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สวนที่ 1   

สรุปภาพรวมของการจัด “สัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริม
สุขภาพ คร้ังท่ี 5” 
  

 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการ “สัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสขุภาพ” ครั้งที่ 5 

  ดวยแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ใหมีการดําเนินงานภายใตแนวคิด “โรงเรียน
แพทยสรางเสริมสุขภาพ” มาต้ังแตป พ.ศ.2545 จนถึงปจจุบัน (ระยะที่ 1-4) และ ทุกป แผนงาน ฯ 
ไดจัดใหมีการนําเสนอผลงาน ของผูเกี่ยวของ หรือ ผูรับประโยชนประเภทตาง ๆ ของแผนงาน ฯ 
สําหรับการประเมินผลคร้ังนี้ เปนการประเมินการสัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 5  
 
 1.2 วัตถุประสงคของโครงการ-กิจกรรม 

1.  เพื่อนําเสนอผลงานของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพและคณะ
แพทยศาสตรตางๆ รวมกัน 

2. เพื่อพัฒนาทิศทางของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ให
สอดคลองกับขอเสนอแนะของท่ีประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 8 

 
1.3 วิธกีารดําเนินงาน 

1. จัดเตรียมและประสานงานสนับสนุนใหคณะแพทยศาสตรตางๆ สรุปผลงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพตาม progress markers (ข้ันตํ่า รายงานผล ขอที่ 
1-3) ของแผนงานฯ ในรูปแบบโปสเตอร สถาบันละ1โปสเตอร 

2. ประสานงานระหวางแผนงานและเครือขายตางๆ เตรียมสรุปผลงานตาม 
outcome mapping ของแตละเครือขาย เพื่อนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร  
เครือขายละ 1 โปสเตอร 

3. เผยแพรจัดขอเสนอแนะของท่ีประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 8 
พรอมนําเสนอประเด็นเฉพาะดานการสรางเสริมสุขภาพ 
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4. เชิญวิทยากรจากแพทยสภา ศูนยเพิ่มผลผลิต(TQA) สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เพื่อเสนอขอมูล/ขอคิดเห็นในแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ดานการสรางเสริม
สุขภาพ 

5. ระดมสมองเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุง outcome mapping และ
progress markers ของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 

6. สรุปขอเสนอที่สําคัญจากการสัมมนา  
7. จัดทําขอสรุปการสัมมนาเผยแพรแกผูเขารวมและผูที่เกี่ยวของ 

 
1.4 ระยะเวลา 

วันพฤหัสบดีที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ หองประชุมกลาง ชัน้ 5  อาคารศูนย
การแพทยสิริกต์ิิ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล  
 
1.5 ผูเขารวม  ประมาณ 150 คน ประกอบดวย 

1. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพของแตละคณะแพทยศาสตร    
แหงละ 1-3 คน รวมประมาณ 54 คน 

2. คณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ   
จํานวน 15  คน 

3. คณะทํางานงานแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ  จํานวน 10 คน 
ผูรับผิดชอบเครือขายๆ ละ 2 คน (4x2) จํานวน 8 คน 

4. ตัวแทนโรงพยาบาลรวมผลิตและศูนยแพทยศาสตรศึกษาคลินิก แหงละ 1 
คน  

 
1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความกาวหนาของการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของ   
คณะแพทยศาสตรตางๆ และเครือขาย 

2. สามารถพัฒนาทิศทางของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ                            
ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 8 
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สวนที่ 2   

วิธีวิทยาหรือระเบียบวิธีวิจัย  
  
 
 
 2.1 แบบสอบถามหรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล แบบสอบถามที่ใชคร้ังนี้ 
หรือ ที่เรียกยอ ๆวา แบบ ปมพ.1 นั้น มีคําถามทั้งหมด 17 ขอ ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ เกี่ยวกับ 
ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล อาทิเชน อายุ เพศ การศึกษา มหาวิทยาลัย ตําแหนงตางๆ ใน
ปจจุบัน สถานภาพอ่ืนๆ ไดแก ความถี่ของการเขารวมกิจกรรมของแผนงาน ฯ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับนโยบาย-กิจกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพภายในคณะ-สถาบัน 
รวมถึงความเขาใจหรือการใหความหมายคําวา “สุขภาพองครวม” การผานการเรียน-การสอน
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ บทบาทสําคัญหากแพทยรูและเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
และสุขภาพองครวม  ความคิดเห็นตอตัวช้ีวัดของแผนงาน ฯ ความพึงพอใจตอการเขารวม
กระบวนการขับเคล่ือน รวมถึง ความหมายของการสรางเสริมสุขภาพในมุมมองของผูตอบ
แบบสอบถาม และ ความรู/ความเขาใจ/ทักษะ/การปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพที่ปฏิบัติ
เปนประจํา รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการขับเคล่ือนโรงเรียนแพทยสรางเสริม
สุขภาพและเครือขาย สําหรับลักษณะคําถามในแบบสอบถามสวนใหญเปนแบบปลายเปด (open-
ended questionnaire) ทั้งนี้เพื่อเอ้ืออํานวยใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองไดอยางอิสระ หรือ ไมมีขอจํากัด ซึ่งจะยิ่งทําใหเขาถึงความจริงที่หลากหลาย ที่ดํารงอยูใน
ปจเจกบุคคล คณะ-สถาบัน-องคกร และ เครือขายตาง ๆ ไดมากข้ึน  
 
 2.2 วิธีการเก็บขอมูล การเก็บขอมูลคร้ังนี้ ทีมผูชวยนักวิจัยประมาณ 5 คน ได
ดําเนินการเก็บขอมูลในวันจัดกิจกรรมสัมมนา คือ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ อาคารศูนย
การแพทยสิริกิต รพ.รามาธิบดี โดยไดแบงทีมออกไปตามจุดตาง ๆ หรือ กระจายกันเก็บขอมูลตาม
จุดตางๆ ภายในงาน อาทิเชน จุดลงทะเบียน ประตูทางเดินเขาหองประชุม และภายในหองประชุม 
เพื่อใหเขาถึงผูเขารวมสัมมนาใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ ในระหวางการดําเนินกิจกรรม ทีมงานเกบ็
ขอมูลไดขอความรวมมือจากฝายผูจัดงาน หรือ ทีมงานของแผนงาน ฯ ใหชวยประชาสัมพันธถึง
ที่มา-วัตถุประสงคของการเก็บขอมูลใหกับผูเขารวมสัมมนาไดทราบเปนระยะๆ เพื่อชวยเพิ่มระดับ
การใหความสําคัญกับการประเมิน อันจะนํามาสูระดับ-ขีดข้ันของความรวมมือในการตอบแบบ
ประเมิน หรือ แบบสอบถามมากข้ึน หลังจากส้ินสุดการประชุม ทีมผูชวยนักวิจัยจัดกลองรับคืน
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แบบสอบถามต้ังไวตามจุดตางๆ ที่ผูเขารวมประชุมสามารถสังเกตเห็นไดงาย เพื่อสะดวกตอการ
คืนแบบสอบถาม  
 
    2.3 ฐานประชากรและจํานวนผูใหขอมูล การประชุมคร้ังนี้มีผูใหความสนใจเขา

รวมงาน จํานวนทั้งส้ิน 101 คน (ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวที่ 150 คนมากพอสมควร) และ 

ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 55 ชุด หรือ คิดเปนรอยละ 54.4 ของจํานวนผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด (ดังตาราง) 

 

จํานวนผูเขารวมประชุม จํานวนผูสงคืนแบบสอบถาม รอยละ 

101 55 54.4 
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สวนที่ 3   

ผลการศึกษา-ผลการประเมิน  
 
 
 
สําหรับผลการศึกษา หรือ ผลการประเมินในคร้ังนี้ สามารถแบงออกเปน 10 ดานที่สําคัญ ๆ 

ดังนี้คือ 

3.1 ลักษณะท่ัวไปของผูใหขอมูล หรือ ผูตอบแบบสอบถาม อาทิเชน  เพศ  อายุ 

การศึกษา สาขา ความเช่ียวชาญพิเศษ หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงการทํางาน 

ความถี่การเขารวมกิจกรรม และประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม ที่จัดโดย

แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 

3.2 นโยบาย-กิจกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพของคณะ/สถาบัน/องคกร                 

หนวยงานของผูใหขอมูล 

3.3 การผานการเรียน-การสอน และประโยชน-การเรียนรูที่ไดรับจากการเรียน-การ

สอนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ/สุขภาพองครวม 

3.4 ความคิดเห็นตอตัวชี้วัดของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 
3.5 ความเขาใจหรือการใหความหมายตอคําวา “สุขภาพองครวม” 
3.6 ความหมายและความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ ในมุมมองของผูตอบ

แบบสอบถาม หรือ ผูใหขอมูล หรือ นัยยะ-ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพใน

มุมมองของผูถูกศึกษา หรือ ผูตอบแบบสอบถาม 

3.7 บทบาทสําคัญของแพทยในการสรางเสริมสุขภาพ หากแพทยรูและเขาใจ

เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและสุขภาพองครวม จะแสดงบทบาทที่สําคัญอะไร 

อยางไร 
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3.8 ความรู/ความเขาใจ/ทักษะ/การปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพที่ผูตอบ

แบบสอบถามมีอยูในตนเอง และ/หรือ ปฏิบัติอยูเปนประจําในชีวิตประจําวัน 

3.9 การประเมินความพึงพอใจที่มีตอการขับเคล่ือนงานดานการสรางเสริมสุขภาพใน

คณะ/สถาบัน/องคกร/โรงพยาบาล 

3.10 ขอเสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนเครือขายโรงเรียนแพทย

สรางเสริมสุขภาพ 

 
 
3.1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
3.1.1 ลักษณะท่ัวไป : เพศ อายุ การศึกษา สาขา ความเชี่ยวชาญพิเศษ หนวยงาน

ที่สังกัด และตําแหนงการทํางานของผูใหขอมูล  
 

ตารางที่ 1   เพศของผูตอบแบบสอบถาม/ผูใหขอมูล 
 

เพศ จํานวน  รอยละ 

หญิง 29 52.7 

ชาย 25 45.5 

ไมประสงคระบุเพศ 1 1.8 

รวม 55 100 

 

เพศ จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย แต

โดยเปรียบเทียบ ก็ไมถือวามีสัดสวนที่แตกตางกันมากนัก ระหวางเพศหญิงและเพศชาย หรือ คิด

เปนรอยละ 52.7 และ 45.5 ตามลําดับ และมีผูไมประสงคระบุเพศจํานวน 1 ทาน หรือ รอยละ 1.8  
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ตารางที่ 2   อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จํานวน  รอยละ 

21-30 ป 6 10.9 

31-40 ป 20 36.4 

41-50 ป 13 23.6 

51-60 ป 10 18.2 

61 ปข้ึนไป 6 10.9 

รวม 55 100 
 
อายุ จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมใหญที่สุดของการประชุมใน

คร้ังนี้ คือ ผูที่มีอายุระหวาง 31-40 ป หรือ คิดเปนรอยละ 36.4  รองลงมา รอยละ 23.6 มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป สําหรับกลุมอายุ 51-60 ป มีรอยละ 18.2 และ ที่นาสนใจคือ กลุมที่มีอายุ

ระหวาง 21-30 ป และ 61 ปข้ึนไป มีเทากัน คือ รอยละ 10.9 จึงนาจะพออนุมานไดวา กลุมที่เขา

รวมประชุมสวนใหญนาจะมีอายุระหวาง 31-60 ป ซึ่งอยูในวัยกลางคน และวัยสูงอายุตอนตน  

 
ตารางที่ 3   ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 1  1.8 

ปริญญาตรี 35 63.6 

ปริญญาโท 13 23.6 

ปริญญาเอก 5   9.1 

ไมตอบ 1   1.8 

รวม 55 100 
 

 ระดับการศึกษา จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ หรือ รอยละ 63.6 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ กลุมที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีรอยละ 23.6 

ขณะที่ปริญญาเอกมีรอยละ 9.1 และระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมีเพียง 1 ทาน หรือ รอยละ 1.8  
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ตารางที่ 4   สาขาการศกึษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สาขาการศกึษา จํานวน 

เวชศาสตรครอบครัว/FM 9 

วิสัญญีวิทยา 4 

กุมารเวชศาสตร 3 

วิทยาศาสตร 

-   วิทยาศาสตร (ชีวเคมี) 

-   วิทยาศาสตรการกีฬา 

3 

(6 สาขานี ้สาขาละ 2 คน)  
จิตวิทยา /  เทคโนโลยกีารศึกษา / นิติเวชศาสตร / เวชศาสตร

ชุมชน / เวชศาสตรฟนฟู / แพทยศาสตรศึกษา /    

12  

(17 สาขานี้ สาขาละ 1 คน)  
การตลาด / การพยาบาล / การพยาบาลชุมชน / จกัษวุิทยา / จุล

ชีววทิยา / พยาธิวทิยาคลินกิ / พฤติกรรมศาสตร / โภชนศาสตร / 

โภชนาการ / มนุษยนิเวศศาสตร / ระบาดวิทยา / โรคผิวหนัง / 

ศัลยกรรมตกแตง / ศิลปศาสตร / สาธารณสุขศาสตร / สารสนเทศ 

/ สูตินรีเวช 

17 

ไมตอบ 7 

รวม 55 
  

สาขาการศึกษา จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาสาขา

เวชศาสตรครอบครัวหรือ FM มีจํานวนมากถึง 9 คน รองลงมา คือ วิสัญญีวิทยา กุมารเวชศาสตร 

และ วิทยาศาสตร เปนตน นอกจากนี้ ในการสัมมนาคร้ังนี้ พบวา มีผูจบการศึกษาสาย

สังคมศาสตร ศิลปศาสตร และศาสตรประยุกตตาง ๆ เขารวมประชุม หลายสาขาวิชาดวยกัน 

รวมทั้งสาขาการตลาด ซึ่งเปนความนาสนใจ และแสดงวา แผนงาน ฯ สามารถผนวกบุคลากรที่มี

พื้นฐานวิชาชีพที่หลากหลายมาเขารวมกิจกรรมของแผนงาน ฯ หรือ จะเรียกวา มีความเปนสห

วิชาชีพ หรือ สหสาขาวิชา แลวก็ได 
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ตารางที่ 5   ความเชีย่วชาญของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ความเชีย่วชาญ จํานวน 

เวชศาสตรครอบครัว/เวชปฏิบัติครอบครัว 4 

นิติเวชศาสตร  2 

วิสัญญี / วิสัญญีกุมาร 2 

(ความเชี่ยวชาญ 20 สาขานี้ สาขาละ 1 คน)  
Dermatologist /   Pain Management  /   การวิเคราะหสารเคมี

ในเลือด โดยเคมีคลินิก /  การวิจัย /  กมุารเวช /  งาน

คอมพิวเตอร /   จิตวิทยา /   /   ดานภาวะทางการแพทย /  

แพทยศาสตรศึกษา / โภชนศาสตรในผูปวยมะเร็ง-ผูใหญ /  

ระบาดวิทยาเชิงเศรษฐศาสตรสาธารณสุข /  โรคติดเชื้อทาง

เพศสัมพนัธ / โรคเร้ือรังผูสูงอายุ /   โลหิตวิทยา /  วทิยากร

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค /    ศัลยกรรมระบบทางเดิน

ปสสาวะ/   สงเสริมสุขภาพ /  สูตินรีเวช /    อนุมัติบัตรเวชศาสตร

ปองกนัสาขาสาธารณสุขศาสตร  / ออโธปดิกส 

20 

 
 ความเชี่ยวชาญ จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ทาน ซึ่งสูงที่สุด

ตอบวา มีความเชี่ยวชาญทางดานเวชศาสตรครอบครัว หรือเวชปฏิบัติครอบครัว รองลงมา คือ

ดานนิติเวชศาสตร และวิสัญญี/วิสัญญีกุมาร ตามลําดับ นอกจากนี้ ก็ยังมีผูเช่ียวชาญดานโรค

ผิวหนัง (dermatologist) และที่นาสนใจคือ มีผูตอบวามีความเช่ียวชาญดานการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภค และ การสงเสริมสุขภาพ รวมอยูดวย จํานวน 2 ทาน 

 
ตารางที่ 6   หนวยงานทีส่ังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 

 
หนวยงาน จํานวน 

ม.มหิดล 6 

ม.สงขลานครินทร 4 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 4 

รพ.รามาธิบดี  3 

ม.ธรรมศาสตร 3 

ม.นเรศวร 3 
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หนวยงาน จํานวน 

ม.บูรพา 3 

วิทยาลัยแพทยศาสตรรังสิต 2 

ศิริราชพยาบาล 2 

ม.มหาสารคาม 2 

ม.วลัยลักษณ 2 

(ตนสังกัด 18 แหงนี้ แหงละ 1 คน)  

ม.รังสิต /  ม.สุรนารี/  ม.อุบลราชธานี/  รพ.ขอนแกน/  รพ.

ฉะเชิงเทรา/  รพ.ชลบุรี/  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห/  รพ.

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ/  รพ.นราธิวาสราชนครินทร/  รพ.

บุรีรัมย/  รพ.ปตตานี/  รพ.พทุธชินราช พิษณุโลก/  รพ.ม.นเรศวร/  

รพ.ลําปาง/  รพ.สงขลา/  รพ.สระบุรี/  รพ.อุดรธานี/  วิทยาลัย

แพทยศาสตรกรุงเทพและวชิรพยาบาล  

18 

ไมตอบ 3 

รวม 55 
 

 

 หนวยงานที่สังกัด จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน ซึ่งเปน

จํานวนสูงที่สุดมาจากคณะแพทยศาสตร ม.มหิดล รองลงมาคือ ม.สงขลานครินทรและวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลามีจํานวนเทากันคือ 4 ทาน ขณะที่มี 4 หนวยงาน (รามา มธ. มน. และ 

ม.บูรพา) ที่มีจํานวนผูเขารวมเทากัน คือ แหงละ 3 ทาน ขณะที่สถาบันที่มีจํานวนผูเขารวมแหงละ 

2 ทานเทากัน มีอยูจํานวน 4 หนวยงานเชนกัน คือ ม.รังสิต ศิริราช ม.วลัยลักษณ และ ม.

มหาสารคาม สําหรับผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด พบวา สามารถจําแนกเปน 2 กลุมใหญ ๆ กลาวคือ 

กลุมแรก มาจากสถาบันการศึกษา ไดแก คณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ และ กลุมที่สอง 

คือ กลุมที่มาจากโรงพยาบาลรวมผลิต และศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
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ตารางที่ 7   ตําแหนงในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตําแหนงตางๆ ในปจจุบัน จํานวน 
ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการผูปวยระยะสุดทาย รพ.ม.นเรศวร 

- ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ 

- ประธานคณะอนุกรรมการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- คณะกรรมการแผน 

- คณะกรรมการวิทยาลัยแพทยสรางเสริมสุขภาพ 

- คณะกรรมการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

- คณะกรรมการ คปสอ. 

- คณะกรรมการอาหารปลอดภัย 

- กรรมการบริหารฝายศิลปและวัฒนธรรม 

- กรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร 

- กรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

- กรรมการประสานงานหองปฏิบัติการ/สํานักงานวิจยั 

- กรรมการกาํกบัทิศแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 

16 

คณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี 
- คณบดี 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- รองคณบดีฝายสรางเสริมสุขภาพและกิจการสังคม 

- ผูชวยคณบดีฝายพฒันาและสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

12 

ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ 
- ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตร รพ.สงขลา 

- ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรสุขภาพ 

- รองผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาฝายวิชาการ 

- รองผูอํานวยการศูนยแพทยฝายสรางเสริมสุขภาพ รพ.อุดรธาน ี

- รองผูอํานวยการศูนยแพทยศึกษาดานสรางเสริมสุขภาพ 

- ผูชวยผูอํานวยการวทิยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาฝายกิจกรรมนศ. 

- ผูชวยผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรชัน้คลินิก  

- ผูชวยผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรชัน้คลินิก รพ.ลําปาง 

14 
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ตําแหนงตางๆ ในปจจุบัน จํานวน 

- ผูชวยผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรชัน้คลินิกดานกิจกรรมนิสิต 

- ผูชวยผูอํานวยการฝายสรางเสริมสุขภาพ 

อาจารย 
- อาจารยประจํา 

- อาจารยฝายปกครอง 

- อาจารยแพทย 

15 

(14 ตําแหนงนี้ ตําแหนงละ 1 คน)  
คณะทํางานกลุมชุมชนและสังคม  /  คณะทํางานสรางเสริมสุขภาพ / นักวเิคราะห

ระบบบริหาร / นักวิจัย / นกัวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย /  นกัวิชาการศึกษา /  

นักเวชระเบียน /   ประธานกีฬา /  ผูชวยหัวหนาภาคฝายสรางเสริมสุขภาพ /  ผู

ประสานงานเครือขาย KM /  พยาบาล /  เลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนแพทย

สรางเสริมสุขภาพ /  หวัหนากลุมงานเวชกรรมสังคม /  หัวหนาฝายบริการวิชาการ 

14 

 
 ตําแหนงตางๆ ในปจจุบัน จากตารางที่ 7 พบวา มีความหลากหลายของตําแหนงของ

ผูใหขอมูล โดยพบวาครอบคลุมต้ังแตตําแหนงประธานคณะกรรมการ คณบดี ผูอํานวยการ  

อาจารย ไปจนถึงตําแหนงในหนวยงานปฏิบัติตางๆ เชน หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม หัวหนา

ฝายบริการวิชาการ นักเวชระเบียน นักวิจัย นักวิชาการศึกษา ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา เวทีการ

ประชุมคร้ังนี้ มีความหลากหลายของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ที่มีบริบทการทํางาน

ที่แตกตางกัน และไดมีโอกาสมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน จึงมีนัยยะและความหมายท่ีสําคัญตอการ

ทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพตอไปในอนาคต และในอีกดานหนึ่ง ไดชี้ใหเห็นดวยวา คณะ-สถาบัน

ตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการแปรแนวคิด “การสรางเสริมสุขภาพ” ใหเกิดเปนผลจริงในทาง

ปฏิบัติ นอกจากนี้ การสนับสนุนของ ส.ส.ส. ยังนําไปสูการผลักดันใหเกิดโครงสราง-ระบบ-กลไก

ระดับองคกร และ/หรือ ระดับสวนงานของแตละองคกร ที่ เดิมไมเคยมี ตําแหนงดานนี้ ก็

ปรับเปล่ียนใหมีข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน ทั้งในสวนของสถาบันการศึกษา และ ในสวนขององคกร

รวมผลิต ดังเชน โรงพยาบาลตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดวา ไดมีการกําหนดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของ

องคกร ที่มีภารกิจ หนาที่ ดูแลรับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยตรง ยกตัวอยางเชน 

ตําแหนงรองคณบดีฝายสรางเสริมสุขภาพ หรือ ตําแหนง รองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการ

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาดานการสรางเสริมสุขภาพ เปนตน  
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3.1.2  ความถ่ี กิจกรรมและประโยชนที่ไดรับจากแผนงานโรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ 

 
ตารางที่ 8   ความถ่ีของการเขารวมกิจกรรม 

 
ความถ่ี จํานวน รอยละ 

คร้ังนี้เปนคร้ังแรก 23 41.8 

บอย/สม่าํเสมอ-คอนขางบอย 21 38.2 

นานๆ คร้ัง 11 20.0 

รวม 55 100 
 

 จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ หรือ รอยละ 41.8 เขารวมงานการ

สัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 5 นี้ เปนคร้ังแรก รองลงมา คือกลุมที่ตอบวามาเขา

รวมบอย/สม่ําเสมอ-คอนขางบอย รอยละ 38.2 และเขารวมนานๆ คร้ัง รอยละ 20 ซึ่งไมวาจะเปน

การมาเขารวมครั้งนี้เปนคร้ังแรก หรือมาบอย/สม่ําเสมอ-คอนขางบอย หรือนานๆ คร้ัง ผูตอบ

แบบสอบถามตางมีเหตุผลที่นาสนใจ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 9   เหตุผลของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้เปนครั้งแรก 

 
เหตุผล จํานวน 

ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน/ผูบังคับบัญชา 5 

เพิง่เขามารับผิดชอบ / เพิ่งมารับผิดชอบงานสรางเสริมสุขภาพของคณะแพทยม.นเรศวร / 

เพิง่เขามารวมงานน้ี / เพิง่มารับงานตอ 

4 

เปนคณะทาํงานของโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 2 

เปนกรรมการชุดใหม / เขารวมเปนคณะกรรมการของคณะ 2 

เขามาชวยงานสรางเสริมสุขภาพของศิริราช 1 

เพิ่งทราบกิจกรรมของแผนงานในการประชุม CPIRD เดือนกย.ที่ชลบุรี 1 

เปนตัวแทน 1 

มีหนงัสือเชิญไปที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาคลินิค 1 

ไมตอบ 38 

รวม 55 
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 จากตารางที่ 9 ผูตอบแบบสอบถาม ไดระบุเหตุผลของการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้เปนคร้ัง
แรก แตกตางกันไป แตพบวา จํานวนมาก ไดรับมอบหมายใหมาเขารวมประชุม-สัมมนาจาก
หัวหนาหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา รองลงมา คือ เพิ่งจะเขามามีสวนเกี่ยวของ หรือ มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเร่ืองนี้ (อาทิเชน การเขามารับตําแหนงคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของหนวยงาน หรือ เพิ่งเขามารับงานตอจากคนที่แลว) เปนตน สําหรับที่เหลือ ระบุวา เนื่องจาก
เปนคณะทํางานของโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ  เปนกรรมการชุดใหม หรือ เพิ่งเขารวมเปน
คณะกรรมการของคณะ หรือ มาในฐานะตัวแทน เปนตน และ ส่ิงที่นาสนใจ ก็คือ ดูเหมือนวา มี
เพียงรายเดียว ที่ใหขอมูลวา เพิ่งทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ และ ดูเหมือนจะมีความสนใจ
กิจกรรม หรือ มาดวยใจ ไมไดมีใครส่ังมา หรือ ไมใชการไดรับมอบหมายใหมา แตกลุมใหญที่สุด 
หรือ สูงถึง 38 ราย ไมประสงคที่จะระบุเหตุผลของการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้เปนคร้ังแรก 
 
  

ตารางที่ 10   เหตุผลของการเขารวมกจิกรรมสมํ่าเสมอ/บอยครัง้/คอนขางบอย 
 

เหตุผล จํานวน 

เปนกรรมการ/เปนกรรมการกอต้ังแผนงานต้ังแตระยะแรก 3 

ไดรับมอบหมาย สนใจ/ไดรับมอบหมายใหทาํงานดานนี ้ 2 

ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 1 

เปนทมีงานเลขานุการคณะกรรมการวทิยาลัยแพทยสรางเสริมสุขภาพ และ

หัวหนาหนวยสรางเสริมสุขภาพ 

1 

เปนผูรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษาแพทย 1 

เปนสวนหน่ึงของคณะทาํงาน 1 

เปนหนาที่และมีความสนใจ 1 

มีการจัดกิจกรรมและมีความสนใจ 1 

สนใจแตมีภารกิจอ่ืน 1 

สอนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและเปนกรรมการที่รับผิดชอบ 1 

เปนเครือขาย KM 1 

นําไปใชในการจัดทําหลักสูตร 1 

อยูในความดูแล 1 

ไมตอบ 39 

รวม 55 
 

 สําหรับกลุมที่ตอบวา เขารวมกิจกรรมสม่ําเสมอ หรือ บอยคร้ังนั้น จากตารางที่ 10 จะเห็น
ไดวา เหตุผลของการมาเขารวมกิจกรรมของแผนงาน ฯ อยางสม่ําเสมอ หรือ บอยคร้ัง-คอนขาง
บอย เนื่องจาก เปนผูมีตําแหนง บทบาท-หนาที่ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของแผนงาน ฯ โดยตรง 
อาทิเชน การเปนกรรมการ การไดรับมอบหมาย การเปนประธานคณะกรรมการโรงเรียนแพทย
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สรางเสริมสุขภาพ การเปนทีมงานเลขานุการ การเปนผูรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
แพทย เปนตน และ เชนเดียวกันกับกรณีแรก ก็คือ ผูไมประสงคระบุเหตุผลของการเขารวม ยังคง
เปนกลุมที่ใหญที่สุด ขณะที่ผูที่ตอบวา “สนใจ” มีเพียงสวนนอย หรือ รวมกันแลวมีประมาณ 3 คน 
แตก็มีบางทานที่ระบุประโยชนในการเขารวมสัมมนา คือ จะนําผลที่ไดจากการสัมมนาไปใชในการ
จัดทําหลักสูตร  
 

ตารางที่ 11   เหตุผลของการมาเขารวมกิจกรรมนานๆ ครั้ง  
 

เหตุผล จํานวน 

ไดรับผิดชอบงานดานสรางเสริมสุขภาพเม่ือไมนาน/เพิ่งไดรับ

การแตงต้ังตําแหนงดานสรางเสริมสุขภาพ/เพิง่เร่ิมรับตําแหนง 

1 ตค.52 

3 

การวางตัวผูรับผิดชอบยังไมลงตัว 1 

คณบดีตองการใหอาจารยหลายๆ ทานหมนุเวยีนเขามารวม

กิจกรรมเพื่อเปดวิสัยทัศน 

1 

ติดราชการ 1 

ไมตอบ 49 

รวม 55 

 

 จากตารางที่ 11 สําหรับการระบุเหตุผลของกลุมที่ตอบวา ไดเขารวมกิจกรรมการ

สัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ นานๆ คร้ัง นั้น พบวา มีการระบุเหตุผลที่คลายคลึงกับ

เหตุผลของกลุมที่ระบุวา ไดเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้เปนคร้ังแรก กลาวคือ เพิ่งจะเขามามีสวน

เกี่ยวของโดยตรงกับงานดานการสรางเสริมสุขภาพภายในหนวยงานของตนเอง สําหรับเหตุผลที่

นาสนใจ คือ การที่ผูบริหาร หรือ คณบดีตองการใหเขามารวม หรือ หมุนเวียนกันมาเขารวม

กิจกรรม เพื่อเปนการเปดวิสัยทศัน  

                โดยสรุป อาจกลาวไดวา การเขารวมกิจกรรมของคนสวนใหญ หรือ ที่ถูกตองคือ ผูให

ขอมูลสวนใหญยังเปนการเขารวมแบบเปนทางการ ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชา และยังมี

ลักษณะปรับเปล่ียนไปตามสถานการณของแตละคณะ-สถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

เปล่ียนแปลงตัวผูบริหารที่สงผลตอการปรับเปล่ียนตัวบุคคลที่สงมาเขารวมกิจกรรม ซึ่งนาจะมีผล

ตอความไมตอเนื่องของการทํางานของแตละคณะ ฯ อีกประการหนึ่งที่สําคัญ ที่ควรไดรับการ

พิจารณาใหมากข้ึนดวย   
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ตารางที่ 12   กิจกรรมประเภทตาง ๆ ที่เคยเขารวมกอนหนานี ้
(ระบุไดมากกวา 1 กิจกรรม) 

 
กิจกรรม จํานวน 

การสัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 4 

การประชุมพฒันาตัวช้ีวัดโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 4 

การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 8 3 

ประชุมเครือขายของคณะกรรมการกิจการนักศึกษาแพทย 2 

โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% 2 

การประชุม CPIRD จ.ชลบุรี 2 

(24 กจิกรรมนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมละ 1 คน)  
KM ของทรัพยากรบุคคล / Outcome Mapping / 

เครือขายอาชีวอนามัย/ เนื้อหาหลักสูตรทีก่ําหนดในเกณฑ

มาตรฐานแพทยสภา/ เปนคณะกรรมการโรงเรียนแพทย

สรางเสริมสุขภาพ/ เปดบานรามา 23 มีนาคม 2552/ การ

ดําเนนิโครงการสรางเสริมสุขภาพกับกลุมเปาหมาย/ การ

ประชุมแนวทางประเมินผลงานสรางเสริมสุขภาพ/ การ

ประชุมรวมกบัผูบริหาร/ การพัฒนา TQA / การฟงธรรม

ปฏิบัติธรรม/ การมีสวนรวมจัดทํากจิกรรมสรางเสริม

สุขภาพ/ การสรางแนวคิด Health Promotion โรงเรียน

แพทยชมุชน/ การออกกาํลังกาย/ กจิกรรมเครือขาย 

Palliative care / กจิกรรมกลุมทําอยางไรใหนักศึกษา

แพทยสนใจสงเสริมสุขภาพ/ กิจกรรมของ Nodes / 

กิจกรรมรวม/ คายพัฒนาผูนํานักศึกษาแพทยศิริราช/ คาย

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ ประชุมเครือขาย 

KM โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ/ ประชุมเครือขาย

สรางเสริมสุขภาพ/ ประชุมแผนงาน/ อาหารสุขภาพ 

24 

  
 จากตารางที่ 12 ผูตอบแบบสอบถาม ระบุประเภทกิจกรรมตาง ๆ ที่เคยเขารวม ซึ่งจัด

โดยแผนงาน ฯ กอนหนานี้ ซึ่งพบวา มีความแตกตางหลากหลายเปนอยางมาก และ ครอบคลุม

กิจกรรมตาง ๆ  ในหลาย ๆ  ระดับ ทั้งกิจกรรมในระดับแผนงาน กิจกรรมระดับเครือขายยอยทั้ง 4 เครือขาย 
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(คือ เครือขายกิจการนิสิตนักศึกษา เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เครือขายอาชีวอนามัย

และเครือขายการจัดการความรู) และ กิจกรรมระดับคณะ-สถาบัน-หนวยงานของตนเอง 

 

หมายเหตุ สําหรับคําถามขอนี้ หรือ ของตารางที่ 12 นั้น ผูตอบสามารถระบุไดมากกวา 1 กิจกรรม  

 

ตารางที่ 13   ประโยชนทีไ่ดรับจากการเขารวมกิจกรรม 
 

ประโยชนที่ไดรับ จํานวน 
เกี่ยวกับเครอืขาย 

- เกิดแนวคิดเครือขาย 

- ไดแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขาย 

- ทําความรูจัก สรางเครือขาย 

- ทําความรูจักสรางเครือขายเรียนรูการดําเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  

4 

เกี่ยวกับการสรางเสริมสขุภาพ 

- ไดรับรูแนวคิดสรางเสริมสุขภาพทีถู่กตองลึกซึ้ง 
- แนวทางความรูการจัดการความรูและการสรางเสริม
สุขภาพ 

- รูแนวทางกรอบกวางๆ ของโรงพยาบาลสรางเสริม

สุขภาพ 

- ไดรูเกี่ยวกับการดําเนนิงานสรางเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาล 

4 

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ความรู 

- ไดแลกเปล่ียนและนํามาประยุกตใช 
- ไดแลกเปล่ียนความรู 
- แลกเปล่ียนเรียนรูงานดานการสรางเสริมสุขภาพ 

- เห็นวาแตละโรงพยาบาลมีการดําเนินงานอยางไร 
อะไร ไปบาง 

4 

เกี่ยวกับนโยบาย 

- ไดรับทราบนโยบาย-แผนงาน/แผนปฏิบัติ 

- นําไปสูการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย 

3 
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ประโยชนที่ไดรับ จํานวน 
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรยีนการสอน 

- นําไปปรับหลักสูตร 
- รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
- ใชจัดทําหลักสูตรพรอมรับการประเมนิ 

3 

เกี่ยวกับตัวชีว้ัด 
- รับทราบแนวทางตัวช้ีวัดและกรอบ Progress Maker 

- ทราบตัวช้ีวัด 

2 

เกี่ยวกับกจิกรรมอาหารสขุภาพ 
- การจัดฐานเมนูอาหารสุขภาพ 

- มั่นใจวาอาหารดี 

2 

อ่ืนๆ 
- เรียนรูแนวคิด กระบวนการ 

- เห็นภาพรวมและแนวทางหลักแหงชาติ 

- ทราบผลงาน แผนงานการวางระบบการแพทยสราง

เสริมสุขภาพ 

- นําไปจัดทาํแผนกลยทุธและการดําเนินการดานสราง
เสริมสุขภาพ 

- สรางนวัตกรรม เขียนโครงการเปน 

- ไดรับรูแนวทางการประเมินเพื่อวางแนวปฏิบัติที่
สอดคลอง 

- สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

- การทาํงานจิตอาสา 

- ไดทําจริงไมใชแคฝน 

- นําไปสานตองานกจิกรรมนกัศึกษา 

- นํามาใชในชีวติประจําวนั 

- การทาํงานอยางมีความสุข จิตสงบ มีสติมากข้ึน 

12 

  

           สําหรับประโยชนของการเขารวมกิจกรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดระบุประโยชนตาง ๆ ที่

ไดรับ จากการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันไปหลาย ๆ มิติ ไม

วาจะเปนประโยชนดานการสรางเครือขาย หรือ เรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดเครือขาย ประโยชนดานการ

สรางเสริมสุขภาพ ทั้งในเชิงความรู แนวคิด ประสบการณของหนวยงานตาง ๆ การจัดการความรู
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ดานการสรางเสริมสุขภาพ ตลอดจนถึงการไดรับโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู-ความรู ตลอด

จนถึงการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย สําหรับผูที่ตอบหรือระบุประโยชนดานการจัดหลักสูตรการเรียน

การสอน นั้นมีเพียง 3 ทาน และ ที่เหลือไดรับประโยชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตัวช้ีวัด และ 

อ่ืน ๆ ไดแก กิจกรรมอาหารสุขภาพ จิตอาสา และ การทํางานอยางมีความสุข เปนตน  

 

3.2  นโยบาย-กิจกรรมเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพของคณะ/สถาบัน/องคกร/
หนวยงานของผูใหขอมูล 

 สําหรับนโยบาย-กิจกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพภายในคณะ/สถาบัน/องคกรของ

ผูใหขอมูล จะเห็นไดวา ผูใหขอมูล ไดระบุถึงนโยบาย-กิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับการสรางเสริม

สุขภาพประเภทตางๆ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคล ครอบคลุมมิติทางกาย 

จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอม การปรับพฤติกรรม การลดปจจัยเส่ียงตาง ๆ  รวมถึงดานหลักสูตรการ

เรียนการสอน และ การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ 

             ซึ่งชี้ใหเห็นวา แตละคณะ/สถาบัน/องคกร/หนวยงาน ลวนมองเห็นความสําคัญของการ

สรางเสริมสุขภาพอยางเปนองครวม จึงไดกําหนดนโยบาย และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดานการ

สรางเสริมสุขภาพรองรับนโยบายดังกลาว โดยสามารถจําแนกออกเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้คือ 

 
3.2.1 การตรวจสขุภาพประจําป 

- ตรวจติดตาม สุขภาพเจาหนาทีทุ่กราย (มกีารตรวจรางกายและ lab 

ประจําป) 

- การตรวจสุขภาพนิสิต  

- โครงการคัดกรองสมรรถภาพ 

- ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพนิสิตแพทย 
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3.2.2 กิจกรรม/โครงการการสงเสริมสุขภาพครอบคลุมมิติ-กลุมเปาหมายตาง ๆ  
 

ก. ดานสขุภาพกาย ใจ สังคม  

- สนับสนนุกิจกรรมการออกกาํลังกายอยาง
สม่ําเสมอ 

- คายสุขภาพสําหรับนักศึกษาแพทย 

- สงเสริมสุขภาพในกลุมขาราชการ/เจาหนาที ่ - วันมหกรรมสุขภาพ 
- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับ
ประชาชนทัว่ไป 

- อบรมธรรมะ/การสงเสริมคุณธรรม-
จริยธรรม 

- ดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานและสงเสริม
สุขภาพในญาติผูปวย 

- การรณรงคเร่ืองอาหารปลอดภัย 

- การสงเสริมการเลนกฬีา - การรณรงคเร่ืองการออกกําลังกาย 
- สํารวจบุคลากรที่เส่ียง/จัดกิจกรรม - โครงการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย 
- ชมรมแอโรบิค/โยคะ - มีกิจกรรมเชน วิ่งวนัมหิดลทกุป 
- ออกกําลังกายประเภทตางๆ - มีการจัดแขงขันกฬีาสีภายในบุคลากร 
- ชมรมจริยธรรม-นั่งสมาธ ิทาํบุญ - โครงการสมดุลชีวิตและการงาน 
- การประเมนิความเครียด และจัดการ
ความเครียด 

- กิจกรรมศูนยฟตเนส และชมรมกีฬา เตน
แอโรบิค โยคะ ลีลาศ 

- คายปรับเปล่ียนพฤติกรรมเจาหนาที่ทีม่ี 
BMI เกิน 

 
  

 
ข. ดานสิง่แวดลอม 

- Healthy work place/ Medical school - ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ส่ิงแวดลอมการทํางาน - การปองกนัโรคจากส่ิงแวดลอมจากการ

ทํางาน 
 

ค.  ดานการปรับพฤติกรรม/การลดปจจัยเสี่ยง เชน บุหรี ่
- การรณรงคเร่ืองบุหร่ี - ปรับพฤติกรรม P-camp ตางจังหวัด 

- พฤติกรรมสุขภาพ - โครงการรพ.ปลอดบุหร่ี 

 
 

3.2.3 ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
- การเรียนการสอนนิสิตแพทย - ดานหลักสูตรการสรางเสริม สุขภาพ 

- บูรณาการดานสรางเสริมสุขภาพใน
รายวิชาตางๆ 

 

 



  
21 

3.2.4 ดานนโยบายและการเปนองคกรการสรางเสรมิสุขภาพในมิติตาง ๆ 

- ดําเนนิการเปนโรงพยาบาลสรางเสริม
สุขภาพ 

- สนับสนนุชมรมเกี่ยวกับสุขภาพ 

- HA - สนับสนนุกลุมปฏิบัติ เชน อาหารสุขภาพ 

- การเฝาระวัง/สงเสริมสุขภาพบุคลากร - สรางเสริมสุขภาพระดับบุคลากร นักศึกษา 

ประชาชนในชุมชนและในสถานบริการ 

- การมีคณะทาํงานสรางเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยจากคณะตางๆทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- บุคลากร/นศพ.ควรมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

- กําหนดใหนักศึกษาแพทยมสุีขภาพดีกอน - จัดและเอ้ืออํานวยใหมกีารพฒันาสุขภาพ
บุคลากรและนักศึกษา 

- โครงการจัดการความรูดานสรางเสริม
สุขภาพในโรงเรียนแพทย 

- เปนผูชีน้ําตอสังคมดานสรางเสริมสุขภาพ 

- มีคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ /

คณะทํางานเครือขายสรางเสริมสุขภาพ 4 

เครือขาย 

- จัด healthy day 

- มีผูรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับนศพ. - นโยบายปลอดบุหร่ี 
- มีวิสัยทัศน - เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพ HA/HPH 

 
3.2.5 อ่ืนๆ  

- ดานการศึกษา / ดานนกัศึกษา / ดานผูปวยและญาติและชุมชน / ดานบุคลากร 

- ดานระบบบริการสุขภาพ/ดานผูปวยระยะสุดทาย , PCU , ชมุชน 

 

3.3  การผานการเรียน-การสอน และประโยชน-การเรียนรูที่ไดรับจากการเรียน-การ

สอนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ/สุขภาพองครวม  

         

ผูตอบแบบสอบถามเคยผานการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ/สุขภาพองค

รวมในรายวิชาหรือหัวขอตางๆ และไดรับประโยชน หรือ เกิดการเรียนรูจากการเรียนการสอน ดัง

รายละเอียดตางๆ ดังนี้คือ  
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- เวชศาสตรชุมชน    - clinical immersion  

- Family medicine and Com.Med - ในหลักสูตรปริญญาโท-พยาบาลชุมชน  

- Holistic Medical care - ชนบทศึกษาทางการแพทย 
- Lifestyle related disease prevention  - สุขภาพชุมชน 

- การสรางเสริมสุขภาพกับการจัดการศึกษา - นโยบายสุขภาพ  

- การสาธารณสุขเบ้ืองตน  - กุมารเวชศาสตรสังคม  

- ครูโยคะ - อนามัยครอบครัว 

- ครูสมาธิ - Mind and Body 

- ประสบการณวิชาแพทยโครงการสงเสริม
สุขภาพ 

- พื้นฐานทางการแพทย 

- พฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษา     - นํานศ.ฝกปฏิบัติงานดานการสรางเสริม

สุขภาพ  

- แพทยกับสังคม/สุขภาพองครวม - สุขภาพองครวม 352  

- เวชศาสตรครอบครัว                                    - Health Promotion 

- เศรษฐศาสตรสาธารณสุข              - การดูแลสุขภาพองครวม 251  

 

ซึ่งจะสังเกตเหน็ไดอยางชัดเจนวา ปจจุบัน สถาบันตาง ๆ จาํนวนหนึ่งไดมีการเปดสอนวิชา ดาน

สุขภาพองครวม หรือ วิชาดานการดูแลทางการแพทยแบบองครวม (Holistic Medical Care) หรือ 

วิชา/หวัขอดาน จิตและกาย (Mind and Body) หรือ แมแตหัวขอการสรางเสริมสุขภาพกับการจดั

การศึกษา รวมทั้ง การเนนการฝกภาคปฏิบัติดานการสรางเสริมสุขภาพ อยางเหน็ไดชัดเจน 
 

ประโยชน / การเรียนรูที่ไดรับ    จากประสบการณที่มีการเรียนการสอนดานการสรางเสริม

สุขภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดระบุวา ไดรับประโยชน และ/หรือ เกิดการเรียนรูในดานตาง ๆ 

ดังตอไปนี้คือ 
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- ไดรับทราบแนวทางการสงเสริมสุขภาพใน
ชุมชนและครอบครัว 

- การมองสุขภาพระดับครอบครัวทั้งรุกและ
รับ 

- ใชดูแลตนเอง และสอนนิสิต - definition of holistic health and health 

promotion 

- กระตุนนกัศึกษาใหใสใจในการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพ 

- disease prevention 

- การดูแลสุขภาพองครวมของประชาชน - ดูแลแมและเด็กในชุมชนทั้งดานรางกาย 

จิตใจ สังคม ครอบครัว และชุมชน 

- แนวทาง,โมเดลและทฤษฎีพฤติกรรม
ศาสตรและการสงเสริมสุขภาพ 

- เรียนรูชุมชน 

- แนวคิดทางสังคมเศรษฐศาสตรแหงความ
เปนธรรมทางสุขภาพ 

- สรางโครงการ 

- การสรางเสริมสุขภาพในชุมชน - การพยาบาลดูแล Community as a 

whole 

- เห็นการทํางานดานสรางเสริมสุขภาพของ
รพ.ชุมชน 

- ไดนําความรูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติมาประยกุตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

- รูจัก Concept ของ Health Promotion - ภาพกวางของสุขภาพระดับชุมชน 

 

3.4 ความคิดเห็นตอตัวช้ีวัดของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 

 
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นตอตัวชี้วัดของแผนงานฯ 

 
ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

เห็นดวยทั้งหมด 22 40.0 

เห็นดวยเปนบางสวน 17 30.9 

ไมตอบ 16 29.1 

รวม 55 100 
 

 ความคิดเห็นตอตัวชี้วัด จากตารางที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ที่เห็นดวยทั้งหมด
กับตัวช้ีวัดของแผนงานฯ มรีอยละ 40.0 ซึ่งเปนกลุมที่ใหญที่สุด รองลงมา คือกลุมที่เหน็ดวยเปน
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บางสวน ซึ่งมรีอยละ 30.9  อยางไรก็ตาม พบวา สัดสวนผูไมแสดงความคิดเห็น หรือ ไมตอบ
คําถามขอนี้ มสูีงถึงรอยละ 29.1 สําหรับผูใหขอมูลที่ตอบวาเห็นดวยทั้งหมด และ เหน็ดวยเปน
บางสวน ไดระบุเหตุผลตาง ๆ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 15 และ 16 ดังตอไปนี้  
 

ตารางที่ 15   เหตุผลของการเห็นดวยทั้งหมดกับตัวชี้วัดของแผนงานฯ  
 

- เขาใจงาย - เปนการชวยประชาชนสุขภาพดี 
- คงตองใชแลวประเมิน - เปนส่ิงที่ดีและควรมีมาต้ังนานแลว 
- ครอบคลุมครบถวน - ผานการระดมสมองในการคิดตัวช้ีวัดจาก

ผูมีประสบการณ 
- ดีคะ - มาจากความเห็นของสวนรวมชวยกันคิด

พิจารณา 
- ดีแลว - มีการวัดผลการดําเนินงานทีเ่ปนรูปธรรม 
- ไดรวมกันคิดทุกคณะแพทย - มีข้ันตอนติดตามไดและเปนรูปธรรม 
- นําไปสูเปาหมายและกล่ันกรองมาหลาย
รอบแลว 

- ละเอียดครอบคลุมมาก สอดคลองกับ
ตัวช้ีวัดเดิมและไมเปนการประเมินซํ้าซอน 
และเอ้ือตอการดําเนินงานสําหรับโรงเรียน
แพทยใหม 

- บางสวนเปนส่ิงที่โรงพยาบาลทําอยูแลว 
เพิ่มเติมจากโรงเรียนแพทย 

 

 
ตารางที่ 16   เหตุผลของการเห็นดวยเปนบางสวนกับตัวชีว้ัดของแผนงานฯ  

 
- ในแตละโรงพยาบาลมีบริบทที่ตางกนั ซึ่ง
อาจตองนาํไปปรับใช 

-  ไมไดมีสวนรวม 

- บางอยางมองไมเห็นภาพโดยรวม -  ยังไมทราบรายละเอียดทั้งหมด 
- ควรมีการกาํหนดขอบเขตและกําหนด
วัตถุประสงคของแตละเครือขาย 

-  ยังไมมีโรงพยาบาลของตนเอง 

- มีตัวช้ีวัดเยอะมาก ควรเลือกบางตัวมาใช
ใหตรงกันในทกุที ่

-  วัดยาก 

- ตัวช้ีวัดบางตัวยังเปนตัวช้ีวัดในอุดมคติ
ตามบริบทไมสามารถทําได 

-  บางขอ ยากเกินไป ที่จะปฏิบัติไดสําเร็จ 

- โรงเรียนแพทยใหมๆ คงจะทําไดครบยาก
มาก 

-  เหน็ดวยกับแนวคิด ความเปนระบบ 
ข้ันตอน ยังหวงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ 
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3.5 ความเขาใจหรือการใหความหมายคําวา “สุขภาพองครวม” 
 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความหมายของคําวา “สุขภาพองครวม” ในมิติ

ความสัมพันธที่มองทุกอยางอยางเช่ือมโยงกันทั้งทางดานรางกาย อารมณ  สังคม และจิต

วิญญาณ โดยมองไปถึงบริบททางดานสังคม  วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และเศรษฐกิจ

ดวย โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ของคําตอบที่ไดมีการบันทึกไวอยางครบถวน ดังตอไปนี้คือ 

 

- กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ - ภาวะเปนสุขของมนษุยทั้งกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ ต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิ
จนส้ินชีวิต 

- การมีความสมดุลของสุขภาพทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ดูแลตนเองไดอยางมี
คุณภาพ 

- สุขภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ 
(ปญญา) และสังคมของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชนอยางตอเนื่องยัง่ยืน 

- สภาวะทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
สติปญญาของบุคคลนั้นๆ 

- สามารถดูแลผูปวยหรือบุคคลอ่ืนไดครบทุก
ดาน เชน รางกาย จิตวิญญาณ 

- การมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งกาย จิต 
สังคม จิตวิญญาณ 

- ความเชื่อมโยงในทุกมิติของสุขภาพไดแก 
กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 

- สุขภาพ หมายถึงการมีความสุขในทุกมิติ 
ทุกดาน สรรพส่ิงลวนมีความเก่ียวของ
สัมพันธกนั 

- Bio-psycho-social-spiritual Health 

- การมีสุขภาพกาย ใจ ส่ิงแวดลอม สังคม ที่
ดี 

- การมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ 

- การดูแลสุขภาพทางรางกายและจิตใจไป
พรอมกับทางดานรักษา ปองกนั สงเสริม 
ทั้งตัวเองและคนรอบขาง 

- สุขภาพ กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ 

- ภาวะสุขภาพที่สอดคลองทางดาน กาย ใจ 
สังคม จิตวิญญาณ 

- การดูแลสุขภาพดานการสรางเสริมสุขภาพ
กาย-ใจ จิตวญิญาณ ส่ิงแวดลอมในสังคม
และชุมชน ครอบครัว 

- สุขภาพกาย ใจ และสังคมทีดี่ ในระดับที่
เกิดประโยชนตอตนเอง ไมเปนโทษผูอ่ืน 
และสามารถเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

- สุขภาพที่ดีทั้ง กาย ใจ จิตวญิญาณ ความ
ปราศจากโรคความพิการ และอยูในสังคม
อยางเปนสุข โดยตองทราบถึงเศรษฐกจิ 
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
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- ความมีสุขภาพดีทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ 
สังคม เศรษฐานะ ครอบครัว รวมถึงดาน
จิตวิญญาณ 

- ทุกอยางสัมพนัธและมีผลตอสุขภาพ 

- สุขภาพที่ดูทั้งกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ - การทาํใหมชีีวติอยูอยางมีความสุขทั้งกาย 
จิตใจ 

- สุขภาพกายและสุขภาพจิต - การดํารงชีวิตที่เขาใจความเช่ือมโยง
ระหวางตนเองทัง้ทางรางกาย จิตใจ และ
บริบทของสังคมที่ดํารงอยู 

- สภาวะทางรางกาย จิตวิญญาณ และทาง
ใจที่เปนสุข 

- สุขภาพ และความสุขที่สมบูรณในทุกมิติ 

- สุขภาวะทัง้ดานรางกาย จิตใจ สังคม 
อารมณ และปญญา โดยรวมมิติทัง้ปจเจก
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 

  
3.6  ความหมายและความสําคัญของแนวคิด “การสรางเสริมสุขภาพ”  
      ในมุมมองของผูใหขอมูล      
 
 สําหรับการใหความหมายและความสําคัญของ “การสรางเสริมสุขภาพ” ในมุมมองของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายละเอียดที่ครอบคลุมมิติความเปนสุขภาพองครวม โดยไมลืมที่จะ
ใหความสําคัญกับบริบทอ่ืนๆ ที่แวดลอมทั้งผูปวย ญาติ ชุมชน และ สังคม ดังมีรายละเอียดที่
บันทึกไวอยางครบถวนทุกคําตอบเชนกัน (โดยไมมีการลดทอน ดัดแปลง ปรับแตงภาษา หรือ จัด
กลุม/แบงประเภทคําตอบแตอยางใด) ดังตอไปนี้คือ 
 

- การดูแลสุขภาวะทางกาย จติใจ อารมณให
ดีหรือดียิ่งข้ึน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- ใหบุคคลดูแลจัดการสุขภาพตนเองใหดีได/
สําคัญมาก 

- มีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะเปนการ
สรางเสริม ปองกนักอนการเจ็บปวย 

- กระบวนการทีท่ําใหบุคคลสามารถควบคุม
ตนเองและมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

- คือกระบวนการที่ทาํใหเกิดสุขภาวะที่ดี ทัง้
ทางกาย จิต สังคม 

- การดูแลสงเสริมสุขภาพใหครอบคลุมดาน
รางกาย จิต และจิตวิญญาณ 

- มีความสําคัญคอนขางมาก เนื่องจาก
ผลกระทบที่ไดจะทําใหลดโรคตางๆได 

- ใหครอบคลุมถึงชุมชน บุคลากร คนไข ใน
รพ. และนศ.มคีวามสําคัญปองกันสรางนํา
ซอม 
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- หมายถงึ การสงเสริม สรางเสริมของ

ประชาชนมีสุขภาพดี 

- empower ประชาชนใหมพีฤติกรรมที่

เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพดี 

- มีความสําคัญมากๆ มากที่สุด เพราะทาํได

จริง ราคาถูก มีผลในวงกวาง 

- ใชหลักการของ ottawa charter  

- การกระตุนใหทุกคนตระหนักในการดูแล/ใส

ใจสุขภาพ 

- แนวทางการดูแลและสรางเสริมสุขภาพและ
จิตใจ ใหมีความแข็งแรงดวยวิธกีารความรูที่

สามารถดําเนนิการได 

- การดูแลสุขภาพในองครวมดานสุขภาพทาง
กาย และทางจิต ซึ่งมีความสําคัญมาก 

- ทําทุกอยางเพือ่สุขภาพของตนเองและผูอ่ืน 

- มีความสําคัญมากในการพฒันาประเทศใน
อนาคต 

- ระมัดระวังความเส่ียงทีม่ีตอสุขภาพ 

- การดูแลสุขภาพตนเองใหมีสุขภาพดี และ

เปนตัวแบบใหกับผูอ่ืนได 

- การทีท่ําใหรางกายแข็งแรงทั้งกายและ
จิตใจ เพื่อเปนการปองกนัโรคตางๆ 

- การสรางเสริมสุขภาพที่ดีใหคงอยู และผูทีม่ี
สุขภาพไมดีใหเปล่ียนวธิีการดําเนินชีวิต 

- การเร่ิมตนกับตนเองเพื่อเปนตนแบบในการ
ถายทอด เกิดความเช่ือและศรัทธาตอผูอ่ืน 

ซึ่งสําคัญมาก กับการที่ตนเองจะมีสุขภาพดี

แบบองครวมอยางยั่งยืน และถาวร ลงสูราก

ลึกเปนนิสัยของบุคคล 

- การสรางเสริมสุขภาพ มีความสําคัญมาก

ตอนนี้ เหมือนเปนเร่ืองใหมแตคิดวาอีกไม

นานจะเปนกิจวัตรที่ทาํกนัอยางเปนปกติ

วิสัย 

- เห็นดวยกับ Ottawa charter 

- การกระตุนใหบุคคลตระหนกัและมีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีความสําคัญ

มาก 

- การดํารงไวซึง่สุขภาพดีตลอดไป 

- การที่มนุษยสามารถดูแลรักษาสุขภาพองค
รวมของตนเองไดอยางเหมาะสม สําคัญ

เนื่องจากเปนการปองกนัการ “เสียสุขภาพ” 

เพื่อปองกันการสูญเสียของตนเอง ครอบครัว 

และคาใชจายทางสุขภาพโดยรวม 

- การสราง การเสริมใหสุขภาพ กาย จิต ดีข้ึน 

อยูอยางมีความสุข มีศักด์ิศรี ตายสมวัยอัน

ควร 
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- การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง การ

ตระหนักและปฏิบัติตนใหเกิดสุขภาวะ เปน

การปองกนัไมใหเกิดโรคเพื่อใหมีชีวิตอยู

อยางมีความสุข 

- การมีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ 

มีภูมิคุมกันตอโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

- เพื่อการปองกนัการเกิดโรค - การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ในกรณีมี

โรคเร้ือรังเปนโรคประจําตัว 

- มีจิตวิญญาณ - การปรับพฤติกรรม การดูแลตนเอง การจดั

ส่ิงแวดลอม มคีวามสําคัญมากในการ

ปองกนัการเกดิโรคที่ปองกนัได  

- Empowerment - หมายถงึ เพิ่มพูนทักษะทีน่าํมาใชดูแล
ตนเอง เพื่อดูแลใหสุขภาพดีอยูแลวดีข้ึนอีก 

ปองกนัไมปวย ปวยแลวไมทรุดมากข้ึน 

- หมายถงึการทาํใหคนปราศจากโรคภัยไข
เจ็บหรือหากเจ็บปวยก็ใหเกดิการแทรกซอน

นอยที่สุด และมีชีวิตอยูอยางสมศักด์ิศรี

ความเปนมนษุย 

- สําคัญมาก เปนวิธีปกปองไมใหปวย ปวย

นอย หรือไมเกดิภาวะแทรกซอน 

- สําคัญมาก ชวยประหยัดงบประมาณรักษา 

และงบอ่ืนๆที่ไมเหน็เปนตัวเงิน เชน การขาด

งาน 

- ปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให
เหมาะสม 

- การเสริมพลังใหบุคลากร นกัศึกษาและ
ชุมชน ใหมพีฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
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3.7 การแสดงบทบาทของแพทย/บุคลากรทางการแพทย 
ตอคําถามที่วาถาหากแพทย/บุคลากรทางการแพทยรูและเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริม

สุขภาพและสุขภาพองครวม แพทย และ/หรือบุคลากรทางการแพทยจะสามารถแสดงบทบาทท่ี

สําคัญในดานใดไดบางนั้น 

 

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา ถาหากตนเองมีความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและสุขภาพองครวม จะสามารถทําใหแสดงบทบาท

สําคัญ ๆ ทั้งตอตัวเอง ผูปวย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมไปถึงการสอนนักศึกษาแพทย ซึง่มี

รายละเอียดตาง ๆ ที่ไดบันทึกไวอยางครบถวนของทุกคําตอบ (โดยไมมีการปรับแตง ดัดแปลงหรือ

ตัดทอน ภาษา และ ไมมีการแบงกลุม-จัดหมวดหมูคําตอบ แตอยางใด) ดังตอไปนี้คือ 

 

- จิตสํานึกที่ดี - รูสภาพและสภาวะความเปนจริงของชีวิต
มนุษย 

- มีคุณธรรมจริยธรรม - เขาใจแนวทางการเยียวยา ดูแลรักษาชีวิต 

- สรางงานโดยไมหวงัผลประโยชน - เปนผูรวม/มีบทบาทรวมกับสหวิชาชีพ 

- รูจักคืนกําไรสูสังคม - ปฏิบัติการใหการรักษาโรคอยางเขาใจและ
สอดคลองกับสุขภาพองครวมของผูปวยและ

ครอบครัว 

- สรางนาํซอม - ตระหนักเร่ืองปองกนัดีกวารักษาโรค 

- บริหารทรัพยากรไดอยางมีคุณภาพ - ถายทอดใหกบันักศึกษาและบุคลากร
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- ประสิทธิภาพการทาํงานดีข้ึน - นํามาพฒันาตนเอง 
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี - พัฒนาชุมชน 

- ตระหนักและปฏิบัติจริงกับแพทย คนใน
ครอบครัวและในทีท่ํางาน 

- พัฒนาประเทศ 

- สามารถเปนหวัเร่ียวหัวแรง ชวยดําเนนิการให
ลุลวงในการเปนโรงพยาบาล และโรงเรียน

แพทยสรางเสริมสุขภาพ 

- นําแนวคิดองครวมไปใชในการเรียน/สอนและ

ในชีวิตประจาํวัน/การทํางาน 

- เปน Role Model - เห็นภาพรวมในการจัดการปญหาสุขภาพ 

- นําความรูไปปฏิบัติ ประยุกตใชไดดี - ดูแลตนเองและผูอ่ืน 
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- สามารถถายทอดใหผูรวมงาน ผูปวยและ

ญาติ ชุมชนไดอยางดี 

- เปนผูนาํในดานนีทุ้กๆระดับนําไปสูนโยบาย 

- เกิดการพฒันาตอเนื่อง - เนนการสรางเสริมสุขภาพมากกวาการซอม 

- เปนแพทยที่สมบูรณข้ึน เพราะดูแลรักษาได

อยางเปนองครวม (comprehensive care) 

- ปลูกฝง นศพ.เร่ืองแนวคิดดานสรางเสริม

สุขภาพ 

- เปนกลจกัรสําคัญในการขับเคล่ือน ใหคน

และสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูสุขภาพที่

ดีกวาเดิม 

- ทํางานวิจยัทีเ่กี่ยวกับสรางเสริมสุขภาพเพิม่
มากข้ึน 

- เขาใจบริบทของผูปวยมากขึ้นทําใหรักษา
ผูปวยไดอยางครบถวน 

- ชี้นําสังคมเร่ืองสรางเสริมสุขภาพได  

- เขาใจวิถีชมุชน ทําใหการสงเสริมสุขภาพใน

ชุมชนทําไดดีข้ึน  

- เขาใจผูปวยแบบองครวมมากข้ึน 

- ตระหนักในการใหการดูแลผูปวยเพิ่มข้ึน - เพิ่มทักษะในการใหคําปรึกษาหารือดาน
สุขภาพ 

- เปนแกนนาํ / บทบาทในการกระตุน

หนวยงานในการดูแลบุคลากร ผูปวย ในการ

ดูแลตนเองเพิม่ข้ึน 

- มองสุขภาพต้ังแตยังสุขภาพดี-ไมปวย 

- ทําใหเหน็ภาพรวมมากข้ึนในการดูแลสุขภาพ 

สามารถนําไปใชกับทุกหนวยงาน 

- สนใจในการสรางสุขภาพกอนซอม 

- ดูแลตนเองได - ปรับเปล่ียนรูปแบบ-วิธีการในการประกอบ

วิชาชพี 

- ใหขอมูลที่ถกูตอง เพื่อใหผูปวย ญาติ ผูสนใจ - เขารวมมีบทบาทตอการสรางสุขภาพ
ประชาชน 

- Empowerment ผูอ่ืนไดอยางถูกตองทัง้

เทคนิค 

- -นําไปแนะนํากับผูปวยและญาติ 

- มีทางเลือกที่เหมาะสม - ใชในการดูแลสุขภาพตนเอง 
- สงเสริมสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว - ใชสอน นศพ. 

- แนะนาํแกผูปวยเพื่อปองกนัการเกิดโรค 

โดยเฉพาะกลุมโรคเร้ือรัง 

- ตองมีบทบาทเปนตัวอยางทีดี่ดานสรางเสริม
สุขภาพ และมีบทบาทสอนและถายทอด

ใหแกนศ.บุคลากรและประชาชนในชุมชน 
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- กําหนดนโยบายการสงเสริมสุขภาพแก
เจาหนาที่ในโรงพยาบาลที่จะไปทํางานใน

อนาคต 

- คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย 

- รูแนวทางปฏิบัติตนเองใหมสุีขภาพดี - สงเสริมสุขภาพ  

- รูแนวทางแนะนําผูอ่ืนปฏิบัติเพื่อใหมีสุขภาพ
ดี 

- เปนตนแบบของบุคคลสุขภาพดี 

- ดูแลสุขภาพไดรอบดานมากข้ึน - -สรางสุขภาพของตนเองใหดีได 

- สงเสริม ปองกนั กอนเกิดความเจ็บปวย - ชวยใหคนรอบขางเห็นความสําคัญของการ 
สสส. 

- เปนตัวอยางทีดี่ - สามารถรักษาผูปวยไดโดยไมจําเปนตองใช
ยาเสมอไป เพราะสามารถแนะนําใหผูปวย

ดูแลสุขภาพตนเองไดเบ้ืองตน  

- นอกจากรูและเขาใจสุขภาพทางกายแลว ถา

แพทยทราบและเขาใจทางจติใจ ก็จะทําให

ผูปวย หายเร็วข้ึนไดตามหลักวิชาการ 

- เมื่อภาวะของผูรักษา (แพทย) ทีทุ่กดานเปน

องครวมสําหรับตัวเองแลวจึงเปนตนแบบ 

เขาใจจริง รู  จริง ปฏิบัติจริง การถายทอดสู

ผูอ่ืน (ผูปวย) ก็จะส่ือใหเหน็และเช่ือถือปฏิบัติ

ตามความเปนจริง เกิดเปนรูปธรรมทั้งทาง

กายและทางจิต ออกมาเปนองครวมอยาง

แนนอน ที่สําคัญในอนาคตประชากรไทยไม

จําเปนตองเสียงบประมาณเร่ืองสุขภาพ

มากมายในปจจุบัน สามารถนํางบประมาณ

ดานสุขภาพมาพัฒนาอยางอ่ืนตอไป 

- รูและเขาใจการสรางส่ิงแวดลอมในการสสส.

จะไดทําใหไมปวยงาย 

- ทําการตรวจรักษาผูปวยที่เนนการสรางเสริม
สุขภาพ 

- เขาใจบริบทความเปนมนุษยนอกจากรักษา
โรค 

- สอนเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพดวยความ
เขาใจ 

- มีมุมมองปจจยัแวดลอมที่เกีย่วกับการรักษา
ใหหายมากข้ึน 

- เปนตนแบบทีดี่ในการสรางเสริมสุขภาพ 

- แพทยนาจะไดรับการเหน็อกเหน็ใจตอบแทน
จากคนไข 

- เปนผูนาํ 

- สามารถ empower คนไข / ชุมชน  
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3.8 ความรู/ความเขาใจ/ทักษะ/การปฏิบัติเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพที่ม ี
      และ/หรือปฏิบัติเปนประจํา 
 
 ตอคําถามที่วา ผูใหขอมูลไดมีการใชความรู-ความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพในการ

ดูแลตนเอง และ คนอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวันหรือไม อยางไรนั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดให

ขอมูลที่มีความหลากหลาย ซึ่งสะทอนถึงการตระหนักในการดูแลตนเอง การปฏิบัติตอตนเองใน

เชิงบวก การนําไปใชในการปฏิบัติงาน หรือ เชื่อมโยงกับบริบทชีวิตของตนเอง และ บางสวนยังมี

การเผ่ือแผถึงคนอ่ืน ๆ รอบขาง และบางสวนยังขยายไปสูชุมชน อีกดวย ซึ่งไดมีการจัดกลุม/แบง

ประเภทคําตอบออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ  ดังรายละเอียดตอไปนี้คือ 

 
3.8.1  การรับประทานอาหาร/การออกกําลังกาย/การมีสุขภาพจิตดี/การนอน

หลับพกัผอน 

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค - สุขภาพจิต 

- ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาํวนั - สุขภาพแบบองครวม 

- เลือกกินอาหารดีๆ งดหวาน งดทอด - อารมณสุขภาพจิตเหมาะสม 

- คิดบวก - ลดอาหารเค็ม ไขมัน และเพิม่ผักผลไม 

- ดูแลตัวเองทัง้การดําเนินชีวติ อาหาร-ออก

กําลังกาย 

- ทานอาหารเชา 

- ฝกสมาธ ิ - พักผอนอยางเพียงพอ 

- ฝกโยคะ - ฝกหายใจเขา-ออก 

- รับประทานอาหารทีม่ีคุณภาพ - มีการออกกาํลังกาย กิจกรรมของชมรมขยับ

กาย 

- การฝกคิดเชิงบวก และสรางกําลังใจในการ

ทํางาน 

- กิจกรรมเตนรําเตาเตอ ซึง่กาํลังดําเนนิการสู

ชุมชนรอบขางของ รพ.ศิริราช 

- การสรางความสัมพนัธที่ดีกบัผูอ่ืนและใน
ครอบครัว 

- สรางสุขภาพจิตที่ดีมีความสุข 

- เดินออกกาํลังกาย - รักษาสมดุลกายและใจใหสมดุลย 
- เลือกรับประทานอาหารเคร่ืองด่ืมทีถู่ก
สุขลักษณะ 

- พฤติกรรมบริโภค ออกกําลังกาย 

- ควบคุมน้าํหนกั และเสนรอบเอวใหอยูใน

เกณฑ 

- การมีอารมณดี ไมมีความเครียดมาก 
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3.8.2  การลด/ละ/เลิกพฤติกรรมเสี่ยง 

- การเคารพกฎจราจร ใสหมวกกันน็อค และคาดเข็มขัดนิรภัย 

- ไมสูบบุหร่ี ไมด่ืมแอลกอฮอล 
 

3.8.3  การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

- การชวยเหลือผูอ่ืน โดยเฉพาะผูปวยและญาติ

ใหไดรับการดูแลที่ดี 

- ตรวจรักษาคนไข 

- แนะนาํการปฏิบัติตัวแกผูปวย/ผูดูแล - สอน นศพ. และนศ.วิทยสุขภาพ 

- ใหชุมชนรับรูและมีความรูเพือ่ดูแลตัวเอง - ทํางานกับชมุชนทีน่ศพ.ออกปฏิบัติงาน 

- ใหชุมชนมีการสรางโครงการเอง เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

- ทํางานกับศูนยสุขภาพของเทศบาล  

- เปนวทิยากรในเร่ืองโยคะ และอ่ืนๆ - พยายามสรางความรูกับเพื่อนรวมงาน 

- การสอนใหคําแนะนาํ - กระตุนใหคนรอบขางเห็นความสําคัญ 

- การสรางเสริมสุขภาพในเวชปฏิบัติ  

 
3.8.4  อ่ืนๆ  

- ปฏิบัติตัวในกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของตัวเองใหเปนนจิ ใหเปน

เร่ืองปกติของชีวิตเราเอง ทัง้การกนิ นอน ออกกําลังกาย ทาํงาน 

- การสรางเสริมสุขภาพใหไดผลตองเนนความตระหนักใหไปปฏิบัติไดจริง ซึง่

ตองใชการชักจูง โนมนําใหปฏิบัติจริง 
 

3.9  ผลการประเมินความพึงพอใจ ตอการขับเคล่ือนงานดานการสรางเสริม
สุขภาพในคณะ/สถาบัน/องคกร/โรงพยาบาล 

 

  สําหรับการประเมินความพึงพอใจ ไดมีการจัดแบงตามคะแนน และ นําคะแนนไปจัดแบง

ตามเกณฑความพึงพอใจ 5 กลุม หรือ 5 ระดับดังนี้คือ 

 

เ กณฑ ค ว า ม พึ ง

พอใจตามคะแนน 

1.00-1.49 = 

นอยที่สุด 

1.50-2.49= 

นอย 

2.50-3.49= 

ปานกลาง 

3.50-4.49= 

มาก 

4.50-5.00= 

มากที่สุด 
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ตารางที่ 17  ความพึงพอใจท่ีมีตอการขับเคลื่อนงานดานการสรางเสรมิสขุภาพในคณะ/
สถาบัน/องคกร/โรงพยาบาล 

 
หัวขอ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. การจัดบรรยากาศ-ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี 3.93 มาก 

2. การสรางคานิยมและสงเสริม/ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสรางเสริม

สุขภาพ เชน ออกกําลังกาย การพัฒนาจิต การทําสมาธิ การตรวจ

คัดกรอง 

3.69 มาก 

3. การจัดการเรียน-การสอนเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ/สุขภาพ

องครวม/สุขภาพในความหมายใหม 

3.44 ปานกลาง 

4. การฝกงาน-การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทําใหเกิดการเรียนรู

เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและสุขภาพองครวมมากข้ึน 

3.65 มาก 

5. การรณรงคลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียง เชน การด่ืมสุรา การสูบ

บุห ร่ี  การลดอุ บั ติ เหตุ  การสวมหมวกกันน็อค  การจัดการ

ความเครียด ฯลฯ 

3.71 มาก 

6. การปรับระบบบริการที่มีลักษณะบูรณาการ/เปนองครวม/มีมิติ

ความเปนมนุษยมากข้ึน 

3.44 ปานกลาง 

7. การทํางานเชิงรุกรวมกับชุมชนใกลเคียง และ/หรือ ชุมชนอ่ืนๆ 3.71 มาก 

8. บทบาท /การมีสวนรวมของทาน /การได รับโอกาสในการจัด

กิจกรรม/การเรียนการสอน/การฝกอบรม/การฝกงานดานการสราง

เสริมสุขภาพและสุขภาพองครวม 

3.78 มาก 

 

จากตารางที่ 16 แสดงคะแนนและเกณฑความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย องคประกอบและ 
สภาวะดานตาง ๆ ภายในสถาบัน/องคกร/หนวยงานของผูใหขอมูล ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจ โดยภาพรวม พบวา ผูใหขอมูลซึ่งมาจากหลากหลายสถาบัน-องคกร-หนวยงาน มีความพึง
พอใจปจจัย องคประกอบ สภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพในองคกร-หนวยงานของ
ตนในระดับมาก ซึ่งนับวา เปนนิมิตหมายที่ดียิ่ง ที่แสดงใหเห็นวา สถาบัน-หนวยงาน-องคกรตาง ๆ 
ไดมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยูในระดับดี สงผลตอความพึงพอใจในระดับมาก หรือ ระดับสูงของ
สมาชิกในองคกร ยกเวน เพียง 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพและสุขภาพองครวม และดานการปรับระบบบริการที่มีลักษณะบูรณาการ/มีความเปนองค
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รวม และ/หรือ มีมิติของความเปนมนุษยมากข้ึน เทานั้น ที่พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญยังมีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง เทานั้น 

 
ตารางที่ 18 ความสมัพันธระหวางเพศกับความพงึพอใจตอการขับเคลื่อนงานดานการ

สรางเสริมสขุภาพในคณะ/สถาบัน/องคกร/โรงพยาบาล 
 

ชาย หญิง ประเด็นที่ประเมิน 

N x  N x  

1. การจัดบรรยากาศ-ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการ
มีสุขภาพดี 

25 4.04 29 3.83 

2. การสรางคานิยมและสงเสริม/ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ เชน ออกกําลัง
กาย การพัฒนาจิต การทําสมาธิ การตรวจ
คัดกรอง 

25 3.56 29 3.79 

3. การจัดการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการสราง
เสริมสุขภาพ/สุขภาพองครวม/สุขภาพใน
ความหมายใหม 

25 3.48 29 3.38 

4. การฝกงาน-การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพและสุขภาพองครวมมากข้ึน 

25 3.68 29 3.62 

5. การรณรงคลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียง เชน 
การด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี การลดอุบัติเหตุ 
ก า ร ส วมหมวกกั น น็ อ ค  ก า ร จั ด ก า ร
ความเครียด ฯลฯ 

25 3.68 29 3.72 

6. การปรับระบบบริการที่มีลักษณะบูรณา
การ/เปนองครวม/มีมิติความเปนมนุษยมาก
ข้ึน 

25 3.44 29 3.41 

7. การทํางานเชิงรุกรวมกับชุมชนใกลเคียง 
และ/หรือ ชุมชนอ่ืนๆ 

25 3.72 29 3.69 

8. บทบาท/การมีสวนรวมของทาน/การไดรับ
โอกาสในการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน/
การฝกอบรม/การฝกงานดานการสรางเสริม
สุขภาพและสุขภาพองครวม 

25 3.88 29 3.69 
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จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศของผูใหขอมูลกับระดับ

ความพึงพอใจ พบวา ผูใหขอมูลทั้งกลุมเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอ

การจัดบรรยากาศ-ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี โดยเพศชายมีคะแนนเฉล่ียที่ 4.04 ขณะที่

เพศหญิงมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.83 ขอคนพบที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง ก็คือ การที่ผูให

ขอมูลเพศชาย มีความพึงพอใจสูงกวาเพศหญิง (3.88 และ 3.69 ตามลําดับ) ในเร่ืองการมีบทบาท 

การมีสวนรวม หรือ การไดรับโอกาสตาง ๆ จากองคกร-หนวยงานในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดาน

การเรียน-การสอน การฝกอบรม การฝกงาน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเปนที่นาสังเกตดวยวา โดย

ภาพรวมนั้น  ผูใหขอมูลเพศชายมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ มากกวาเพศหญิงในเกือบทุกมิติ 

ยกเวนเพียงแค 2 ดาน คือ 1) ดานการสรางคานิยม และ/หรือ การสงเสริมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ อาทิเชน การออกกําลังกาย การพัฒนาจิต การทําสมาธิ และการตรวจคัดกรอง

ตาง ๆ และ 2) ดานการรณรงคลด ละ เลิกพฤติกรรมเส่ียง ที่ผูใหขอมูลเพศหญิงมีความพึงพอใจ

มากกวาเพศชาย 

 

3.10  ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการขับเคล่ือนโรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพและเครือขาย (ของผูใหขอมูล) 

 
          พบวา  ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดรับมาจากผูใหขอมูล ดังแสดงรายละเอียดอยางครบถวนไว

ดานลางนี้ ลวนแตเปนขอเสนอแนะ หรือ ขอคิดเห็นตาง ๆ ที่มีคุณคา หรือ มีประโยชนอยางยิ่ง ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งดานผูบริหาร อาจารย นิสิต-นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวของ/บุคลากรสายสนับสนุน

ตาง ๆ และ มีมิติที่หลากหลาย จึงไดนํามาเสนอไวอยางละเอียด ครบถวน และไมมีการลดทอนใด ๆ 

เชนเคย ดังตอไปนี้คือ 

 

- กําหนดหลักสูตรที่เปนรูปธรรมในหลักสูตร
แพทยศาสตร 

- การใหความรูและสรางความสําคัญใน
การสรางเสริมสุขภาพ 

- หลักสูตรที่แนนอน  - ใหรางวัลกับบุคคลที่เปนผูมสุีขภาพดี 

- รางวัลสําหรับผูนําองคกรที่ขับเคลื่อนนโยบายสู
การปฏิบัติอยางเห็นไดชัด 

- ประชาสัมพันธใหทกุคนเหน็ความสําคัญ 

- บรรจุหลักสูตรใหนักศึกษาแพทย พยาบาล สห

สาขาวิชาชพี  

- เปดโอกาสใหออกกําลังกายในทีท่ํางาน
ตลอดเวลา 

- ใหนักศึกษามโีอกาสเปนผูนาํโครงการสุขภาพ - ดีมากอยูแลว พยายามตอไปนะครับ 
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ตางๆ มากข้ึน 

- ใหมีการบูรณาการเขาในงานพนัธกจิหลัก - ระบบองคกร สํานักงานจัดการแผนที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ไมมีการตรวจคุณภาพเร่ืองสรางเสริมสุขภาพ
แยกจากเร่ืองอ่ืน 

- ผูจัดการที ่full-time และมีทมีงาน 

- ควรมีรองคณบดีหนึง่คนรับผิดชอบงานสราง
เสริมสุขภาพโดยเฉพาะ  

- ส่ือสารสูสาธารณะ (โรงเรียนแพทยและ

ภายนอก) 

- มีเจาหนาที่และ office ที่รองรับงานสรางเสริม

สุขภาพและ TQA 

- ใหแตละโรงเรียนแพทยมีผูรับผิดชอบ
แนนอนที่รับผิดชอบงานสรางเสริม

สุขภาพชัดเจน 

- ประชุมผูเกี่ยวของบอยๆ ใหงานสรางเสริม

สุขภาพซึมซาบเขาไปในวัฒนธรรมการทํางาน 

- ทํา content mapping เนื้อหาสรางเสริม

สุขภาพในหลักสูตรของแตละโรงเรียน

แพทย 

- ใหแพทยเปนแกนนําสําคัญเขาถึงผูปฏิบัติ - ทําใหเปนเร่ืองงายๆ ที่ปฏิบัติตามไดจริง 

- สรางขวัญกาํลังใจ เพิ่มศักยภาพใหคนทาํงาน

ดานสรางเสริมสุขภาพ 

- การประกาศเปนวาระแหงชาติ 

- จัดสรรบุคลากรเพียงพอกับภาระงาน - การสรางพี่เล้ียงใหแกโรงเรียนแพทยใหม 
- งบประมาณ การสนับสนุนของผูบริหาร - การแลกเปล่ียนเรียนรู กลวิธ ีและกลยทุธ

ที่ทาํใหงานสําเร็จ 

- ดูงานโรงพยาบาลฉือจี้ที่ไตหวนั - การสรางความตระหนกัทกุภาคสวนใน
โรงเรียนแพทย 

- นําแนวคิดของมหาวิทยาลัยวอชิงตันมาพิจารณา - การกระตุนใหเกิดภาคีเครือขายโรงเรียน
แพทยชมุชน 

- รวมกับภาคเอกชนใหมากข้ึนเหมือนใน
ตางประเทศ 

- การรวมมือกันของบุคลากรในองคกร
และระหวางมหาวิทยาลัย 

- ดึงบุคลากรทางสายอ่ืนที่ไมใชแพทยเขามามาก
ข้ึน (แตอาจจะวุนวายบาง) 

- การจัดประชุมอยางตอเนื่องชวยกระตุน
การพัฒนาความตองการในการจัด

กิจกรรม 

- มีประโยชนตอบุคคลทุกคน องคกร สังคม 

ประเทศชาติ 

- มอบเปนนโยบายผานกระทรวง
สาธารณสุข 

- ควรเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรและจูงใจนสิิตดวย - จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา/องคกร
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คะแนน และหนวยงานดานการสรางเสริมสุขภาพ 

- การสรางเสริมสุขภาพเปนศาสตรที่ตองใชสห
สาขาวิชาชพีทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพมา

บูรณาการ เพือ่ใหไดองคความรูที่ถกูตองและ

เหมาะสมกับสังคมไทยและนําไปเผยแพรและ

ปฏิบัติไดจริง โดยไมใชเปนเร่ืองที่ปฏิบัติไดยาก 

- ใหมีกาํหนดหลักเกณฑกวางๆ ในเร่ือง

สรางเสริมสุขภาพ 

- ทุกโรงเรียนแพทยตองมีแผนงานการสรางเสริม
สุขภาพอยูในพันธกิจหลักของโรงเรียนแพทย 

- จัดใหมีการประชุมอยางตอเนื่อง 

- การสรางเสริมสุขภาพตองอยูในคานิยมการ
พัฒนาองคกรของทุกโรงเรียนแพทย 

- ผูดําเนนิงานตองปฏิบัติไดเองกอน เปน

ตัวอยางที่ดี 

- มีการติดตามอยางใกลชิดทกุโรงเรียนแพทย - การไดมาเขาประชุมอยางวนันี ้ไดเหน็ ได

พบวาที่อ่ืนทาํอะไรอยางไรมา ก็เปนสวน

จูงใจใหไปผลักดันกิจกรรมที่

โรงพยาบาล/โรงเรียนแพทยของตัวเอง

บาง 

- มีรายงานสรุปสงเปนระยะๆ - จัดระบบบริการสุขภาพใหเหมาะสม 

เนื่องจากถามงีานบริการมากเปนส่ิงที่

สวนทางกับการสรางเสริมสุขภาพ 

- จัดสัมมนา ประชุม อยางตอเนื่อง - การสรางเสริมสุขภาพสามารถทํางาน
แบบเชิงรุก โดยปลูกฝงใหนกัศึกษา

แพทยเขาถงึชมุชนไดดวยการคนหา

ประสบการณจริงดวยตนเอง 

- มีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ - การผลักดันของผูบริหารที่เห็น
ความสําคัญ 
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สวนที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  

  
โดยภาพรวม พบวา ผูเขารวมกิจกรรมการสัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที ่ 5 ไดให

ขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําความเขาใจสถานการณ การขับเคลื่อน การทํางาน และ/

หรือ ความพยายามในการพฒันา หรือ ยกระดับองคกร-สถาบัน-หนวยงาน ทัง้ทีเ่ปนโรงเรียนแพทย

และโรงพยาบาล ใหเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับแนวคิด “การสรางเสริมสุขภาพ”  

 

ซึ่งจากการประมวลภาพทัง้หมดใหเหน็ทัง้ดานลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล ไมวาจะเปนเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สาขาการศึกษา หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงในปจจบัุน ไปจนถึง ความถี่ในการเขา

รวมกิจกรรม และประโยชนตาง ๆ ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมทีจ่ัดโดยแผนงานโรงเรียนแพทย

สรางเสริมสุขภาพ พบวา ยงัมีประเด็นทีน่าสนใจ ที่แผนงาน ฯ และองคกร/คณะ/สถาบันตาง ๆ ที่

อยูในเครือขายสามารถนาํไปขบคิดตอ เพื่อทาํใหการทาํงานของแผนงาน ฯ สถาบันและเครือขาย 

มีความครอบคลุม หรือ มีความสมบูรณมากยิง่ข้ึน และ/หรือ สามารถตอบสนองตอกลุมเปาหมาย

กลุมตาง ๆ ไดมากยิง่ข้ึน 

 

สําหรับส่ิงทีน่าประทับใจเปนอยางยิง่ กคื็อ ปจจุบันสถาบัน/องคกร/หนวยงานตาง ๆ ไดมีการ

ปรับเปล่ียนโครงสราง ระบบ กลไกตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดการขับเคลือ่นไดอยางเปนระบบและเปน

รูปธรรม ดังนัน้ การเขามา หรือ การเกิดข้ึนของ ส.ส.ส. จึงมนีัยสําคัญ ที่สามารถสนับสนนุใหเกิด

การเปล่ียนผานไปสูการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพไดตอไป และ คาดวาหลาย ๆ สถาบันนาจะ
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เกิดการเปล่ียนผานเปน “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ” ไดอยางเต็มตัวในทกุมิติ (truly 

transformed) ตอไป ในอนาคตอันใกลนี้  

 

นอกจากนี้ ยังพบดวยวา แตละองคกร ที่เดิมไมเคยมีตําแหนงดานการสรางเสริมสุขภาพ ก็

ปรับเปล่ียนใหมีข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน ทั้งในสวนของสถาบันการศึกษา และ ในสวนขององคกร

รวมผลิต ดังเชน โรงพยาบาลตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดวา ไดมีการกําหนดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของ

องคกร ที่มีภารกิจ หนาที่ ดูแลรับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยตรง 

 

สําหรับขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง จากการศึกษาคร้ังนี้ ก็คือ ยังคงพบดวยวา ผูเขารวม

กิจกรรมจํานวนมากมาเขารวม เพราะไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาของหนวยงาน หรือ มี

ตําแหนง ภารกิจ-หนาที่ ๆ เกี่ยวของโดยตรง เชน การเปนผูบริหารองคกร สําหรับผูที่ตอบวาสนใจ

เกี่ยวกับเร่ืองนี้นั้น พบวา ยังมีจํานวนนอยมาก ซึ่งในอีกดานหนึ่งแสดงใหเห็นวา การเขารวม

กิจกรรม ที่จัดโดยแผนงาน ฯ ยังอยูในแวดวงจํากัด และบางสวนไมเกิดความตอเนื่อง เพราะไดมี

โอกาสมารวมกิจกรรมนี้เปนคร้ังแรก เมื่อเขามาเปนผูบริหาร แตในอีกดานหนึ่ง ก็สะทอนความ

พยายามขององคกรตาง ๆ ในการตอบสนองตอกระบวนการขับเคล่ือนเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ

และสุขภาพองครวม อยางตอเนื่อง จึงพยายามจัดสรรบุคลากรใหมาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ

แผนงาน ฯ เพื่อไมใหขาดความเช่ือมโยง แมจะมีการเปลี่ยนตัวผูบริหาร-ทีมงานดานการบริหาร ก็

ตาม   

 

อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่ง ก็ชวยสะทอนไดดวยวา การส่ือสารภายในเครือขาย และภายใน

องคกรยังไมคอยทั่วถึง รวมทั้งยังเกี่ยวกับเงื่อนไขดานงบประมาณ เพราะแตละสถาบัน ฯ จะตอง

สมทบคาใชจาย หรือ มีการกําหนดโควตาจํานวนผูเขารวม เนื่องจาก แผนงาน ฯ มีขอจํากัดดาน

งบประมาณ  ดังนั้น ผูเขารวมกิจกรรมแตละคร้ัง (ที่มีจํานวนนอย) จึงจําเปนตองนําไปถายทอดตอ

ในองคกร จึงจะเกิดการขยายตัว/การแพรกระจายของแนวคิด และ การเขารวมที่กวางขวางมาก

ยิ่งข้ึน แตถาไมมีการขยาย/เผยแพรตอ หรือ ไมนําไปส่ือสารตอในองคกรอยางทั่วถึง ก็จะทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงไดชา ซึ่งตรงนี้ นาจะเปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําให กระบวนการ

ขับเคลื่อนของหลาย ๆ สถาบัน ยังเปนไปคอนขางชา และ ยังจํากัดวงอยูเฉพาะในกลุมบุคลากร

บางสวนเทานั้น  ดังนั้น ทุกองคกรควรเพิ่มการส่ือสาร หรือ การกระทําการเชิงการส่ือสาร 

(communicative action) ในองคกรใหมากยิ่งข้ึน จึงจะทําใหเกิดการกาวกระโดด หรือ เกิดพลังขับ

เคล่ือนที่พอเพียงตอการเปล่ียนแปลงภายในองคกร 
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สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการขับเคล่ือนดานตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ ขององคกร-หนวยงาน-สถาบัน ก็พบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่

นาสนใจเชนเดียวกัน ซึ่งทําใหมองเห็นวา ปจจุบัน การขับเคลื่อนงานดานการสรางเสริมสุขภาพ

ของแตละองคกร/สถาบันที่อยูในเครือขายโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ไดมีความคืบหนาดาน

ตาง ๆ คอนขางมาก เพราะเกณฑความพึงพอใจของผูใหขอมูลอยูในระดับสูงหรือพึงพอใจมาก 

ยกเวนเพียงบางดาน ที่เกณฑความพึงพอใจยังอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการจัดการเรียน

การสอน และ การปรับระบบบริการที่มีลักษณะบูรณาการ เปนองครวม และมีมิติของความเปน

มนุษยมากข้ึนกวาที่เปนอยู ซึ่งแผนงาน ฯ และคณะ-สถาบัน-องคกรควรใหความสําคัญกับประเด็น

นี้มากข้ึน หรือ ควรพยายามทําใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได รูสึกไดมากข้ึน 
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