทธศกัราช 2562” เปน็โครงการ

ต่อเนื่องของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำาเนินการโดย 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 7 ท่ีผ่านมา                

คณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. จะร่วมกันจัดขึ้นปีละ 1 จังหวัด ตามแนวคิดภายใต้หลักการนำาหมอ

ไปหาคนไข้ โดยนำาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากเมือง ไปต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ให้ตรงความ

ตอ้งการของชุมชน เพือ่เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการรกัษาของผูป้ว่ย ลดภาระของผูป้ว่ยในการเดนิทาง

เข้ายังเมือง และนำาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดให้กับแพทย์ในต่างจังหวัด” พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสด์ิ นายก

แพทยสภา ศาสตราจารย์คลินิก นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวิทวัส              
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ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ                

เลขาธกิารมลูนธิธิรรมาภิบาลทางการแพทย ์ผูอ้ำานวยการหลกัสตูร ปธพ.ฯ และคณะ รว่มเปน็เกยีรติ

ในพธิเีปดิโครงการหนว่ยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเกินกว่า                 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 คนถึง 27,422 คน โดยจะมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาท้ังส้ิน 

37,777 ราย ซึ่งโครงการฯ ดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วง สมดังวัตถุประสงค์ทุกประการ และถือได้ว่า

เป็นการมอบโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย
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สรปุยอดผูม้ารบับรกิาร “โครงการหนว่ยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

                                  รายชื่อคลินิก ยอดผู้มารับบริการ

 1. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 199 
 2. คลินิกหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ  5,749 
 3. คลินิกหลอดเลือดสมอง 607 
 4. คลินิกศัลยกรรมส่องกล้อง 111 
 5. คลินิกมะเร็งเต้านม 120 
 6. คลินิกสูติ-นรีเวช 2,500 
 7. คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก 212 
 8. คลินิกเด็กโรคหัวใจ 17,200 
 9. คลินิกโรงเรียนพ่อแม่ 100 
 10. คลินิกจักษุกรรม 588 
 11. คลินิกกระดูกและข้อ 325 
 12. คลินิกทันตกรรม 549 
 13. คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป 4,885 
 14. คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 123 
 15. คลินิกแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม 710 
 16. คลินิก CPR 2,619 
 17. คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 125 
 18. คลินิกกฎหมาย 133 
 19. คลินิกตรวจโรคทั่วไป  229 
 20. คลินิกผิวหนัง 342 
 21. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู   49 
 22. คลินิกอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน 146 
 23. คลินิกรับบริจาคโลหิต 156 

                    รวมรายการตรวจรักษา 37,777 ราย
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5. หลักความสำานึกรับผิดชอบ (Accountability)

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำานึกในความ             

รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และ              

เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมท้ังความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำาของ             

ตนเอง

6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำากัด เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า             

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

24 กันยายน 2561 พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการวางพวงมาลา ปธพ. 7
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

24 กันยายน 2561 พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการวางพวงมาลา ปธพ. 7
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

24 กันยายน 2561 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
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16 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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17 พฤศจกิายน 2561 อบรมการชว่ยฟืน้คนืชพีข้ันพืน้ฐาน
และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตำารวจ

17 พฤศจกิายน 2561 อบรมการชว่ยฟืน้คนืชพีข้ันพืน้ฐาน

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)



ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

138

ปธพ. 7
MD KPI Symposium #7

139

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่สาย และพระตำาหนักดอยตุง ณ จังหวัดเชียงราย
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

14 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงานกระทรวงสาธารณสุข สวนสมุนไพรเทวะเวสม์รมณีย์
พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันบำาราศนราดูร

และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

21-22 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลท่าช้าง และสถานีวิจัยลำาตะคอง อำาเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

28 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงานรัฐสภา
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4 มกราคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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4 มกราคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

21-25 มกราคม 2562 ศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ คารวะท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน
โรงพยาบาลคุณธรรมฉือจี้ ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ การปกครองและวัฒนธรรม

ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

1 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลท่ายาง 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย และโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลท่ายาง 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย และโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

22 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์
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8 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญากรุงเทพ

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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8 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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22 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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22 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

22 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
และโรงพยาบาลภูมิพล
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

19 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

26 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
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25-29 พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงาน National Center for Geriatrics
and Gerontology เมืองโอบุ ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
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กิจกรรมแพทย์อาสา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

18 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมแพทย์อาสาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
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กิจกรรมแพทย์อาสา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

10 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมแพทย์อาสาตรวจสุขภาพให้กับคณะภิกษุสงฆ์ 
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
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กิจกรรมแพทย์อาสา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

30 มีนาคม 2562 กิจกรรมแพทย์อาสา ณ โรงพยาบาลเสนา จ. อยุธยา
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กิจกรรมแพทย์อาสา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

30 มิถุนายน 2562 กิจกรรมแพทย์อาสา ณ โรงพยาบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
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กิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

19 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CSR มอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ. ลพบุรี
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กิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

21 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CSR บริจาคเครื่องมือแพทย์และเครื่องกรองนำ้า
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลท่าช้าง บริจาคอุปกรณ์กีฬา เครื่องกรองนำ้า

และกิจกรรมสัมพันธ์ ณ โรงเรียนขนงพระ อำาเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา
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กิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

15 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม CSR ณ บ้านโป่งลึก อำาเภอแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
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กิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

29 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการมอบอุปกรณ์

ทางการแพทย์และยารักษาโรคแก่โรงพยาบาลประจำาจังหวัดเสียมราฐ
และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำาจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
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	 1.	แพทย์หญิงกนกกร	สวัสดิไชย
	 2.	นายแพทย์กมิล	ปั้นประสงค์
	 3.	นายกิตติพงษ์	ขันติรัตน์
	 4.	นายแพทย์กิตติศักดิ์	ฐานะสิทธิ์
	 5.	นายแพทย์เกษม	เวชสุทธานนท์
	 6.	นายไกร	วิมลเฉลา
	 7.	พลโทคงชีพ	ตันตระวาณิชย์
	 8.	นายจรินทร์	สุนทรถาวรวงศ์
	 9.	แพทย์หญิงจัญจุรี	สมาธิ	อัศวุตมางกุร
	 10.	พลตำารวจตรีจิรสันต์	แก้วแสงเอก
	 11.	พันเอก	นพ.เฉลิมเกียรติ	ตันตระกูล
	 12.	ดร.ชญาน์นันท์	ติยะตระการชัย
	 13.	นางสาวชฎารัตน์	สมทอง
	 14.	นายชนะ	ผาสุกสกุล
	 15.	ดร.ชลิดา	อนันตรัมพร
	 16.	นายชวาล	เหมมณฑารพ
	 17.	พันเอก	นพ.ชัชชัย	เต็มยอด
	 18.	นายแพทย์ชัยยศ	เด่นอริยะกูล
	 19.	นายแพทย์ชูศักดิ์	เบญจามิน	วงศ์สุรีย์
	 20.	นายโชคชัย	คุณาวัฒน์
	 21.	นายฐนนท์ศรณ์	เลิศฤทธิ์ศิริกุล
	 22.	นางสาวณัฐกมล	พัชรภิญโญพงศ์
	 23.	 รองศาสตราจารย์	นพ.ณัฐพล	ธรรมโชติ
	 24.	นางสาวณัฐพัชญ์	บุณยรัตน์วาณิช
	 25.	นายดนุพร	ปุณณกันต์
	 26.	แพทย์หญิงดวงพร	ปิณจีเสคิกุล
	 27.	ดร.ดุษฎา	นันตา
	 28.	พันเอก	ผศ.นพ.ดุสิต	สถาวร
	 29.	นายแพทย์เดชา	พงษ์สุพรรณ
	 30.	นายเดชาวัต	แจ้งชื่น
	 31.	 รองศาสตราจารย์	พญ.ทวิมา	ศิริรัศมี
	 32.	นางสาวทิพอุษา	อุทยานานนท์
	 33.	นายเทวินทร์	วงศ์วานิช
	 34.	 รองศาสตราจารย์	นพ.ธวัชชัย	ทวีมั่นคงทรัพย์

	 35.	นายแพทย์ธวัชชัย	เศรษฐศุภพนา
	 36.	นาวาอากาศเอก	นพ.ธำารงค์ประวัติ	เชิดเกียรติกุล
	 37.	นายแพทย์ธิติ	บุญมงคล
	 38.	นายแพทย์นพรัตน์	โง้วจุงดี
	 39.	พลตำารวจโท	นพ.นพศักดิ์	ภูวัฒนเศรษฐ
	 40.	นางนันทนา	มธุรสตระกูล
	 41.	นายแพทย์นันทศักดิ์	ธรรมานวัตร์
	 42.	นายแพทย์นิติ	เหตานุรักษ์
	 43.	นางนิวดี	เจริญสิทธิพันธ์
	 44.	นายเนติพันธ์	บุญมา
	 45.	นายบัว	แก้วจิตร
	 46.	นายบุญสงค์	ทัพชัยยุทธ์
	 47.	 รองศาสตราจารย์	พญ.บุรณี	กาญจนถวัลย์
	 48.	นางสาวปฐมา	พรประภา
	 49.	นายแพทย์ปรเมศวร์	ไตรภพ
	 50.	นายแพทย์ประดิษฐ์	ไชยบุตร
	 51.	นายประพจน์	คล้ายสุบรรณ
	 52.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นพ.ประวิทย์	อัครเสรีนนท์
	 53.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.ประสิทธิ์	กี่สุขพันธ์
	 54.	นายแพทย์ประเสริฐ	ริมชลา
	 55.	นายแพทย์ปราโมทย์	เสถียรรัตน์
	 56.	นายแพทย์ปราโมทย์	ภู่นภานนท์
	 57.	พลตำารวจตรีปิยะ	ต๊ะวิชัย 
	 58.	นายพงษ์ศักดิ์	ชิวชรัตน์
	 59.	นายพรชัย	หาญยืนยงสกุล
	 60.	นายพรชัย	รัตนเมธานนท์
	 61.	นายพรเทพ	อินทะชัย
	 62.	นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์	พันธ์หล้า
	 63.	พลตำารวจตรีหญิง	พญ.พรเพ็ญ	บุนนาค
	 64.	นางพรสรรค์	กำาลังเอก
	 65.	นายพลยุทธ	อังกินันทน์
	 66.	นายแพทย์พัฒนา	โพธิ์สุยะ
	 67.	นายพิทักษ์	อบสุวรรณ
	 68.	นาวาเอกหญิง	พญ.พิมพ์สิริ	ชมะนันทน์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

เชิดเกียรติกุล

ภูวัฒนเศรษฐ

กาญจนถวัลย์

อัครเสรีนนท์
กี่สุขพันธ์

หรับผู้บริหารระดับสูง
	 69.	พลโท	ดร.พีระพงษ์	มานะกิจ
	 70.	นางสาวพุทธชาติ	พงศ์สุชาติ
	 71.	พันเอก	(พิเศษ)	ผศ.นพ.เพิ่มศักดิ์	สุเมฆศรี
	 72.	นางไพพิศ	จันทรสอน
	 73.	แพทย์หญิงไพรัตน์	แสงดิษฐ
	 74.	 รองศาสตราจารย์	นพ.ภาวิน	เกษกุล
	 75.	นางภิมลภา	สันติโชค
	 76.	นายแพทย์ภูดิท	พึ่งจันทรเดช
	 77.	นายแพทย์มณเฑียร	คณาสวัสดิ์
	 78.	นางมยุระ	ช่วงโชติ
	 79.	แพทย์หญิงยิ่งลักษณ์	ปัญจวรานุวัตร์
	 80.	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์
	 81.	นายแพทย์รังสรรค์	ชัยเสวิกุล
	 82.	นางสาวรังสิมา	รอดรัศมี
	 83.	นางสาวรัตนา	กิตติพิบูลย์
	 84.	นางรัตนา	เตชะพันธ์งาม
	 85.	พลเอก	ดร.รุจ	กสิวุฒิ
	 86.	พลอากาศตรี	นพ.วรงค์	ลาภานันต์
	 87.	นางวรภา	มนต์อารักษ์
	 88.	นายแพทย์วรา	เศลวัตนะกุล
	 89.	นางสาววราภรณ์	วีระภุชงค์
	 90.	นายแพทย์วันชาติ	ศุภจัตุรัส
	 91.	นางวารีรัตน์	เลิศนที
	 92.	นางวาสนา	ขวัญเมือง
	 93.	 รองศาสตราจารย์	นพ.วิชัย	ประสาทฤทธา
	 94.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.วิชิต	วิริยะโรจน์
	 95.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	รัตนเพียร
	 96.	พันเอก	(พิเศษ)	นพ.วิเชษฐ์	รัตนจรัสโรจน์
	 97.	นางสาววิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์
	 98.	ดร.วิภาดา	สีตบุตร
	 99.	นายวิโรจน์	อาภรณ์วิรัตน์
	100.	นางวิลาวัลย์	ผุดผ่อง
	101.	นายวิศิษฐ์	ชวลิตานนท์
	102.	พลโทวีรชน	สุคนธปฏิภาค
	103.	ศาสตราจารย์	นพ.วีระพล	จันทร์ดียิ่ง
	104.	นายแพทย์ศรัณย์	อินทกุล

	105.	นายศรัณยู	ชเนศร์
	106.	รองศาสตราจารย์	นพ.ศิริไชย	หงษ์สงวนศรี
	107.	นางสาวศิริพร	ยอดวานิช
	108.	นางศิริวัลย์	แก้วมูลเนียม
	109.	ดร.สมชาย	หัชลีฬหา
	110.	นายแพทย์สมบัติ	สธนเสาวภาคย์
	111.	นายสมพล	วิชัยดิษฐ
	112.	นายสมศักดิ์	ปริศนานันทกุล
	113.	นายแพทย์สมัย	ศิริทองถาวร
	114.	นายแพทย์สันติ	เอื้อนรเศรษฐ์
	115.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เรือโท	นพ.สาธิต	คูระทอง
	116.	นายแพทย์สาธิต	ทิมขำา
	117.	พลตรี	นพ.สิรรุจน์	สกุลณะมรรคา
	118.	นางสิริเกศ	จิรกิติ
	119.	นางสิรินธร	สุจิมนัสกุล
	120.	นาวาอากาศเอก	นพ.สิริวัฒน์	ภัทรากาญจน์
	121.	นาวาตรี	พญ.สุจิตตรา	สวาทยานนท์
	122.	นายสุชาติ	ชวางกูร
	123.	นายแพทย์สุชาติ	เลาบริพัตร
	124.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทพ.ดร.สุชิต	พูลทอง
	125.	นายสุชิน	รัตนศิริวิไล
	126.	นายแพทย์สุทัศน์	ไชยยศ
	127.	นายแพทย์สุเทพ	เพชรมาก
	128.	นางสุภาวดี	ขีดขิน
	129.	นายสุเมธ	ศิริพรพิทักษ์
	130.	นายแพทย์สุรชัย	โชคครรชิตไชย
	131.	รองศาสตราจารย์	นพ.สุโรจน์	ศุภเวคิน
	132.	พันเอก	นพ.เสริมพงษ์	จารุเลิศวุฒิ
	133.	แพทย์หญิงเสาวนินทร์	อินทรภักดี
	134.	นางแสงทิพย์	ยิ้มละมัย
	135.	นางโสมนัส	นิลเจียรสกุล
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