ทิศทางการทํางานของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554
ทิศทางการทํางานของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554
วิสัยทัศน : มีขอเสนอที่นาสนใจ 2 สวน คือ
สวนความหมาย
สถาบันผลิตแพทยในสังกัดกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) มีศักยภาพในการ
ดําเนินการและการจัดการตามภารกิจในดานการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล การวิจัย
ตลอดจนชวยชี้นําสังคม โดยใชปรัชญาการสรางเสริมสุขภาพ โดยมุงเนนการผลิตแพทย
ผูเชี่ยวชาญ และสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีความตระหนัก และดํารงวิชาชีพดวยหลักการสราง
เสริมสุขภาพ เพื่อเปนตนแบบใหประชาชนและชุมชนใสใจสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได เกิด
สังคมแหงสุขภาวะที่ดี
(จากการสังเคราะหของตัวแทนแผนงานฯและเครือขายฯ ในการสัมมนาoutcome mapping 30 กค.
– 1 สค. 2551)
สวนองคประกอบ
มีวิสัยทัศน (Vision)
ทิศทางนโยบาย (Policy direction) หรือเปาหมายขององคกร
(Organizational goals) การจัดการองคกรและทรัพยากร (Organizational and resources
management)
การจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental management) ตลอดจนกิจกรรม
วิชาการ (Academic activities) และกิจกรรมอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงและใหความสําคัญกับการสราง
เสริมสุขภาพของผูที่เกี่ยวของ อันไดแก บุคลากรและครอบครัว นิสิตนักศึกษาแพทย ตลอดจน
ชุมชนโดยรอบและสังคม อยางตอเนื่องระยะยาว(Long-term perspective)
มีระบบและกลไกในการเสริมพลัง(Empowering) และสงเสริมการเรียนรูของปจเจกผูที่เกี่ยวของ
(Individual learning) และการเรียนรูขององคกร (Organization learning) เพื่อการพัฒนาตนเอง และ
บูรณาการ (Integrating) การสรางเสริมสุขภาพกับการดํารงชีวิตประจําวัน (Daily living) ของผูที่
เกี่ยวของ และการดําเนินการประจําวัน (Daily operation) ขององคกร อยางยั่งยืน (Sustainable)
(ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล 5 สิงหาคม 2551)
วิสัยทัศน โดยรวม คือ คณะแพทยศาสตรเปนผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ
พันธกิจ :
1. สนับสนุนใหคณะแพทยศาสตรตางๆ พัฒนาเปนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพภายใตกรอบ
TQA
2. ผลักดันใหเกิดหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพในทุกสถาบันที่ผลิตแพทย
3. พัฒนาโครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอนดานการสรางเสริมสุขภาพ
4. พัฒนาเครือขายเชิงประเด็น ไดแก อาชีวอนามัย การจัดการความรูและระบบฐานขอมูลสุขภาพ
กิจการนักศึกษาแพทย และการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เพื่อเปนตัวอยางดานเนื้อหาและ
กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
(จากการสังเคราะหของตัวแทนแผนงานฯ
/เครือขายฯ และ รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบัลล ในการสัมมนา outcome
mapping : M&E เมื่อวันที่ 5-7 พ.ย. 2551)
พันธมิตรหลัก
1. คณะแพทยศาสตรตางๆ ที่เปนสมาชิกของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
2. เครือขาย อาชีวอนามัย, KM , กิจการนิสิตนักศึกษา และ palliative care
พันธมิตรเชิงกลยุทธ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็นสุขภาพที่สําคัญในสังกัดกระทรวงตางๆ
คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และ
แผนงานอื่นๆ ดานการสรางเสริมสุขภาพของวิชาชีพดานสุขภาพ สสส. , แพทยสภา, ราชวิทยาลัย
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ผลลัพธที่ทาทาย( Outcome Challenges : OC ) ของแผนงานฯ ระยะที4่ คือ
OC - 1 ทุกคณะแพทยศาสตร(หมายถึง ทีมผูบริหาร/ตัวแทน)มีการดําเนินงานโดยมีการสรางเสริมสุขภาพเปน
สวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคกร และไดรับการรับรองเปนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ
OC - 2 เครือขายอาชีวอนามัย, กิจการนิสิตนักศึกษา, KM และ palliative care ทั้ง 4 เครือขาย มีการ
สรางองค
ความรูและกิจกรรมที่มีนวัตกรรม รวมทั้งจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับองคความรูและ
กิจกรรม
ที่มีนวัตกรรมเหลานั้น เพื่อสรางเนื้อหาดานการสรางเสริมสุขภาพที่คณะแพทยศาสตรตางๆ อาจ
นําไปใชได
เปาหมายรายทาง( Progress Markers : PM ) ของแผนงานฯ ระยะที่ 4 ซึ่งคาดหวังวา ถาทุกคณะ
แพทยศาสตรมีการนําการสรางเสริมสุขภาพมาประกอบใชในนโยบายคณะ ซึ่งไดมีการนําไปปฏิบัติ
/มี
หลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพแลว จะสงผลทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร มีดังนี้
Level 1 : Expect to see คือ
1. มีผูบริหารระดับสูงของสถาบัน รับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
2. มีนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพในทุกมิติของการดําเนินงานของสถาบัน
3. มีตัวชี้วัดผลดานการสรางเสริมสุขภาพเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริการ
Level 2 : Like to see
4. มีหลักฐานเชิงประจักษวา มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมดานสุขภาพอยางเปนระบบ
5. มีการสรางและการจัดการเรียนการสอนที่มุงผลิตแพทยที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
6. มีการสรางและจัดการองคความรูที่สงผลตอการพัฒนาสุขภาพของสังคม
7. มีหลักฐานเชิงประจักษวา มีการใชตัวชี้วัดดานการสรางเสริมสุขภาพมาปรับเปลี่ยนระบบการ
ดําเนินงาน
8. มีรายงานวา มีการพัฒนาระบบบริการที่บูรณาการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางเหมาะสม
9. มีรายงานวา บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
10. มีรายงานวา นักศึกษาแพทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
11. มีรายงานวา มีการดําเนินแผนเชิงรุกดานการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน
Level 3 : Love to see
12. มีสถาบันที่ไดการรับรองเปน “โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ” ดวยเกณฑที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้น
13. แสดงใหเห็นไดวา การสรางเสริมสุขภาพ เปนวัฒนธรรมองคขององคกร(อาจใช Story
telling ที่ผูฟงไดรับฟงแลวมองเห็นภาพวาเปนเชนนั้น และคณะยินดีเชิญใหไปเยี่ยมชม)
แผนที่ยุทธศาสตร( Strategic Map : SM ) ของแผนงานฯ ระยะที่ 4 ซึ่งคาดหวังวา เมื่อนําไปใช
ดําเนินงานแลวจะสงผลทําใหเกิดผลลัพธที่ทาทาย(OC 1-2 ) ขางตน
Individual (SM-I) มุงเนนดําเนินงานที่ บุคคล กลุมคน องคกร
ยุทธศาสตรที่ 1
1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพและกลุมเครือขายเชิงประเด็น
2. การนําเสนอผลงานของคณะแพทยศาสตรเจาภาพในการประชุมหมุนเวียนคณะกรรมการ
กํากับ
ทิศทาง 3. การสนับสนุนเฉพาะสําหรับคณะแพทยศาสตรใหม ที่ไมมีโรงพยาบาลเปนของตนเอง
4. การติดตามการดําเนินงานของคณะแพทย โดยใช TQA ดานการสรางเสริมสุขภาพเปนเกณฑ
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาและดูแลการสื่อสารและประชาสัมพันธรวมกับ กสพท เชน Website,
News-letters
Environment (SM-E) มุงเนนดําเนินงานที่สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 1
1. สนับสนุนใหเครือขายตางๆ ดําเนินกิจกรรม ในการสรางองคองคความรูและสรางกิจกรรมที่มี
นวัตกรรม
2.
สนับสนุนและจัดเวทีใหเครือขายตางๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับองคความรูและ
นวัตกรรมใหม ๆ
ยุทธศาสตรที่ 2
1. การดําเนินงานรวมกับ กสพท, แพทยสภา, แพทยสมาคม, ราชวิทยาลัยแพทยตางๆ , ศูนย
การแพทยกระทรวงสาธารณสุข
2. กระตุน/ชักชวนใหทุกคณะแพทยศาสตร สนับสนุนทรัพยากรดานสรางเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น
แนวปฏิบัติงานขององคกร ( Organization Practice : OP ) ของแผนงานฯ ระยะที่ 4 ซึ่งคาดหวังวา เมื่อ
นําไปใชดําเนินงานแลว จะสงผลทําใหเกิดเปาหมายรายทาง( PM ) ขางตน ไดแก
1) ประสานใหเกิด ความรวมมือ / การมีสวนรวมของทุกคณะแพทยศาสตร ในการพัฒนาหลักสูตร
สรางเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนการดําเนินงานของ กลุมเครือขายเชิงประเด็นตางๆ ที่เกิด
จากความรวมมือของอาจารยแพทยในคณะตางๆ เพื่อให เกิดผลลัพธที่ทาทายของแผนงานฯ
ระยะที่ 4(OC-1)
2) ทําใหทุกคณะแพทยศาสตร มีการรับรูและมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในทุก
กิจกรรม
3) ทําใหทุกคณะแพทยศาสตร มีการใช
TQA เปนแนวทางการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผล
ตาราง เปาหมายรายทาง( Progress Markers : PM ) ของแผนงานฯ (ที่ปรับ-แกไขเพิ่มเติมแลว)
Progress markers ของทุกคณะแพทยศาสตร
13. แสดงใหเห็นไดวา การสรางเสริมสุขภาพเปน
วัฒนธรรม
ขององคกร
12. มีสถาบันที่ไดการรับรองเปน “โรงเรียนแพทยสราง
เสริมสุขภาพ” ดวยเกณฑที่เหมาะสม
11. มีรายงานวา มีการดําเนินแผนเชิงรุกดานการสราง
เสริม
สุขภาพรวมกับชุมชน
10. มีรายงานวา นักศึกษาแพทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ขึ้น
9. มีรายงานวา บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
8. มีรายงานวา มีการพัฒนาระบบบริการทีบ่ ูรณาการ
ดานการสรางเสริมสุขภาพอยางเหมาะสม
7. มีหลักฐานเชิงประจักษวา มีการใชตัวชี้วัดดานการ
สรางเสริมสุขภาพ มาปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงาน
6. มีการสรางและจัดการองคความรูที่สงผลตอการพัฒนา
สุขภาพของสังคม
5. มีการสรางและการจัดการเรียนการสอนที่มุงผลิต
แพทยที่
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการสรางเสริมสุขภาพ

2552
2553
2554
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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4. มีหลักฐานเชิงประจักษวา มีการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ดานสุขภาพอยางเปนระบบ
3. มีตัวชี้วัดผลดานการสรางเสริมสุขภาพเปนสวนหนึ่ง
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริการ
2. มีนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพในทุกมิติของการ
ดําเนินงานของสถาบัน
1. มีผูบริหารระดับสูงของสถาบันรับผิดชอบงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
ตาราง การดําเนินงานของแผนงานฯ ( ตามที่ระบุไวในขอเสนอของแผนงานฯ ระยะที่ 4 )
กิจกรรม
1. สัมมนาผูรับผิดชอบดาน HP (รวมคณะที่ไมมีรพ.)
2. ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ : ประเด็นหลักสูตร
HP
3. การตรวจเยี่ยมของ TQA
4. การพัฒนา ปรับปรุงตัวชี้วัดตามกรอบ TQA
5. การตรวจเยี่ยม “โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ”
6. การประชุม steering committee 3 เดือน / ครั้ง
7. การประชุมคณะทํางาน 3 สัปดาห / ครั้ง
8. การดําเนินงานของเครือขายอาชีวอนามัย
9. การดําเนินงานของเครือขายกิจการนักศึกษา
10. การดําเนินงานของเครือขาย Palliative care
11. การดําเนินงานของเครือขายการจัดการความรู
12. การติดตามการดําเนินงานของเครือขายตางๆ
13. การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
14. การสนับสนุนคณะแพทยใหม
15. การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
16. การบูรณาการแผนงานฯ รวมกับแผนงานอื่น ๆ
17. การติดตามประเมินผล
18. การปรับแผนงาน

2552
2553
2554
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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ทิศทางการทํางานของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554
Progress markers
1.มีผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบ
งานสรางเสริมสุขภาพ
2.มีนโยบายดานสรางเสริม
สุขภาพในทุกมิติของการ
ดําเนินงานของสถาบัน
3.มีตัวชีวัดผลดานการสราง
เสริมสุขภาพเปนสวนหนึ่ง
ของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริการ
4.มีการพัฒนาสิงแวดลอมดาน
สุขภาพในโรงเรียนแพทยอยาง
เปนระบบ

ผูรับผิดชอบ
กสพท/
แผนงาน
กสพท/
แผนงาน
กสพท./
แผนงาน

กสพท/
แผนงาน
+อาชีวอนา
มัย
5. มีการสรางและการจัดการ กสพท/
เรียนการสอนที่มุงผลิตแพทย แผนงาน +
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค KM Palliative
care +
ดานการสรางเสริมสุขภาพ

รางเปาหมาย
- ทุกคณะแพทยทีมีผูรับผิดชอบงานดานนีทีชัดเจน
- ทุกคณะแพทยมนี โยบายดานนีทีชัดเจน
-สัดสวนงบประมาณดานการสรางเสริมสุขภาพตอหัว
บุคลากร/นักศึกษา
-คณะแพทยสวนใหญใชเกณฑTQA(+HA)เปนกรอบในการพัฒนา
คณะ
-อาจารยและบุคลากรทีไดรับการตรวจสุขภาพตามความเสียง
เปนสวนใหญ
-การพัฒนาในประเด็นนี้จากกลุมอาชีวอนามัย

-มีการบรรจุเนือหาของการสรางเสริมสุขภาพในมิติตางๆรวมจิต
วิญญาณในผลสรุปของการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ
-หลักสูตรแพทยศาสตรทุกแหงระบุคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคดานการสรางเสริมสุขภาพ
จํานวนผลงานวิจัย(รวมดานการสรางเสริมสุขภาพ)ของ
6. มีการสรางและจัดการองค แผนงาน+
ความรูที่สงผลตอการพัฒนา KM + อาชี อาจารยที
วอนามัย + ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
สุขภาพของสังคม
- รอยละของคณะที่มีแผนที่การจัดการเรียนการสอนและทรัพย
Palliative
care
ดานสุขภาพ
-รอยละของคณะทีมีการใชตัวชีวัดดานการสรางเสริมสุขภาพมา
7. มีหลักฐานเชิงประจักษวา กสพท/
ปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงาน
มีการใชตัวชี้วัดดานการ แผนงาน
สรางเสริมสุขภาพ มา
ปรับเปลี่ยนระบบการ
ดําเนินงาน
-รอยละของแผนงาน(รวมดานการสรางเสริมสุขภาพ)ทีบรรลุ
8. มีรายงานวา มีการพัฒนา แผนงาน+
เปาหมาย
ระบบบริการทีบ่ ูรณาการ KM
ดานการสรางเสริมสุขภาพ + อาชีวอนา -จํานวนโครงการ/ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีผลตอสุขภาวะของ
มัย
+ ชุมชนและสังคม
อยางเหมาะสม
Palliative
-รอยละของผูไดรับบริการดังกลาวตอจํานวนผูปวยทั้งหมด
care
9. บุคลากรมีพฤติกรรม
แผนงาน + -บุคลากรสวนใหญมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพทีเหมาะสม (จํานวน/
สุขภาพในทางที่ดีขึ้น
อาชีวอนามัย
รอยละ)
10. นักศึกษาแพทยมี
แผนงาน +
-จํานวนโครงการดานการสรางเสริมสุขภาพของนศพ
.ตอจํานวน
พฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี กิจการ นศ. นักศึกษาแพทย ทั้งหมด
-นักศึกษาสวนใหญมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ขึ้น
(จํานวน/รอยละ)
กสพท/
-คณะสวนใหญระบุวิสัยทัศน/พันธกิจดานการสรางเสริม
11. มีรายงานวา มีการ
แผนงาน
สุขภาพไวเปนรายละเอียดที่สําคัญ
ดําเนินแผนเชิงรุกดานการ
-ทุกคณะ มี/รวมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพของสังคม
สรางเสริม
สุขภาพรวมกับชุมชน
12. เกิดการรับรอง “ โรงเรียน กสพท/
- เกิดเกณฑทีไดรับการยอมรับเปนสวนหนึงของ TQA
แพทยสรางเสริมสุขภาพ”
แผนงาน
- คณะแพทยสวนใหญไดรับการรับรองเปน “โรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ”
- มีกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพเปนสวนหนึงของงานประจํา
13. แสดงใหเห็นไดวา การ กสพท/
แผนงาน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาสุขภาพอยางตอเนื่อง
สรางเสริมสุขภาพเปน
วัฒนธรรม ขององคกร
แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายรายทางและผูรับผิดชอบ
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ทิศทางการทํางานของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554

เปาหมายรายทาง( Progress Markers : PM ) ของเครือขายทั้ง 4 แผนงานฯ
1. เครือขายการจัดการความรู KM
พันธกิจ
1. พัฒนาและสงเสริมใหคณะแพทยศาสตรทุกแหงใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือหลักในการ
พัฒนางาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพ
2. พัฒนาฐานขอมูลความรูดานสรางเสริมสุขภาพในประเทศไทยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ
เขาถึงงาย
เผยแพรตอสังคม
3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการรวบรวมงานวิจัยและ
วิทยานิพนธดานสรางเสริมสุขภาพที่ดําเนินการในประเทศไทยเขาสูฐานขอมูล
บันไดบงชี้ความกาวหนา
Expect to see มีทีม KM ทีมสรางเสริมสุขภาพในทุกคณะแพทยศาสตรที่ไดรับการยอมรับและทํางาน
รวมกับเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ
Like to see มีกิจกรรม KM อยางตอเนื่อง มีการนํา KM ไปใชพัฒนางานคณะ มีระบบจัดเก็บและ
รวบรวมความรูใหมดานการสรางเสริมสุขภาพ เกิดฐานขอมูลความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ เผยแพรตอ
สังคม
Love to see เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรคณะแพทยศาสตรตางๆ เกิดความรูใหมๆดานการสราง
เสริมสุขภาพ เผยแพรตอสังคมไดหลายชองทาง
วัตถุประสงค
2. เพื่อใหเกิดเครือขายดานการจัดการความรูในโรงเรียนแพทย เปนเครือขายที่จะชวยกระตุนใหมีการ
สรางกลไกหลักหรือทีมแกนนําดานการจัดการความรูในโรงเรียนแพทย และนําการจัดการความรูมา
สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพื่อสรางความสําเร็จในพันธกิจตางๆของโรงเรียนแพทย และสราง
ฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุขภาพจากความรูของโรงเรียนแพทยทุกแหง
3. เพื่อรวบรวมความรูการสรางเสริมสุขภาพที่ไดจากการจัดการความรูมาสะสม สรางคลังความรูใน
ระดับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และเผยแพรความรูดังกลาวไปสูสังคมสวนรวม
ตอไป
กลวิธีและกิจกรรม
5.1 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนเครือขายใหเกิดทีมแกนนําดานการจัดการความรูในทุกโรงเรียน
แพทย โดยใชกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน(Peer Assisting) และฝกฝน(Coaching) ระหวางโรงเรียน
แพทยที่มีประสบการณในการจัดการความรู กับโรงเรียนแพทยที่เพิ่งเริ่มนําการจัดการความรูมาใช
5.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางปฏิบัติที่ดี หรือระดมสมองหาความรู เพื่อสงเสริมพันธกิจ
ดานตางๆของคณะแพทย เชน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตแพทยในบริบทใหมของ
สังคม การสรางเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย การพัฒนาองคกรไปสูการรับรอง Thailand Quality
Award(TQA) เปนตน
5.3 กิจกรรมสรางฐานขอมูลคลังความรูการสรางเสริมสุขภาพระดับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย เพื่อเก็บรวบรวมความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนแพทย และเผยแพร
ความรูดังกลาวไปสูสังคมตอไป
5.4 กิจกรรมเผยแพรความรูตอสังคม เผยแพรความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ และความรูอื่นๆที่ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนแพทย ออกสูสังคมเปนระยะ
ปฏิทินกิจกรรม
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ทิศทางการทํางานของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554
6.1 กิจกรรมที1่ สงเสริมและสนับสนุนเครือขายใหเกิดทีมแกนนําดานการจัดการความรูในทุกโรงเรียน
แพทย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
6.1.1 เสนอใหกลุมสถาบันแพทยศาสตรมีนโยบายดานการจัดการความรูรวมกัน
6.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูสถานภาพปจจุบันของทีมแกนนําดานการจัดการความรูแตละแหง
6.1.3 รวมสราง River Diagram และ Knowledge Sharing Ladder เพื่อจับกลุมแลกเปลี่ยน
6.1.4 ดําเนินการตามกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน(Peer Assisting) และฝกฝน(Coaching)
ระหวางโรงเรียนแพทยที่มีประสบการณในการจัดการความรู กับโรงเรียนแพทยที่เพิ่ง
เริ่มนําการจัดการความรูมาใช
กลุมเปาหมาย ผูบริหารและทีมแกนนําดานการจัดการความรูในโรงเรียนแพทยทุกแหง
ผลลัพธของกิจกรรม 1) เกิดทีมแกนนําดานการจัดการความรูที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ใน
โรงเรียนแพทยทุกแหง
2) เกิดกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน(Peer Assisting) และฝกฝน(Coaching) ระหวาง
โรงเรียนแพทยที่มีประสบการณในการจัดการความรู กับโรงเรียนแพทยที่เพิ่งเริ่ม
นําการจัดการความรูมาใช
6.2 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติที่ดี หรือระดมสมองหาความรู เพื่อสงเสริมพันธ
กิจดานตางๆของคณะแพทย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
6.3.1 พิจารณาคัดเลือกหัวขอแนวทางปฏิบัติที่ดี หรือพันธกิจสําคัญที่จะนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูหรือระดมสมองหาความรูรวมกัน
6.3.1 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทุก 1 เดือน ในรูปแบบประชุมพบหนา สลับกับการ
ประชุมทางเครือขายอินเทอรเน็ต
6.3.1 สรุปผลการแลกเปลี่ยน รวบรวมเปนคลังความรูของกลุม ทุกๆครั้งหลังการประชุม
กลุมเปาหมาย ทีมแกนนําดานการจัดการความรูและผูที่ทํางานในหัวขอที่แลกเปลี่ยนกันจากโรงเรียนแพทย
ทุกแหง
ผลลัพธของกิจกรรม 1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งทําใหมีการเผยแพรความรูในเครือขายมากขึ้น
2) กระชับความสัมพันธ ความสนิทสนม รักในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก
เครือขาย
3) ไดองคความรูที่นํามาสรางเปนคลังความรูของกลุมสถาบันได
6.3 กิจกรรมที่ 3 สรางฐานขอมูลคลังความรูการสรางเสริมสุขภาพระดับกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย เพื่อเก็บรวบรวมความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนแพทย และเผยแพร
ความรูดังกลาวไปสูสังคม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
6.3.1 จัดตั้ง Website คลังความรูของกลุม
6.3.2 นําผลลัพธ องคความรูที่ไดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทุก 1 เดือน ใน
รูปแบบประชุมพบหนา สลับกับการประชุมทางเครือขายอินเทอรเน็ต เขาสูคลังความรู
6.3.3 เปดใหสมาชิกกลุม เขามาอานองคความรู และแกไขเปลี่ยนแปลงในในรูปแบบ
wikipedia
6.3.4 เปดใหประชาชนทั่วไป เขามาเยี่ยมชม แสดงความคิดเห็นใน webblog และ webboard
ได
กลุมเปาหมาย ทีมแกนนําดานการจัดการความรูและผูที่ทํางานในหัวขอที่แลกเปลี่ยนกันจากโรงเรียน
แพทย
ทุกแหง และประชาชนทั่วไป
ผลลัพธของกิจกรรม 1) เกิดฐานขอมูลคลังความรูการสรางเสริมสุขภาพเปนที่รวบรวมแหลงความรูและ
เผยแพรความรูสูสังคม
2) องคความรูมีผูคอยอานทบทวน ปรับปรุง แกไขใหถูกตอง ทันสมัยตลอดเวลา
3) เปนชองทางหนึ่งในการรับขอมูลจากสังคมภายนอกเขาสูกลุมสถาบัน
6.4 กิจกรรมที่ 4 เผยแพรความรูสูสังคม นอกเหนือจากการเผยแพรผานทาง Website จัดขึ้น 3
ครั้งเพื่อเผยแพรผลงานของกลุมสูประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
6.4.1 จัดนิทรรศการ นําเสนอความรูดานการสรางเสริมสุขภาพและการแถลงขาว 3 ครั้ง
6.4.2 เปดใหประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชม เชิญสื่อมวลชนมารับความรูไปเผยแพร
ทิศทาง/เปาหมายการดําเนินงานของแผนงานฯ ระยะที่ 4 : ม.ค.52 – ธ.ค.54 - 31 พ.ค.52
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6.5 กิจกรรมที่ 5 ประสานงาน ประเมินผล และประชาสัมพันธโครงการ จัดขึ้นสําหรับ
คณะกรรมการเครือขายเพื่อใหการทํางานเครือขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.5.1 ระหวางโครงการ: ทําหนาที่ประสานงาน และติดตามความคืบหนา
6.5.2 สรุปและประเมินผลกอนสิ้นสุดโครงการ 1-2 เดือน โดยมีประเด็นที่จะตองติดตาม
ดังนี้
- รูปแบบของเครือขายที่ชัดเจน เชน โครงสราง พันธกิจ รูปแบบการดําเนินงาน
- สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการในการสรางเครือขายตลอดโครงการ 3 ป
- ผลลัพธของกิจกรรมที่ 1-4
- งานวิชาการในรูป คําแนะนํา คูมือ มาตรฐาน หรือการศึกษาวิจัยที่เปนผลผลิต
2. เครือขาย Palliative Care
Mission:
สรางเครือขายและแกนนํา ผูเชี่ยวชาญ เพื่อแสวงหาความรู
และแนวทางการดูแลผูปวยและ
ครอบครัวแบบองครวมในบริบทของสังคมไทย
โดยนําไปปรับใชกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของแตละสถาบัน
เพื่อนําไปสูวัฒนธรรมการดูแลที่ผูใชบริการ ผูใหบริการและชุมชนมีสวนรวมและพึงพอใจ

ความตองการ

Outcome Challenges:
อาจารยผูสอน:
มีความรูและทักษะดาน palliative care ที่นําไปใชดูแลผูปวยไดจริง
สามารถใชเปนทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอนทั้งในระดับกอนและหลังปริญญา
ปฏิบัติงานในเชิงสหสาขาวิชาชีพและรวมมือเปนเครือขายระหวางสถาบัน
Progress Markers:
Expect to see:
- รวมกิจกรรมที่เปนมิติองครวมของสุขภาพในองคกรหรือหนวยงานของตนเอง
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณในกิจกรรมที่เปนมิติองครวมของสุขภาพในองคกรหรือหนวยงานตนเอง
- ประยุกตแนวทาง palliative care ในการดูแลผูปวยบางโอกาส
- ดูแลผูปวยโดยทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ
Like to see:
- ประยุกตแนวทาง palliative care ในการดูแลผูปวยเปนสวนใหญ
- บูรณาการแนวทาง palliative care เขากับการเรียนการสอน
- รวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการบูรณาการแนวทาง palliative care
เขากับการเรียนการสอนภายในองคกร
- รวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการบูรณาการแนวทาง palliative care
เขากับการเรียนการสอนกับเครือขายนอกองคกร
Love to see:
- ประยุกตแนวทาง palliative care ในการดูแลผูปวยเปนกิจวัตร
- รวบรวม ทบทวน บันทึกแกนความรูในการดูแลและการเรียนการสอน palliative care
ในรูปแบบที่เผยแพรได
- สรางองคความรูหรือนวัตกรรมในการดูแลผูปวยอยางเปนองครวม เหมาะสมตามบริบท
ความตองการของ
ปจเจก ครอบครัวและทองถิ่น
- มีบทบาทชี้นํา เปนตัวอยาง สรางเครือขายการดูแล palliative care ในพื้นที่ของตนเอง
พยาบาลและบุคลากรแกนนํา:
สามารถใหการดูแลผูปวยแบบเปนองครวม เปนแบบอยางสําหรับนักศึกษาแพทย แพทยใชทุน
ทิศทาง/เปาหมายการดําเนินงานของแผนงานฯ ระยะที่ 4 : ม.ค.52 – ธ.ค.54 - 31 พ.ค.52
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และแพทยประจําบาน
และมีสวนทําใหเกิดวัฒนธรรมการดูแลผูปวยตามหลักการ palliative care
Progress Markers:
Expect to see:
- รวมกิจกรรมที่เปนมิติองครวมของสุขภาพในองคกรหรือหนวยงานของตนเอง
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณในกิจกรรมที่เปนมิติองครวมของสุขภาพในองคกรหรือหนวยงานตนเอง
- ประยุกตแนวทาง palliative care ในการดูแลผูปวยเปนสวนใหญ
- ดูแลผูปวยโดยทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ
Like to see:
- ประยุกตแนวทาง palliative care ในการดูแลผูปวยเปนกิจวัตร
- มีสวนรวมในการนําแนวทาง palliative care บูรณาการเขากับการเรียนการสอน
- รวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการบูรณาการแนวทาง palliative care
เขากับการเรียนการสอนภายในองคกร
- รวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการบูรณาการแนวทาง palliative care
เขากับการเรียนการสอนกับเครือขายนอกองคกร
Love to see:
- รวบรวม ทบทวน บันทึกแกนความรูในการดูแลและการเรียนการสอน palliative care
ในรูปแบบที่เผยแพรได
- สรางองคความรูหรือนวัตกรรมในการดูแลผูปวยอยางเปนองครวม เหมาะสมตามบริบท
ความตองการของ
ปจเจก ครอบครัวและทองถิ่น
- มีบทบาทชี้นํา เปนตัวอยาง สรางเครือขายการดูแล palliative care ในพื้นที่ของตนเอง
ฝายการศึกษาของโรงเรียนแพทย และ/หรือโรงพยาบาลเครือขาย:
พัฒนาหลักสูตรดาน palliative care อยางเปนระบบ
สรางและรวบรวมความรูทุกระดับในบริบทของตน เปนคลังความรู
แหลงประสานงานและเผยแพรความรูดานนี้อยางยั่งยืน
Progress Markers:
Expect to see:
- มีผูรับผิดชอบในฝายการศึกษาทําหนาที่เปนผูประสานงานเครือขาย
- สนับสนุนกิจกรรมบูรณาการ palliative care เขากับการเรียนการสอน
- มีขอมูลสถานการณการจัดการเรียนการสอน palliative care ของสถาบันตนเอง
- มีขอมูลดานความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (stake-holders) คือ ผูจัดการเรียนการสอน
ผูใชบริการ ผูใหบริการและประชาชน ดาน palliative care
- มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดูแลผูปวยและการจัดการเรียนการสอนระหวางสถาบัน
Like to see:
- มีคณะทํางานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน palliative care ของสถาบันตนเอง
- มีการจัดการเรียนการสอน palliative care โดยใชหลักสูตรพื้นฐานจากแผนงานเครือขายฯ หรือ
หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ้นเองในสถาบัน
Love to see:
- มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาป 2542
- นําการบริการและการเรียนการสอน palliative care เปนสวนหนึ่งของการประเมินองคกร
- เกิดองคกรหลักทางวิชาการดาน palliative care สําหรับสังคมไทย
3. เครือขาย อาชีวอนามัย SHE
พันธกิจ
หนวยงานอาชีวอนามัยพรอมดวยทีมงานในแตละโรงเรียนแพทยมีศักยภาพในงานอาชีวอนามัยและ
ทิศทาง/เปาหมายการดําเนินงานของแผนงานฯ ระยะที่ 4 : ม.ค.52 – ธ.ค.54 - 31 พ.ค.52
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พัฒนาองคความรูดวยกระบวนการบริหารจัดการความรู
ผลลัพธที่ทาทาย (outcome challenges)
เครือขายอาชีวอนามัยสามารถผลักดันใหมีการดําเนินกิจกรรมในการดูแลสุขภาพบุคลากรใหปลอดโรค
และปลอดภัยจากการทํางาน สรางกระแสเรื่องอาชีวอนามัยในบุคลากรทางการแพทยทั้งภายในและภายนอก
พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการความรูรวมกันอยางตอเนื่องและยั่งยืน
Progress markers
- love to see: มีหนวยงานดานอาชีวอนามัยที่ไดรับการสนับสนุนอยางยั่งยืน และสามารถชี้นําทาง
สังคม
- like to see:มีการบริหารจัดการองคความรูที่สามารถผลักดันสูเชิงนโยบายในโรงเรียนแพทย
- expect to see: มีผูรับผิดชอบและมีการดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัยอยางเปนรูปธรรม
ผลผลิตในแตละกิจกรรมแยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
กิจกรรม
ผลผลิต
สรางระบบ
สรางมาตรฐานการดําเนินงาน -คูมือแนวปฏิบัติ (guideline) กิจกรรมดานอาชีว อนามัยใน
ประกันคุณภาพ ดานอาชีวอนามัยในโรงเรียน โรงเรียนแพทย
งานดานอาชีวอ แพทย
-หนังสือมาตรฐานกิจกรรม ภาระงานและคาใชจายสําหรับ
นามัยใน
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดานอาชีวอนามัย
โรงเรียนแพทย พัฒนารายการตรวจสุขภาพ -คูมือการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามเกณฑ TQA
ตามความเสี่ยง
พัฒนาระบบเฝา การเฝาระวังทางสิ่งแวดลอม - บทความเรื่องสิ่งแวดลอมในโรงเรียนแพทย
ระวังสุขภาพ
การเฝาระวังทางสุขภาพ
- บทความเรื่องสภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนแพทย
บุคลากร
- รูปแบบของระบบการเฝาระวังทางกายและจิตสังคมในงาน
โปรแกรมฐานขอมูลอาชีวอนา -โปรแกรมฐานขอมูลสําเร็จรูป
มัย
-ฐานขอมูลสุขภาพ
-จํานวนหนวยงานที่มีการนําไปใช
เสริมสราง
เครือขายผูปฏิบัติงาน / อื่นๆ - เครือขายพยาบาลอาชีวอนามัย, แพทยอาชีวเวชศาสตร
ศักยภาพและ
- จํานวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือขาย
องคความรู
- จํานวนคนที่เปนผูนําอาชีวอนามัยในแตละโรงเรียนแพทย
พัฒนาระบบการเรียนการสอน - แกนของเนื้อหาการเรียนการสอนดานเวชศาสตรปองกันใน
ดานเวชศาสตรปองกันใน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
งานวิจัยดานอาชีวอนามัยและ - จํานวนงานวิจัยที่ทําใหเกิดระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรใน
การเผยแพร
โรงเรียนแพทย
- ผลงานตีพิมพหรือการนําเสนอระดับชาติ/นานาชาติ
- การจัดประชุมวิชาการเผยแพรผลงาน
วัตถุประสงค
1. ใหแตละโรงเรียนแพทยพัฒนาใหมีการดําเนินงานอาชีวอนามัยสูงานคุณภาพและดําเนินการอยางมี
ศักยภาพ และเกิดนโยบายในองคกรทั้งภายในและภายนอก
2. พัฒนาใหเกิดรูปแบบการเฝาระวังดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยเอื้อตอสุขภาพในแตละ
โรงเรียนแพทย
3. พัฒนาพยาบาลอาชีวอนามัยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหรวมกลุมกันทํางานเปนเครือขายในการ
จัดทําแผนงาน และการจัดการความรู ตลอดจนขยายเครือขายใหเขมแข็ง
4. บริหารจัดการความรูที่มีอยู สกัดออกมาเปนองคความรู และความรูใหมสูพันธมิตรยุทธศาสตรดวย
กลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุม สัมมนา และผลัดกันเปนเจาภาพรับผิดชอบในการจัดประชุมสราง
เสริมสุขภาพในประเด็นตางๆ มีสื่อกลาง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
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ทิศทางการทํางานของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554

4. เครือขายกิจการนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย
พันธกิจ Mission :
1. พัฒนาเครือขายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทยใหมีการดําเนินงานที่เขมแข็งและยั่งยืน
2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยกิจการนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. สรางเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู และการทํากิจกรรมอยางมีความสุข
4. สงเสริม นิสิตนักศึกษาแพทยใหมีความรูและมีศักยภาพในการเปนผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ
ผลลัพธที่ทาทาย Outcome Challenges
เครือขายฯ มีความตั้งใจที่จะเห็น ทุกโรงเรียนแพทย มีหนวยกิจการนิสิตนักศึกษาแพทยที่มีการ
สนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ โดยผูบริหาร /อาจารย/บุคลากร เห็นคุณคาและใหความรวมมือกัน
อยางเต็มที่
เครือขายฯ มีความตั้งใจที่จะมีฐานขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาแพ
ทย มีการแบงปน
ฐานขอมูลและมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยผูบริหาร/อาจารย/บุคลากร ตางสนับสนุนใหมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับทราบ
บันไดบงชี้ความกาวหนา Progress Markers
Expect to see
1. แตละโรงเรียนแพทย มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาแพทยและการสรางเสริม
สุขภาพ
2. แตละโรงเรียนแพทย มีการพัฒนาใหนิสิตนักศึกษาแพทยเปนผูนําทางดานสรางเสริมสุขภาพ
3. ฝาย/ชมรมหรือผูรับผิดชอบ จัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาและกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยนักศึกษา
แพทยมีสว นรวม
4. แตละโรงเรียนแพทยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํากิจกรรมของนิสิตนักศึกษาและกิจกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย
Like to see
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่
สนับสนุนนิสิตนักศึกษาแพทยรวมถึงมีการบูรณาการกิจกรรมดังกลาวในหลักสูตร
6. มีตัวชี้วัดสําหรับติดตามพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาแพทย
7. มีระบบและมีการยกยองเชิดชู ใหอาจารย/นักศึกษาแพทย เห็นคุณคาในการทํากิจกรรมเพื่อ
สวนรวม
8. เกิดเครือขาย ระดับ ผูบริหาร/เจาหนาที/่ นิสิต-นักศึกษาแพทย
Love to see
9. นิสิตนักศึกษาแพทย มีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ
10. นิสิตนักศึกษาแพทยมีศักยภาพในการเปนผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ
11.
มีการใช TQA เปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
12.
เปนตัวอยางในดานพฤติกรรมสุขภาพใหคณะฯ อื่น
13. เปนแพทยที่ใหบริการสุขภาพแบบองครวมทั้งสี่ดานดวยหัวใจความเปนมนุษย
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