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บ.ก.บอกกล่าว

Special Thanks to:

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทราศรี

กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ

 สภาพอากาศร้อนระอุในฤดูร้อนเช่นนี้ สถานที่ตากอากาศยอดนิยมในใจคนส่วนมาก จะต้องมี “ชายทะเล”               
อย่างแน่นอน ศตวรรษ 21 ฉบับที่ 3 ขออาสาพาท่านผู้อ่านเที่ยวชม จ.สตูล ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีท้องทะเลสวยงาม
ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ทราบหรือไม่ว่านอกจากหาดทราย ชายทะเล และกลุ่มปะการัง ท่ีสวยงามแล้ว จ.สตูล                        
ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นชุมชน
เป็นฐานภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพระดับอำ เภอ โรงพยาบาลชุมชน และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกันจัดทำ หลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ                  
ชาวชนบท (CPIRD)” ซึ่งกำ หนดให้นักศึกษาแพทย์ ออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม     
สุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการผสมผสานวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาใช้ในการดูแล                                                                            
สุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนได้อย่างลงตัว
 ในขณะที่ภาคเหนือ มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เช่นกัน ต้นทางมาจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่และแรงกล้าของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือโดยเฉพาะในด้าน
สขุภาพ ดงัน้ัน การผลิตบุคลากรดา้นสขุภาพโดยใชช้มุชนเป็นฐาน ณ มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง จ.เชยีงราย จงึมคีวามสำ คญั               
เป็นที่มาของการจัดสัมมนา “เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการพัฒนาการ
ศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ณ สำ นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
รองปลั ดกร ะทรวงสาธารณสุ ข              ใหเ้กียรติบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “กำ ลังคนทีต่อบสนองต่อระบบ
สขุภาพ” โดยม ีรศ.ดร.วนัชยั ศริชินะ เปน็ประธานกลา่วเปดิงาน รว่มดว้ย นพ.สุวทิย ์วบิลุผลประเสรฐิ 
รองประธาน ศสช. บรรยายเรือ่ง “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ศึ กษา บุคลากรสุ ขภาพ ใน ระดับโลก” นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข           พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำ นักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย แมฟ่า้หลวง และ ทพ.วรีะ อสิระธานนัท ์หวัหนา้กลุม่งานทนัต-
กรรม รพ.แม่จัน จ.เชียงราย                                                                                                                                       นพ. แดเนียล เอ. เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์กรอนามัย-
โลก ประจำ าปร ะ เทศ ไทย (WHO) ร่วมเสวนา ปิดท้ายด้วยการถอดบทเรียนจากการ                                                                                                                                              
ศึกษาดูงานคร้ังนี้ จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเล่มค่ะ

                     ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนา

การศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
 บรรณาธิการ  



หลักสูตรแพทย์ชนบท ไม่ได้แตกต่าง
จากหลักสูตรการผลิตแพทย์ทั่วไป    
มากนัก  

การผลิตแพทย์โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน ในพื้ นที่ ภ าค ใ ต้นี้  เป็ น                   
ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาหาดใหญ่ 
และ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
ยะลา และ โรงพยาบาลชุมชนใน
พื้นที่ เขตบริการสุขภาพที่ 12 
ซึ่งครอบคลุมจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
7 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.สตูล 
จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธวิาส จ.พทัลงุ 

และ จ.ตรัง ในการร่วมกันจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โรงพยาบาลชุมชนและ

ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ                                         
ให้แก่บัณฑิตแพทย์โครงการแพทย์
ชนบทในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้มีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็น                                                

 จากสถานการณ์
การผลิตแพทย์ห รือ
บุ ค ล า ก ร สุ ข ภ า พ           

เนน้ทีก่ารรักษา ซึง่กอ่ให้เกดิ                                                         
ค่าใช้จ่ายสูง ขณะที่ผลผลิตแพทย์
จากสถาบันการศึกษาไม่สามารถ
ทำางานเชิงรุกในการส่งเสริมป้องกัน
ด้านสุขภาพแก่ผู้คนในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากความ                          
ไม่เข้าใจในบริบทของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกนัในแตล่ะพืน้ที ่
ทำ ให้เกิดอัตราการลาออกสูง (Turn 
Over) และอัตราการคงอยู่ในพ้ืนที่ต่ำ  
(Retention) ส่งผลให้การกระจาย
ตัวของแพทย์ในพื้นที่ชนบทหรือ
ทุรกันดาร ยังคงเป็นปัญหาหลัก
ของประเทศไทย นอกจากนี ้โครงการ
ผลิตแพทย์ชนบทรุ่นก่อนๆ ที่เน้นผลิต
แพทย์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว             
ยั ง ไม่ ส ามารถตอบวัตถุปร ะสงค์                                        
เหล่ านี้ ไ ด้อย่ างชัดเจน เนื่องจาก

องค์รวม แก่ผู้คนในชุมชนได้อย่าง                                             
เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ ง สั ง ค ม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การนับถือศาสนา ซึ่งล้วน
มีผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่

ต่ า ง จ าก เ ดิ ม  ที่ ก า ร เ รี ย น
รู้ ใ น โ ร งพย าบ าล ใ หญ่ มั ก

เ รี ยน รู้ ปัญหา เ ป็น ส่วนๆ                           
แต่การเรียนรู้จากชุมชนและ
ครอบครวัเปน็ฐาน จะเปน็การ

เรยีนรูปั้ญหาแบบองคร์วมทีเ่ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่นั้นๆ 

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
นี้นำาไปสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิต
แพทย์ ให้มีภาพลักษณ์ของ
แพท ย์ที่ พึ งปร ะสงค์
ตามโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบทที่
ว่าด้วย

ข่าวสารโครงการ

โดย มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต

ผู้ผลิต ผู้ใช้ ร่วมใจ พัฒนาหลักสูตร
เรียนรู้ชุมชน ณ เขตบริการสุขภาพที่ 12

การผลิตแพทย์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
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เนนการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค
    (Competency Based)

เนนความรวมมือกันจากหลายฝาย
        (Collaboration)

การเรียนรูที่เขาถึงชุมชนอยางตอเนื่อง
(Continuous Community Attachment)

   การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
(Comprehensive Health Care)

ใหความสำคัญกับบริบททางวัฒนธรรม
 (Cultural Diversity Concern)

การสงเสริมปองกันโรคเรื้อรังในชุมชน
   (Chronic Ambulatory Care)

หลักการ
6Cs

“เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ และ
เน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ 
มีประสบการณ์ และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานในชนบท และพร้อมที่จะให้
บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชน
ทั้งชุมชน”

จึงมีการพัฒนาหลักสูตรที่มี
การเรียนรู้ในชุมชนอย่างเข้มข้น ให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริง เพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
ด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้น
หลัก “6Cs” ได้แก่ 1.การเรียน
รู้ ที่ เ ข้ า ถึ ง ชุ มชนอ ย่ างต่ อ เ น่ื อง                                            
(Cont inuous Community                                             
A t t a c hmen t )  2 . เ น้ น ก า ร
พัฒนาสมรรถนะ ท่ีพึ งประสงค ์                  
( C o m p e t e n c y  B a s e d )                               
3.การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน                                       
(Comprehens ive Hea l th 
Ca re )  4 . ใ ห้ ค ว า ม สำ า คัญกั บ
บริบททางวัฒนธรรม (Cultural                                      
Diversity Concern) 5.การส่ง
เสริมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน            
(Chronic Ambulatory Care) และ                                       

6.เนน้ความร่วมมอืกนัจากหลายฝา่ย 
(Collaboration)

โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐาน
สังคมชุมชนนั้นๆ ในรายวิชาต่างๆ 
ตัง้แตป่ ี1-3  เชน่ โครงสร้าง
องค์กรชุมชน ประวัติชีวิต
ของคนในครอบครัว เสน่ห์
ของชุมชน การให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ก า ร แ บ่ งครอบครั ว แ ล ะ
ชุ ม ช น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้                     
เรียนรู้ จนนำ ไปสู่การเข้าใจ                        
เ ข้ า ถึ ง  แ ล ะ พัฒน า 
การศึกษาสุขภาพและ
สวัสดิภาพของประชาชน
ในเชิงระบบไม่ ว่าจะ เป็น 
ระบบสขุภาพอำ เภอ (District Health            
System) การแกป้ญัหาครอบครวัและ
ชุมชนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพระดับ

อำาเภอและยังมีการฝึกปฏิบัติงานใน                                   
โรงพยาบาลชุมชนแบบองค์รวม               
ในชั้นปีที่ 4-6 เป็นเวลา 20-24 
สัปดาห์ จากจำ นวนการเรียนการสอน 
48 สัปดาห์ ของท้ังปีการศึกษาใน
แต่ละชั้นปี เป็นต้น

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ผ ลิ ต แ พ ท ย์
ชนบทนี้  ค รอบคลุ ม เนื้ อห าก าร
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ ไม่ ว่ าจะ เป็นการส่ง เสริม 
การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู                                                 
และการทำางานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ 
ยังพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ และ
ทักษะพื้นฐานของการใช้ชีวิต เช่น การ
รู้จักตนเองและการควบคุมตนเอง                 
การทำ งานเป็นทีม การปฏิสัมพันธ์และ
การยอมรับผู้อื่น โดยมีเป้าหมายผลิต

บัณฑิตแพทย์ ที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์การแพทย์ ท้ัง
พฒันา ศึกษา และคน้ควา้วจัิย เป็นผู้นำ 
ในการจดัการระบบสาธารณสขุในชมุชน                                               
และรู้ จักการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
สุขภาพในการร่วมกันส่งเสริม ป้องกัน 
แก้ปัญหา ตามสภาพของพื้นที่ ภายใต้
ความร่วมมือของเครือข่าย และพัฒนา
หลักสูตรให้บริการด้านสาธารณสุข
อย่างเป็นองค์รวมออกสู่สังคม.

ผู้ผลิต ผู้ใช้ ร่วมใจ พัฒนาหลักสูตร
เรียนรู้ชุมชน ณ เขตบริการสุขภาพที่ 12 (ต่อ)

“ชุมชนปากน้ำาน่าอยู่” อยู่ เป็น
พื้นที่ภายใต้การดูแลด้านสุขภาพโดย                      
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ปากน้ำ  อ.ละงู จ.สตูล ครอบคลุมพื้นที่ 
5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านปากบารา บ้าน                                             
ท่ามาลัย บ้านตะโละใส บ้านท่ายาง 
บ้านท่าพยอม มีประชากรประมาณ 
10,634 คน ประชากรสว่นใหญน่บัถอื
ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 96) นับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 4)

ชุมชนปากน้ำ า น่าอยู่  เป็น พ้ืน ท่ี
ตัวอย่างของระบบการดูแลสุขภาวะของ
คนในชุมชน ที่มีแนวคิดดูแลสุขภาวะ
แบบองค์รวม โดยมีโครงการพัฒนาที่
หลากหลายและครอบคลุมปัจจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ   
ท่ีได้รับการสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในชุมชน

ทั้งนี้  โครงการพัฒนาสุขภาวะ
ประชาชนในชุมชนสู่ตำาบลสุขภาวะ
มีแนวคิดในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนแบบองค์รวม ได้แก่

1) สิ่งแวดล้อมดี มีน้ำาดื่มน้ำาใช้
สะอาดเพียงพอ จัดบ้านเรือนให้สะอาด 
กำ จดัขยะถกูวธิ ีไมม่มีลภาวะทางกายภาพ
และเคมี ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม

2) สังคมแข็งแรง ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา มีโอกาสทางการศึกษา มั่นคงใน
อาชีพและรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัยส์นิ ตลอดจนสรา้งความสามคัค ี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

3) ประชาชนมีสุขภาพดี มีการ
ส่งเสริมป้องกันโรคที่ป้องกันได้ ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม

Image created by Zirconicusso - Freepik.com
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ผู้ผลิต ผู้ใช้ ร่วมใจ พัฒนาหลักสูตร
เรียนรู้ชุมชน ณ เขตบริการสุขภาพที่ 12 (ต่อ)

สุขภาวะองค์รวม ชุมชนปากน้ำ น่าอยู่ ภายใต้เขตบริการสุขภาพที่ 12
โดย มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต

“ชุมชนปากน้ำาน่าอยู่” อยู่เป็น
พื้นที่ภายใต้การดูแลด้านสุขภาพโดย                      
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ปากน้ำ  อ.ละงู จ.สตูล ครอบคลุมพื้นที่ 
5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านปากบารา บ้าน                                             
ท่ามาลัย บ้านตะโละใส บ้านท่ายาง 
บ้านท่าพยอม มีประชากรประมาณ 
10,634 คน ประชากรสว่นใหญน่บัถอื
ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 96) นับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 4)

ชุมชนปากน้ำ าน่ าอยู่  เป็นพื้น ท่ี
ตัวอย่างของระบบการดูแลสุขภาวะของ
คนในชุมชน ที่มีแนวคิดดูแลสุขภาวะ
แบบองค์รวม โดยมีโครงการพัฒนาท่ี
หลากหลายและครอบคลุมปัจจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ   
ที่ได้รับการสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในชุมชน

ทั้งนี้  โครงการพัฒนาสุขภาวะ
ประชาชนในชุมชนสู่ตำาบลสุขภาวะ
มีแนวคิดในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนแบบองค์รวม ได้แก่

1) ส่ิงแวดล้อมดี มีน้ำาดื่มน้ำาใช้
สะอาดเพียงพอ จัดบ้านเรือนให้สะอาด 
กำ จัดขยะถกูวธิ ีไมม่มีลภาวะทางกายภาพ
และเคมี ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม

2) สังคมแข็งแรง ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา มีโอกาสทางการศึกษา มั่นคงใน
อาชีพและรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สนิ ตลอดจนสรา้งความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

3) ประชาชนมีสุขภาพดี มีการ
ส่งเสริมป้องกันโรคที่ป้องกันได้ ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม

โดยชุมชนมีปัญหาเร่ืองโครงสร้าง
ทางกายภาพ น้ำ ประปา ไฟฟา้ ถนน ทีด่นิทำ 
กิน สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ รวม
ถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและ
ศาสนา ปัญหายาเสพติด และปัญหาสุขภาพ 
โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน

พืน้ทีจึ่งไดด้ำ เนนิงานจัดทำ โครงการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งด้านการ            
สง่เสรมิสขุภาพ ไดแ้ก ่การเยีย่มบา้นผูป้ว่ย
ติดบ้านติดเตียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                  
ผู้สูงอายุ โครงการเกษตรกรปลอดภัย                                                        
ดา้นการพฒันาสงัคม ศาสนา และวฒันธรรม 
ได้แก่ โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชน
ต้นแบบ โครงการสร้างความสัมพันธ์ผ่าน
ประวติัศาสตรช์มุชนตำ บลปากน้ำ  ได้รบัทนุ
สนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ การจัดการพื้นที่                                              
ราชพัสดุ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนจัดตั้งสภา
กาแฟสัญจรเพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้คนในชุมชนอย่างใกล้ชิด

เพราะการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ           
ไม่อาจแยกจากการแก้ ไขปัญหาทาง                                                            
สภาพแวดล้อม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน
ได้ ที่สำ คัญความสำ เร็จของชุมชนปากน้ำ 
น่าอยู่มาจากผู้บริหารเห็นความสำาคัญ                                                    
ให้การส่งเสริมด้านนโยบายและสวัสดิการ 
มีผู้นำาเครือข่ายที่เข้มแข็ง และชาวบ้าน
มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ ก็ เพื่อพัฒนา 
“บ้านของตน” ให้สมชื่อ
ชุมชน “ปากน้ำ น่าอยู่”.

สุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม ได้รับการ
คุ้มครองสทิธดิา้นสขุภาพและเขา้ถึงบรกิาร
การดำาเนินงานได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ผู้บริหารในท้องถ่ินจากทั้ง
หน่วยงานปกครองและสาธารณสุข เห็น
ความสำาคัญของการดูแลคนในชุมชน 
ก่อ ให้ เกิดร ะบบสวัสดิการ กองทุน                       
หลกัประกนัสขุภาพ และส่งเสรมิความรูท้าง
วิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน

นอกจากนี้ คนในชุมชนหรือภาค
ประชาสังคม ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน 
ผู้นำ ศาสนา ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน 
อสม. และชมรมอาชีพต่างๆ ต้องเป็นหลัก
สำ คัญในการผลกัดนั ดแูลสขุภาวะชมุชนให ้                
เข้มแข็งและยั่งยืน

แนวคิดชุมชนปากน้ำ น่าอยู่ เกิดจาก
การพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการของ
ผู้นำาเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ จนกลาย
เป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้เกิด
การดำ เนินงาน ท้ังก่อต้ังคณะทำ งานขับ
เคลื่อนปากน้ำ น่าอยู่ (คคปน.) สัญจรไปใน
ชุมชน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                                         
รบัฟงัอยา่งเปดิกวา้ง เกดิการสะทอ้นปัญหา
แต่ละชุมชน และร่วมกันกำ หนดทิศทางการ
พัฒนาชุมชนในทุกมิติ เป็นผลนำ ไปสู่การ
ประกาศเจตนารมณ์ในเวทีชุมชนต่างๆ  
เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความสำ คัญ 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาถิ่นที่อยู่
อาศัย หรือ “บ้าน” ของตนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้  การสัญจรสำารวจปัญหา
ชุมชน พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพที่                        
เกิดขึ้น ไม่สามารถแยกออกจากปัญหา
พื้ นฐานของการใช้ชี วิต สุขภาพที่
เสื่อมโทรมเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เสื่อมโทรม และสังคมที่เสื่อมโทรมด้วย

ชุมชน
ปากน้ำ น่าอยู่
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สำ นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จับมือ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาการ
ศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) องค์การอนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ                                                                                                     
โรงพยาบาลแมจั่น จดังาน “เชือ่มสถาบนั สานเครอืขา่ย DHS Academy สูศ่ตวรรษที ่21” ภายใต้
โครงการพฒันาการศกึษาบคุลากรสขุภาพในศตวรรษที ่21 โดยสำ นกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนนิสิต-นักศึกษา แพทย์ พยาบาล 
และกลุม่สหวชิาชพีดา้นสขุภาพแนวใหม ่ทีเ่นน้ใชช้มุชนเปน็ฐานในการเรยีนรู ้หรอื “Transformative 
Learning” ซึง่ชว่ยเพิม่คณุลักษณะพงึประสงคแ์ก่บคุลากรดา้นสขุภาพ ตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 
ป ีดา้นสาธารณสขุ หวงัยกระดับสขุภาวะประชาชนและกลุม่ชาติพนัธุใ์นพืน้ทีภ่าคเหนอืให้ยัง่ยนืระยะยาว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. บรรยายพิเศษในหัวข้อ           
“กำ ลังคนที่ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ” โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ
พร้อมกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข     
พลโท ศ.เกยีรตคิณุ นพ.นพดล วรอไุร คณบดสีำ นกัวชิาแพทยศาสตร ์มฟล. นพ.สวุทิย ์วบิลุผลประเสรฐิ 
รองประธานกรรมการ ศสช. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขาธิการ ศสช. และ ทพ.วีระ อิสระธานันท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่จัน รวมถึงเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาค
กวา่ 200 คน เขา้ร่วมงาน ณ มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง จ.เชยีงราย เมือ่วนัที ่26-27 ม.ีค. 2560 ท่ีผา่นมา

โดย พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำ นักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. กล่าวว่า ด้วย
เจตนารมณ์ของมหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเร่ืองปลูกป่าสร้างคนทุกระดับชั้นทุกวิชาชีพให้
เป็นคนดีมีคุณภาพ และต้องการยกระดับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ       
จึงจัดตั้งสำ นักวิชาแพทยศาสตร์ข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือ
ชุมชนและมีใจรักชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงตรงกับแนวคิด Transformative 
Learning โดยแนวทางดงักลา่วสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารทำ งานของ ศสช. 
จึงคิดว่าหากสำ นักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ร่วมมือกับ ศสช. จะทำ ให้การผลิต

บัณฑิตแพทย์เพื่อชุมชนเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น และยังเป็นทางหนึ่งที่ช่วยบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบทของประเทศ
 ส่วนทิศทางการดำ เนินงานในเรื่องนี้ของสำ นักแพทยศาสตร์ มฟล. พลโท 
ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล ระบุว่า ในช่วงปลายปี 2560 จะเปิดโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง และจะขยายเป็น  
800 เตียงในอนาคต  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3 และกลุ่มสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรู้ได้จากศูนย์ในชุมชนแห่งนี้

ทัง้นี ้สำ นกัแพทยศาสตร์ มฟล. ยงัต้ังความหวงัไกลกว่านัน้ โดยหวงัใหเ้กดิ
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สธ. ใน จ.เชียงราย  รวมทั้งร่วม
มอืกบัโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนบนทัง้หมด ใหม้าเป็นเครือขา่ยกบั
มหาวิทยาลัย เพือ่ใหน้กัศกึษาแพทยแ์ละสหวชิาชีพทีเ่กีย่วข้องเกดิการพฒันาดา้น
การเรยีนการสอน เกดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และสมัผสัปญัหาสขุภาพประชาชน
ภาคเหนอืตอนบนทัง้หมด ซ่ึงหาก สธ.สนบัสนนุเรือ่งนี ้ และมกีารลงนามบันทกึ
ความเขา้ใจอยา่งเปน็ทางการ ชว่ยใหก้ารดำ เนนิงานตา่งๆ ทำ ไดร้วดเรว็มากยิง่ขึน้

“จังหวัดเชียงรายมีลักษณะพิเศษ คือมีกลุ่มชาติพันธุ์ มีคนต่างชาติข้าม
พรมแดนเข้ามา และนำ โรคที่น่าสนใจและเป็นปัญหาเข้ามา ซึ่งระบาดข้ามมาจาก
ฝั่งพม่า ฝั่งลาว คนกลุ่มนี้จะมารักษาตัวที่ อ.เชียงแสน และ อ.แม่สายในฝั่งไทย 
โรคเหล่านี้บางโรคไม่เคยมีในประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาแพทย์ของเราจะได้เรียน
รู้ในเรื่องเหล่านี้เพิ่มขึ้น ส่วนชุมชนหรือชาติพันธุ์ต่างๆ ทางสำ นักแพทยศาสตร์    
จะมีบัณฑิตแพทย์จบเป็นรุ่นแรกในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งทางสำ นักแพทยศาสตร์ 
จะชกัชวนใหม้าทำ งานตอ่ ทำ ใหเ้ขามโีอกาสยอ้นไปเยีย่มชมุชนที ่เขาเคยไปสมยัยงั
เป็นนกัศกึษา และตดิตามความกา้วหนา้ในการดแูลผูป่้วยในชุมชนหรอืชาติพนัธุ์
ต่างๆ ได้ต่อเนื่อง” คณบดีสำ นักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. กล่าว

โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
มฟล. ผนึก ศสช. เคลื่อนปฏิรูปหลักสูตรผลิตแพทย์-บุคลากรสุขภาพยกระดับสุขภาวะ ปชช.-กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคเหนือ

พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร



7

บัณฑิตแพทย์เพื่อชุมชนเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น และยังเป็นทางหนึ่งที่ช่วยบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบทของประเทศ
 ส่วนทิศทางการดำ เนินงานในเรื่องนี้ของสำ นักแพทยศาสตร์ มฟล. พลโท 
ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล ระบุว่า ในช่วงปลายปี 2560 จะเปิดโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง และจะขยายเป็น  
800 เตียงในอนาคต  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3 และกลุ่มสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรู้ได้จากศูนย์ในชุมชนแห่งนี้

ทัง้นี ้สำ นกัแพทยศาสตร์ มฟล. ยงัต้ังความหวงัไกลกว่านัน้ โดยหวงัใหเ้กดิ
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สธ. ใน จ.เชียงราย  รวมทั้งร่วม
มอืกบัโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนบนทัง้หมด ใหม้าเป็นเครือขา่ยกบั
มหาวิทยาลยั เพือ่ใหน้กัศกึษาแพทยแ์ละสหวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งเกดิการพฒันาดา้น
การเรียนการสอน เกดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และสมัผสัปญัหาสขุภาพประชาชน
ภาคเหนอืตอนบนทัง้หมด ซึง่หาก สธ.สนบัสนนุเรือ่งนี ้ และมกีารลงนามบนัทกึ
ความเขา้ใจอยา่งเปน็ทางการ ชว่ยใหก้ารดำ เนนิงานตา่งๆ ทำ ไดร้วดเรว็มากยิง่ขึน้

“จังหวัดเชียงรายมีลักษณะพิเศษ คือมีกลุ่มชาติพันธุ์ มีคนต่างชาติข้าม
พรมแดนเข้ามา และนำ โรคที่น่าสนใจและเป็นปัญหาเข้ามา ซึ่งระบาดข้ามมาจาก
ฝั่งพม่า ฝั่งลาว คนกลุ่มนี้จะมารักษาตัวที่ อ.เชียงแสน และ อ.แม่สายในฝั่งไทย 
โรคเหล่านี้บางโรคไม่เคยมีในประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาแพทย์ของเราจะได้เรียน
รู้ในเรื่องเหล่านี้เพิ่มขึ้น ส่วนชุมชนหรือชาติพันธุ์ต่างๆ ทางสำ นักแพทยศาสตร์    
จะมีบัณฑิตแพทย์จบเป็นรุ่นแรกในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งทางสำ นักแพทยศาสตร์ 
จะชักชวนใหม้าทำ งานตอ่ ทำ ใหเ้ขามโีอกาสยอ้นไปเยีย่มชมุชนที ่เขาเคยไปสมยัยัง
เปน็นกัศกึษา และตดิตามความก้าวหนา้ในการดแูลผูป้ว่ยในชมุชนหรอืชาติพนัธุ์
ต่างๆ ได้ต่อเนื่อง” คณบดีสำ นักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. กล่าว

ทพ.วีระ อิสระธานันท์  
หั วหน้ ากลุ่ มงานทันตกรรม 
รพ.แม่จัน ยกตัวอย่างถึงข้อดี
ของการปฏิรูป
การเรียนรู้ใน
แบบ Trans-
formative 
Learn ing 
ที่ จ ะ เกิดขึ้ น ใน
พื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าถึงบริการด้าน
สขุภาพไดน้้อยกวา่ประชาชนท่ัวไป
ว่า จากการทำางานร่วมกับกลุ่ม
ชาติพันธ์ุในเขตพื้นที่ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ที่มีสัดส่วนประชากร
ถึงร้อยละ 30 มานาน โดยใน
จำานวนนี้มี ท้ังกลุ่มที่มีสัญชาติ     
มีบัตรประชาชน และยังไม่มีบัตร
ประชาชน พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์มี
ปัญหาทันตกรรมค่อนข้างมาก

ฉะนั้น การลงพ้ืนที่ของ
แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
กลุ่มสหวิชาชีพ ตามโรงเรียน

มฟล. ผนึก ศสช. เคลื่อนปฏิรูปหลักสูตรผลิตแพทย์-บุคลากรสุขภาพยกระดับสุขภาวะ ปชช.-กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคเหนือ

พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร

ทพ.วีระ อิสระธานันท์
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ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่บน
ภูเขาและช่วยรักษาโดยไม่เลือกว่า
ใครมีบัตรประชาชนหรือมีสัญชาติ 
ถือว่าเป็นการเรียนรู้การรักษาแบบ          
มอือาชพี เพราะการเรียนรู้จากชมุชน
ในพืน้ทีจ่ริงจะไดอ้กีมมุมองหนึง่ เปน็ 
กระจกอีกด้าน เพราะเร่ืองของการ
รักษาต้องเข้าใจในตัวคน เข้าใจใน
เบื้องหลังคนที่มารักษา การลงพื้น
ทีจ่ะทำ ใหรู้ส้าเหตขุองปญัหาเหลา่น้ัน 

“ถ้ า เ ร า ใ ห้ นั ก เ รี ยนแพทย์  
นั ก เ รี ยนทันตแพทย์  นั ก เ รียน
พยาบาล และนิสิต นักศึกษากลุ่ม                
สหวิ ช า ชี พลงพื้ น ที่  ใ ห้ เ ข า ทำ า         
โครงงานในพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้                                    
เ มื่ อ จ บ แ ล้ ว เ ข า จ ะ เ ป็ น ห ม อ มี                                      
จิ ต วิญญาณที่ ดี ที่ เ ข้ า ใ จคน ไ ข้        
มากขึ้น เราต้องเรียนด้านนี้กัน
มากขึ้น เพราะนักศึกษาแพทย์หรือ
นักศึกษาทันตแพทย์บางคนอาจจะ
มาจากครอบครัวที่มีฐานะไม่ลำ บาก                                        
อาจจะไม่เข้าใจชีวิตผู้คนจริงๆ ที่
อยู่ ใ นชนบทว่ า เป็ นอย่ า ง ไ ร แต่
ถ้ า เ ข า ได้ ม าสั มผั สกั บชาวบ้ าน
ก็ จ ะทำ า ใ ห้ เ ข า เ กิดความสงสาร                                              
เห็น ใจ และกลายเป็นหมอ
จริงๆ ได้” ทพ.วีระ ระบุ 

ดา้น นพ.สมศกัดิ ์
อรรฆศิ ลป์  รอง
ปลัด สธ. กล่าวว่า                                                
การปฏิรูปสถาบัน
สู่การพัฒนาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น

บุ ค ล า ก ร สุ ข ภ าพต าม แ น วคิ ด                      
Tranformative Learning จะ
เปน็ตวัเชือ่มในการสรา้งระบบบรกิาร
สุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัด คือ คลินิกหมอครอบครัว 
(Primary Care Cluster) ที่จะ
กลายเป็นกลไลช่วยดูแลประชาชน
ในพื้นที่ ได้ครบทุกองค์ประกอบ
ด้านสุขภาพได้ในอนาคตซึ่ง สธ.           
วางเป้าสร้างคลินิกหมอครอบครัว
ให้ครบ 6,500 ทีม ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะพลิกโฉมระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก เพราะเปรียบได้กับการ
วางรากฐานการป้องกันการเจ็บ
ป่วยในลักษณะ Gatekeeper ท่ี
ประชาชนจะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพ
ของตวัเองกนัมาก ผา่นคำ แนะนำ และ
การตรวจเบื้องต้นจากบุคลากรด้าน
สขุภาพของทมีคลนิกิหมอครอบครวั

เนื่องจากที่ผ่านมา การดำ เนิน
งานเพื่อป้องกันสุขภาพจากการ
เจ็บป่วยไม่ค่อยประสบความสำ เร็จ
เท่าท่ีควร โดยมีสาเหตุจากปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมไปถึงการท่ี

ประชาชนรู้ไม่จริง 
รู้ไม่ถูก ที่ส่ง

ผลตอ่การ
ป้องกัน

นอกจากนี้การขับเคลื่อนในข้างต้น 
ยงัชว่ยใหบ้คุลากรของแตล่ะสาขาได้
มาทำ งานรว่มกนั เกดิเปน็องคค์วาม
รู้ใหม่ๆ ความเข้าใจที่มีต่อพื้นที่ และ
การรว่มแรงร่วมใจเพือ่ไปสูเ่ปา้หมาย
การสร้างสุขภาวะให้ประชาชน

“ในฐานะผูใ้ชผ้ลผลติบคุลากร
ด้านสุขภาพ เราได้วางคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ไว้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต
อย่างมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ใน สธ.เอง ที่ต้องตามเทรนด์ให้
ทันว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า
นัน้ ประเทศไทยตอ้งการ
แพทย์ พยาบาล และ
ก ลุ่ ม ส ห วิ ช า ชี พ                                       
แบบใด การปฏิรูป
เพื่อการดำาเนินงาน
สอดคล้องไปด้วยกัน” 
รองปลัด สธ. กล่าว

ข ณ ะ ที่  น พ . สุ วิ ท ย์               
วิบุลผลประเสริฐ รองประธาน
กรรมการ ศสช. กล่าวถึงเหตุผลที่
สังคมต้องเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา และหลักสูตรการเรียน
การสอนบุคลากรสุขภาพ จากการ
เรียนในห้องเรียนหรือเรียนจาก
เทคโนโลยีสมยัใหมข่องโรงพยาบาล
มาเป็นการเรียนรู้จากชุมชนหรือ                            
Transformative Learning 
วา่ เนือ่งจากโดยทัว่ไปแลว้ความเจบ็
ป่วยของประชาชนประมาณร้อยละ 
90 เป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนที่

สามารถหายเองได้ไม่ใช่โรคซับซ้อน
ที่ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางในการ
รักษา แต่การเรียนการสอนของ
โรงเรียนแพทย์ในปัจจุบันไม่ได้เชื่อม
โยงไปถึงชุมชน ขณะท่ีการเข้าถึง
ชุมชนจะมีในช่วงหลังจบการศึกษา
แล้วเสียส่วนมาก

ดังนั้ น  การ เรียนรู้ ที่ ผ่ าน
มาจึ ง เป็ นการ เ รี ยนรู้ แบบ เป็ น
ส่วนๆ เฉพาะโรค เฉพาะอวัยวะ 
ไม่ใช่การเรียนรู้แบบองค์รวมถึง
ส่ิงท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

“ในความเป็นจริงชุมชน
ต่างๆ ซ่ึงไม่ได้หมายถึง

ชมุชนในชนบทหา่งไกล
เท่าน้ัน แต่ยังหมาย
ถึงชุมชนเมือง เช่น 
ชุ ม ชนบ้ า นจั ดสรร 

ชุมชนคอนโดมิ เ นียม 
ล้วนต้องการแพทย์รักษา

โรคทั่ ว ไปมากกว่ าแพทย์ เฉพาะ
ทาง แต่ประเทศไทยยังผลิตแพทย์
โรคทั่วไปได้เพียงแค่ร้อยละ 10 
เท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นแพทย์        
เฉพาะทาง ต่างจากกลุ่มประเทศ
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น หรือใน
ยุโรป ที่แพทย์รักษาโรคทั่วไปจะมี
บทบาท และเป็นที่ยอมรับในสังคม
มากกว่า เพราะจะมีความใกล้ชิด
สังคมเข้าใจวัฒนธรรมแต่ละท้องที่ 
ยงัทำ หนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาสขุภาพของ
คนในชุมชนแต่ละคน มีการติดตาม
ปัญหาอย่างต่อเน่ือง และหากเกิด

โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)

มฟล. ผนึก ศสช. เคลื่อนปฏิรูปหลักสูตรผลิตแพทย์-บุคลากรสุขภาพยกระดับสุขภาวะ ปชช.-กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคเหนือ (ต่อ)

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
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นอกจากนี้การขับเคลื่อนในข้างต้น 
ยงัชว่ยใหบ้คุลากรของแตล่ะสาขาได้
มาทำ งานรว่มกนั เกดิเปน็องคค์วาม
รู้ใหม่ๆ ความเข้าใจที่มีต่อพื้นที่ และ
การรว่มแรงร่วมใจเพือ่ไปสูเ่ปา้หมาย
การสร้างสุขภาวะให้ประชาชน

“ในฐานะผูใ้ชผ้ลผลติบคุลากร
ด้านสุขภาพ เราได้วางคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ไว้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต
อย่างมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ใน สธ.เอง ที่ต้องตามเทรนด์ให้
ทันว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า
นัน้ ประเทศไทยตอ้งการ
แพทย์ พยาบาล และ
ก ลุ่ ม ส ห วิ ช า ชี พ                                       
แบบใด การปฏิรูป
เพื่อการดำาเนินงาน
สอดคล้องไปด้วยกัน” 
รองปลัด สธ. กล่าว

ข ณ ะ ที่  น พ . สุ วิ ท ย์               
วิบุลผลประเสริฐ รองประธาน
กรรมการ ศสช. กล่าวถึงเหตุผลที่
สังคมต้องเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา และหลักสูตรการเรียน
การสอนบุคลากรสุขภาพ จากการ
เรียนในห้องเรียนหรือเรียนจาก
เทคโนโลยสีมยัใหมข่องโรงพยาบาล
มาเป็นการเรียนรู้จากชุมชนหรือ                            
Transformative Learning 
วา่ เนือ่งจากโดยทัว่ไปแลว้ความเจบ็
ป่วยของประชาชนประมาณร้อยละ 
90 เป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนที่

สามารถหายเองได้ไม่ใช่โรคซับซ้อน
ที่ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางในการ
รักษา แต่การเรียนการสอนของ
โรงเรียนแพทย์ในปัจจุบันไม่ได้เชื่อม
โยงไปถึงชุมชน ขณะที่การเข้าถึง
ชุมชนจะมีในช่วงหลังจบการศึกษา
แล้วเสียส่วนมาก

ดังนั้ น  การ เรียนรู้ ที่ ผ่ าน
มา จึง เ ป็นการ เ รี ยนรู้ แบบ เป็ น
ส่วนๆ เฉพาะโรค เฉพาะอวัยวะ 
ไม่ใช่การเรียนรู้แบบองค์รวมถึง
สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

“ในความเป็นจริงชุมชน
ต่างๆ ซึ่งไม่ได้หมายถึง

ชมุชนในชนบทหา่งไกล
เท่าน้ัน แต่ยังหมาย
ถึงชุมชนเมือง เช่น 
ชุ ม ชนบ้ า นจั ดสรร 

ชุมชนคอนโดมิ เนียม 
ล้วนต้องการแพทย์รักษา

โรคทั่ ว ไปมากกว่ าแพทย์ เฉพาะ
ทาง แต่ประเทศไทยยังผลิตแพทย์
โรคทั่วไปได้เพียงแค่ร้อยละ 10 
เท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นแพทย์        
เฉพาะทาง ต่างจากกลุ่มประเทศ
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น หรือใน
ยุโรป ที่แพทย์รักษาโรคทั่วไปจะมี
บทบาท และเป็นที่ยอมรับในสังคม
มากกว่า เพราะจะมีความใกล้ชิด
สังคมเข้าใจวัฒนธรรมแต่ละท้องท่ี 
ยงัทำ หนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาสขุภาพของ
คนในชุมชนแต่ละคน มีการติดตาม
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และหากเกิด

ปญัหาทีเ่ปน็โรคซบัซอ้นขึน้จึงสง่ต่อ
ให้แพทย์เฉพาะทางทำ การรักษา ซึ่ง
แตกตา่งจากบา้นเราทกุวนันี ้ทีค่นไข้
บางคนต้องมแีพทยเ์ฉพาะทาง 4-5 
คน ในการดูแลสุขภาพ หรือถ้าไป
โรงพยาบาลคร้ังหน่ึงก็ต้องใช้เวลา                      
ทั้งวันในการพบแพทย์แต่ละโรค” 
รองประธานกรรมการ ศสช. ชีแ้จง

นพ.สุ วิทย์ ยังอธิบายถึง
บทบาทของ ศสช. ที่จะช่วยให้การ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปสถาบันสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนบรรลุ
ผลไว้ด้วยว่า สศช.เปรียบเหมือน
น้ำามันหล่อล่ืน หรือผู้จุดประกาย
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ที่ต้องชี้ให้
สังคมและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเห็น
ว่าทำาไมต้องทำาให้เกิดการเรียน
ด้านสุขภาพท่ีเข้าถึงชุมชน 
ผ่ า นบทบ าท ใ นก า ร
ดำ เนนิการ 4 ดา้น คอื

1.จัดระบบองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่มี
อยูว่า่ใครทำ อะไร ทีไ่หน 
เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลเผย
แพร่แก่เครือข่ายและผู้ท่ีสนใจ

2.นำ องค์ความรู้ที่ได้มาย่อย
ให้ เ ข้าใจง่าย แล้วสร้างเป็นสื่อ
ประเภทต่างๆ เพื่อกระจายสารออก
ไปในวงกว้าง

3.ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดย
ต้องผลักดันทำาให้เกิด Policy                                         
Commitment เ พ่ือนำ า ไปสู่
ก าร เป็นมติ  ครม .  หรือแผน

สาธารณสุขของชาติต่อไป
4 . ช่ ว ยพัฒน าผลั ก

ดั น ใ ห้ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
เปลี่ ยนแปลงการ เรียนการสอน
แพทย์ พยาบาล และกลุ่มสหวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ ให้มีขีดความสามารถ
มากขึ้นพร้อมสร้างเครือข่ายท่ีจะมา
ช่วยผลักดันในเร่ืองนี้อย่างเข้มแข็ง

การขั บ เคลื่ อน ดังกล่ า วยั ง
ได้รับคำาชมจาก นพ.แดเนียล เอ.          
เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัย
โลกประจำ ประเทศไทย (WHO) ซึ่ง
ตัวแทนจาก WHO แสดงทัศนะถึง
เรื่องนี้ว่า การปฏิรูประบบสุขภาพและ
สาธารณสขุ ไมใ่ชแ่คเ่นน้การเพ่ิมจำ นวน                                           
บุคคลากรเท่านั้น แต่จำ เป็นต้องสร้าง

บคุลากรทีเ่ข้าใจเรือ่งชมุชนดว้ย 
ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญ

มาก โดยประเทศไทย
นับเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการทำางานเรื่อง
นี้อย่างจริงจัง และ
มีความก้าวหน้ากว่า

หลายๆ ประเทศ เพราะ
มีการวางระบบต่างๆ โดย

เฉพาะในเรื่องการศึกษา เพ่ือเดิน
หน้าประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม WHO พร้อมให้การ
สนับสนุน และเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง
ของการพัฒนาบุคคลากรสุขภาพ
ของไทยให้ต่างประเทศทราบต่อไป.

มฟล. ผนึก ศสช. เคลื่อนปฏิรูปหลักสูตรผลิตแพทย์-บุคลากรสุขภาพยกระดับสุขภาวะ ปชช.-กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคเหนือ (ต่อ)

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

นพ.แดเนียล เอ. เคอร์เทสซ์
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I-Reform : Reforming General Education
การปฏิรูปการศึกษาทั่วไป

โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) 

ศตวรรษที่ 21 มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีความสม่ำาเสมอ แต่ในชั้นปีที่ สูงขึ้น                                   
พบว่า การเรียนทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
และวิชาเกี่ยวกับการดำารงชีวิต เช่น 
ความรู้ เรื่องโลก พลเมืองดี และส่ิง
แวดล้อมมีแนวโน้มลดลง จึงควรมี
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะดังกล่าว

จากผลการศึกษายังพบตัวอย่าง
การจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษา
ทั่วไปที่เป็นการปฏิบัติที่ดี (Good       
practices) คือ

1 . ก า รออกแบบร ายวิ ช า                        
จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
กายภาพบำ บัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
เป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 4 
ปี ซึ่งกิจกรรมในแต่ละชั้นปีจะมีการมุ่ง
เน้นที่ต่างกัน เพื่อหล่อหลอมให้บัณฑิต
จบมาเป็นนักกายภาพที่สมบูรณ์พร้อม 
เก่ง ดี มีสุข

กระบวนการเรียนรู้ ใช้การจัด
กิจกรรมที่หลายหลาย เช่น ฝึกให้
นักศึกษาทดลองเป็นผู้ป่วยที่มีความผิด
ปกติของอวัยวะต่างๆ ก่อนลองใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยโดยมีเพื่อนนักศึกษาที่จับ
คู่กนัเป็นผู้คอยดแูล ชว่ยเหลือ นบัเปน็การ
ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยหัวใจมากกว่า
การใช้สมอง เข้าใจ และยอมรับผู้อื่นมาก
ขึ้น มีทักษะการสื่อสารและการทำางาน
เป็นทีม รวมถึงรู้จักตนเองเพื่อวิเคราะห์        
เป้าหมาย และวางแผนพัฒนาตนเองใน
การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ

2.การบูรณาการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการพัฒนานิสิตกับการเรียน
ด้านวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
บัณฑิตตามคุณลักษณะทั้ง 9 ด้าน โดย

การปฏิรูปการศึกษาท่ัวไป เป็น
ประเด็นหนึ่งซึ่งมีการนำ เสนอใน Parallel 
Session 4.2 I-Reform: Reforming                                                         
General Education การปฏิรูปการ
ศึกษาทั่วไป ภายใต้ การประชุมวิชาการ
ประจำ ปีระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อหลัก 
“เรยีนรว่มวชิาชพี สูท่มีสขุภาพไทย” ใน
วันที่ 21 - 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา 
โดยมี ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ 
เป็นวิทยากรพร้อมดำาเนินการอภิปราย 
ร่วมกับ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน ์

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ ได้นำาเสนอ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำ หรับ
บุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งกำ หนดให้มีการออกแบบหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยเน้นเนื้อหาเชื่อมโยงและประยุกต์
ใช้ได้ในวิชาชีพ มีอัตราส่วนที่เหมาะสม
กับสมรรถนะหลักของวิชาชีพนั้นๆ และ
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทำ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้
มีจิตสำ นึกสาธารณะ เข้าใจ และเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเป็นผู้นำ 
การเปลีย่นแปลง รวมถงึการบรหิารความ
ขัดแย้งได้                                                                                                                

สว่น ดร.ผกามาศ นำ เสนอผลการ
ศกึษา Online Survey ซึง่เกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากการรวบรวมแบบสอบถาม 
ที่ส่งตรงถึงสถาบันการศึกษา 246 
สถาบัน โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมตอบ
แบบสอบถามถงึ 114 สถาบนั หรอืร้อย
ละ 46.34

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสำ รวจ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยผลการศึกษาพบว่า สถาบัน
ต่างๆ มีการจัดการเรียนการ

สอนในวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป
ที่ มุ่ ง พัฒนา ทั กษ ะ ใ น

มกีารออกแบบกิจกรรมทีม่คีวามต่อเนือ่ง
ตลอดหลักสูตร ดังนี้

ปีที่ 1 มีกิจกรรม วิตามินแห่ง
ชีวิต เป็นกิจกรรมสำ หรับน้องใหม่เกี่ยว
กับ 7 นิสัยสำ หรับวัยรุ่น เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย

ปีที่ 2 เป็นการปฐมนิเทศสู่วิชาชีพ
ปีท่ี 3 กิจกรรมจิตอาสา บำ เพ็ญ

ประโยชน์ ออกค่ายอาสาในชุมชน โดย
เน้นความเป็นวิชาชีพมากขึ้น และทำ งาน
ร่วมกับคณะอื่นๆ

ปีที่ 4 มัชฉิมนิเทศ เป็นการ
วิเคราะห์ตนเองมองย้อนกลับไปในอดีตที่
ผ่านมา  และมองเป้าหมายในอนาคต

ปีที่ 5 เตรียมเข้าสู่วัยทำ งาน
ปีที่ 6 เน้นสายใยรัก สร้างความ

ผูกพันต่อคณาจารย์ นิสิต และรุ่นน้อง
ข้อสรุปของการศึกษาในครั้งนี้ 

การจัดการศึกษาทั่วไปควรเริ่มต้ังแต่ปี
ต้นๆ ของการเรียน และควรมีการทำ 
อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

ขณ ะที่ ส่ิ ง ที่ สำ า คัญคื อ  ก า ร
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะจาก
สถานการณจ์รงิแกท่กุชัน้ป ีโดยออกแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก                     
จัดรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เช่น                                                             
Project Based Learning, Flip                                                          
Classroom, Role-play เป็นต้น 
และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบ
แผนการเรียนรู้ และประเมินตนเอง 
โดยเฉพาะการประเมินที่สอดคล้องกับ 
Transformative Assessment รวม
ถึงถ่ายทอดกระบวนการ Reflective 
และปลูกจิตสำ นึกความเป็นครูให้กับครูพี่
เลี้ยงและครูคลินิก

ทั้งนี้ การพัฒนานโยบายเก่ียว
กับหลักสูตรศึกษาทั่วไป ควรพิจารณา        
Variation ของการบริหารจัดการ
หลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย.
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I-Reform : Reforming General Education
การปฏิรูปการศึกษาทั่วไป

โครงการอบรมครูผู้สอนทางคลินิก
คณะกายภาพบำ บัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 การผลิตนักกายภาพบำ บัด
ให้ ได้ คุณภาพ มี ม าตรฐาน 
ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน                       
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักสูตรท่ี
เอื้ออำ นวยต่อการเรียนรู้ เนื้อหา
วิ ช าก ารที่ ค รบถ้ วนทั นสมั ย                                                          
และสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้คอื กระบวนการ                                                     
ห ล่ อ ห ล อ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
คุ ณ ลั ก ษณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ท่ี                                                      
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล คือ เป็นคนดี มีปัญญา 
นำ พาสุข
 ซ่ึงกระบวนการหล่อหลอม
น้ี  นอกจากจะ เ กิดขึ้ น ในวิ ช า
จิตตปัญญาศึกษา ที่ถูกบรรจุ
อยู่ ใ นห ลัก สูตรวิ ทยาศาสต ร์
บัณฑิต (กายภาพบำาบัด) ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล แ ล้ ว                                       
ยังต้องส่งเสริมให้สามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้  

 ก า ร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง า น ท า ง
คลินิก เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษาในสถานการณ์จริง 
นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ                 
ผู้ป่วยจริงในฐานะผู้ให้บริการทาง
สุขภาพ ภายใต้การดูแลของครู              
ผู้สอนทางคลินิก
 “ครูผู้สอนจึงต้องมีความ
เชี่ ยวชาญทั้ ง ในด้ านการดู แล                 
ผู้ป่วยและสามารถถ่ายทอด ชี้แนะ
แนวทางในการนำาความรู้ท่ีมีไปใช้                       
ยิง่กวา่นัน้ ครตูอ้งเปน็ตัวอย่างการ
เป็นนักวิชาชีพที่ดีให้แก่นักศึกษา”
 โครงการอบรมครู ผู้สอน
ทางคลินิก เป็นโครงการท่ีคณะ
กายภาพบำ บดั มหาวทิยาลยัมหดิล 
จัดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลามานาน
กว่า 5 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
วิชาการความรู้ที่ทันสมัย ควบคู่ไป
กับการสร้างครูต้นแบบทางคลินิก 

ที่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 “กระบวนการอบรมเริ่มต้น
ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้
กับครูผู้สอน เม่ือครูเห็นความ
สำ คญัและอยากเปน็ต้นแบบทีด่แีลว้                                   
ก็สามารถพัฒนากระบวนการ และ
วิธีการสอนต่างๆได้ ที่สำ คัญคือ 
ครูจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเป็นนักกายภาพบำ บัดที่ดีให้
แก่นักศึกษาได้”
 นอกจากนั้น ยังเป็นพ้ืนที่
ให้ครูผู้ สอนทางคลินิกได้ แลก
เปลีย่น และพฒันารปูแบบการสอน                  
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นพบและ
ใช้ศักยภาพของตนเองอย่ าง                                
เ ต็มที่  ซึ่ งหลังจากการอบรม               
ครูผู้สอนทางคลินิกรู้สึกพึงพอใจ
ในกระบวนการ และเสนอให้จัดการ
อบรมในรูปแบบนี้ต่อไปเป็นประจำ .

โดย อ.ดร.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์ คณะกายภาพบำ บัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภายในงาน “เช่ือมสถาบัน สานเครือข่าย DHS        
Academy สู่ศตวรรษที่ 21” ภายใต้ โครงการพัฒนาการ
ศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) จัดขึ้นร่วมกับสำ นัก
วิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ                                                                           
โรงพยาบาลแม่จนั จ.เชยีงราย โดยม ีสำ นกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ใหก้ารสนบัสนนุ ณ มหาวทิยาลยั                                                                          
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. 2560 ที่
ผ่านมา 

น พ . แ ด เ นี ย ล  เ อ .  เ ค อ ร์ เ ท ส ซ์  ผู้ แ ท น
อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก ป ร ะ จำ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย                                                                                              
(Dr.Daniel A. Kertesz, WHO Representative to                                                                                                                                              
Thailand) ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ถึงทัศนะที่มีต่อ
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ค ร ง ก า รพัฒน า ก า ร ศึ ก ษ า บุ ค ล า ก ร
สุ ขภ าพ ในศตวรรษที่  21 ของปร ะ เ ทศ ไทย  ดั งนี้

Q : บทบาทขององค์การอนามัยโลกในการสนับสนุน
ปร ะ เทศ ต่ างๆ ให้ ทำ า ง านด้ านสุ ขภาพ ร่วมกั บ ชุมชน?

A : องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เป็นหน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาติที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และบทบาท
ของเราคือการสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้มีระบบสุขภาพที่                            

เข้มแข็ง ทั้งนี้ เราเชื่อว่าการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งนั้น 
ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วย เราคิดว่าการสร้างระบบสุขภาพที่
เขม้แขง็ทีป่ระเทศไทยกำ ลงัทำ  โดยเฉพาะในสว่นของมหาวทิยาลยั                                                                                                                   
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จึงเป็นเรื่องที่สำ คัญซึ่งเป็นแนวคิดใน
การสร้างกำาลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน

การสร้างกำาลังคนด้านสุขภาพที่เข้มแข็งนับเป็น                  
หนึ่งในปัจจัยสำ คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ
ให้เข้มแข็ง และนำ มาซึ่งสุขภาวะของคนไทยทั้งประเทศ

ด้วยการทำ างานร่วมกับชุมชนเท่ า น้ัน จึงจะ
สามารถสร้างกำ ลังคนด้านสุขภาพที่สามารถทำ งานตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้ ทางองค์การอนามัยโลก
จึงสนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนสอน รวมถึงหนุน
ให้ประเทศไทยพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง เพื่อ
ให้ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิม

Q   :  คิดว่าประโยชน์ของการนำ การเรียนการสอนแบบ 
Transformative Learning มาใช้ในหลักสูตรการเรียนของ
กลุ่มสหวิชาชีพด้านสุขภาพ คืออะไร?

A  : ผมคิดว่าการให้บริการสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน
นั้น จำาเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน                                                

แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ                  
Transformative Learning คือการเรียนรู้
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

เพราะ นัก เ รียนแพทย์  (และ วิชา ชีพ                     
สุขภาพอื่นๆ) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของชุมชน        
จะสามารถให้บริการชุมชนได้ดีกว่า ซ่ึงระบบ
การเรียนการสอนแบบ Transformative 
Learning จะช่วยให้บุคลากรด้านสุขภาพ รู้ถึง
ความตอ้งการของชมุชน และซึง่สำ คญัอยา่งยิง่
ต่อการบรรลุหลักบริการสุขภาพดีถ้วนหน้า และ
สร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งได้สำ เร็จ

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของผมที่ ได้
ทำางานในประเทศต่างๆ ยังไม่มีประเทศไหน
ประสบผลสำ เร็จในเร่ือง Transformative 
Learning ได้ในระดับก้าวหน้าเท่าประเทศไทย 

หลายประเทศขาดความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงขาด
ความสามารถในการสอนเรื่องการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง                                   
(Transformative Learning) และการศึกษาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Education)

ผมรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  
และคิดว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้ากว่าหลายประเทศ                          
ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรปหรืออเมริกาเหนือก็ตาม ท้ังน้ี             
ผมคิดว่าแนวคิดในการทำ งานร่วมกับชุมชนที่เราเห็นในภาคเหนือ
ของประเทศไทยในขณะนี ้ถอืวา่เปน็วธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ และสามารถ
นำ ไปใช้ได้กับหลายๆ ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงจะมีการพัฒนาต่อไป

WHO ชมไทย ต้นแบบปฏิรูปหลักสูตรสอนแพทย์-บุคลากรสุขภาพ ก้าวหน้าระดับโลก
โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)

นพ.แดเนียล เอ. เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำ ประเทศไทย

จากประสบการณ์ของผมที่ได้ทำางานในประเทศต่างๆ 
ยังไม่มีประเทศไหนประสบผลสำาเร็จในเร่ืองการเรียนรู้

สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ได้ในระดับ
ก้าวหน้าเท่าประเทศไทย หลายประเทศขาดความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน                                                                                  
รวมถึงขาดความสามารถในการสอนเรื่องการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง (Transformative Learning) และการศึกษา
เพื่อการเปล่ียนแปลง (Transformative Education)                                      
สิ่งหนึ่งที่ WHO จะสามารถช่วยประเทศไทยได้ก็คือ การถ่ายทอด
ประสบการณข์องประเทศไทยใหโ้ลกไดรั้บรู ้พรอ้มทัง้นำ วธิปีฏบิติัทีด่ี
ตา่งๆ รวมถงึวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศในเรือ่งนีจ้ากทัว่โลกมาสู่ประเทศไทย

“
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Q :  คุณคิดว่าประเทศไทยสามารถเป็นต้นแบบในการนำ  
Transformative Learning มาพัฒนากำ ลังคนด้านสุขภาพ
ได้หรือไม่ อย่างไร?

  
A :  ผมคิดว่าประเทศไทยสามารถเป็นต้นแบบได้ อย่างไร

ก็ตามประเทศไทยยังคงต้องมีการพัฒนาในอีกหลายด้าน                                                                    
เพื่อให้เข้าใจความหมายของการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
(Transformative Education) และการศึกษาเพื่อการ
เปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ผมเห็นว่า             
จะต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพถึงระดับหนึ่ง ซึ่ง                                                          
กำาลังคนด้านสุขภาพเป็นในเสาหลักหนึ่งของระบบสุขภาพที่                 
เขม้แขง็ และเนือ่งจากยงัคงมเีสาหลกัอืน่ๆ ดว้ย คุณจงึไม่สามารถ
สร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ได้ด้วยการสร้างกำ ลังคนเท่านั้น

ประเทศตา่งๆ ยังคงตอ้งพฒันาองคป์ระกอบอืน่เพือ่
สร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง และเมื่อองค์ประกอบต่างๆพัฒนา       
เฉกเชน่เดยีวกบัประเทศไทยแลว้ กจ็ะสามารถพฒันาหลกัสตูรดว้ย
กระบวนการที่สลับซับซ้อนมากขึ้นสำ หรับการศึกษาและการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทย์ (และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ) และจะทำ ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสำ หรับวิชาชีพสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Q : องค์การอนามัยโลกมีแนวทางสนับสนุนประเทศไทย 
ในการส่งเสริม Transformative Learning  อย่างไรบ้าง?

 
A  :  เราจะยังคงสนบัสนนุประเทศไทยตอ่ไป การสนบัสนนุ

การพัฒนาระบบสุขภาพที่เข้มแข็งทุกด้าน ไม่ใช่เพียงการพัฒนา
กำ ลังคนเท่านั้น แต่รวมถึงด้านอื่นๆ ที่จำ เป็นต่อการสร้างระบบ
สขุภาพด้วย  โดยองคก์ารอนามยัโลกจะยังคงเปน็หุน้ส่วนสำ คญั
ของประเทศไทยตามที่ประเทศไทยต้องการ ตามยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพให้                                                                  
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ผมคิดว่ า ส่ิ งหนึ่ งที่ เ ร าจ ะส ามารถส นับสนุ น
ประเทศไทยได้ก็คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศไทย
ให้โลกได้รับรู้ พร้อมทั้งนำ วิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นเลิศจากทั่วโลก                                                  
มาให้ประเทศไทยได้เรียนรู้  เพื่อมาปรับใช้ ในประเทศไทย 
รวม ถึ งนำ า เ สนอวิ ธี ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ของปร ะ เ ทศ ไทย                                                                         
ต่อประเทศตา่งๆ ทัว่โลกดว้ย และนีค่อืบทบาทสำ คญัขององคก์าร
อนามัยโลกต่อเรื่องนี้. 

Q : บทบาทขององค์การอนามัยโลกในการสนับสนุน
ปร ะ เทศ ต่ างๆ ให้ ทำ า ง านด้ านสุ ขภาพ ร่วม กับ ชุมชน?

A : องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เป็นหน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาติที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และบทบาท
ของเราคือการสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้มีระบบสุขภาพที่                            

เข้มแข็ง ท้ังน้ี เราเชื่อว่าการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งนั้น 
ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วย เราคิดว่าการสร้างระบบสุขภาพท่ี
เขม้แขง็ท่ีประเทศไทยกำ ลงัทำ  โดยเฉพาะในสว่นของมหาวทิยาลยั                                                                                                                   
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จึงเป็นเร่ืองที่สำ คัญซึ่งเป็นแนวคิดใน
การสร้างกำาลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน

การสร้างกำาลังคนด้านสุขภาพที่เข้มแข็งนับเป็น                  
หนึ่งในปัจจัยสำ คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ
ให้เข้มแข็ง และนำ มาซึ่งสุขภาวะของคนไทยทั้งประเทศ

ด้วยการทำ างานร่วมกับชุมชนเท่ า น้ัน จึงจะ
สามารถสร้างกำ ลังคนด้านสุขภาพที่สามารถทำ งานตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละพื้นที่ ได้ ทางองค์การอนามัยโลก
จึงสนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนสอน รวมถึงหนุน
ให้ประเทศไทยพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง เพ่ือ
ให้ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิม

Q   :  คิดว่าประโยชน์ของการนำ การเรียนการสอนแบบ 
Transformative Learning มาใช้ในหลักสูตรการเรียนของ
กลุ่มสหวิชาชีพด้านสุขภาพ คืออะไร?

A  : ผมคิดว่าการให้บริการสุขภาพท่ีดีแก่ชุมชน
นั้น จำาเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน                                                

แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ                  
Transformative Learning คือการเรียนรู้
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

เพราะนัก เรียนแพทย์  (และวิชาชีพ                     
สุขภาพอ่ืนๆ) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของชุมชน        
จะสามารถให้บริการชุมชนได้ดีกว่า ซึ่งระบบ
การเรียนการสอนแบบ Transformative 
Learning จะช่วยให้บุคลากรด้านสุขภาพ รู้ถึง
ความตอ้งการของชมุชน และซึง่สำ คัญอยา่งยิง่
ต่อการบรรลุหลักบริการสุขภาพดีถ้วนหน้า และ
สร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งได้สำ เร็จ

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของผมที่ ได้
ทำางานในประเทศต่างๆ ยังไม่มีประเทศไหน
ประสบผลสำ เร็จในเรื่อง Transformative 
Learning ได้ในระดับก้าวหน้าเท่าประเทศไทย 

หลายประเทศขาดความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงขาด
ความสามารถในการสอนเรื่องการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง                                   
(Transformative Learning) และการศึกษาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Education)

ผมรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  
และคิดว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้ากว่าหลายประเทศ                          
ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรปหรืออเมริกาเหนือก็ตาม ทั้งนี้             
ผมคิดว่าแนวคิดในการทำ งานร่วมกับชุมชนที่เราเห็นในภาคเหนือ
ของประเทศไทยในขณะนี ้ถอืวา่เปน็วธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ และสามารถ
นำ ไปใช้ได้กับหลายๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไป

WHO ชมไทย ต้นแบบปฏิรูปหลักสูตรสอนแพทย์-บุคลากรสุขภาพ ก้าวหน้าระดับโลก

จากประสบการณ์ของผมท่ีได้ทำางานในประเทศต่างๆ 
ยังไม่มีประเทศไหนประสบผลสำาเร็จในเรื่องการเรียนรู้

สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ได้ในระดับ
ก้าวหน้าเท่าประเทศไทย หลายประเทศขาดความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน                                                                                  
รวมถึงขาดความสามารถในการสอนเรื่องการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และการศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education)                                      
สิ่งหนึ่งที่ WHO จะสามารถช่วยประเทศไทยได้ก็คือ การถ่ายทอด
ประสบการณข์องประเทศไทยใหโ้ลกไดร้บัรู ้พรอ้มทัง้นำ วิธปีฏบิตัทิีด่ี
ต่างๆ รวมถึงวิธปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิในเรือ่งนีจ้ากทัว่โลกมาสู่ประเทศไทย

”
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WHO applauded Thailand’s top-notch transformative curriculum for health professional education

“ The countr ies where I worked have not 
ach i eved  the  k i nd  o f  advance  l eve l  t ha t                                                                       
Thailand has achieved in transformative education.                                                                        
Many countries lack the capacity to develop strong     
curricula to engage communities. They lack the                                                                         
capacity to teach their students in ways that reflect   
transformative learning and transformative education.

I think one of the things that we can do is help to 
transmit Thailand’s experience to the rest of the world 
and also have to bring practices and best practices from 
the rest of the world into Thailand. So, we can actually 
help to leverage the best practices around the world for 
use here in Thailand and also to show Thailand’s best 
practices to the rest of the world. ”

by The Health Professional Education Foundation (NHPE)

Q : What is the role of World Health                    
Organization (WHO) in supporting countries to 
work with  community?

A : World Health Organization (WHO) is                 
the United Nation Agency specialized in health 
and our role is really about supporting countries 
to build strong health system and we believe that 
you can only build strong health system with the 
involvement of communities. So, we really think 
the effort in Thailand—in Chiang Rai, Mae Fah 
Luang University, is very critical. I mean...the idea 
of building a health workforce that responds to 
community’s needs.

Building strong health workforce is 
one of the key elements of building strong 
health system, which, in turn, is one of the key 
elements of health for all people in Thailand.

I t ,  on ly  th rough work ing  w i th                                  
communities, can build the health workforce 
to be responsive to community’s needs. So, we 
support curriculum development, we support 
the countries to work to develop a strong health 
workforce for a better and stronger health system.   

Q : What is the benefit of applying                                                                           
transformative learning to health professional 
education curriculum?

A : I think in order to provide good 
health services for communities, you need 
to be responding to community’s needs. And                                                                          
transformative curriculum/transformative                       
education is all about meeting the needs of 
communities.

Medical students, who have  experience 
in the community and who have an education 
that reflects community’s needs, are better 

able to serve communities. So transformative                 
education that meets community needs is           
absolutely critical  for achieving universal health 
coverage and achieving a strong health system.

The countries where I worked  have not 
achieved  the kind of advance level that Thailand 
has achieved in transformative education. Many 
countries lack the capacity to develop strong 
curricula to engage communities. They lack the 
capacity to teach their students in ways that 

reflect  transformative learning and 
transformative education.

Actual ly I ’m very 
impressed with what go-
ing on in Thailand. And 
I think Thailand is very                                      
advanced even com-
pared to many coun-
tries in Europe and 
North America. And 

I think this idea of engaging with community that 
we see here in the North (of Thailand) is one that 
is really a best practice and I think it can be used 
in many countries around the world. I think it’s 
going forward

Q : Do you think Thailand can be the model 
for Transformative Learning to develop health  
workforce and how?

  
A : I think in many ways              

Thailand can be the model. You 
need to have many things in place 
before you can consider concept 
like transformative education and 
transformative learning. I think you 
need to have a certain level of 
health system development. You 
know that health workforce is only 
one pillar of a strong health system. 
There are many pillars of a strong 
health system and you cannot 
build the strong health system on 
a strong health workforce alone.

     You need all of the other                       
elements of a strong health sys-

tem. But when you have 
those in place, like you 

have in Thailand, 
you’re able to      

p rog res s 
to more                                                                                                                                             
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โครงการ “เชื่อมสถาบัน

สานเครือข่าย DHS Academy”

สู่ศตวรรษที่ 21 
ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษา 

บุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21

ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

5  มิ.ย.  2560

Faculty Development       

Workshop

ส.ค.  2560

การประชุมวิชาการประจำาปีระดับ

ชาติ เรื่อง “การพัฒนาการศึกษา

สำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ”   

ครั้งที่ 4

6 - 8 พ.ย.  2560

WHO applauded Thailand’s top-notch transformative curriculum for health professional education

“ The countr ies where I worked have not 
ach i eved  the  k i nd  o f  advance  l eve l  t ha t                                                                       
Thailand has achieved in transformative education.                                                                        
Many countries lack the capacity to develop strong     
curricula to engage communities. They lack the                                                                         
capacity to teach their students in ways that reflect   
transformative learning and transformative education.

I think one of the things that we can do is help to 
transmit Thailand’s experience to the rest of the world 
and also have to bring practices and best practices from 
the rest of the world into Thailand. So, we can actually 
help to leverage the best practices around the world for 
use here in Thailand and also to show Thailand’s best 
practices to the rest of the world.

by The Health Professional Education Foundation (NHPE)

able to serve communities. So transformative                 
education that meets community needs is           
absolutely critical  for achieving universal health 
coverage and achieving a strong health system.

The countries where I worked  have not 
achieved  the kind of advance level that Thailand 
has achieved in transformative education. Many 
countries lack the capacity to develop strong 
curricula to engage communities. They lack the 
capacity to teach their students in ways that 

reflect  transformative learning and 
transformative education.

Actual ly I ’m very 
impressed with what go-
ing on in Thailand. And 
I think Thailand is very                                      
advanced even com-
pared to many coun-
tries in Europe and 
North America. And 

I think this idea of engaging with community that 
we see here in the North (of Thailand) is one that 
is really a best practice and I think it can be used 
in many countries around the world. I think it’s 
going forward

Q : Do you think Thailand can be the model 
for Transformative Learning to develop health  
workforce and how?

  
A : I think in many ways              

Thailand can be the model. You 
need to have many things in place 
before you can consider concept 
like transformative education and 
transformative learning. I think you 
need to have a certain level of 
health system development. You 
know that health workforce is only 
one pillar of a strong health system. 
There are many pillars of a strong 
health system and you cannot 
build the strong health system on 
a strong health workforce alone.

     You need all of the other                       
elements of a strong health sys-

tem. But when you have 
those in place, like you 

have in Thailand, 
you’re able to      

p rog res s 
to more                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 

s o p h i s t i c a t -
ed approaches 
to  cu r r i c u l um                          
development, to 
education and to 
teaching medical 
students. You’re 
also able to more  
effectively engage 
communities in 
curriculum devel-
opment for health 
professionals.

Q  : How can 
WHO suppo r t 
t ransformat ive 
learning in Thai-
land?

 
A : We will 

continue to support Thailand as needed. Again, 
I think, really, our support is in the area of                        
developing strong health system, not only the area 
of health workforce but all the elements of strong 
health system. We will continue to partner with 
Thailand as required, to a country cooperation 
strategy, to develop a stronger health workforce. 

I think one of the things that we can 
do is help to transmit Thailand’s experience 
to the rest of the world and also have to bring 
practices and best practices from the rest of 
the world into Thailand. So, we can actually 
help to leverage the best practices around the 
world for use here in Thailand and also to show 
Thailand’s best practices to the rest of the 
world. I think it’s the important role for WHO.
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Dr. Daniel A. Kertesz, WHO Representative to Thailand



บรรณาธิการ : ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

ออกแบบปก - รูปเล่ม : ปัณณพร แซ่แพ

ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)

ที่อยู่ : อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Website: healthprofessionals21thailand.org

Facebook: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ - ศสช.

E-mail: healthprofessionals21@gmail.com

โทรศัพท์ : 097-1175041

กองบรรณาธิการ : สุนิษา ราชภัณฑ์, ดุสิตา กระวานชิด, มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต, ศาลิตา บัณฑุกุล, ญาณิศา ต่ายแสง, เกวลี รัตนา
ที่ปรึกษา : สิรินภา อิ่มศิริ


