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ก�าหนดการสัมมนาวิชาการแพทย์ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.)

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
--------------------------------------------------------

08.30 - 09.30 น.	 	 ลงทะเบียน	
09.30 น.	 	 	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สมศักดิ์	โล่ห์เลขา	กล่าวรายงาน	ฯพณฯ	ศาสตราจารย์
	 	 	 	 เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	เปิดนิทรรศการ
	 	 	 	 1.	45	ปี	แพทยสภา	โครงสร้าง	การด�าเนินงาน	การพัฒนาในช่วง	4	ทศวรรษ	
	 	 	 	 2.	 ความเป็นมา	 หลักสูตร	 ธรรมาภิบาลส�าหรับผู ้บริหารทางการแพทย์	
	 	 	 	 3.	โครงการแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	
	 	 	 	 ครบรอบ	85	พรรษา	และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	ครบรอบ		
	 	 	 	 80	พรรษา	และการบนัทึกสถิติโลก	(Guinness	World	Record)	เฉลิมพระเกียรติ
	 	 	 	 เมือ่	17	มนีาคม	2556	โดยนกัศกึษา	ปธพ.1	แพทยสภา	และสถาบันพระปกเกล้า
	 	 	 	 4.	ผลงานวิชาการนักศึกษา	:	ยุทธศาสตร์สาธารณสุข	10	เร่ือง	(Poster	
	 	 	 	 Presentation)
	 	 	 	 5.	กิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์รุ ่นที่	1	
	 	 	 	 และ	2	(ปธพ	1,	2)
10.00 - 12.00 น.	 	 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กับการแพทย์ไทย”
	 	 	 	 โดย	ฯพณฯ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	
12.00 - 13.00 น.	 	 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.10 น.	 	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สมศักดิ์	โล่ห์เลขา	นายกแพทยสภา	กล่าวความเป็นมา
	 	 	 	 หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์ในส่วนของแพทยสภา
13.10 - 13.20 น.	 	 เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า	หรือผู้แทน	กล่าวถึงหลักสูตรทีเ่กดิจากความร่วมมือ
	 	 	 	 ระหว่างแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้า	
13.20 - 14.30 น.	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	สภานายกพิเศษ	
	 	 	 	 -	กล่าวเปิด
	 	 	 	 -	ปาฐกถาพิเศษเรื่อง“การแพทย์ไทยจะไปทางไหนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
	 	 	 	 อาเซียน	(AEC)”
14.30 - 16.00 น.	 	 แถลงผลการวิจัย	(ฉบับย่อ)	ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพระปกเกล้าแล้ว
	 	 	 	 (มีเอกสารฉบับเต็มแจกผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ	และสื่อมวลชน)
กลุ่มวิชาการที่ 1 เรื่อง	 	 ธรรมาภิบาลส�าหรับศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ
กลุ่มวิชาการที่ 2 เรื่อง	 	 การพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทยสภา	:	ศึกษาค�าพิพากษาศาลปกครอง
กลุ่มวิชาการที่ 3 เรื่อง	 	 การบริหารการจัดการทางแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มวิชาการที่ 4  เรื่อง	 	 ระบบการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมกบัระบบสขุภาพไทยท่ีมคีณุภาพ
	 	 	 	 อย่างยั่งยืน
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กลุ่มวิชาการที่ 5 เรื่อง	 	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแพทย์ภาคเอกชนในการตัดสินใจไปท�างานในประเทศ
	 	 	 	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มวิชาการที่ 6 เรื่อง		 	 บทบาทกระทรวงสาธารณสขุในด้านบรหิารจดัการระบบสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ
กลุ่มวิชาการที่ 7 เรื่อง		 	 การเป็นหุ ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนส�าหรับบริการสาธารณสุขของ
	 	 	 	 ประเทศไทย	:	กรณีศึกษาการเพิ่มบริการเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่
กลุ่มวิชาการที่ 8 เรื่อง		 	 แนวทางของการจดัการบริการส่วนเอกชนในโรงพยาบาลของรฐัอย่างมธีรรมาภบิาล	
	 	 	 	 :	กรณีศึกษาโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
กลุ่มวิชาการที่ 9 เรื่อง		 	 การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสียในพระราชบญัญติัหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต	ิ
																											 	 ปี	พ.ศ.	2545
กลุ่มวิชาการที่ 10 เรื่อง			 การศึกษาด้านอัตราก�าลังแพทย์และพยาบาล	:	นโยบายและแนวทางแก้ไข
16.00 - 16.30 น.	 	 พักรับประทานอาหารว่าง
16.30 - 17.30 น.	 	 มอบเข็มเชิดชูเกียรติแพทยสภาให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
	 	 	 	 -	อดีตนายกแพทยสภา
	 	 	 	 -	อดีตเลขาธิการแพทยสภา
	 	 	 	 -	กรรมการแพทยสภา	วาระปัจจุบัน
	 	 	 	 มอบเข็มเกียรติคุณ	ปธพ.	ให้กับ
	 	 	 	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,	รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
	 	 	 	 มอบโล่	นักศึกษาดีเด่น
	 	 	 	 มอบเข็มเกียรติคุณ	และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา	ปธพ.1	จ�านวน	120	ท่าน
	 	 	 	 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรฯ	
	 	 	 	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
17.30 น.	 	 	 ประธานกล่าวแสดงความยินดี
	 	 	 	 เสรจ็พธีิ	เชญิร่วมถ่ายรปูหมูร่่วมกนักบัสภานายกพเิศษ	และ	กรรมการแพทยสภา
18.00 น.	 	 	 เชญิทกุท่านร่วมงานเลีย้งสงัสรรค์เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนาแพทยสภาครบ	45	ปี
    (รายละเอียดตามบัตรเชิญ)
หมายเหตุ		ผู้ร่วมงาน
	 	 -	สภานายกพิเศษ	(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)	เป็นเจ้าภาพ
	 	 -	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
	 	 -	คณาจารย์สถาบันพระปกเกล้า	ผู้แทนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	KPISR
	 	 -	กรรมาธิการการสาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภา
	 	 -	กรรมการแพทยสภา,	อดีตนายกแพทยสภา,	อดีตเลขาธิการแพทยสภา
	 	 -	อนุกรรมการสอบสวน	/	อนุกรรมการจริยธรรม
	 	 -	สื่อมวลชน
	 	 -	ผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
	 	 -	นักศึกษา	ปธพ	รุ่น	1	และ	รุ่น	2
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ค�านิยม 

	 หลักสูตร	ปธพ.1	ซึ่งแพทยสภาจัดร่วมกับสถาบันพระปกเกล้านี้เป็นหลักสูตรที่มีความส�าคัญ	และประสบ
ผลส�าเร็จอย่างยิ่ง

	 ที่ว่ามีความส�าคัญก็เพราะเป็นครั้งแรกที่แพทยสภาได้น�าแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ	
แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัด	และโรงพยาบาลศูนย์แพทย์จากหน่วยงานอื่น	
อาทิ	 ที่อยู่ในสังกัด	 กทม.	 หรือกองทัพ	 รวมทั้งแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�ามาศึกษาร่วมกันกับข้าราชการ	
พนักงานลูกจ้างของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานของรัฐ	 รวมทั้งเอกชนและภาคประชาสังคมในเรื่อง
ส�าคัญ	คือ	“ธรรมาภิบาลทางการแพทย์”	ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ	และสุขภาวะของคน
ไทยทั้งชาติ	นับเป็นความส�าคัญระดับ	“ความเป็นความตาย”	ได้อย่างแท้จริง	ซึ่งหากสามารถสร้างธรรมาภิบาลใน
การแพทย์ได้ก็จะมีคุณูปการไม่เพียงกับคนไข้	แต่ยังมีประโยชน์มหาศาลต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทยโดยรวม

	 ทีว่่าประสบผลส�าเรจ็กเ็พราะนกัศกึษาหลกัสตูรนีเ้ป็นผูน้�าระดับสงูของประเทศและวงการทีต่นสงักดัได้ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และร่วมท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์	 โดยเฉพาะโครงการแพทย์
อาสาเฉพาะทางเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ทางมพีระชนมาย	ุ85	พรรษา	และ	
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	ครบรอบ	80	พรรษา	ซึ่งน�าแพทย์เฉพาะทางกว่า	300	คน	มาให้บริการแก่
ประชาชนกว่า	3,000	คน	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2556	นั้น	ประสบความส�าเร็จอย่าง
สูงจนได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกในการรักษาโรคตาของกินเนสต์บุ๊ค์มาแล้ว

	 ความส�าเรจ็อกีประการหนึง่กค็อื	เอกสารวชิาการของนกัศกึษาหลกัสตูรนีท้ีม่ลีกัษณะเด่นหลายประการ	คือ	
เรือ่งทีท่�าเป็นเรือ่งทีจ่ะน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงานทีเ่กีย่วข้องทางการแพทย์ได้จริง	และเอกสารบาง
เล่มค้นคว้าอย่างดี	มีเนื้อหาสาระ	น้องๆ	วิทยานิพนธ์ที่ท�าขอรับปริญญาในมหาวิทยาลัยทีเดียว

	 ในฐานะเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	 ผมจึงขอชื่นชมนักศึกษาหลักสูตร	 ปธพ.1	 อย่างยิ่ง	 และหวังว่า
หลักสูตร	ปธพ.2	และ	ปธพ.	รุ่นถัดๆ	มาจะยึดถือเป็นมาตรฐานในการศึกษาต่อไป

	 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ	ปธพ.1	อย่างจริงใจ

          ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
                 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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สารจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

นายกแพทยสภา

	 ผมขอแสดงความยินดีแก่ท่านนักศึกษาทั้งหลาย	ที่ได้จบการศึกษาหลักสูตร	 ธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหาร
ทางการแพทย์รุ่นที่	1	ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมของแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะสร้าง
ธรรมาภบิาลให้เกดิขึน้ในทกุภาคส่วนของวงการแพทย์ไทย	ซึง่นานาอารยประเทศได้ช่ืนชมประเทศไทย	ในความส�าเรจ็
ทั้งด้าน	Medical	Hub	และ	Universal	Coverage	อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายอีกมากในการพัฒนาวงการ
แพทย์	วงการสาธารณสขุของไทย	ให้เกดิความยัง่ยนืและสมดุล	หลักสูตรนีจ้ะเป็นเวททีีช่่วยเสริมการพัฒนาดงักล่าว
ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล	ซึ่งในรุ่นที่	1	นี้	ทางแพทยสภาได้รับเกียรติจากบุคคลส�าคัญในบ้านเมือง	ทั้งท่านอดีต
นายกรัฐมนตรี	ท่านชวน	หลีกภัย	และ	อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ท่านนายแพทย์	ไพจิตร	ปวะบุตร	มาร่วม
เป็นนักศึกษาในหลกัสตูร	นอกจากนัน้	ยงัมผีูบ้รหิารทางการแพทย์ระดบัสงู	จากทกุภาคส่วนทัง้รัฐและเอกชนมาร่วม
ชั้นเรียนเป็นเวลา	5	เดือน

	 ผลงานวิจัยทางวิชาการ	10	กลุ่ม	10	ประเด็นจากนักศึกษา	เป็นท้ังงานวิจัยและเป็นทั้ง	work	shop	
สูตรส�าเร็จที่กลั่นออกจากประสบการณ์โดยตรงของนักศึกษาผู้บริหารทั้งหลาย	ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศเป็น
อย่างมาก	หากส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาน�าไปประยุกต์ใช้

	 กระผมขอให้คุณูปการท้ังหลายท้ังปวงจากงานวิจัยท้ัง	10	ประเด็นที่เป็นประโยชน์กับสังคมนี้	จงคืนไป
สู่ความตั้งใจของคณะนักศึกษา	ปธพ	1	และคณาจารย์ทุกท่าน	ที่มีจิตใจที่ดีในการร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทย	
ด้วยเทอญ
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สารจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อ�านาจ  กุสลานันท์

นายกแพทยสภาอาวุโส อดีตนายกแพทยสภา และเลขาธิการแพทยสภา

	 หลกัสตูรธรรมาภิบาลส�าหรบัผูบ้รหิารทางการแพทย์ทีแ่พทยสภาร่วมกบัสถาบนัพระปกเกล้าได้จดัขึน้ส�าเรจ็
เป็นอกีผลงานหนึง่ทีผ่มภาคภมูใิจ	เพราะได้รับเกยีรติจากบคุคลส�าคญัของประเทศและของวงการแพทย์	เข้ามาเป็น
นักศึกษาจ�านวนมาก	ซึ่งทุกๆ		คนต่างก็ชื่นชมและเห็นคุณค่าในการน�าไปใช้ประโยชน์

	 งานของแพทยสภาท่ีได้ท�ามาและจะต้องท�าต่อไปมจี�านวนมาก	เพราะทกุๆ	เร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพีแพทย์
จะต้องมีแพทยสภาร่วมอยูด้่วยเสมอ	งานทีส่�าคญัคอืเรือ่งการศกึษา	การฝึกอบรมและงานด้านจรยิธรรม	ซึง่จะต้องมี
เรือ่งทางกฎหมายเข้ามาเกีย่วข้องด้วย	เพราะแพทย์ต้องท�างานรบัผดิชอบชวีติและร่างกายของผูป่้วยจงึต้องมกีฎหมาย
คุ้มครอง		แพทยสภาซึ่งต้องดูแลทั้งแพทย์และประชาชน	พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะท�าให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ป่วยกับแพทย์กลับคืนมาให้เหมือนกับในอดีตให้ได้	โดยให้มีการฟ้องร้องทางการแพทย์เหลือน้อยที่สุด

	 แพทยสภาอยูใ่นสายตาของสงัคมมาโดยตลอด	อาจมทีัง้ภาพบวกและลบ	จึงเป็นเรือ่งปกติทีจ่ะให้ทกุคนคิด
เหมือนกันไม่ได้	แต่ผมมั่นใจว่า	กรรมการแพทยสภาและอนุกรรมการชุดต่างๆ	ของแพทยสภามีความตั้งใจและ
เสียสละเวลาในการเข้ามาท�างานให้แพทยสภาโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ	ทั้งสิ้น	 ด้ังนั้น	 จึงเป็นความภาคภูมิใจ
ของผมในวาระ	45	ปีแพทยสภา
  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			45	ปีแห่งความภาคภูมิใจ
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สารจาก นายแพทย์สัมพันธ์  คมฤทธิ์

เลขาธิการแพทยสภา
 
 9	ตุลาคม	2556	ถือเป็นวันครบรอบสถาปนา	45	ปีของแพทยสภาในปีนี้มีสิ่งส�าคัญซึ่งต่างจากทุกปีคือการ
ที	่"แพทยสภา"ได้มกีารพฒันาองค์ความรูแ้บบมส่ีวนร่วมโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลตามแนวพระราชด�ารัสของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	จดัเป็นโครงการหลกัสตูรธรรมมาภบิาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ซ่ึงได้รับการสนบัสนนุ
จากสถาบนัพระปกเกล้าเป็นอย่างดยีิง่	โดยเฉพาะท่านเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้าศ.ดร.บวรศกัด์ิอวุรรณโณ	ในการ
จัดหลกัสูตร	ตามหลกัคดิว่าแนวทางในการแก้ปัญหาสาธารณสขุของประเทศในยคุต่อไปต้องเกดิขึน้อย่างโปร่งใสบน
พื้นฐานคุณธรรมและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน	เช่นเดียวกับโครงงานวิจัยปัญหาสาธารณสุขทั้ง	10	เรื่องที่เสนอ
ในปีนี้

	 ผมในนามของเลขาธิการแพทยสภาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา	 ปธพ.รุ่นที่	 1	 ซึ่งจบการศึกษา	 โดย
แพทยสภาจะขอมอบเข็มเกียรติคุณ	 ปธพ.แพทยสภาให้	 ในวันส�าคัญนี้พร้อมทั้งร่วมกันรับฟังการเสนอผลงานวิจัย
เพือ่แก้ปัญหาระบบสาธารณสขุไทยของนกัศกึษาต่อท่านสภานายกพเิศษ(รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ)และ
สังคมเป็นครั้งแรก

	 ขอขอบคุณ	กรรมการหลักสูตรทุกท่าน	คณาจารย์จากทั้งสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา	ที่กรุณาร่วม
สร้างและพฒันา	จนเกดิหลกัสตูรประวัตศิาสตร์ทีถ่อืเป็นนวตักรรมใหม่เพือ่สงัคมของวงการแพทย์ไทยซึง่แพทยสภา
ยุคใหม่จะก้าวไปเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนไทยบนหลักธรรมาภิบาล	ให้สอดคล้องกับปัญหาสังคมในยุคปัจจุบัน
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สารจาก พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ 

รองเลขาธิการแพทยสภา

ผู้อ�านวยการหลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.)

	 พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม	พ.ศ.	2511	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	วนัที	่8	ตลุาคม	2511	ให้เริม่ใช้ในวัน
ที่	9	ตุลาคม	2511	จนครบ	45	ปีในปีนี้	วงการแพทย์ของประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับ	โดยมีการพัฒนา
แบบก้าวกระโดด	ในทศวรรษทีผ่่านมา	ทัง้ด้าน	“การแพทย์เพือ่ความเป็นเลศิ”	และ	“ด้านการสาธารณสขุเพือ่มวลชน”		
ซึ่งแพทยสภามีหลายสถานภาพ	ดูแลตั้งแต่การผลิตแพทย์ทั่วไปผ่านคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ	เริ่มจาก	4	แห่ง	มาเป็น	
21	แห่งในปัจจุบัน	ผลิตแพทย์ทั่วไปปีละ	2,500-2,800	คน	พัฒนามาเป็นผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านราชวิทยาลัยฯ	
ทีแ่พทยสภาจดัตัง้ทัง้	14	แห่ง	ปีละกว่า	1,500	คน	ใน	80	สาขาความเชีย่วชาญ		ไปจนถงึการดแูลมาตรฐานการรกัษา
พยาบาลของแพทย์กว่า	45,000	คน		ในฐานะทัง้	“ผู้คมุกฎ”และ“ผู้ออกแบบกฎ”	หรือ	“Regulator”	ตลอดจนเป็น
ทีป่รกึษาของรฐับาลในด้านต่างๆ		เพือ่ดแูลสขุภาพของประชาชนทัง้	64	ล้านคน	ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย		ซึง่ในวนันี้
การแพทย์ไทยก้าวหน้าจนหลายๆประเทศ	ท้ังทีเ่ป็นเพือ่นบ้านและประเทศทีอ่ยูห่่างไกลคนละมมุโลกต่างจบัตามมอง	 
	 ปัจจุบันมี	 นวัตกรรม	 (Innovation)	 ใหม่ๆเกิดข้ึนท้ังด้านการรักษาพยาบาล	 และด้านการจัดการ	 เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพ	 ความปลอดภัย	 บนความประหยัด	 ในด้านการเงินการคลัง	 หรือ	 Healthcare	 Financing	 ใน
ประเทศไทยม	ี3	ระบบหลกัคอื	30	บาทรกัษาทกุโรค	สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของข้าราชการและกองทนุประกัน
สังคม	 	 แพทยสภาต้องก�ากับดูแลมาตรฐานของแพทย์ไทยท่ามกลางความจ�ากัดของงบประมาณ	 ความขาดแคลน	
สิทธิประโยชน์ที่แตกต่าง	กฎหมายใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น	เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า	การฟ้องร้องและคุ้มครองสิทธิ	รวมถึงผล
กระทบของการเมอืงในและต่างประเทศ	ท่ามกลางกระแสความเตบิโตของภาครฐัและภาคเอกชน	ท�าให้ภาระรบัผดิ
ชอบเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		ดังนั้นการที่ “แพทยสภา” จะด�ารงความเป็นธรรมต่อสังคมอยู่ได้ จ�าเป็นต้อง
มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทั้งระบบ	 	 พร้อมกับมีการเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจและเท่าทันกับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปในสังคม	และ	เข้าใจประชาชนซึ่งเปลี่ยนไปมากในยุคปัจจุบัน

	 ในยุคแห่งกระแสความเปลีย่นแปลง	แพทย์ส่วนใหญ่ยงัรบัภาระมากเกนิก�าลงั	อาจสร้างความเหนือ่ยล้าและ
น�าไปสูค่วามไม่เข้าใจกนั	จากทรัพยากรท่ีขาดแคลน	การสือ่สารทีไ่ม่สมบรูณ์	และความรูด้้านสขุภาพทีไ่ม่เท่ากนั	ซึง่มัก
สร้างความขดัแย้งในวงการสาธารณสขุ		ในปี	2553พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯเมือ่ครัง้ประทบัที	่โรงพยาบาลศริริาช	
ทรงมีความห่วงใยต่อปัญหาความขัดแย้งในสังคมของวงการสาธารณสุข	ท่านทรงมีพระราชด�ารัสต่อ	ศ.นพ.	ธีรวัฒน์	
กลุฑนนัทน์	คณบดคีณะแพทยศาสตร์	ศริริาชพยาบาล		(กรรมการแพทยสภา)	ตอนหนึง่ว่า	ในยคุทีม่คีวามขดัแย้งนี	้ควร
แก้ปัญหาโดยท�าอย่างไรให้แพทย์ไทย	“อ่อนน้อมถ่อมตน ทกุคนมดี ีอย่าดถูกูใคร”		กรรมการแพทยสภา	จงึได้น้อมรบั
พระราชด�ารสัใส่เกล้าฯ	น�ามาขยายความสร้างเป็น	“หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์”	โดยได้รบัความ
ร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้า	น�าผู้บริหารในเสาหลักที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขทั้ง	6	ด้านมาเรียนรู้ร่วมกัน
ได้แก่	
 1. แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลประชาชนทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะคน
ยากจน 2. ครูแพทย์ซึ่งเป็นผู ้สร้างแพทย์มารับใช้ประชาชนใน 21 คณะแพทยศาสตร์ 3. แพทย์ภาค
รัฐอื่นที่มีภารกิจเฉพาะไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ ทหาร กทม. ไปจนถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 4. แพทย์
ภาคเอกชนที่ดูแลประชาชนที่มีรายได้ดูแลตัวเองได้ 5 .ผู ้บริหารภาครัฐอื่นที่ไม ่ใช ่แพทย์แต่อยู ่ใน
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วงการแพทย์ทั้งทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 6. ผู้บริหารภาคเอกชนอื่นๆ ได้แก่ มูลนิธิ 
ผู ้แทนภาคประชาชน รวมถึงบริษัท หรือกิจการเอกชนอื่นๆที่ เ ก่ียวข ้องทั้งทางตรงและทางอ ้อม   
 ผู้บริหารทั้ง	6	 เสาหลักนี้	จะมาเรียนรู้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศด้วยกัน	และน�าปัญหาทั้งหมด
นั้นมาวางแผนการแก้ปัญหาในรูปแบบการถกแถลง	สัมมนา	รวมถึงท�าเป็นงานวิจัย	ปีละ	10	หัวข้อ	ซึ่งในปี	2555	
ได้ด�าเนนิการส�าเรจ็ลลุ่วงเป็นทีเ่รยีบร้อย	โดยในวนัที	่9	ตุลาคม	2556	ซ่ึงเป็นวันครบรอบสถาปนา	45	ปี		แพทยสภา
จึงขอน�าผลงานวิจัยทั้ง	10	เรื่องของนักศึกษาฯ	มาเสนอให้กับรัฐบาล	ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
ตลอดจนสือ่มวลชนเพือ่ให้เหน็ภาพของการร่วมมือร่วมใจกนัแก้ปัญหาเป็นสิง่ที	่“แพทยสภายคุใหม่”	ได้พัฒนาการคุม้ครอง
ประชาชนตามพระราชด�ารสั	บนพืน้ฐานว่าการท�างานใดๆ	จะส�าเร็จได้จ�าเป็นต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมกนัแก้ไขปัญหา
แบบมีธรรมาภิบาล	 ซึ่ง	นับเป็นก้าวส�าคัญอีกก้าวหน่ึงของแพทยสภา	 ที่เกิดข้ึน	 และในวันที่	 17	 มีนาคม	 2556	
นกัศึกษา	ปธพ.,	แพทยสภา	และ	สถาบันพระปกเกล้า	ได้น้อมใจออกหน่วยแพทย์อาสาเพือ่เฉลมิพระเกียรตพิระองค์
ท่าน	และได้ท�าการตรวจรักษาผู้ป่วยจนได้รับการบันทึกใน	Guinness	Book	World	Record	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงพระชนมายุ	85	พรรษา	และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถครบ	80	พรรษา
อีกด้วย
	 ในนามของผู้อ�านวยการหลักสูตรฯ	ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน	ตลอดจน	นักศึกษา	และเจ้าหน้าที่จ�านวน
มากทีเ่สยีสละท�าให้เกดิหลกัสตูรแนวใหม่นี	้	และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าข้อมลูเหล่านีจ้ะเป็นจดุเริม่น�าไปสูแ่นวทางแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง	รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้า	ยืนอยู่เป็นล�าดับต้นในภูมิภาคเอเซีย	และ
ในระดับโลกต่อไป	สมดังค�าขวัญของแพทยสภาในปัจจุบันว่า	“แพทยสภายุคใหม่ ยกคุณภาพชีวิตแพทย์ไทย 
โปร่งใส่ ใส่ใจประชาชน”
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สารจาก นาวาอากาศโท นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

รองผู้อ�านวยการหลักสูตร ธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์
     
	 ขอแสดงความช่ืนชมในความส�าเรจ็ของท่านนกัศึกษาท้ังหลายท่ีได้รับการศกึษาจนจบหลักสูตร	“ธรรมาภบิาล
ส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์”	รุ่นท่ี	1	ซ่ึงต้องถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการแพทย์ไทย	
ที่มีนักศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหลายในบ้านเมือง	ทั้งท่านอดีตนายกรัฐมนตรี	อดีตปลัดกระทรวง	และผู้หลักผู้ใหญ่
ในต�าแหน่ง	ในปัจจุบัน	และ	“ว่าท่ี”	ผู้ใหญ่ในอนาคตอันใกล้	ให้ความสนใจในการมาร่วมศึกษา	“สร้างสรร”	
และ	“พัฒนา”	วงการแพทย์	วงการสาธารณสุขของประเทศเรา.....ซ่ึงประเทศอื่นบอกว่า		“ของเราดีอยู่แล้ว”	ให้	
“ดยีิง่ๆ	ขึน้ไป”	ผลงานทางวชิาการทัง้	10	กลุ่ม	10	หวัข้อวจัิยดังกล่าวในหนงัสือนี.้...ผลิตมาเพ่ือให้	“ส่วนเกีย่วข้อง”	
อันหมายถึง	ผู้ก�าหนดนโยบาย	และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ	สามารถน�าไปใช้การได้ทันที	 เป็นเนื้องานวิจัยกึ่ง	work	
shop	ซึง่ระดมสมองจากผูป้ฎบิตังิานจรงิ	รูจ้รงิจากภาคส่วนต่างๆ	มาร่วมกนัชีแ้นะแนวทางของวงการแพทย์	วงการ
สาธารณสุขไทย

	 ขออรรถประโยชน์ต่างๆ	ทีม่าจากองค์ความรูข้องนกัศกึษา	ปธพ	รุน่ท่ี	1	นีจ้งตกแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวม
ด้วยเทอญ
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45 ปีแพทยสภา

	 แพทยสภาถือก�าเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2511		ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

เล่มที่	85	ตอนที่	91	หน้า	690	ลงวันที่	8	ตุลาคม	2511		และวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตรงกับวันที่	9	ตุลาคม	2511	และแม้ว่าต่อมา	พ.ร.บ.	วิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2511	

จะถูกยกเลิกไปโดย	พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2525	ก็ตาม	ในมาตรา	45	ของพระราชบัญญัติวิชาชีพ

เวชกรรม	พ.ศ.	2511	ให้คงเป็นแพทยสภาตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม	พ.ศ.	2525		ซึง่ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบัน

ด้วย		เพราะฉะนั้น	แพทยสภาในปัจจุบันจะมีอายุครบ	45ปี	ในวันที่	9	ตุลาคม	2556	

ต้นก�าเนิดของแพทยสภาคือสภาการแพทย์

	 กฎหมายก็ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉบับแรกในประเทศไทยคือ		พระราช

บญัญตักิารแพทย์	พทุธศกัราช	2466		ซึง่กฎหมายฉบับนีบ้ญัญตัใิห้มอีงค์กรการควบคมุการประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วกับ

การแพทย์ขึ้น	 เรียกว่า	 “สภาการแพทย์”	 และประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้นเรียก	

ว่า	“การประกอบโรคศิลปะ”	

	 รูปแบบของสภาการแพทย์ดังกล่าวกฎหมายก�าหนดให้มีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงซ่ึงมีหน้าที่บังคับ

บัญชากรมสาธารณสุข	ซึ่งได้แก่กระทรวงมหาดไทย		(ขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีฐานะเป็นกรมเช่นเดียวกัน)

	 ดงันัน้	สภาการแพทย์จงึมฐีานะทางราชการเท่ากบักรมสาธารณสขุ	มลีกัษณะเป็นส่วนราชการของกระทรวง

มหาดไทย		และไม่เปิดโอกาสให้ม	ี“สมาชกิ”	เข้าสงักัดเพราะในกฎหมายไม่มบีทบญัญติัว่าด้วยเรือ่งของสมาชิกไว้เลย		

หากจะเปรียบเทยีบกับเนตบัิณฑิตยสภา	ซึง่ได้จดัต้ังขึน้โดยพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยูห่วัใน	พ.ศ.	2457		แล้วจะเหน็ว่า	เนตบิณัฑิตยสภาตามพระราชโองการนัน้มสีมาชกิได้หลายประเภท		โครงสร้าง

ของสภาการแพทย์กับเนติบัณฑิตยสภาจึงมีข้อแตกต่างกันอยู่

	 ต่อมาในพ.ศ.	2497	ได้มีประกาศใช้	พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	2497	โดยยกเลิก	

พระราชบัญญัติการแพทย์	พ.ศ.	2466		และตามที่ประกาศใช้ใหม่นี้บัญญัติให้มีองค์การประกอบโรคศิลปะขึ้นใหม่

เรียกว่า	“คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ”	แทนสภาการแพทย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่

ยกเลิกไป	จึงเป็นอันว่า	“สภาการแพทย์”	ได้สิ้นสภาพลงใน	พ.ศ.	2497	นั่นเอง

	 เม่ือมีการประกาศใช้	 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม	 พ.ศ.	 2511	 นั่นก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 พระราช

บัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	2497	พร้อม	ๆ	กันไปด้วย	 (คือ	พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ

โรคศิลปะ	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2511)	และจากผลของ	พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2511	ท�าให้	:

	 1.	พระราชบญัญตัคิวบคมุการประกอบโรคศลิปะในส่วนท่ีเกีย่วกบัการควบคมุการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจบุนั

สาขาเวชกรรม	ชั้นหนึ่ง	ถูกยกเลิกไป
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	 2.	ผูท้ีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนและรบัอนญุาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปัจจบุนั	สาขาเวชกรรมชัน้หนึง่		กลายสภาพ

เป็นสมาชิกของแพทยสภา	โดยมิต้องสมัคร

	 3.	ใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปัจจบุนั	สาขาเวชกรรม	ชัน้หนึง่	กลายสภาพเป็นใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพเวชกรรม

	 ดังนั้น	ผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะจากสภาการแพทย์เดิม	จะกลายสภาพเป็นสมาชิกแพทยสภา		

และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม	พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2511	ด้วย			เหตุนี้เองจึงกล่าวได้ว่า	

ต้นก�าเนิดของแพทยสภาคือสภาการแพทย์ใน	พ.ศ.	2466	นั่นเอง

ผู้ให้ก�าเนิดแพทยสภา

	 ภายหลังท่ีประกาศใช้	พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	2479	ได้ไม่นาน	ก็ได้มีร่าง

พระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิขึน้	เสนอไปยงัรฐับาล	แต่มีอปุสรรคบางประการท่ีไม่สามารถออกมาเป็นกฎหมายได้		และ

ประกอบกบัในขณะนัน้พระราชบัญญตัคิร	ูพทุธศกัราช	2488	ซ่ึงก�าหนดให้ม	ี“ครุสุภา”	ขึน้	ได้ผ่านสภาผูแ้ทนราษฎร	

ในวันที่	1	สิงหาคม	พุทธศักราช	2487	(และคณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ได้ลงนามตราเป็น	พระราชบัญญัติ

ในวันที่	9	มกราคม	2488)		ก็ยิ่งท�าให้ความพยายามจะผลักดันให้มีแพทยสภาย่อมมีเพิ่มขึ้น		แต่ก็ไม่เป็นผลส�าเร็จ	

แม้กระทั่งจนถึง	พ.ศ.2507	คณะกรรมการแพทยสมาคมฯ	ได้พิจารณาให้มีการศึกษาการจัดตั้งแพทยสภาขึ้นก็ตาม	

ก็ไม่ปรากฏว่ามีการด�าเนินการอย่างไร

	 ต่อมาในพ.ศ.	 2509	 ได้มีคณะกรรมการแพทย์ระดับบริหารเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี	 ประกอบด้วย		

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นประธานกรรมการ	และมีกรรมการอื่นที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ	

ที่เก่ียวข้องกับแพทย์อีกหลายท่าน	 คือประธานคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 (ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข)	 เลขาธิการนายทะเบียนคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 	 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	 อธิบดีกรมอนามัย	 อธิบดีกรมการแพทย์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค	 กรมการแพทย	์		

กรรมการฝ่ายแพทย์ใน	 ก.พ.	 เจ้ากรมแพทย์ทหารบก	 	 	 นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ	 	 	 เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ			

หัวหน้ากองแพทย์กรมต�ารวจ			คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล			คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์			คณบดคีณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์			ผูอ้�านวยการฝ่ายการ

สาธารณสุขเทศบาลนครกรงุเทพฯ	นายกแพทยสมาคมฯ	คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยเป็นกรรมการและเลขานกุาร	หวัหน้า

กองกลางกระทรวงสาธารณสขุ	เป็นผูช่้วยเลขานกุาร	นอกจากนีค้ณะกรรมการชดุนีย้งัมคีณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุและปลดัส�านกันายกรฐัมนตรเีป็นทีป่รกึษา	การมคีณะกรรมการนีก้เ็พือ่ให้มกีารปฏิบตังิาน	ประสานงาน		

และร่วมมือกันในทางการแพทย์และในการประชุมคณะกรรมการแพทย์ระดับบริหารคร้ังท่ี	 4/2509	 เมื่อวันที่	 23	

กรกฎาคม	 2509	 ท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องสภาการแพทย์	 และได้มีมติรับหลักการที่เห็นควรให้มีพระราชบัญญัติ

แพทยสภาข้ึน	 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะควบคุมมรรยาทของผู้ประกอบโรคศิลปะและวัตถุประสงค์อื่นๆ	 ที่คล้ายคลึง

กับเนติบัณฑิตยสภา	 และให้มีสิทธิ์ในการสอบความรู้	 โดยให้การขึ้นทะเบียนยังคงอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขและ

ที่ประชุมได้ตั้งอนุกรรมการขึ้น		ประกอบด้วย
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	 1.	นายแพทย์สงกราน		นิยมเสน

	 2.	พลต�ารวจตรีแสวง		วัจนะสวัสดิ์

	 3.	นายแพทย์สนอง		อูนากูล

	 4.	นายแพทย์เฉก		ธนะศิริ

	 5.	นายแพทย์จ�ารัส		ผลผาสุข

	 6.	นายทวี		ฤกษ์จ�านงค์

	 7.	นายสิริวัฒน์		วิเศษสิริ

	 และนอกจากตั้งอนุกรรมการดังกล่าว	ก็ได้มีการร่างพระราชบัญญัติสภาการแพทย์ขึ้น		โดยอาศัยพระราช

บญัญตัเินตบิณัฑิตยสภา	พ.ศ.	2507	เป็นแนวทางและต่อมาได้มกีารเปลีย่นหลกัการบางอย่างมาเป็นพระราชบัญญติั

วิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2511	ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	คณะกรรมการแพทย์ระดับบริหาร		เป็นผู้ให้ก�าเนิดแพทยสภา

ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนสภาการแพทย์เดิม

สมาชิก

 มาตรา 11		สมาชิกแพทยสภาได้แก่ผู้มีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

	 	 (2)	 มีความรู้ในวิชาชีพเวชกรรม	 โดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ที่

แพทยสภารับรอง

	 	 (3)	ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย		ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพ

	 	 (4)	 ไม่เคยต้องโทษจ�าคุก	 โดยค�าพิพากษาถึงที่สุด	 หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุกในคดีที่

คณะกรรมการเห็นว่าจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

	 	 (5)		ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ		หรือไม่เป็นโรคที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา

 มาตรา 12 	สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก	มีดังต่อไปนี้

	 	 (1)	ขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม		ขอหนงัสืออนมุติัหรือวฒุบิตัร

แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาต่าง	ๆ	หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอื่น	ๆ	ในวิชาชีพ

เวชกรรม		โดยปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการนั้น

	 	 (2)	แสดงความเหน็เป็นหนงัสือเกีย่วกบักจิการของแพทยสภาส่งไปยงัคณะกรรมการเพือ่พิจารณา

และในกรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองใดท่ีเกี่ยวกับกิจการของ

แพทยสภา		คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยมิชักช้า

	 	 (3)	เลือก		รับเลือก		หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	 	 (4)	มีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา 13		สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ

	 	 (1)	ตาย

	 	 (2)	ลาออก

	 	 (3)	คณะกรรมการให้พ้นสภาพสมาชกิภาพ		เพราะเหน็ว่าเป็นผู้น�ามาซ่ึงความเสือ่มเสียเกยีรตศัิกดิ์

แห่งวิชาชีพตามมาตรา	11	(3)	หรือ	(4)

	 	 (4)	ขาดคุณสมบัติตามมาตรา	11	(1)	หรือ	(5)

วัตถุประสงค์ของแพทยสภา

 มาตรา 7		แพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	ควบคมุการประพฤตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมให้ถูกต้องตามจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม

	 	 (2)	ส่งเสริมการศึกษา			การวิจัย			และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์

	 	 (3)	ส่งเสริมความสามัคคี		และผดุงเกียรติของสมาชิก

	 	 (4)	ช่วยเหลือ	แนะน�า	 เผยแพร่	และให้การศึกษาแก่ประชาชน	และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การแพทย์และการสาธารณสุข

	 	 (5)	ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข

	 	 (6)	เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

อ�านาจหน้าที่ของแพทยสภา

 มาตรา 8		แพทยสภามีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

	 	 (2)	พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

	 	 (3)	รับรองปริญญา	ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาแพทยศาสตร์		หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ของสถาบันต่างๆ

	 	 (4)	รับรองหลักสูตรต่างๆ	ส�าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย์

	 	 (5)	รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ท�าการฝึกอบรมใน	(4)

	 	 (6)	ออกหนงัสอือนมุตัหิรอืวฒุบิตัรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา

ต่างๆ	และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ	ในวิชาเวชกรรม

คณะกรรมการแพทยสภา

 มาตรา 14		ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่	เรยีกว่า	“คณะกรรมการแพทยสภา”	ประกอบด้วย		ปลดักระทรวง

สาธารณสุข		อธิบดีกรมการแพทย์		อธิบดีกรมอนามัย		เจ้ากรมแพทย์ทหารบก		เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ		เจ้ากรม

แพทย์ทหารอากาศ	 นายแพทย์ใหญ่กรมต�ารวจ	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัย
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แพทยศาสตร์	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และกรรมการซ่ึงได้รับเลือกต้ังโดยสมาชกอกีจ�านวนเท่ากบัจ�านวนกรรมการ

โดยต�าแหน่งในขณะเลือกตั้งแต่ละวาระ	และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา 15 	ให้ผูซ้ึง่เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และกรรมการโดยการเลือกต้ังประชมุกนัเลือกกรรมการเพือ่

ด�ารงต�าแหน่งนายกแพทยสภา	อปุนายกแพทยสภาคนทีห่นึง่	และอปุนายกแพทยสภาคนทีส่อง	ต�าแหน่งละหนึง่คน

	 ให้นายกแพทยสภาเลอืกสมาชกิผูม้คีณุสมบติัตามมาตรา	17	เพือ่ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารหนึง่คนและเลือก

กรรมการเพือ่ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิาร	และเหรญัญกิอกีต�าแหน่งละหนึง่คน	ทัง้น้ี	โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ

กรรมการ

	 นายกแพทยสภา	 อุปนายกแพทยสภาคนท่ีหนึ่ง	 และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง	 ให้ด�ารงต�าแหน่งตาม

วาระของกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง	 และเลขาธิการ	 	 รองเลขาธิการ	 และเหรัญญิก	 ให้พ้นจากต�าแหน่งตามนายก

แพทยสภา

รายนามนายกแพทยสภาและเลขาธิการแพทยสภา

นายกแพทยสภา

	 1.		นายแพทย์ฝน	 	 แสงสินแก้ว	 2510	–	2510	

	 2.		นายแพทย์สมบุญ	 	 ผ่องอักษร	 2510	–	2513

	 3.		นายแพทย์โกมล	 	 เพ็งศรีทอง	 2513	–	2514

	 4.		นายแพทย์ประกอบ	 	 ตู้จินดา	 	 2514	–	2525

	 5.		นายแพทย์มนัสวี	 	 อุณหนันท์	 2525	–	2526

	 6.		นายแพทย์กมล	 	 สินธวานนท์	 2526	–	2528

	 7.		นายแพทย์อมร	 	 นนทสุต		 2528	–	2530

	 8.		นายแพทย์ประสงค์	 	 ตู้จินดา	 	 2530	–	2530

	 9.		นายแพทย์ไพโรจน์	 	 นิงสานนท์	 2530	–	2531

	 10.	นายแพทย์สมศักดิ์	 	 วรคามิน		 2531	–	2533

	 11.	นายแพทย์อุทัย	 	 สุดสุข	 	 2533	–	2535		

	 12.	นายแพทย์ไพจิตร																ปวะบุตร	 2535	–	2537

	 13.	นายแพทย์อารี	 	 วัลยะเสวี	 2537	–	2538

	 14.	พลเรือตรี	นายแพทย์วิทุร	 แสงสิงแก้ว	 2538	–	2540

	 15.	นายแพทย์อรุณ	 	 เผ่าสวัสดิ์	 2540	–	2540

	 16.	นายแพทย์สมศักดิ์															โล่ห์เลขา	 2541	–	2542

	 17.	นายแพทย์อรุณ	 	 เผ่าสวัสดิ์	 2542	–	2543

	 18.	นายแพทย์สมศักดิ์															โล่ห์เลขา	 2543	–	2554

				 19.	นายแพทย์อ�านาจ	 	 กุสลานันท์	 2554	–	2556

	 20.	นายแพทย์สมศักดิ์	 	 โล่ห์เลขา	 2556	–	ปัจจุบัน
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เลขาธิการแพทยสภา

	 1.	นายแพทย์ก�าลูน	 	 ปิยะเกสิน	 2511	–	2513

	 2.	นายแพทย์จิตต์	 	 เหมะจุฑา	 2513	–	2513

	 3.	พลต�ารวจตรี	นายแพทย์แสวง	 วัจนะสวัสดิ์	 2513	–	2515

	 4.	นายแพทย์วิฑูรย์	 	 อึ้งประพันธ์	 2515	–	2519

	 5.	นายแพทย์เอกถวัลย์	 	 อาศนะเสน	 2519	–	2525

	 6.	นายแพทย์อดุลย์	 	 วิริยะเวชกุล	 2525	–	2528

	 7.	นายแพทย์สุจินต์	 	 ผลากรกุล	 2528	–	2530

	 8.	นายแพทย์สุวิทย์	 	 วบิลุผลประเสรฐิ	 2530	–	2531

	 9.	นายแพทย์ชูชัย	 	 ศุภวงศ์	 	 2531	–	2533

	 10.	นายแพทย์สมศักดิ์	 	 ชุณหรัศมิ์	 2533	–	2534

	 11.	นายแพทย์วิชัย	 	 โชควิวัฒน	 2534	–	2536

	 12.	นายแพทย์ชูชัย	 	 ศุภวงศ์	 	 2536	–	2538

	 13.	นายแพทย์ศุภชัย	 	 คุณารัตนพฤกษ์	 2538	–	2543

	 14.	นายแพทย์ประมวล	 	 วีรุตมเสน	 2543	–	2545

	 15.	นายแพทย์พินิจ	 	 กุลละวณิชย์	 2546	–	2549

	 16.	นายแพทย์อ�านาจ	 	 กุสลานันท์	 2550	–	2552

	 17.	นายแพทย์สัมพันธ์	 	 คมฤทธิ์	 	 2552	–	ปัจจุบัน

1. หน่วยงานในก�ากับดูแลของแพทยสภา

	 1.	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์	(ศนพ.)

	 2.	ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	

      

2.  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

	 1.	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

	 2.	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

	 3.	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

	 4.	ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

	 5.	ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

	 6.	ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

	 7.	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

	 8.	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

	 9.	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

	 10.	ราชวิทยาลัยโสต	ศอ	นาสิกแห่งประเทศไทย
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	 11.	ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

	 12.	ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

	 13.	ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

	 14.	ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์แพทยสภา

	 เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม	มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	และมาตรฐานด้านสุขภาพ

ของประชาชน

พันธกิจแพทยสภา

	 เป็นสภาวิชาชีพท่ีมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 พัฒนามาตรฐาน	

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม	ช้ีน�าสงัคมด้านสขุภาพอย่างมรีะบบ	และส่งเสรมิคณุภาพชวิีตของแพทย์และประชาชน	

โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
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2556 - 2558

พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ
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คณะกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2556 – 2558 (ตาม พรบ. มาตรา 15)

	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	52	ท่าน	โดยเป็นกรรมการจากการเลือกตั้ง	26	ท่าน	และเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่ง	26	ท่าน	รายนามดังต่อไปนี้	

คณะกรรมการโดยต�าแหน่ง (ตาม พรบ. มาตรา 15)                                               

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายแพทย์ณรงค์	สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์

3 ดร.นายแพทย์พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

4 พลโทภานุวิชญ์	พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

5 พลโทธีรยุทธ	ศศิประภา  เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

6 พลโทธีระภาพ	เสนะวงษ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

7 พลต�ารวจโทจงเจตน์  อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

8 นายแพทย์อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

9 นายแพทย์โศภณ  นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ

10 นายแพทย์วัฒนา	  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์	เชียงใหม่

11 นายแพทย์วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ร.พ.รามาฯ

12 รศ.	นพ.ชาญชัย	พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.ขอนแก่น

13 นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.สงขลาฯ

14 พลตรีชุมพล	เปี่ยมสมบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

15 นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

16 นายแพทย์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์

17 นายแพทย์ชัยวัน  เจริญโชคทวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

18 นายแพทย์ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.นเรศวร

19 นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ฯ	ม.รังสิต

20 พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	ม.เทคโนโลยีสุรนารี

21 นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทย์ฯ	ม.อุบล

22 นายแพทย์เรือน  สมณะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.มหาสารคาม

23 นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.บูรพา

24 แพทย์หญิงมยุรี  วศินานุกร คณบดีส�านักวิชาแพทย์ฯ	ม.วลัยลักษณ์

25 พล.อ.อ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.นราธิวาสฯ

26 ศ.พิเศษ	ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ม.พะเยา
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คณะกรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง

1. ศ.นพ.สมศักดิ์   โล่ห์เลขา 14. นพ.สมศักดิ์   เจริญชัยปิยกุล

2. ศ.คลินิก นพ.อำานาจ   กุสลานันท์ 15. ศ.คลินิก นพ.วิรุณ  บุญนุช

3. นพ.สัมพันธ์    คมฤทธิ์ 16. นพ.เกรียง   อัศวรุ่งนิรันดร์

4. นพ.ศุภชัย   คุณารัตนพฤกษ์ 17. พ.อ.นพ.สุรจิต   สุนทรธรรม

5. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 18. รศ.นพ.บุญส่ง  พัจนสุนทร

6. นพ.เอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ์ 19. รศ.นพ.ภาคภูมิ  สุปิยพันธุ์

7. พญ.ชัญวลี   ศรีสุโข 20. ศ.นพ.ไพฑูรย์  ณรงค์ชัย

8. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ 21. นพ.วิสุทธิ์  ลัจฉเสวี

9. รศ.นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ 22. นพ.เพิ่มบุญ  จิรยศบุญยศักดิ์

10. นพ.พินิจ หิรัญโชติ 23. นพ.โชติศักดิ์  เจนพาณิชย์

11. รศ.พญ.ประสบศรี   อึ้งถาวร 24. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

12. นพ.สิน  อนุราษฎร์ 25. พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์  พรมณฑารัตน์

13. ศ.นพ.กัมมันต์  พันธุมจินดา 26. นพ.ณรงค์  ธาดาเดช
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พลโทธีรยุทธ ศศิประภา
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ 
สภานายกพิเศษ	

พลโทธีระภาพ เสนะวงษ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
อธิบดีกรมการแพทย์

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิบดีกรมอนามัย
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ศ.ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

รศ.วุฒิสาร	ตันไชย
รองเลขาธิการ

นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ	
รองเลขาธิการ

นางสาวสุพรรณี		งามวุฒิกุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

รศ.ดร.นิยม	รัฐอมฤต					
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ผศ.ดร.	อรทัย	ก๊กผล
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน	

ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

นายศุภณัฐ	เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	

นายวิทวัส	ชัยภาคภูมิ
รองเลขาธิการ	สถาบันพระปกเกล้า
รักษาการผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเอกเอกชัย	ศรีวิลาศ
ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

นางเบญจมาศ				วิวัฒน์ชาญกิจ
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

คณะผูบริหารสถาบนัพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะผูบริหารสถาบันพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะผูบริหารสถาบันพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะผูบริหารสถาบนัพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะผูบริหารสถาบนัพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะผูบริหารสถาบนัพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะผูบริหารสถาบันพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะผูบริหารสถาบนัพระปกเกลา 

 
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการ 

 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  

รองเลขาธิการ 

 
นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขาธิการ 

      
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
การเมืองการปกครอง 

 
ผศ.ดร. อรทัย กกผล 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองทองถิ่น 

 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 

 

 
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอํานวยการสํานัก 

วิจัยและพัฒนา 
 

สงเสริมการเมืองภาคพลเมอืง 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูม ิ

รองเลขาธิการ  
สถาบันพระปกเกลา 

รักษาการ 
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา
เจาอยูหัว 

 
พลเอกเอกชยั  ศรีวิลาศ 

ผูอํานวยการสํานัก 
สันติวิธแีละธรรมาภิบาล 

 

นางเบญจมาศ  วิวัฒนชาญกิจ
รักษาการผูอาํนวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการรัฐสภา  

 

http://kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=741&Itemid=9 

วิจัยและพัฒนา 
 

สงเสริมการเมืองภาคพลเมอืง 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูม ิ

รองเลขาธิการ  
สถาบันพระปกเกลา 

รักษาการ 
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว 

 
พลเอกเอกชยั  ศรีวิลาศ 

ผูอํานวยการสํานัก 
สันติวิธแีละธรรมาภิบาล 

 

นางเบญจมาศ  วิวัฒนชาญกิจ
รักษาการผูอาํนวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการรัฐสภา  

 

http://kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=741&Itemid=9 

วิจัยและพัฒนา 
 

สงเสริมการเมืองภาคพลเมอืง 

 
นายวิทวัส  ชัยภาคภูม ิ

รองเลขาธิการ  
สถาบันพระปกเกลา 

รักษาการ 
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว 

 
พลเอกเอกชยั  ศรีวิลาศ 

ผูอํานวยการสํานัก 
สันติวิธแีละธรรมาภิบาล 

 

นางเบญจมาศ  วิวัฒนชาญกิจ
รักษาการผูอาํนวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการรัฐสภา  

 

http://kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=741&Itemid=9 

คณะผูบริหารของสถาบันพระปกเกลา
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คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ 

รุ่นที่ 1

1.	ศาสตราจารย์	ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ 		 	 	 กรรมการที่ปรึกษา

2.	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์อ�านาจ		กุสลานันท์			 กรรมการที่ปรึกษา

3.	นายแพทย์อนันต์		อริยะชัยพาณิชย์		 	 	 กรรมการที่ปรึกษา

4.	ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์		 	 กรรมการที่ปรึกษา

5.	รองศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย	 	 	 	 ประธานกรรมการ

6.	นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ	 	 	 	 	 รองประธานกรรมการ

7.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงประสบศรี		อึ้งถาวร	 	 กรรมการ

8.	ศาสตราจารย์	นายแพทย์สมศักดิ์		โล่ห์เลขา		 	 กรรมการ

9.	นายแพทย์สัมพันธ์		คมฤทธิ์		 	 	 	 กรรมการ

10.	พลอากาศตรี	นายแพทย์อิทธพร		คณะเจริญ	 	 กรรมการ

11.	นาวาอากาศโท	นายแพทย์ธนาธิป		ศุภประดิษฐ์	 	 กรรมการ

12.	นายแพทย์เมธี		วงศ์ศิริสุวรรณ	 	 	 	 กรรมการ

13.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์โศภณ		นภาธร	 	 กรรมการ

14.	พลเอก	เอกชัย		ศรีวิลาศ	 	 	 	 	 กรรมการ

15.	ดร.ดนัย		เทียนพุฒ	 	 	 	 	 กรรมการ

16.	รองศาสตราจารย์	ดร.ปธาน		สุวรรณมงคล	 	 กรรมการ

17.	นายเมธัส		อนุวัตรอุดม	 	 	 	 	 กรรมการ

18.	นายชนินทร์		ป้อมบุบผา	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

19.	นางสาวยะราพร		เฉลยโฉม	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

20.	นางสาวศุภมาส		วิริยะสกุลพันธุ์	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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	 ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์	 รุ่นที่	 1	 ซึ่งได้สร้างขึ้นโดย
โครงการตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่มอบให้กับคณะกรรมการแพทยสภา	ว่าในยุคที่
บ้านเมอืงมคีวามขัดแย้ง	ขอให้แพทย์ไทย	“อ่อนน้อมถ่อมตน	ทกุคนมดีี	อย่าดูถกูใคร”	โดยจดัให้มกีารเรยีนรูร่้วมกันของ
แพทย์ซึ่งจบจากคณะแพทยศาสตร์ทั้ง	19	แห่ง	และท�างานอยู่ใน	4	เสาหลัก	ได้แก่	1.	ครูแพทย์	(คณะแพทยศาสตร์)	
2.	แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข	3.	แพทย์ในภาครัฐอื่น	ๆ	4.	แพทย์ในภาคเอกชน	ซึ่งทั้ง	4	เสาหลักร่วมกันดูแล
ประชาชนไทยทั้ง	64	ล้านคน	ร่วมกับ	2	ภาคหลักคือองค์กรภาครัฐและเอกชน	(4+2)	ให้มาบูรณาการเรียนรู้ระบบ
การแพทย์ไทยร่วมกัน	เพื่อจุดมุ ่งหมายร่วมแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย	ซึ่งจัดโดยสถาบัน
พระปกเกล้าฯร่วมกับแพทยสภา	และมีนักศึกษารุ่นแรก	จ�านวน	120	ท่าน	

"อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร"
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หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา

1. หลักการและเหตุผล 

	 แพทยสภาในฐานะสภาวชิาชพีเวชกรรม	ซ่ึงจดัต้ังขึน้ตามพระราชบญัญติัวชิาชพีเวชกรรม	พ.ศ.2525	มภีารกจิ

ตั้งแต่ก�ากับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน	19	คณะแพทยศาสตร์	 ไปจนถึงควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกว่า	 40,000	 คน	 ในสาขาเชี่ยวชาญ	 77	 สาขา	 ภายใต้	 14	 ราชวิทยาลัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	ซึ่งต้องรับผิดชอบการตรวจรักษาผู้ป่วยกว่า	200	ล้านครั้งต่อปีในทุกภาคส่วน	นอกจากความ

ซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว	ความซับซ้อนทางด้านสังคมวิทยา	เศรษฐกิจ	และกฎหมาย	

ก็มีการพฒันาและทวีความซบัซ้อนมากขึน้	ในปัจจบุนั	โดยเฉพาะด้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก	ด้านกฎหมายมหาชน	ซึ่งเป็นมิติใหม่	ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพ

เวชกรรม	ดงันัน้	แพทย์และผูบ้รหิารสายแพทย์จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจต่อภาวะวสัิยทางสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ในการตัดสินใจ	การก�าหนดทิศทางและสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศ	

ภายใต้ทรัพยากรอันจ�ากัดเพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของรัฐ	

	 สถาบันพระปกเกล้า	ในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง	การปกครอง	กฎหมาย	และเศรษฐศาสตร์

อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา	 ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็น

ที่ประจักษ์ต่อสังคม	 จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้	 ความเข้าใจ	 และ

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของ

ประเทศชาติในการสร้างความเจริญพัฒนาของประเทศไทยต่อไป	

2. วัตถุประสงค์ 

	 1)	เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลแก่

ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ	

	 2)	 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงท้ังด้านสังคมวิทยา	 เศรษฐกิจและ

กฎหมาย	ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์	

	 3)	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ	 การก�าหนดทิศทาง	 และวิธีด�าเนินงานที่ชัดเจนในระบบ

สุขภาพของประเทศ	

	 4)	 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม	 และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี

ส�าหรับผู้บริหาร	

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

	 เป็นผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์	 หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ

และเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	มีอายุ

ไม่ต�่ากว่า	35	ปี	(นับจนถึงวันรับสมัคร)	โดยแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดังต่อไปนี้	

 ประเภทที่ 1	แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอื่นๆ	ในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน	ได้แก่	
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 ภาคราชการ		มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้	
	 	 1.1)	เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ	8	(ช�านาญการพิเศษ)	ขึ้นไป	
	 	 1.2)	เป็นข้าราชการในระดับชั้นยศเงินเดือน	ตั้งแต่	พันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	หรือ	
พันต�ารวจเอก	ขึ้นไป	
	 	 1.3)	 เป็นข้าราชการ	หรือพนักงานของรัฐ	หรือ	พนักงานมหาวิทยาลัย	ที่ท�างานด้านบริหารของ
หน่วยงาน	ไม่ต�่ากว่า	5	ปี	
	 	 1.4)	 เป็นข้าราชการ	หรือพนกังานของรัฐ	หรือ	พนกังานมหาวทิยาลัย	ในระดับต้ังแต่หวัหน้ากลุม่งาน	
	 	 1.5)	 เป็นอาจารย์มหาวทิยาลยั	หรอืพนกังานมหาวทิยาลยั	ในระดบัตัง้แต่	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ขึน้ไป	

 ภาคเอกชน		มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้	
	 	 1.6)	 มีประสบการณ์การท�างานด้านการแพทย์ไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 หรือปฏิบัติงานด้านการแพทย	์
สาธารณสุข	เป็นระยะเวลาต่อเนื่องติดต่อกันจนถึงวันรับสมัครไม่น้อยกว่า	5	ปี	
	 	 1.7)	 เป็นบุคลากรสายแพทย์ที่คณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม	
เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน	หรืองานสาธารณสุข	

 ประเภทที่ 2	บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	
	 	 2.1)	 ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้น	 ต�าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช�านาญการ	ระดับช�านาญการพิเศษ	ต�าแหน่งประเภททั่วไประดับช�านาญงาน	ระดับอาวุโส	หรือผู้ซึ่ง
มีความรู้	ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง	
	 	 2.2)	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	
	 	 2.3)	ข้าราชการท้องถิน่ทีด่�ารงต�าแหน่งระดบั	7	–	8	หรอืเทยีบเท่า	หรอื	ผูซ้ึง่มคีวามรู	้ความสามารถ
และเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง	
	 	 2.4)	เจ้าหน้าที่	พนักงานในหน่วยงานของรัฐ	องค์การมหาชน	รัฐวิสาหกิจ	หรือข้าราชการ	
เจ้าหน้าที	่พนักงานของหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนญูทีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบักลาง	หรอืเทยีบเท่า	หรอื	ผู้ซึง่
มีความรู้	ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง	
	 	 2.5)	ผู้ประกอบกิจการ	หรือ	ผู้บริหารของกิจการภาคเอกชน	
	 	 2.6)	บุคคลทั่วไปที่สนใจ	
	 	 2.7)	บุคคลซึ่งสถาบันพระปกเกล้าให้เข้ามาศึกษา	 เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนา
ประชาธิปไตย	หรือ	เป็นผู้ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย	หรือ	สนับสนุนงานของสถาบันฯ	ต่อไป	

4. เนื้อหาของหลักสูตร 
	 ประกอบไปด้วย	8	หมวดวิชา	จ�านวน	189	ชั่วโมง	ได้แก่	
หมวด 1 ปฐมนิเทศ (12 ชั่วโมง) 

หมวด 2 บริบททางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของธรรมาภิบาล (24 ชั่วโมง) 
	 -	รัฐและสังคมในบริบทประชาธิปไตย	
	 -	โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อการเมืองไทย	
	 -	รัฐธรรมนูญกับธรรมาภิบาล	
	 -	กลไกและกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของไทย	
	 -	การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล	
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	 -	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา-	รัฐบาล	–	ศาล	ในการใช้อ�านาจอธิปไตย	
	 -	 การสัมมนาหมวดวิชาที่	 2	 :	 กรณีศึกษาบริบททางการเมืองการปกครองที่มีผลต่อวิชาชีพแพทย์และ
สาธารณสุข	

หมวด 3 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (36 ชั่วโมง) 
	 -	แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล	
	 -	หลักความคุ้มค่า	
	 -	หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้	
	 -	หลักส�านึกรับผิดชอบ	
	 -	หลักการมีส่วนร่วม	
	 -	หลักนิติธรรม	
	 -	หลักจริยธรรม	(ทางการแพทย์)	
	 -	การวัดธรรมาภิบาล	
	 -	การสัมมนาหมวดวิชาที่	3	:	จริยธรรมทางการแพทย์กับธรรมาภิบาล	(1)	
	 -	การสัมมนาหมวดวิชาที่	3	:	การมีส่วนร่วมของประชาชนกับระบบการรักษาพยาบาล	(2)	
	 -	การสัมมนาหมวดวิชาที่	3	:	ธรรมาภิบาลภาครัฐ	(3)	
	 -	การสัมมนาหมวดวิชาที่	3	:	ธรรมาภิบาลภาคเอกชน	(4)	

หมวด 4 เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล (36 ชั่วโมง) 
	 -	กฎหมายและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์	
	 -	พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.2525	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์กับการบริหารระบบ
แพทย์ของไทย	
	 -	กระบวนการยุติธรรมกับคดีฟ้องร้องทางการแพทย์	
	 -	กระบวนการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์	
	 -	การสื่อสารสาธารณะส�าหรับผู้บริหารสายแพทย์	
	 -	ธรรมาภิบาลกับการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม	
	 -	การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานสายแพทย์	
	 -	ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการควบคุมการบริหาร	
	 -	ภาวะผู้น�าและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักบริหาร	
	 -	เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ในระบบการรักษาพยาบาล	
	 -	การสัมมนาหมวดวิชาที่	4	:	กรณีศึกษาเครื่องมือในการสร้างธรรมาภิบาลด้านการแพทย์และสาธารณสุข	

หมวด 5 การบรรยายพิเศษ (27 ชั่วโมง) 
	 -	ระบบแพทย์ไทย	:	ข้อเท็จจริง	ปัญหาอุปสรรค	และแนวทางในการพัฒนา	
	 -	ทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
	 -	แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์	
	 -	ทิศทางและอนาคตระบบยาและเวชภัณฑ์ของไทย	
	 -	เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	
	 -	บทบาทและทิศทางของ	รพ.เอกชนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย	
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	 -	บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการรักษาพยาบาล	
	 -	บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ	

หมวด 6 การศึกษาดูงาน (27 ชั่วโมง) 
	 -	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	(3	ชั่วโมง)	
	 -	การศึกษาดูงานกรุงเทพฯและปริมณฑล	(6	ชั่วโมง)	
	 -	การศึกษาดูงานต่างจังหวัด	(18	ชั่วโมง)	

หมวด 7 ปัจฉิมนิเทศ (9 ชั่วโมง) 
	 หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย	การดูงาน	กิจกรรมของหลักสูตร	และได้จัดท�าเอกสารวิชาการกลุ่มแล้ว	
เพื่อเป็นการแสดงว่านักศึกษาเกิดความรู้	และสามารถพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ	ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
หลกัสตูรฯ	ก�าหนด	นกัศกึษาจะต้องน�าเสนอเอกสารวชิาการกลุม่ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	อาจารย์ทีป่รกึษา	
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาในหลักสูตรฯ	 ได้รับทราบ	 เพ่ือรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสาร
วิชาการให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงต่อไป	(โดยใช้เวลา	3	วัน	2	คืน)	

หมวด 8 เอกสารวิชาการกลุ่ม (18 ชั่วโมง) 
	 ในเบือ้งต้น	นกัศกึษาต้องแบ่งกลุม่และเสนอหวัข้อเอกสารวชิาการกลุม่ทีเ่กีย่วกับ	ข้อกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรค
ในการรักษามาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมและแนวทางแก้ไข	ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ทั้งนี้	ทางหลักสูตร
จะจัดชั่วโมงว่างให้แก่นักศึกษา	และก�าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งนักศึกษาจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหลักสูตรฯ	ก�าหนด	ทั้งในและนอกชั้นเรียนแล้วแต่กรณี	
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ธรรมาภิบาลส าหรับศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ  
(Good Governance for Medical Hub) 

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  
กลุ่มวิชาการที่ 1 

อาจารย์ท่ีปรึกษา: ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อ านาจ กุสลานันท์ 
 
บทน า   นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเป็นนโยบายที่รัฐบาลทุกสมัยให้ความสนใจ
และด าเนินนโยบายมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  แต่ยังคงมีความเห็นและปฏิกิริยาที่สนองตอบต่อนโยบายที่แตกต่าง
กันไปในสังคม โดยส่วนหนึ่งเห็นว่านโยบายดังกล่าวควรขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพมากกว่าที่
ภาครัฐจะเข้ามาท าหน้าที่ด าเนินการ เนื่องจากภาครัฐมีหน้าที่หลักในการดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลส าหรับ
ประชาชนไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของสังคมเห็นว่า นโยบายดังกล่าวอาจสร้างความ
แตกต่างเหลื่อมล  าในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนไทย อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรในระบบ
บริการสุขภาพ  ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงต้องการหาค าตอบว่า หากพิจารณาเฉพาะในประเด็น
ด้านบริการทางการแพทย์แล้ว การน านโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ
ไปปฏิบัตินั น ควรจะมีธรรมาภิบาลก ากับการด าเนินนโยบายอย่างไร จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ตาม
หลักการแห่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลดความเห็นที่ขัดแย้งในสังคม สร้างการยอมรับร่วมกัน 
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   ใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับการวิจัย 
เชิงส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทย โดย 
มุ่งเป้าการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักการทั ง 6 ของธรรมาภิบาล 2) กระบวนการธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน 3) ธรรมาภิบาลส าหรับนโยบายศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติของประเทศไทย 
 
ผลการศึกษา   จากผู้ตอบแบบส ารวจ 418 ชุดโดยเป็นผู้บริหารนโยบาย 9 ชุด (2.15%) ผู้บริหารโรงพยาบาล/
ผู้บริหารสถานพยาบาล 158 ชุด (37.80%)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 251 ชุด (60.05%) ความเห็นต่อธรรมาภิบาล
พบว่าการด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีตามหลักนิติธรรม ส่วนใหญ่มีความเห็นให้ด าเนินการการปรับปรุง
กฎหมาย (ร้อยละ 64.2) ความเห็นต่อการสร้างเสริมสังคมสุขภาพที่เป็นธรรมส่วนใหญ่ มีความเห็นให้น านโยบายไป
ปฏิบัติโดยหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 59.8) ความเห็นต่อการสร้างสมดุลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เน้น
การสื่อสารสาธารณะของนโยบาย (ร้อยละ 71.6) ความเห็นต่อการคุ้มครองและเยียวยาผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบาย มีความเห็นให้มองการแบ่งปันผลประโยชน์ของนโยบายอย่างเป็นธรรมและควรปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
สถานพยาบาล (ร้อยละ 54.7 และ 45.3 ตามล าดับ) ความเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
นโยบาย ให้เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารนโยบาย (ร้อยละ 59.6) ความเห็นต่อการเสริมสร้างความเสมอภาคโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกระบบบริการ (ร้อยละ 52.2) วิธีการจัดบริการส าหรับ
ชาวต่างชาติ ให้เน้นการจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 46.4) ความเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบ
ข้อมูล มาตรฐานระบบข้อมูลให้เห็นถึงความโปร่งใสของการบริการ (ร้อยละ 59.3) ความเห็นต่อการให้ความส าคัญต่อ



28 45 ปี แพทยสภากับหลักสูตร ปธพ. 1
 

สิทธิประโยชน์ของประชาชนไทย ไม่เห็นด้วยกับการแยกชุดสิทธิประโยชน์ด้านบริการรักษาพยาบาลระหว่างคนไทยกับ
ต่างชาติ (ร้อยละ 55.3) 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ   ข้อเสนอแนะจากการวิจัยส าหรับภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน กล่าวคือ ภาครัฐ
ควรสื่อสารนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของสังคมว่าการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ  
คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้เม่ือเทียบกับคู่แข่ง โดยลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง เพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรค 
นอกจากนั นยังต้องหาวิธีลดผลกระทบในด้านลบให้น้อยลงไป ในขณะที่ภาคเอกชน ควรมีแนวคิดในการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลเอกชนให้มีความก้าวหน้าที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการส่งเสริมกิจการบริการสุขภาพให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายของนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ซึ่งความร่วมมืออย่างมี
ธรรมาภิบาลของภาคส่วนส าคัญทั งสองดังกล่าว จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติของประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของนโยบายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
  

กลุ่มที่ 1

	 นายชวน	หลีกภัย	

	 ศ.นพ.วิรัติ	พาณิชย์พงษ์	

	 นพ.ธเรศ	กรัษนัยรวิวงศ์	

	 นพ.เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	

	 นพ.พินิจ	หิรัญโชติ	

	 นายเสงี่ยม	บุญจันทร์	

นพ.กฤตวิทย์	เลิศอุตสาหกูล	

ศ.นพ.ประวิตร	อัศวานนท์	

นพ.เพชรพงษ์	ก�าจรกิจการ	

ร.อ.นพ.ยงยุทธ	มัยลาภ	

นายนพรัตน์	แย้มเหมือน	

พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์	ล้อทวีสวัสดิ์
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การพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทยสภา: การศึกษาค าพิพากษาศาลปกครอง 
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  

กลุ่มวิชาการที่ 2   
อาจารย์ท่ีปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

 
บทน า   แพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพก าเนิดจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ.2525 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นที่
ส าคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือตามมาตรา 7(1) “ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม" ตาม “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549” 
และ “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ.2548” 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักแห่งการควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลังจากที่แพทยสภาได้วินิจฉัยชี ขาดแล้วจะต้อง
ด าเนินการเป็น “ค าสั่งของแพทยสภา” และแจ้งค าสั่งแพทยสภาตามมาตรา 39 ดังกล่าว ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม (แพทย์) ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษเพ่ือทราบ และให้บันทึกค าสั่งนั นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมด้วย และยังระบุให้เลขาธิการส่งส าเนาค าสั่งแพทยสภาไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี ด้วย (1) คู่กรณี (2) ประธาน
อนุกรรมการสอบสวน และประธานอนุกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง (3) ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผู้ถูกลงโทษ 
 ค าสั่งของแพทยสภาหรือส าเนาค าสั่งของแพทยสภาแล้วแต่กรณีย่อมต้องสร้างความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจใน
ค าร้องเรียนนั นๆ และน ามาซึ่งการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีฝ่ายที่ไม่พึงพอใจ  ทั งนี เป็นไปตามกรอบแห่งกฎหมาย 
คือ “พระราชบัญญัติจัดตั งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคคีทางปกครอง พ .ศ.2542” มาตรา 9 การศึกษาครั งนี เป็น
การศึกษาในสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับ “ค าสั่งของแพทยสภาหรือส าเนาค าสั่งของแพทยสภา” ที่ส่งมายังผู้ถูกร้องเรียน
หรือผู้ร้องเรียนแล้วแต่กรณีจนท าให้เกิดการฟ้องร้องต่อศาลปกครองซึ่งเมื่อถึงชั นศาลจะเกิดเป็น “ประเด็นแห่งกรณี” 
ที่ศาลจะให้ค าวินิจฉัย และ“ค าอธิบาย” หรือ “ความกระจ่างในบางประการ” ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้แพทยสภา 
ใช้เป็นหลักในกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป  
 
วิธีการศึกษาและวิจัย   การศึกษาครั งนี กลุ่มผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1: ศึกษาจาก 
ค าพิพากษาศาลปกครอง ตอนที่ 2: จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจในประเด็นแห่งการด าเนินการของ 
แพทยสภาสอบถามนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 เพ่ือให้เห็นถึงความเข้าใจของ
แพทย์ทั่วไปในประเด็นต่างๆที่ส าคัญ อันจะใช้เป็นหลักในการอธิบายให้กับสมาชิกแพทยสภาได้รับทราบและท าความ
เข้าใจต่อไป โดยเนื อหาแห่งประเด็นแบบสอบถามแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กระบวนการด าเนินการของแพทยสภา 
และกระบวนการด าเนินการของศาลปกครอง 
 
ผลการศึกษา   จากการศึกษาค าพิพากษาศาลปกครองในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งแพทยสภาใน
การพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทย์นั นพบว่าศาลปกครองจะเข้าไปควบคุมตรวจสอบเฉพาะการใช้อ านาจในส่วนที่เป็น 
“ดุลพินิจวินิจฉัย” คือการรับฟังข้อเท็จจริงของแพทยสภาว่าแพทย์ได้กระท าผิดจริงหรือไม่นั นเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ หรือมีการตีความบทบัญญัติกฎหมายและปรับใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริงได้ถูกต้องหรือไม่ โดยศาล  
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จะไม่เข้าไปพิจารณาวินิจฉัยเสียเองว่ากระท าการของแพทย์เช่นนั นเป็นการผิดมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือไม่ แต่ศาล 
จะรับฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากความเห็นของราชวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ประกอบกับความเห็นของคณะอนุกรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน และความเห็นของคณะกรรมการแพทยสภา
ประกอบกัน โดยศาลจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบการใช้อ านาจ “ดุลพินิจตัดสินใจ” ของแพทยสภาในส่วนที่ 
จะตัดสินใจว่าจะลงโทษแพทย์ผู้นั นในโทษสถานใดหรือในระดับโทษใด 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ    แพทยสภาเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ใช้อ านาจทางปกครองอันมีผลผูกพันต่อประชาชน
นั นจะต้องกระท าการโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือจะกระท าการนั นได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้และ
กระท าการไปภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ ถ้าปรากฏว่าการกระท าใดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ย่อม
ถูกควบคุมตรวจสอบได้โดยองค์กรศาล หากก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของประชาชนก็จะต้องรับผิดในทาง
ละเมิดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือปฏิบัติการทางปกครองก็ตาม 
 ศาลปกครอง ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการใช้อ านาจของแพทยสภา ควรมีการแสวงหาข้อเท็จจริง
จากพยานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประกอบการพิจารณานอกเหนือไปจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยและสมาคม
วิชาชีพที่อาจปรากฏอยู่แล้วในส านวนคดีและควรเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญอ่ืนที่มิใช่คนเดียวหรือกลุ่มเดียวกันกับ  
ผู้ท าความเห็นในชั นสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภา ทั งนี  เพ่ือเป็นการรับฟังความเห็นในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์หรือหลักวิชาการแพทย์เฉพาะทางที่มีการศึกษาวิจัย 
ขึ นใหม่ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่ายให้ได้มากท่ีสุด 
  

กลุ่มที่ 2

	 นายแพทยธวัชชัย	ภาสุรกุล

	 พล.อ.ต.พงษ์เดช	พงษ์สุวรรณ

	 รศ.นพ.พันธุ์ศักดิ์	ลักษณบุญส่ง

	 รศ.นพ.วิชัย	วงศ์ชนะภัย

	 นายแพทย์จรูญศักดิ์	นวลแจ่ม

	 รศ.นพ.วิสูตร	ฟองศิริไพบูลย์

นายช�านาญ	ทิพย์ชนวงศ์

นายจเด็จ	ธรรมธัชอารี

นายแพทย์นรินทร์	บุญจงเจริญ

นายแพทย์ดุลย์	ด�ารงศักดิ์

นายจิรชัย	มูลทองโร่ย

นายธนกฤต	จินตวร
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การบริหารจัดการทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  

กลุ่มวิชาการที่ 3  
อาจารย์ท่ีปรึกษา:  พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ 

 
บทน า   ปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง  
และเกิดความรุนแรงเด่นชัดขึ นตั งแต่ปี พ.ศ.2547 ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยุติ ก่อให้เกิดความ
รุนแรงที่ท าให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยด้วยกันจนส่งผลกระทบที่เกิดขึ นกับประเทศไทยในหลายมิติ   
อันได้แก่ ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ความรู้สึกและอารมณ์ของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศโดยรวมและต่อความมั่นคงบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนความเชื่อมั่นของต่างชาติในด้านความม่ันคง
ปลอดภัยของประเทศ 
เรื่องการแพทย์และการสาธารณสุขในปัญหาชายแดนภาคใต้มีบริบทที่แตกต่างออกไปจากปัญหาในด้านอ่ืนๆ กล่าวคือ
บุคลากรทางสาธารณสุขและระบบทางสาธารณสุขได้รับผลจากความรุนแรงน้อยมาก  การศึกษาด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุขเพ่ือให้เกิดการตอบสนองกับประชาชนในพื นที่เพ่ือคุณภาพการรักษาที่ดีขึ นจึงมีความส าคัญเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขและอาจเป็นพื นฐานที่ส าคัญในการท าให้เกิดความสงบสันติสุข
ได้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การศึกษานี มีวัตถุประสงค์ดังนี  

1. เพ่ือศึกษาแนวทางและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพ  

สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการทบทวนจากการศึกษาของคณะท างานต่างๆ ทั ง
ภาครัฐ หน่วยการศึกษา และจากเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทั งข้อมูลทางการแพทย์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขในชายแดนภาคใต้รวมถึงสถิติข้อมูลต่างๆ ที่สามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ร่วมกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ท างานในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ น ามาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอ  
แนวทางการพัฒนาการทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 
ผลการศึกษา   สาเหตุของความรุนแรงเกิดจากความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ของรัฐปัตตานีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรมของประชาชน ความไม่ไว้เนื อเชื่อใจระหว่างกลุ่มคนต่างๆโครงสร้างการจัดการบริหารปกครองไม่สอดคล้อง  
วิถีชีวิตของคนในพื นที่ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ด้านบุคลากรทางแพทย์พบว่ามีภาวะความเครียดจากเหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลขวัญก าลังใจในชีวิต  
และครอบครัวการขาดแคลนบุคลากร ภาระงานที่มากขึ น และต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน     
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ   จากการศึกษาได้วิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี  
 1. การปรับระบบให้บริการทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 2. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลทุกระดับ 
 3. การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ตอบสนองต่อเหตุวิกฤติจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ น 
 4. การพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข จัดสรรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและก าลังใจแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จและความยั่งยืนของงานคือ การรักษาและธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นกลางการยึดหลักมนุษยธรรมของบุคลากรทางการแพทย์และการมีส่วนร่วมและยึดมั่นในหลัก “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  

กลุ่มที่ 3

	 นพ.ประชา	ชยาภัม

	 พล.อ.ต.สุรศักดิ์	โปร่งจันทึก

	 น.อ.ธเนศร์ศักดิ์	วุฒาพิทักษ์

	 นพ.ก�าพล	พลัสสินทร์

	 พ.อ.ธนา	สุรารักษ์

	 น.อ.หญิง	อรมณี	บุนนาค	ร.น.

นายบรรชา	พงศ์อายุกูล

นายวิรัช	เนติธรรมาภิมุข

นายธัชพงศ์	ธรรมพุฒิพงศ์

นพ.อรรคพาสน์	โอวาทตระกูล

น.อ.พัลลภ	สุภากรณ์	ร.น.	

นพ.วิศิษฎ์	อภิสิทธิ์วิทยา	
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ระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับระบบสุขภาพไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  

กลุ่มวิชาการที่ 4 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย 

 
บทน า   ระบบสุขภาพของไทยประกอบด้วยการประกันสุขภาพ 3 ระบบใหญ ่ซึ่งมีพระราชบัญญัติการจัดตั งของตนเอง
ได้แก่  

1. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา  
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553   และประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องมีการริเริ่ม
ด าเนินการมาตั งแต่ พ.ศ. 2523 

2. ระบบประกันสังคมด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
3. ระบบหลักประกันสุขภาพด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

 
การเกิดขึ นของระบบต่างยุคสมัยซึ่งมีความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจและสังคม   ก่อให้เกิดความ  

ไม่เท่าเทียมกันของการใช้สิทธิ ในขณะเดียวกันกับที่รัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ นทุกปีจนอาจเกิด
ภาวะล้มละลายในอนาคตหากไม่เร่งเปล่ียนแปลงแก้ไข การรวมกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN เกิดเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท าให้เกิดเสรีของการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ เงินทุนและแรงงานระหว่างกัน ยิ่งท าให้เกิดความจ าเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งจัดระบบประกันสุขภาพขึ น
ใหม่  

การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการร่วมจ่ายที่มีในประเทศต่างๆ และเพ่ือศึกษาความเห็น  
และความสมัครใจในทางเลือกเกี่ยวกับระบบร่วมจ่ายของคนไทย เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อระบบบริการสุขภาพของไทย  
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   ท าการศึกษาเชิงพรรณนา 2 ขั นตอน ตอนที่ 1 ศึกษาระบบการร่วมจ่ายของประเทศ
ต่างๆ โดยการทบทวนวรรณกรรม ตอนที่ 2 ศึกษาความเห็นและความสมัครใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ 
สุขภาพไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใน 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  

1. กลุ่มภาคประชาสังคม ตัวแทนกลุ่มผู้ป่วยและผู้ใช้บริการสุขภาพ  
2. กลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพทั งภาครัฐและเอกชน  
3. กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย นักวิชาการและนักบริหาร 

3.1 กลุ่มผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย 
3.2 กลุ่มผู้บริหารกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม สวัสดิการ รักษาพยาบาล 
     ข้าราชการ สมาคมประกันสุขภาพ และสมาคมประกันชีวิต  
3.3 กลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
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ผลการศึกษา   จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศที่แม้ว่าจะมีรายได้ประชากรมวลรวมทั งประเทศ  (GDP) สูงกว่า
ประเทศไทย ต่างก็ใช้ระบบร่วมจ่ายในรูปแบบที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ
ทั งสิ นและจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพไทยต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความจ าเป็นที่
จะมีการใช้ระบบร่วมจ่ายในอนาคต 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ   รูปแบบของการร่วมจ่ายที่ควรจะเป็นควรตั งอยู่บนพื นฐานของการเข้าถึงการรักษา 
ขั นพื นฐานได้อย่างเท่าเทียมกันส าหรับประชาชนทั่วประเทศแล้วจัดให้มีการจ่ายเพ่ิมตามรูปแบบและความสามารถใน
การจ่ายที่เหมาะสมซึ่งประชาชนแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิเลือกและตัดสินใจ การด าเนินการโดยการจัดการของรัฐหรือเอกชน
หรือความร่วมมือรัฐร่วมเอกชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่ผู้มีสิทธิมีความพึงพอใจ   โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
ซื อประกันสุขภาพเพ่ิมเติม หรือรูปแบบการร่วมจ่ายบางส่วนเมื่อเข้ารับบริการอ่ืนเป็นต้น 
  

กลุ่มที่ 4

	 พญ.กิติมา	ยุทธวงศ์

	 ภก.จักรชัย	ฉันทโรจน์

	 พญ.ฐิติพร	วงศ์ชัยสุริยะ

	 นพ.ณัฐวุฒิ	ประเสริฐสิริพงศ์

	 คุณฐิติวรรณ	ไสวแสนยากร

	 ภญ.นันทนา	กล�าสมบัติ

พญ.ประชุมพร	บูรณ์เจริญ

คุณพจนา	มาโนช

นพ.เมธี	วงศ์ศิริสุวรรณ

นพ.สุนทร	ศรีทา

คุณอุดม	ไพรเกษตร

นพ.ณรงค์ฤทธิ์	มัศยาอานนท์
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแพทย์ภาคเอกชนในการตัดสินใจไปท างานในประเทศ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1 
กลุ่มวิชาการที่ 5 

อาจารย์ท่ีปรึกษา:  ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  ค  าช ู
  
บทน า   กลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะท าให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี (Free Flow) ใน 
5 สาขา คือ 1.สินค้า 2.การลงทุน 3.เงินทุน 4.บริการในสาขาบริการที่เร่งรัด (Priority Sectors) ได้แก่ โทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์ สุขภาพ ท่องเที่ยว และการบิน และ 5.กลุ่มแรงงานฝีมือใน 7 สาขาวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงแพทย์ด้วย 
การศึกษาครั งนี เพ่ือศึกษาถึงแนวโน้มที่แพทย์ภาคเอกชนในไทยจะตัดสินใจไปท างานในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของแพทย์ภาคเอกชนในการไปท างานในประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อมีการเปิดเสรีในปี พ.ศ. 2558  
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแพทย์ที่ท างาน
เต็มเวลาในโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 659 คน ครอบคลุม 22 โรงพยาบาล  โดยมีสมมติฐานของการวิจัยคือปัจจัย
ทางด้านบุคคล เศรษฐกิจ  ครอบครัว  และสภาพแวดล้อมในการท างานและโรงพยาบาล  เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของแพทย์เอกชนในการไปท างานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์อัตราร้อยละของ
ปัจจัยด้านต่างที่มีผลต่อการตัดสินใจของแพทย์ 
 
ผลการศึกษา   จากผลการศึกษาพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างแพทย์ในภาคเอกชนเพียงร้อยละ 4.55  ของกลุ่มตัวอย่างทั งหมด
ที่สนใจจะไปท างานประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแน่นอน เมื่อมีการเปิดเสรี ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
54.17 ของกลุ่มตัวอย่างทั งหมด ยังไม่แน่ใจว่าจะไปท างานหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 41.27 เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจจะไป
ท างานอย่างแน่นอน โดยร้อยละ 65.25 ของกลุ่มตัวอย่างแพทย์ที่สนใจไปท างานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  สนใจไปท างานที่ประเทศสิงคโปร์มากที่สุด และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท างานใน
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับมากพบว่าได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานและโรงพยาบาล ปัจจัย
ด้านบุคคลและปัจจัยทางด้านครอบครัว ขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความส าคัญในล าดับรองลงมาตามล าดับ 
นอกจากนี จากการศึกษายังพบว่า อายุและสาขาความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของแพทย์ ท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของแพทย์แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยด้านบุคคลและครอบครัวมีอิทธิพลท าให้ประเทศที่แพทย์เลือกไปท างาน
แตกต่างกัน  ขณะที่ไม่มีปัจจัยด้านใดเลยที่ท าให้การตัดสินใจไปท างานของแพทย์แตกต่างกัน 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ    เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างานและโรงพยาบาล บุคคลและครอบครัวเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของแพทย์ในการไปท างานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังจาก
การเปิดเสรี  ดังนั นจึงควรมีนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ไทยยังคงท างานในประเทศ โดยให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทั งสาม โดยเฉพาะในเรื่องสภาพแวดล้อมการท างานและโรงพยาบาล เช่น ความสะดวกในการเดินทาง ความเสี่ยงใน
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การถูกฟ้องร้อง สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น การออกนโยบายดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยป้องกันการเคลื่อนย้าย
ของแพทย์ไทยออกไปท างานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ 
เมื่อมีการเปิดเสรี  ในปี พ.ศ.2558 และควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปท างานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของความสะดวกในการเดินทาง และการใช้ชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับประกอบการตัดสินใจของแพทย์ 
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บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  

กลุ่มวิชาการที ่6 
อาจารย์ท่ีปรึกษา:  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิณ  เกชาคุปต์ 

 
บทน า   สถานการณ์ต่างๆ ทั งการเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สถานะสุขภาพของ
ประชากรภายในประเทศ ตลอดจนการท่ีประเทศไทยถูกจัดอันดับในด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มไม่ดีขึ น จากสถิติในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมารายจ่ายเพ่ือสุขภาพของประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว โดยเพ่ิมขึ นจากมูลค่า 25.315 
ล้านบาท ใน พ.ศ. 2523 เพ่ิมเป็น 257.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2539 และเป็นมูลค่า 588.154  ล้านบาท ใน พ.ศ. 2551 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ นถึงกว่า 20 เท่า หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวประชากร เพ่ิมขึ นจาก 545 บาทใน พ.ศ. 2523 เพ่ิมเป็น 
4,307 บาท ในปี พ.ศ. 2539 และเป็น 9,304 บาท ใน พ.ศ. 2551 หรือเพ่ิมขึ นเกือบ 17 เท่าในมูลค่าปัจจุบัน รายจ่าย
สุขภาพจะเพ่ิมขึ นจากร้อยละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศใน พ .ศ. 2523 เป็นร้อยละ 5.43 ในปี  
พ.ศ. 2539 และเป็นร้อยละ 6.48 ใน พ.ศ. 2551 โดยมีอัตราที่เร็วกว่าการเพ่ิมของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ทั งนี หากปล่อยให้สถานการณ์ในระบบสุขภาพเป็นไปดังที่กล่าวมาแล้ว จะส่งผลให้งบประมาณของประเทศที่ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนเพ่ิมสูงขึ นเป็นเงาตามตัว แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ประจักษ์ชัดตามเป้าหมาย ซึ่งอาจสะท้อนถึงการ 
ขาดประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการ 
 กระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชน หากยังคงท างานในรูปแบบที่
เป็นอยู่ ไม่ตื่นตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ก็เปรียบเสมือนว่ากระทรวงสาธารณสุขก าลังก้าวถอยหลัง หรือก้าว 
ย่ าอยู่กับที่ และหากปล่อยให้เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจส่งผลให้ปัญหาสถานสุขภาพของประชาชนไทยทวีความรุนแรงยิ่งขึ น 
ดังนั นการที่กระทรวงสาธารณสุขจะก้าวเดินต่อไป การก าหนดนโยบายในการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นประเด็นที่ต้องให้
ความส าคัญ ที่จะท าให้หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการคิดและท าภายใต้หลักการ  
ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสีย ต่างคนต่างดีขึ น ส าหรับการปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขประเด็นที่ต้องให้
ความส าคัญคือบทบาทในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้ านสุขภาพของประเทศ ในรูปของคณะกรรมการ
ระดับชาติ ท างานภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพแห่งชาติ” (National Health 
Policy and Strategy) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่เป็นเลขาคณะกรรมการ 
โดยกระทรวงสาธารณสุขต้องท าหน้าที่เป็น National Health Authority ให้มีความชัดเจน ใช้อ านาจผ่านเครื่องมือ 
ที่ส าคัญๆ เช่น อ านาจทางกฎหมาย งบประมาณ อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ กติกา 
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Documentary Review) และการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวมถึง
การสัมภาษณ์ ผู้ที่เก่ียวข้องที่แสดงบทบาทในการบริหารจัดการในระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการศึกษา   ภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขต้องใช้ความสนใจที่จะพัฒนา วางบทบาทและกลไกด้านบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 1) การเงินการคลัง นับเป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ 2) ระบบก าลังคนที่มีการจัดท าแผน
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ยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ ทั งการผลิต การกระจาย การพัฒนาตลอดจนการธ ารงรักษาไว้ในระบบ 3) ระบบ
ข้อมูลสุขภาพ เพ่ือสามารถรวมข้อมูลด้านสุขภาพและใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย รวมถึง
บทบาทที่เป็นบทบาทหลักของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจกล่าวว่าเป็นระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) ระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อให้มีการจัดการบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีทุกภาพส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมก าหนดทิศทาง ขอบเขต มาตรฐานและเป็นบทบาทที่กระทรวงสาธารณสุขต้องมีการทบทวนหรือปรับ 
ลดบทบาทลง 2) ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือก าหนดทิศทาง แนวทางการจัดการโดยการประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทุกภาคี ทั งภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดยเน้นประเด็นส าคัญที่ต้องให้ความสนใจคือ “เรื่องของ
สุขภาพเป็นเรื่องของคนไทยทุกคน” 3) ระบบการควบคุมและป้องกันโรค มีการก าหนดนโยบายป้องกันและควบคุมโรค
ของประเทศ กฎหมาย มาตรการ พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ 4) ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทั งวงจร 
พัฒนากฎหมาย ข้อบังคับ ก าหนดมาตรฐานต่างๆ 
 ทั งนี นอกจากบทบาทที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีบทบาทที่เป็นระบบสนับสนุนในการด าเนินงานประกอบด้วย  
1) การควบคุมก ากับกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการก าหนดนโยบาย และต้องสามารถเสนอความเห็นต่อรัฐบาล 
เพ่ือให้ความส าคัญและจูงใจโดยกฎหมายเป็นเครื่องมือเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
ต้องมีบทบาทของการเป็นแกนประสานภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางวิจัยด้านสุขภาพ การพัฒนา 
องค์ความรู้ ตลอดร่วมมือกันสร้างความรู้ และการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) การด าเนินงานด้านสุขภาพ
ระหว่างประเทศ บทบาทตัวแทนประเทศไทยในฐานะผู้น าด้านสุขภาพในเวทีโลก ก าหนดจุดยืน ทิศทางนโยบาย
สาธารณสุขระหว่างประเทศ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั งสร้างความเป็นธรรมและความผาสุกให้เกิด
ขึ นกับประชาชน การแสดงมีทั งบทบาทหลักที่ต้องเป็นผู้ผลักดัน และบทบาทในฐานะผู้ประสาน และมีคณะกรรมการ  
ชุดต่างๆ เกิดขึ นหลายคณะ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการแต่ละชุดจะต้องมีการท างานร่วมกันในทุกทิศทาง เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ ภายใต้การก ากับของคณะกรรมาการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพแห่งชาติ 
(National Health Policy and Strategy) 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ    การปรับเปล่ียนบทบาทดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม อาจกระทบต่อโครงสร้างของ 
บางหน่วยงานอาจจ าเป็นต้องแก้กฎหมายบางส่วน แต่ทั งนี ย่อมเกิดผลดีต่อประเทศและประชาชนในภาพรวม ซึ่งต้อง
เริ่มจากส่วนที่เป็นอ านาจของกระทรวงสาธารณสุขก่อน จะถือเป็นก้าวแรกที่ส าคัญ และน ามาซึ่งการเป็นตัวอย่างให้
กระทรวงต่างๆ รวมถึงรัฐบาลลุกขึ นมาพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐ 
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กลุ่มที่ 6

	 พ.อ.กิฎาพล	วัฒนกูล

	 นายค�ารณ	ไชยศิริ

	 นางจารุณี	จันทร์เพชร

	 นายชลน่าน	ศรีแก้ว

	 นายชัชรินทร์	ปิ่นสุวรรณ

	 นายชัยรัตน์	เวชพานิช

นายโชคชัย	ลีโทชวลิต

นายถวัลย์	พบลาภ

นายพิศิษฐ์	ศรีประเสริฐ

ศ.(พิเศษ)ไพจิตร	ปวะบุตร

นายสมเกียรติ	ข�านุรักษ์

นางสุพัชรี	มีครุฑ
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การเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนส าหรับบริการสาธารณสุขของประเทศไทย:  
กรณีศึกษาการเพิ่มบริการเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ 

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  
กลุ่มวิชาการที่  7 

อาจารย์ท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  รัฐอมฤต 
 
บทน า   การรับรองสิทธิของประชาชนในการได้รับการบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานใน
รัฐธรรมนูญควบคู่กับการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ .ศ. 2545 ท าให้ประชาชนได้รับสิทธิการบริการ
ทางสาธารณสุขที่ทั่วถึงมากขึ น อย่างไรก็ตามมีประเด็นปัญหาส าคัญเชิงโครงสร้างสองประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างเป็นระบบและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น ปัญหาประการแรก ได้แก่ ขีดจ ากัดของโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการทางสาธารณสุขของภาครัฐ โดยทั่วไป โดยมีประเด็นข้อจ ากัดทั งด้านปริมาณเตียงในการให้บริ การผู้ป่วยใน
และการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ปัญหาประการที่สอง ได้แก่ ความเหลื่อมล  าของขีดความสามารถใน
การให้บริการระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุขของภาครัฐในส่วนกลาง ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
หน่วยบริการสาธารณสุขในต่างจังหวัดซึ่งปัญหาทั งสองประการท าให้สิทธิของประชาชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
ในการได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน และได้มาตรฐานยังไม่ได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ การให้เอกชน  
ร่วมลงทุนในการให้บริการสาธารณสุขของภาครัฐถือเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทยที่พ่ึงพิงการใช้งบประมาณแผ่นดิน
เป็นหลักในการจัดท าและขยายบริการโดยเฉพาะที่ปรากฏในรูปแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามใน
ต่างประเทศมีตัวอย่างการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในการให้บริการสาธารณสุขอย่างแพร่หลาย เช่น ในกรณี
ประเทศสหราชอาณาจักรที่ได้ใช้รูปแบบ Private Finance Initiatives เพ่ือท าสัญญาระหว่างรัฐและเอกชนโดยเอกชน
จะมีหน้าที่ระดมทุน ออกแบบ ก่อสร้าง บริการและบ ารุงรักษาโรงพยาบาลในเขตพื นที่ที่ก าหนดตามสัญญา ซึ่งในกรณี
ของประเทศไทยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการด้านสังคม เช่น การสาธารณสุข ยังถือเป็นเรื่องใหม่และยัง  
ขาดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนรองรับซึ่งท าให้เกิดประเด็นปัญหาประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และธรรมาภิบาลในการด าเนินการ 
 รายงานฉบับนี เสนอทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy Alternative / Option) ในการแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดด้าน
การให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขของภาครัฐและความเหลื่อมล  าของมาตรฐานการให้บริ การระหว่างหน่วย
บริการสาธารณสุขในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการใช้นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในการให้บริการภาครัฐ 
(Public Private Partnership) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระงบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง 
บ ารุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้านสาธารณสุข ท าให้เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการได้
ครอบคลุมเขตพื นที่และยกระดับความเท่าเทียมของบริการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะผู้ศึกษาเสนอให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในการให้บริการทางสาธารณสุขในรูปแบบการ
ให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเน้นกรณีเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการวินิจฉัยโรค เช่น 
เครื่อง Magnetic Resonance Imaging (MRI) หรือเครื่อง Computed Tomography Scan (CT Scan) ซึ่งอุปกรณ์
หรือเครื่องมือดังกล่าวมีราคาแพง ต้องใช้บุคลากรที่มีความช านาญและต้นทุนในการบ ารุงรักษาท่ีสูง  
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ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   เป็นการศึกษาแบบพรรณนาเชิงคุณภาพโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
เอกสารผลงานวิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ  และ 
ใช้กรณีศึกษา กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ นจริงของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มี
ความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดท าบริการ MRI เป็นการศึกษา 
 
ผลการศึกษา   การที่ภาครัฐจะให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนโดยจัดท าบริการดังกล่าวในสถานบริการสาธารณสุขของ
ภาครัฐนั น จะก่อให้เกิดประโยชน์สองประการ คือ ประการแรกจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่จ าเป็นต้อง  
ถูกส่งตัว (Refer) เพ่ือให้ใช้บริการของเอกชนและโดยท่ีการร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นการด าเนินการผ่านสัญญา ดังนั น
ภาครัฐยังสามารถก าหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสมจากเอกชนผู้ร่วมลงทุนด้วย  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ   การให้บริการเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ในรูปแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในทาง
ปฏิบัติได้เกิดขึ นแล้วในโรงพยาบาลของรัฐบางแห่ง แต่ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางในการคัดเลือกและท า
สัญญากับเอกชน คณะผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี  

ภาครัฐต้องเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการร่วมทุนในโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าหนึ่งพันล้านบาทซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของการให้บริการ
เครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ และเร่งรัดการจัดท านโยบายที่ชัดเจน ตลอดจนแนวทางการร่วมทุนเพ่ือรองรับโครงการ
เหล่านี  
หน่วยงานที่มีบทบาทในด้านนโยบายสาธารณสุขโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขควรส ารวจความต้องการของ
โรงพยาบาลของภาครัฐในการใช้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรคให้กับประชาชนและก าหนดแนวทางการร่วมลงทุน
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีการแข่งขันท่ีเสรีและเป็นธรรม 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลการร่วมลงทุน ซึ่งได้แก่ กระทรวงการคลังจะต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดท าโครงการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

กลุ่มที่ 7

	 นายชาญณรงค์	เตชะอังกูร

	 นายทรงภูมิ	สรรไพโรจน์

	 นายประดิษฐ์	ภัทรประสิทธิ์

	 นายพจน์	ธีรคุปต์

	 นายมานิต	นิธิประธีป

	 นางวรรษมล	เพ็งดิษฐ์

นางสาววันเพ็ญ	ธนธรมสิริ

นายวีระศักดิ์	จรัสชัยศรี

นายเสรี	นนทสูติ

นายอดิศร	ภัทราดูลย์

นายอภิสิทธิ์	ฉัตรทนานนท์
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แนวทางการจัดการบริบาลสุขภาพแบบเอกชนในโรงพยาบาลของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลตติยภูม ิ

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  
กลุ่มวิชาการที่ 8 

อาจารย์ท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรียา  โตสงวน 
 
บทน า   การปรับรูปแบบระบบบริบาลสุขภาพขององค์กรภาครัฐในประเทศพัฒนาแล้วทางซีกโลกตะวันตกและ
ออสเตรเลียได้เริ่มมานานกว่า 50 ปี ในประเทศก าลังพัฒนาในแถบเอเชีย อาฟริกา และอเมริกาใต้การปรับโฉมระบบ
บริบาลสุขภาพขององค์กรภาครัฐเริ่มด าเนินการมาประมาณ 20 ปี รูปแบบที่มีการปรับปรุงมี 5 กลุ่ม ได้แก่  
1.การเปลี่ยนเป็นองค์กรอิสระ (Autonomous Organization) ในการก ากับของรัฐ 2.การปรับระบบบริการภายใน
องค์กรภาครัฐ (Corporatization) 3.การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-Private-Partnership) 4.การ 
ถ่ายโอนกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน (Privatization) และ 5.แบบผสมผสานมากกว่าหนึ่งแนวทาง (Mixed 
Delivery System) 
 ในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงระบบบริการขององค์กรบริบาลภาครัฐเริ่มต้นมาประมาณ 20 ปี เดิมเป็นการ
ปรับระบบบริการภายในองค์กรภาครัฐด้วยการเปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ เมื่อระบบบริการ
ภาคเอกชนมีการขยายตัวมากขึ นปัญหาการลาออกของแพทย์ในภาครัฐมากขึ น ข้อจ ากัดในระบบงบประมาณมีมากขึ น
เป็นแรงผลักดันให้องค์กรบริบาลสุขภาพภาครัฐมีการปรับโฉมและรูปแบบระบบบริการและการด าเนินการมากขึ น 
การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการปรับเปลี่ยนระบบบริบาลสุขภาพภาครัฐที่มีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
และธรรมาภิบาลในระบบบริบาลแบบเอกชนที่มีในองค์กรภาครัฐ  
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   ด าเนินการศึกษาเชิงพรรณนา 3 ขั นตอน โดยขั นตอนที่ 1 การค้นคว้าจากวารสาร 
ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขั นตอนที่ 2 การใช้แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารในองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิซึ่งการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และการสอบถามของนักศึกษา
หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารทางการแพทย์
ระดับกลางและระดับสูงทั งภาครัฐและภาคเอกชน และขั นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์กลุ่มเจาะจงซึ่งเลือกจากกลุ่มองค์กร
ภาครัฐซึ่งมีระบบบริบาลสุขภาพแบบเอกชนหลากหลาย 
 
ผลการศึกษา   ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้งบประมาณจากรายรับจากการรักษาพยาบาลใน
การบริหารจัดการมากกว่างบประมาณจากรัฐบาลซึ่งไม่เพียงพอและประสบปัญหาบุคลากร โดยเฉพาะพยาบาลมี
จ านวนน้อยกว่าภาระงาน จึงจ าเป็นต้องเปิดมีการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก การผ่าตัด การตรวจทางห้องปฏิบัติ การ
พิเศษ นอกเวลาราชการ โดยใช้สถานที่มีอยู่เดิม ครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามจัดสถานที่บริการหรือ  
มีอาคารบริการเป็นการเฉพาะ มีเพียงแห่งเดียวที่มีการสร้างโรงพยาบาลใหม่แยกจากโรงพยาบาลเดิม 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามต่อนักศึกษาในหลักสูตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์มีความเห็นว่า การ
ที่โรงพยาบาลของรัฐมีระบบ/หน่วยงานบริบาลแบบเอกชนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นการชอบธรรมร้อยละ 85.71 และ 
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เห็นด้วยว่าผู้ป่วยที่เลือกเข้ารับบริการในหน่วยบริบาลแบบเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั งหมด ร้อยละ 75.51 หรือ 
เสียส่วนที่เกินไปจากค่าใช้จ่ายในระบบปกติ ร้อยละ 79.59 โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องมีการก าหนดเพดานและ
การควบคุมค่ารักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 83.67) 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงพบว่าองค์กรภาครัฐมีการจัดระบบบริบาลสุขภาพแบบผสมผสาน ส่วน
ใหญ่เป็นการปรับระบบบริการภายในองค์กรภาครัฐ (Corporatization) โดยการมีระบบบริการผู้ป่วยแบบพิเศษ 
นอกเวลาราชการทั งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การบริการผู้ป่วยแบบพิเศษนอกเวลาราชการ โดยบุคลากรในองค์กรที่
ปฏิบัติงานในเวลาราชการเกินเกณฑ์ขั นต่ า หรือการมีโรงพยาบาลที่ด าเนินการแบบเอกชนในบริเวณเดียวกันหรือ
ใกล้ เคียงกับโรงพยาบาลปกติขององค์กรภาครั ฐ  นอกจากนี ยั งมีการ่ วมมือระหว่ างภาครั ฐกับ เอกชน  
(Public-Private-Partnership) ในบางส่วนของระบบบริการขององค์กร เช่น ระบบห้องปฏิบัติการ ระบบดูแลความ
ปลอดภัย ระบบดูแลความสะอาด เป็นต้น  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ   วัตถุประสงค์หลักท่ีองค์กรด าเนินการระบบบริบาลสุขภาพแบบเอกชนในองค์กรภาครัฐคือ  
ต้องรักษาบุคลากรให้อยู่ในระบบ เพ่ือให้มีรายได้บางส่วนมาทดแทนระบบบริการภาครัฐปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาขาดทุนและเพ่ือให้สามารถมีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีต้อง ใช้งบประมาณสูง
โครงสร้างการบริหารแม้ว่ามหาวิทยาลัยบางส่วนเป็นองค์กรในก ากับของรัฐแล้ว แต่ทุกองค์กรที่ด าเนินการระบบ
บริบาลสุขภาพแบบเอกชนยังมีคณะกรรมการระดับคณะและมหาวิทยาลัยควบคุมก ากับการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 
ปัญหาส าคัญของการด าเนินการระบบบริการสุขภาพแบบเอกชนในองค์กรภาครัฐคือ การที่บุคลากรภายในองค์กรไม่
เข้าใจเกิดแรงต้านการริเริ่มโครงการ แต่เมื่อเร่ิมด าเนินการไปแล้วส่วนใหญ่พบการบริการในระบบปกติไม่ลดลงหรือ
กลับเพ่ิมขึ น คุณภาพของระบบบริการปกติไม่ลดลงหรือพบว่าบางส่วนดีขึ น สามารถลดการลาออกของบุคลากรสาย
แพทย์ได้ ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าระบบบริการส่วนเอกชนเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการอย่างยิ่ง  แต่ต้อง
ติดตามก ากับในเชิงระบบและยึดหลักธรรมาภิบาลโดยให้ความส าคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
รอบด้าน 
  

กลุ่มที่ 8

	 พล.อ.ท.นพ.ชูพันธ์	ชาญสมร

	 พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย	สิมะโรจน์

	 พ.อ.นพ.โชคชัย	ขวัญพิชิต

	 นพ.องอาจ	เลิศขจรสิน

	 นพ.เอกวีร์	ศรีปริวุฒิ

	 นางอรชร	อิงคตานุวัฒน์

รศ.พญ.กันยิกา	ช�านิประศาสน์

รศ.นพ.บุญส่ง	พัจนสุนทร

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์	ยุกตะนันทน์

รศ.นพ.ชัยวัฒน์	บ�ารุงกิจ

รศ.นพ.พงษ์รักษ์	ศรีบัณฑิตมงคล

นพ.สมยศ	โล่ห์จินดาพงศ์
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบหลักประกันสุขภาพไทย 
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  

กลุ่มวิชาการที่ 9 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล 

 
บทน า ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพประชากรจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545  ขึ น จนถึงปี พ.ศ. 2555 ประชาชนชาวไทยมีหลักประกันสุขภาพมาครบ 10 ปีแล้ว  
แต่ปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวไทยยังไม่ได้รับการแก้ไข จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ นทุ กปี ซึ่งอาจจะเกิดจากการ 
ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารระบบสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ .ศ. 2545 
คณะผู้วิจัยมีความสนใจในประเด็นการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ .ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการมีส่วนร่วม 
รวมทั งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารระบบสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545  
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   การศึกษานี เป็นวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้รับบริการ จ านวน 692 คน ผู้ให้บริการ จ านวน 633 คนและผู้บริหาร จ านวน 71 คน 
ในสถานพยาบาล รวม 11 แห่ง       
 
ผลการศึกษา   พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ หรือผู้บริหาร มีส่วนร่วมน้อยมาก หรือ  
ไม่เคยมีส่วนร่วมเลยในทุกระดับของการมีส่วนร่วม ตั งแต่ระดับของการรับรู้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การ
ปรึกษาหารือ การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมติดตามตรวจสอบ และการควบคุมก ากับนโยบาย  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ   ควรจัดให้มีระบบตัวแทนที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับให้เข้าไปมีส่วนร่วม 
โดยเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วม  รวมทั งการกระจายข้อมูลผ่านช่องทางอ่ืน หรือตัวแทนกลุ่มให้มากขึ น ควรมีการ
ประเมิน ความเพียงพอของจ านวนผู้มีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจ รวมทั งศักยภาพพื นฐานของกลุ่มตัวแทนที่เข้าไป
มีส่วนร่วม ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางของการบริหารโรงพยาบาล ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545  พบว่า ประสบความส าเร็จอย่างมากในแง่การเข้าถึงบริการของประชาชน 
พร้อมๆ กับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ น ในขณะที่จ านวนบุคลากรเพ่ิมน้อยมาก ปัญหาการจัดสรรและความเพียงพอของ
งบประมาณ ดังนั นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับผู้บริหารจึงมีข้อเสนอแนะให้ทบทวน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545 ใหม่  โดยเฉพาะในประเด็น การร่วมจ่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
รวมทั งทบทวนบทบาท สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขให้ชัดเจน 
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กลุ่มที่ 9

	 นายณรงค์	ธาดาเดช

	 นายสิทธิชัย	กุลพรศิริกุล

	 นางสาวสมบัติ	ชุติมานุกูล

	 นางภัทรา	อังสุวรรณ

	 นางฤทัย	วรรธนวินิจ

	 นางสาววนิดา	สาดตระกูลวัฒนา

นายจีรศักดิ์	สุคนธชาติ

นางสาวสุรนุช	ธงศิลา

นางสาวนฤมล	มาตยากูร

นางวรางคณา	ทองค�าใส

นายกิตติโชติ	ตั้งกิตติถาวร

นางชนิญญา	พัฒนศักดิ์ภิญโญ	
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การศึกษาด้านอัตราก าลังแพทย์และพยาบาล: นโยบายและแนวทางแก้ไข 
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุน่ที ่1  

กลุ่มวิชาการที่ 10 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: ดร.ดนัย เทียนพุฒ 

 
บทน า   5 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข มีการกระจายและ
ยกระดับหน่วยให้บริการทางการแพทย์ออกไปอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ครอบคลุมพื นที่ทั งประเทศพร้อมกับปัญหาการ  
ขาดแคลนก าลังคนทั งแพทย์และพยาบาล ปัญหาการกระจายตัวของแพทย์ การลาออกของพยาบาล การขยายระบบ
บริการสุขภาพถ้วนหน้าใน 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้ปริมาณผู้รับบริการมากขึ นโดยอัตราก าลังของบุคลากรเพ่ิมน้อยกว่าการ
ขยายตัวของระบบบริการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงในการท างาน ปัญหาการ  
ขาดแคลนบุคลากรทั งแพทย์และพยาบาลซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการดูแลสุขภาพของคนไทย ควรที่จะศึกษา
สภาพปัญหาก าลังคนในปัจจุบันของแพทย์และพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ อย่างเป็นระบบของประเทศไทย  
เพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลังและปัญหาที่แท้จริงของแพทย์และพยาบาลในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย พร้อมทั ง
ปัญหาในระดับปฏิบัติการ เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการธ ารงรักษาแพทย์และพยาบาลให้อยู่ในระบบ
บริการสุขภาพ    
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย   การศึกษาครั งนี ประกอบด้วย 
 1. การสืบค้นข้อมูลที่ได้การจัดเก็บอย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้ จากองค์กรที่รับผิดชอบในการขึ นทะเบียน 
แพทย์และพยาบาล ได้แก่ แพทยสภาและสภาการพยาบาล ข้อมูลการกระจายบุคลากรจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดย
กระทรวงสาธารณสุข การส ารวจข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ และฐานข้อมูลจาก WHO  
 2.  ศึกษาระบบที่ใช้ในการประเมินก าลังคนที่ต้องการในการให้บริการทางสุขภาพ ระบบอุปสงค์และอุปทาน 
รูปแบบและวิธีการหาคู่เทียบระหว่างประเทศ 
 3. การค้นหาข้อมูลในการปฏิบัติจริงของหน่วยปฏิบัติงานในระดับโรงพยาบาล ทั งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการด าเนินการของโรงพยาบาลกับอัตราก าลังด้านแพทย์และพยาบาล 
 4. ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพทุกสังกัดทั งกระทรวงสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย กองทัพ และเอกชน เพ่ือศึกษานโยบาย แนวทางและกระบวนการธ ารงรักษาบุคลากรแพทย์และพยาบาล
ให้อยู่ในระบบ 
 
ผลการศึกษา   ข้อมูลล่าสุดจากแพทยสภาในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีแพทย์ไทยปฏิบัติงานในประเทศไทยที่ติดต่อได้ 
41,078 คน ในจ านวนนี  17,164 คน ปฏิบัติงานในกรุงเทพ 23,914 คน ปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ส่วนมากมีอายุ 
อยู่ในช่วง 31-40 ปี เทียบเป็นสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,655 คน ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือการกระจายของ
แพทย์ไม่สม่ าเสมอกันทั งประเทศ โดยมีความหนาแน่นของแพทย์มากที่สุดในกรุงเทพที่ 1:1,052 และน้อยที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ที่ 1:4,947 ซึ่งความแตกต่างนี เป็นความจริงอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปัจจุบันได้มีการเพ่ิม
สถาบันที่สามารถผลิตแพทย์ได้มากถึง 22 แห่ง และจะมีแพทย์จบใหม่เพ่ิมมากถึงประมาณปีละ 2,800 คน  
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ประเทศไทยในปี พ.ศ.2553 มีพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 159,116 คน ในจ านวนนี เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย
บริการประมาณร้อยละ 85 หรือ 131,848 คน คิดเป็นอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร 1: 459 แม้ว่าจะมีการผลิตเพ่ิม
จากปีละ 6,000 คน เป็นปีละ 7,000-8,500 คนก็ตาม แต่ปัญหาความขาดแคลนก็ยังคงอยู่จากสาเหตุส าคัญคือ ความ
ต้องการพยาบาลเพิ่มขึ นจากนโยบายสาธารณสุขที่การขยายบริการสุขภาพในทุกระดับ ทั งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ จ านวนผู้ใช้บริการสุขภาพเพ่ิมขึ น การขาดหลักประกันในการประกอบวิชาชีพ ไม่มีต าแหน่งว่างให้บรรจุเป็น
ข้าราชการ ไมม่ีความชัดเจนในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผลตอบแทนอยู่ในระดับต่ ากว่าภาคเอกชน โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่และกรุงเทพฯและปริมณฑล ท าให้เกิดการลาออกจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข  
ไปหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ   บุคลากรกลุ่มแพทย์ปัญหาหลักคือ การกระจายตัวของแพทย์ เสนอให้มีการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน และการเพ่ิมค่าตอบแทนแพทย์โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส 
มีส่วนร่วม 

ประเด็นการขาดแคลนพยาบาล ควรด าเนินการด้วย 1) การเพ่ิมก าลังการผลิตโดยยึดการรักษาระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน  2) สภาการพยาบาลควรจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพการขาดแคลนใน
ปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั งสถาบันร่วมผลิต ผู้ใช้ และผู้รับบริการ การคาดการณ์อนาคตและ
วิเคราะห์ความต้องการพยาบาลเฉพาะทางในอนาคต ส่งเสริม ช่วยเหลือ ร่วมมือ สนับสนุนให้เอกชนร่วมผลิตอย่างเป็น
ระบบ  3)  การเพ่ิมค่าตอบแทนพยาบาลในระดับต่างๆ โดยจัดระบบเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพยาบาลที่  
ขึ นปฏิบัติการเป็นเวรตามความยุ่งยากซับซ้อน ความหนักเบาของงาน มีความเป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
รวมทั งพยาบาลที่รับผิดชอบงานที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะทาง  4) การปฏิรูปกระบวนการการท างาน โดยจัดกรอบการ
ท างานของพยาบาลให้อยู่ในเนื องานการพยาบาลผู้ป่วยเป็นส าคัญ  5) ระบบสวัสดิการและที่พักอาศัย เป็นต้น 

กลุ่มที่ 10

	 รศ.พญ.ฐิติมา	ชินะโชติ	

	 ภก.จิรศาสตร์	ไชยเลิศ

	 นายเฉลิมกุล	อภิบุณโยภาส

	 พญ.ปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ

	 นางประกายทิพย์	เหล่าประเสริฐ

	 พญ.ผุสดี	ธรรมานวัตร์

รศ.ดร.ฟองค�า	ติลกสกุลชัย

พล.อ.ท.นพ.วศิษิฐ์	ดสิุตนานนท์

นางสาวสมสุณีย์	ดวงแข

นายสมหวัง	เตชะอินทรวงศ์

นายสุรสิทธิ์	วงศ์วิทยานันท์

ผศ.ดร.มยุรี	นิรัตธราดร	
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คํานําหนา ชื่อ   นามสกุลนามสกุลนามสกุล ตําแหนงงานปจจุบันปจจุบันปจจุบัน

1 นพ. กฤตวิทย เลิศอุตสาหกูล
รองประธานคณะผูบริหารและผูอํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
สํานักผูบริหาร ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ

2 พญ. กันยิกา ชํานิประศาสน
รองคณบดีฝายการคลังและการบริหาร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3 นพ. กําพล พลัสสินทร ผูอํานวยการฝายแพทย โรงพยาบาลจุฬารัตน

4 พ.อ.นพ. กิฎาพล วัฒนกูล
ผูอํานวยการกองสงเสริมสุขภาพฯ กองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรมปองกัน
กรมแพทยทหารบก กระทรวงกลาโหม

5 นพ. กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

6 พญ. กิติมา ยุทธวงศ
ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ
(PReMA)

7 นพ. คํารณ ไชยศิริ
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักตรวจราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

8 นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

9 นพ. จรูญศักดิ์ นวลแจม
หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

10 ภก. จักรชัย ฉันทโรจน
ประธานกรรมการ บริษัท ดีแลนด ดีเวลอปเมนท จํากัด, 
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา, 
อนุรรมาธิกรรมตรวจสอบสัญญาการทาอากาศยานไทย วุฒสิภา

11 นาง จารุณี จันทรเพชร
นักวิเคราะหนโยบาย และแผน ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12 นพ. จิตจําลอง หะริณสุต
รองผูอํานวยกาโรงพยาบาล ฝายบริหารโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

13 นาย จิรชัย มูลทองโรย เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

14 ภก. จิรศาสตร ไชยเลิศ
ผูอํานวยการธุรกิจ ฝายบริหารและการตลาด แผนกเครื่องมือแพทย
บริษัท Neopharm จํากัด

15 นาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

16 นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผูอํานวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี

17 พญ. ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นายแพทยเชี่ยวชาญ กลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

18 นพ. ชลนาน ศรีแกว
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข, 
สมาชิกผูแทนราษฎรจังหวัดนาน รัฐสภา

19 นาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี, สมาชิกผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ

20 นพ. ชัชรินทร ปนสุวรรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

21 นพ. ชัยรัตน เวชพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

22 นพ. ชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
รองประธานเจาหนาที่บริหารและผูอํานวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมิติเวช

23 รศ.นพ. ชัยวัฒน บํารุงกิจ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

24 ภก. ชาญณรงค เตชะอังกูร หัวหนาฝายบริหารลูกคารายใหญ บริษัทโนวารตีส(ประเทศไทย) จํากัด
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25 พ.ต.นพ. ชาญฤทธ์ิ ลอทวีสวัสดิ์
รองเลขาธิการ แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 
ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวใจ

26 นาย ชํานาญ ทิพยชนวงศ ผูอํานวยการสํานักกฏหมาย สํานักงานศาลปกครอง ศาลปกครอง

27 พล.อ.ท.นพ. ชูพันธ ชาญสมร เจากรมแพทยทหารอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

28 พ.อ.นพ. โชคชัย ขวัญพิชิต
หัวหนาศูนยแพทยทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต กองงานมวลชนและ
กิจการพิเศษ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค กิจการพิเศษ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค กิจการพิเศษ กองอํานวยการรักษาความม่ั 4 สวนหนา
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

29 นพ. โชคชัย ลีโทชวลิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลกระทุมแบน

30 พญ. ฐิติพร วงศชัยสุริยะ ผูอํานวยการสํานักประสานการแพทย โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น

31 รศ.พญ. ฐิติมา ชินะโชติ
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

32 น.ส. ฐิติวรรณ ไสวแสนยากร
หัวหนาขาวสาธารณสุข หนังสือพิมพไทยรัฐ, 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย

33 นพ. ณรงค ธาดาเดช
นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขสํานักงานปลั

34 นพ. ณรงคฤทธ์ิ มัศยาอานนท
รองผูอํานวยการคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

35 นพ. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

36 นพ. ดุลย ดํารงศักดิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาล บี เอ็น เอช

37 นพ. ถวัลย พบลาภ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

38 พล.ต.ต.นพ. ทรงชัย สิมะโรจน นายแพทย (สบ.6) โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

39 ภก. ทรงภูมิ สรรไพโรจน
หัวหนาธุรกิจยา ชองทางการจัดจําหนายโรงพยาบาล ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

40 นพ. ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย

41 นพ. ธนกฤต จินตวร ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล

42 พ.อ.นพ. ธนา สุรารักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลคายจิรประวัติ 
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

43 พล.อ.ต.นพ. ธเนศรศักดิ์ วุฒาพิทักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา 
กรมแพทยทหารอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

44 นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

45 นพ. ธวัชชัย ภาสุรกุล ประธานคณะกรรมการองคกรแพทย โรงพยาบาลเวชธานี

46 นาย ธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (มหาชน)

47 นาย นพรัตน แยมเหมือน ผูจัดการอาวุโสฝายขาย บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด

48 นพ. นรินทร บุญจงเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล สํานักผูบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

49 น.ส. นฤมล มาตยากูร เจาของกิจการ ศูนยสุขภาพหลังคลอดแบบองครวมและสปา "เรือนนฤมล"
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50 ภญ. นันทนา กลํ่าสมบัติ
ผูอํานวยการกองอํานวยการ สํานักอํานวยการ 
องคการเภสัชกรรม สาธารณสุข

51 นาย นิพนธ ใจสําราญ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา

52 นาย บรรชา พงศอายุกูล สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา

53 รศ.นพ. บุญสง พัจนสุนทร
หัวหนาสาขาวิชา เวชบําบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

54 พญ. ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล บี เอ็น เอช

55 นาง ประกายทพิย เหลาประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบานไผ จังหวัดขอนแกน

56 นพ. ประชา ชยาภัม ผูอํานวยการโรงพยาบาลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

57 พญ. ประชุมพร บูรณเจริญ
ประธานสมาพันธแพทยโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลทั่วไปแหงประเทศไทย (สพศท.)

58 นาย ประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทภัทรประสิทธ์ิโฮลดิ้ง จํากัด

59 ศ.นพ. ประวิตร อัศวานนท
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

60 พญ. ผุสดี ธรรมานวัตร
ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
กรมการแพทย สาธารณสุข

61 รศ.นพ. พงศศักดิ์ ยุกตะนันทน
รองศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ

62 พล.อ.ต.นพ. พงษเดช พงษสุวรรณ ที่ปรึกษากองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

63 ศ.ดร.นพ. พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม กระทรวงศึกษาธิการ

64 นพ. พจน ธีรคุปต
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน สํานักงานคณบดี 
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

65 นาง พจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)

66 นพ. พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผูจัดการ สวนบริการทางการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

67 รศ.นพ. พันธุศักดิ์ ลักษณบุญสง
รองคณบดีฝายบริหาร คณะแพทยศาสตรรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช

68 น.อ.นพ. พัลลภ สุภากรณ
หัวหนากลุมงานออรโธปดิกส กรมแพทยทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

69 นพ. พิชิต กังวลกิจ
รองประธานคณะผูบริหาร กลุม 3 และผูอํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา ฝายบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

70 ร.อ.นพ. พิทักษ ฐานบัญชา
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร 
โรงพยาบาล บี.แคร เมดิคอลเซนเตอร

71 นพ. พินิจ หิรัญโชติ กรรมการแพทยสภา แพทยสภา

72 นพ. พิศิษฐ ศรีประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน

73 นพ. เพชรพงษ กําจรกิจการ
ผูอํานวยการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) 
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

74 ศ.(พิเศษ) นพ. ไพจิตร ปวะบุตร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส สภามหาวิทยาลัยนราธิวาส 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาธิการ
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75 น.อ.นพ. ไพศาล จันทรพิทักษ
ผูอํานวยการฝายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพ, รองผูอํานวยการ
โรงพยาบาล สํานักผูบริหาร ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ

76 รศ.ดร. ฟองคํา ติลกสกุลชัย คณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

77 พญ. ภัทรา อังสุวรรณ
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา 
กรมการแพทย สาธารณสุข

78 ผศ.ดร. มยุรี นิรัตธราดร
ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ

79 นาย มานิต นิธิประทีป รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

80 นพ. เมธี วงศศิริสุวรรณ กรรมการแพทยสภา แพทยสภา

81 ร.อ.นพ. ยงยุทธ มัยลาภ
ประธานกรรมและกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ดี เอ็ม อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จํากัด

82 พญ. ฤทัย วรรธนวินิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา

83 พญ. วนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี

84 นาง วรรษมล เพ็งดิษฐ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สํานักคดีภาษีอากร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

85 พญ. วรางคณา ทองคําใส
หัวหนาฝายบริการการทางการแพทย สํานักงานบรรเทาทุกข
และประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย

86 น.ส. วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ กรรมการ บริษัท แสตนดารด เพอรฟอรแมนซ จํากัด

87 รศ.นพ. วิชัย วงศชนะภัย รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช

88 นพ. วิเชียร ฐิติโชติรัตนา รองผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

89 นาย วิรัช เนติธรรมาภิมุข อัยการผูเชี่ยวชาญ ผูตรวจการอัยการ สํานักอัยการสูงสุด

90 ศ.นพ. วิรัติ พาณิชยพงษ สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา

91 นพ. วิศิษฎ อภิสิทธ์ิวิทยา
นายแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข

92 พล.อ.ท.นพ. วิศิษฐ ดุสิตนานนท
รองผูอํานวยการดานการแพทย ฝายแพทย 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล

93 รศ.นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย
รองศาสตราจารย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษธิการ

94 ผศ.นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
รักษาราชการผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ รักษาราชการผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ รั
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ

95 นพ. สมเกียรติ ขํานุรักษ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดสตูล

96 พญ. สมบัติ ชุติมานุกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสระแกว

97 นพ. สมยศ โลหจินดาพงศ
หัวหนาฝายศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย

98 น.ส. สมสุณีย ดวงแข
เลขานุการสถาบัน สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คํานําหนา ชื่อ   นามสกุลนามสกุล ตําแหนงงานปจจุบันปจจุบัน

99 นาย สมหวัง เตชะอินทราวงศ
เจาของกิจการโรงแรมในเครือ Swana Hotel  
รานอาหาร The  Andaman  /  Sushi Masa  /  Suki Masa

100 นพ. สมอาจ วงษขมทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาล สํานักผูอํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

101 น.ท.นพ. สราวุฒิ เนียมลอย
ผูอํานวยการฝายการแพทย บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล เอสโอเอสผูอํานวยการฝายการแพทย บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล เอสโอเอสผูอํานวยการฝายการแพทย บริษัทอินเตอรเนชั่ เซอรวิส 
(ประเทศไทย)

102 นพ. สิทธิชัย กุลพรศิริกุล
รองผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

103 นพ. สุนทร ศรีทา
ประธานคณะผูบรหิารกลุม 4 ฝายบริหาร 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจํากัด มหาชน

104 นาง สุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

105 น.ส. สุรนุช ธงศิลา กรรมการและผูจัดการ มูลนิธิเอสซีจี SCG

106 พล.อ.ต.นพ. สุรศักดิ์ โปรงจันทึก รองเจากรมแพทยทหารอากาศ กองทัพอากาศ

107 นาย สุรสิทธ์ิ วงศวิทยานันท ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

108 นาย เสงี่ยม บุญจันทร ทนายความ, ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกล่ันกรองจริยธรรม แพทยสภา

109 ดร. เสรี นนทสูติ
ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน, 
รองกรรมการผูจัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

110 นพ. องอาจ เลิศขจรสิน ผูอํานวยการแพทย โรงพยาบาลพญาไท 3

111 ศ.นพ. อดิศร ภัทราดูลย
อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
ประธานฝายการแพทยเครือโรงพยาบาลบางปะกอก

112 ดร. อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด มอร จํากัด

113 นาง อรชร อิงคานุวัฒน
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดิรมสแกน เอเชีย จํากัด 
และ ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม

114 พล.ร.ต.(หญิง) อรมณี บุนนาค ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

115 นพ. อรรคพาสน โอวาทตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลนวมินทร 9

116 นาง อํามร บรรจง
ผูจัดการสวนผลิตรายการ สถานีวิทยุ 
อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

117 นพ. อิทธิกร โถสุวรรณโชต ประธานบริษัท บ. ประชาชื่นอิมเมจจ้ิงเซนเตอร จํากัดประธานบริษัท บ. ประชาชื่นอิมเมจจ้ิงเซนเตอร จํากัดประธานบริษัท บ. ประชาชื่นอิมเมจจ้ิ

118 นาย อุดม ไพรเกษตร ประธานเจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการ บริษัท พีเพิลมีเดีย จํากัด

119 นพ. เอกวีร ศรีปริวุฒิ
รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา 
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

120 นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ กรรมการผูจัดการ โรงพยาบาลรามคําแหง
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แพทยสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข 

สร้างชื่อลง “กินเนสบุ๊ค” ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคตามากที่สุดในโลก

ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จ.พระนครศรีอยุธยา

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชา

ทนิดัดามาต	ุเสดจ็ไปยงัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ทรงเป็นประธานในพธิเีปิด	

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ”	ด้วยทีมแพทย์อาสาสมัครจ�านวนมาก	ลงบันทึก

สถิติใน	“กินเนสบุ๊ค”	 กับแพทย์อาสาเฉพาะทางตาที่ให้บริการมากท่ีสุดครั้งแรกในโลก	 ให้บริการดูแลประชาชน 

ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และจงัหวดัใกล้เคยีง	จ.พระนครศรีอยธุยา	จัดโดยแพทยสภาร่วมกับสถาบนัพระปกเกล้า	

โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล	ส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์รุ่นที่	1	สถาบันพระปกเกล้า	

(ปธพ.1)	ร่วมกับ	แพทยสภา	สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	กระทรวงสาธารณสุข	

	 สถาบันพระปกเกล้า	 โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล	 ส�าหรับผู ้บริหารทางการ

แพทย์รุ ่นที่	 1	 เป็นหลักสูตรที่มุ ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู ้ในเรื่องธรรมาภิบาล	 ตลอดจนความเข้าใจ	

และประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญแก่ผู ้บริหารสายแพทย์และสาขาที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อผลิตบุคลากรอัน

ทรงคุณค่าที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในการสร้างความเจริญพัฒนาของระบบสาธารณสุขต่อไป	

ทางหลักสูตรได้ร่วมกับ	 แพทยสภา	 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	 กระทรวงสาธารณสุข	 และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อบรรเทาปัญหาการ 

รอคอยและความยากล�าบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์	 นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ด้วยทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุข	 และปัญหาสุขภาพของราษฎร

มาโดยตลอด	 ซึ่งโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติจะให้บริการแก่ประชาชนอย่าง

ครบวงจร	 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติขึ้น	 เพ่ือเป็นการบริการดูแลสุขภาพ

ประชาชนอย่างครบวงจร	 ซึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรอง	 การส่งเสริมสุขภาพ	 การรักษาระดับปฐมภูมิจนถึงระดับ

ตติยภูมิ	 โดยมีทีมแพทย์อาสาสมัครจ�านวนมากที่สุดในประเทศไทย	 มีการจัดการแบ่งกลุ่มการให้บริการออกเป็น 

3	กลุ่ม	ได้แก่	1.	การตรวจคัดกรอง	2.	การรักษาพยาบาล	และ	3.	การส่งเสริมสุขภาพ	ด้วยทีมแพทย์อาสาเฉพาะ

ทาง	จ�านวน	20	คลินิก	ได้แก่

	 1.	บริการตรวจคัดกรองโรค	 	 11.	ทันตกรรม

	 2.	โรคทั่วไป	 	 	 	 12.	โรคตา

	 3.	โรคหัวใจ	 	 	 	 13.	โรคหู	คอ	จมูก

	 4.	โรคระบบประสาท	 	 	 14.	โรคทางนรีเวช

	 5.	โรคระบบทางเดินอาหาร	 	 15.	โรคก้อนที่เต้านม

	 6.	ข้อเข่าเสื่อม	 	 	 	 16.	แพทย์แผนจีน	ฝังเข็ม	

	 7.	โรคกระดูก	 	 	 	 17.	โรคริดสีดวงทวาร

	 8.	โรคผิวหนัง	 	 	 	 18.	ตรวจเลือด

	 9.	โรคนิ้วล็อค	 	 	 	 19.	ตรวจมวลกระดูก

	 10.	คลินิกเด็ก	 	 	 	 20.	บรกิารรถเอก็ซเรย์เคลือ่นที	่Mamogram	และ	อลัตราซาวน์
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	 นอกจากนี้	โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ	ยังถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ

ระบบสาธารณสุขไทย	ในการบริการทางด้านสุขภาพกับประชาชน	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงาน

ในการให้บริการทางด้านสาธารณสขุแก่ประชาชน	ทัง้นี	้ทางนกัศกึษาได้ตัง้ใจด�าเนนิการขอบนัทกึ	“สถติโิลกกนิเนสบุค๊” 

(Book	World	Record)	เป็นการเทิดพระนามและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง	2	พระองค์	โดยแพทย์เฉพาะทาง

ทุกสาขา	แต่เบื้องต้นได้รับอนุมัติในการให้บริการรักษาโรคทางจักษุวิทยา	ดังนี้	

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

King’s 85th and Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversaries by The Medical Council 

of Thailand and King Prajadhipok’s Institute, in Ayuddhaya, Thailand, on 17 March 2013”

	 ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของแพทย์อาสาทุกท่านที่เข ้ามาร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน

คร้ังน้ี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมแพทย์เฉพาะทางตาท่ีออกบริการดูแลรักษาประชาชนจ�านวนมากท่ีสุดครั้งแรก

ในโลก	 และท�าการบันทึกสถิติลงใน	 “สถิติโลกกินเนสบุ ๊ค”	 (Guinness	 Book	 World	 Record)	 ให้

บริการตรวจตา	 450	 คน	 ใน	 1	 ชั่วโมง	 พร้อมด้วยทีมแพทย์อาสาสมัครอีกกว่า	 300	 ราย	 ซึ่งการออก

หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ	 นับเป็นคร้ังแรกท่ีโครงการฯ	 จะลงพ้ืนท่ีให้บริการ

แก่ประชาชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และจังหวัดใกล้เคียง	 โดยจะมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วม 

รับบริการ	2,672	คน	จ�านวนครั้งท่ีให้บริการ	3,207	คร้ัง	ผู้มารับบริการจาก	จ.พระนครศรีอยุธยา	2,319	คน	

ตรวจรักษา	2,772	ครั้ง	1.19	ครั้งต่อคน	ตรวจรักษา	435	ครั้ง	1.23	ครั้งต่อคน	จ�านวนคนอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	

433	คน,	อ.นครหลวง	251	คน,	อ.บางบาล	178	คน,	อ.วังน้อย	165	คน,	อ.อุทัย	153	คน,	อ.บางปะอิน	152	คน,	

อ.ท่าเรือ	134	คน,	อ.บางปะหัน	117	คน,	อ.บางไทร	116	คน,	อ.เสนา	116	คน,	อ.บางซ้าย	116	คน,	อ.มหาราช	

92	คน,	อ.ผักไห่	87,	อ.ภาชี	83	คน,	อ.ลาดบัวหลวง	71	คน,	อ.บ้านแพรก	55	คน

	 ผู้มารับบริการนอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	353	คน	ตรวจรักษา	435	คร้ัง	1.23	คร้ังต่อคน	จังหวัด

ทีม่ารบับรกิารมากทีส่ดุ	จ.ปทมุธาน	ี67	คน,	จ.อ่างทอง	36	คน,	กรุงเทพมหานคร	34	คน,	จ.ลพบรีุ	16	คน,	จ.นครสวรรค์	

14,	จ.นนทบุรี	12	คน,	จ.สุพรรณบุรี	10	คน,	จ.ขอนแก่น	10	คน,	จ.ชัยภูมิ	10	คน,	อื่นๆ	61	คน	ไกลสุด	จ.นราธิวาส	

1	คน	(บัตรประชาชน)	คลินิก	10	ล�าดับ	ที่คนใช้บริการมากที่สุด

	 1.	โรคตาทั่วไป	476	คน	

	 2.	ตัดแว่น	474	คน	

	 3.	ทันตกรรม	321	คน

	 4.	โรคข้อเข่าเสื่อม	311	คน

	 5.	โรคปวดหลัง	คอ	(แผนปัจจุบัน)	266	คน

	 6.	โรคทั่วไป	254	คน	

7.	โรคหัวใจ	152	คน

8.	โรคก้อนที่เต้านม	122	คน

9.	โรคหู	คอ	จมูก	120	คน

10.	โรคผิวหนัง	105	คน

อื่นๆ	606	คน

	 ในจ�านวนน้ีมีคนไข้ส่งต่อ	191	ราย	ดังต่อไปนี้	ข้อเข่าเสื่อม	62	ราย,	ปวดหลัง	33,	โรคทั่วไป	23	ราย,	

โรคหัวใจ	14	ราย,	โรคนิ้วล๊อก	15	ราย,	โรคปอด	12	ราย,	โรคหู	คอ	จมูก	8	ราย	ฯลฯ	คนเข้าตรวจกรอกแบบประเมิน	 

3,204	ราย	พอใจมากที่สุด	2,599	ราย	คิดเป็นร้อยละ	81.11	และพอใจมาก	(ระดับ	4)	588	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

18.35	 แพทยสภาได้มีการจัดหน่วยแพทย์อาสารักษาประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะเมื่อเกิดอุทกภัยในภาคใต้	

และ	ในภาคกลางที่ผ่านมา	ตลอดจนอาสาไปช่วยภัยพิบัติในญี่ปุ่น	ที่มีรวมกันกว่า	200	คน	วงการแพทย์ไทยมีแพทย์

อาสาที่เปี่ยมน�้าใจและท�าเพื่อประชาชนจ�านวนมากคร้ังนี้	จะเป็นการรวมใจแพทย์อีกระดับหนึ่ง	คือ	ระดับแพทย์
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ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเพือ่รกัษาโรคยากและซบัซ้อนรวมถงึการผ่าตดั	 จากทัง้กระทรวงสาธารณสขุ	 มหาวทิยาลยัและ

ศูนย์การแพทย์ต่างๆ	รวมตัวมาตั้งเป็นเสมือนโรงพยาบาลสนาม	โดยร่วมใจกันและจะถอดบทเรียนครั้งนี้	เพื่อจะน�า

ไปใช้เป็นแนวทางที่จะสร้างระบบการรักษาพยาบาลขั้นสูงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติต่อไป	 โดยทาง

แพทยสภาจะร่วมกันถอดบทเรียนอันทรงคุณค่านี้กับสถาบันพระปกเกล้าฯ	 ในนามของโครงการแพทย์อาสาเฉลิม

พระเกียรติฯ	และขอขอบคุณนักศึกษา	ปธพ.1	และคณะท�างานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้



56 45 ปี แพทยสภากับหลักสูตร ปธพ. 1

• หน่วยแพทย์ ครั้งประวัติศาสตร์ •
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• ดูงานนอกสถานที่ •
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• ดูงานนอกสถานที่ •

• หลักสูตรแห่งความสามัคคี •
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บันทึก
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