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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การสื่อสารการแพทยถึงประชาชนมีความสําคัญยิ่งในการสงเสริมใหประชาชนดูแลตนเอง
และเขารับบริการทางการแพทยอยางมีสวนรวมเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด เปนกลไกสําคัญในการ
“ใชการแพทยอยางสมคุณคาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต”

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาการบริหารงานผลิต/เผยแพรสื่อ
และจัดทําฐานความรูการแพทยเพื่อประชาชนในภาพรวมของกรมการแพทย โดยรวบรวม วิเคราะห
สื่อที่หนวยงานใชเผยแพรสําหรับประชาชนในปจจุบัน ตลอดจนแผนงานที่จะผลิตเพิ่มใน
ปงบประมาณ 2553 จากน้ันจึงนํามาเทียบเคียงกับการดําเนินงานขององคการตางๆที่ประสบ
ความสําเร็จในเร่ืองน้ี เมื่อไดประมวลผลแลวจึงนํามาเปนปจจัยนําเขาสําหรับการประชุมระดมสมอง
ของผูเกี่ยวของในงานน้ี ความคิดเห็นและขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการประชุมไดนํามาใช
ประกอบการจัดทําขอเสนอแนะแกผูบริหารตอไป

กรมการแพทยมีหนวยงานในสังกัดที่ใหบริการทางการแพทยจํานวน 31 หนวยงาน
หนวยงานบริการทุกแหงไดจัดทํา/เผยแพรสื่อสําหรับประชาชนที่ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,028
รายการ แบงตามประเภทสื่อ เรียงจากมากไปหานอย ไดดังน้ี แผนพับ เว็ปไซด ชุดนิทรรศการ ซีดี /
ดีวีดี หนังสือคูมือประชาชน และวิทยุ/โทรทัศน รอยละ 55 ของหนวยงานบริการดังกลาวมีแผนการ
ผลิตสื่อการแพทยถึงประชาชนเพิ่มในป 2553 รวมจํานวน 360 รายการ โดยมีแนวโนมที่จะผลิตสื่อ
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการตรวจ/รักษา/ฟนฟูเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเน้ือหาที่เกี่ยวกับโรคและขาวสาร
การแพทย

จากการประชุมระดมสมองผูแทนหนวยงานในสังกัดกรม
การแพทยที่มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาสารสนเทศสุขภาพเพื่อประชาชน ทําใหไดเห็น
วาสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มีการผลิตสื่อการแพทยเพื่อประชาชนที่กาวหนาอยางมาก
โดยเฉพาะในเร่ืองไขเลือดออก สามารถนํามาใชเปนตัวอยางใหกับหนวยงานอ่ืนๆได นอกจากน้ีที่
ประชุมยังมองเห็นโอกาสในการพัฒนารวมกัน ดังน้ี

- ยังไมมีการจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองที่จะดําเนินการอยางเปนระบบ
- การริเร่ิมดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญเอง บางคร้ังยังขาดการสนับสนุน

และเสริมสรางแรงจูงใจ
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- กลไกการประสานการดําเนินการในเร่ืองที่ซ้ําซอนกัน หรือ เกี่ยวของกันยังทํางานได
ไมเต็มที่ทั้งในระดับหนวยงานและระดับกรม

- ขาดกลไกที่ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ือง
ผูศึกษาไดประมวลผลการศึกษาโดยสมบูรณแลว มีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการสื่อสาร

การแพทยถึงประชาชน ดังน้ี
1. พัฒนาหนวยงานสุขศึกษาและ Customer relations ของโรงพยาบาล/ สถาบัน/ศูนยให

เปน Patient Education Center
2. ใหมีระบบการลงทะเบียนจดแจงรายการการจัดการความรูการแพทยเพื่อเผยแพร

สําหรับประชาชน เพื่อพัฒนาใหเกิดการสนับสนุนอยางเปนระบบ
3. จัดทําฐานความรู (Knowledge Base) ในรูปแบบ Web Application เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาเน้ือหาใหสมบูรณขึ้น ทันสมัยขึ้น อยางตอเน่ือง รวมถึงสามารถเผยแพรผลงานการจัดการ
ความรูฯ สูสาธารณชนไดอยางนาสนใจ และชวนติดตาม

จ
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กิตติกรรมประกาศ

งานการตางประเทศไดทวีความสําคัญขึ้นเร่ือยๆ ไมเพียงเฉพาะดานเศรษฐกิจและความ
มั่นคง แตในปจจุบันยังเกี่ยวพันไปถึงดานสังคมอยางลึกซึ้ง การที่สถาบันเทวะวงศวโรปการไดจัด
หลักสูตรนักบริหารการทูตขึ้น และเปดโอกาสใหสวนราชการในภาคบริการทางสังคมสามารถสง
บุคลากรเขารับการอบรมดวย จึงสงผลใหสวนราชการเหลาน้ีสามารถสนองงานการตางประเทศได
อยางสอดคลองกับแนวทางการตางประเทศหลักของประเทศ จึงสงผลใหงานเกิดประสิทธิภาพและ
ไดประสิทธิผลที่ตองการ

ขอขอบพระคุณรองอธิบดีกรมการแพทย (นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข) ที่ไดมอบโอกาส
ที่ดีในการเขารวมอบรมคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการแพทย (นายแพทย
ชุษณะ มะกรสาร) ที่จัดหางบประมาณเปนทุนใหเขารับการอบรม และขอขอบพระคุณนางสาว
วราภรณ ฤทธิ์มาก ที่ชวยจัดการประชุมตางๆ ตลอดจนรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน และจัดทํา
รูปเลมใหสําเร็จตามขอกําหนดและสวยงาม

ทายที่สุดน้ี ขอขอบคุณคณาจารย วิทยากร และเพื่อนรวมรุนที่ไดกรุณาใหความรู ความ
คิดเห็น และโดยบุคลากรจากสถาบันเทวะวงศวโรปการทุกทานที่ไดรวมสรางบรรยากาศการเรียนรู
อันนาประทับใจ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเร่ืองน้ีใหความสําคัญกับการดูแลตนเอง (Self Care) วาเปนหัวใจสําคัญของการ

ดูแลสุขภาพ กลไกสําคัญอยางหน่ึงที่ไดชวยสนับสนุนการดูแลตนเองของประชาชนตลอดมาและ
เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ การใหสุขศึกษา ซึ่งไดดําเนินงานอยูในหลายสวนราชการ เชน ใน
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการเรียนการสอนสุขศึกษาในทุกระดับ ต้ังแตระดับการศึกษาภาค
บังคับไปจนถึงระดับปริญญาเอกหรือสูงกวาน้ัน กระทรวงสาธารณสุขเองก็ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสนับสนุนการดูแลตนเองโดยผานงานสุขศึกษาดวยการจัดต้ังหนวยงานถาวร
ระดับกองที่ทํางานดานน้ีโดยตรง คือ กองสุขศึกษา สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสุขศึกษาไดประสบความสําเร็จอยางสูงในการดําเนินงานเผยแพรความรูที่ใชในการ
ดูแลสุขภาพตนเองใหกับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะสําหรับกลุมผูไมปวยและยังมีสุขภาพดี มี
ผลงานซึ่งเปนที่รูจักกันดี เชน สุขบัญญัติแหงชาติ อยางไรก็ตามการใหความรูและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนผูปวยใหสามารถดูแลตนเองไดดีขึ้นยังไมกวางขวางและไมประสบความสําเร็จทัดเทียม
กับอารยประเทศอ่ืน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หองสมุดการแพทยแหงชาติ (National Library of Medicine) ได
เผยแพรการใช Medline Plus ใหกับประชาชนทั่วไปที่ตองการความรูหรือขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดย
เชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกับแตละเร่ืองมาไวดวยกัน เพื่อชวยใหผูสนใจเลือกอานขอมูลหรือความรู
ที่ตรงกับความตองการของตนมากที่สุด จุดเดนที่สําคัญของ Medline Plus คือเปนแหลงขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพที่ไววางใจได (Trusted Health Information for You) เมื่อไมนานน้ี Medline
Plus ไดรวมกับสถาบันใหการศึกษาผูปวย (Patient Education Institute) พัฒนารูปแบบการใหความรู
ผูปวยดวย Interactive Tutorials โดยนําขอมูล/ ความรูมาเรียบเรียงใหมีเน้ือหาสาระที่ครบถวน
สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง ใชภาษาที่งายและมีรูปลักษณที่นาสนใจชวนติดตาม ขณะน้ี Medline
Plus ไดรับความนิยมอยางมากจากทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทยทั่วไป ในสหราช-
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อาณาจักรมี BBC ที่เปนกลไกหลักทํางานในลักษณะเดียวกัน
กรมการแพทยมีวิสัยทัศนที่จะเปนผูนําในการใชการแพทยอยางสมคุณคาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนไทย โดยมียุทธศาสตรสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับ
หนวยงานในสังกัด ควบคูไปกับการสรางเครือขายการบริการการแพทยที่ซับซอน (Tertiary Care)
กับโรงพยาบาลและสถาบันการแพทยตางๆ ทั่วประเทศ   อยางไรก็ตามการจะบรรลุวิสัยทัศน
ดังกลาวไดน้ัน นอกจากจะตองพัฒนา “ผูให” บริการแลว ยังตองพัฒนา “ผูรับ” ควบคูไปดวยเชนกัน

การสื่อสารระหวางผูใหและผูรับบริการเปนกลไกสําคัญที่จะพัฒนาผูรับใหสามารถใช
การแพทยไดอยางสมคุณคา   ผูรับบริการยอมอยากรูจักโรคที่ตนเปน อยากรูวาโรคน้ีมีผลรายตอ
ชีวิตตนอยางไร จําเปนตองรับการตรวจพิเศษหรือมีวิธีการรักษาอะไรบาง เมื่อตองตรวจหรือตอง
รักษาจะตองเตรียมตัวอยางไร และที่สําคัญที่สุดก็คือจะดูแลตนเองใหสอดคลองกับการรักษาของ
แพทยไดอยางไร ซึ่งถือเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดของการใชการแพทยอยางสมคุณคา

ชองทางการสื่อสารที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก การพูดคุยกับแพทยในหองตรวจ การชมวิดิ
ทัศนระหวางรอตรวจ หรือแผนพับที่มีแจก อยางไรก็ตาม ชองทางที่มีอยูเหลาน้ีมักใหเน้ือหาไม
เพียงพอเมื่อจะตองนํามาใชปฏิบัติในชีวิตจริง   ผูปวยหรือผูที่ตองดูแลผูปวยจึงมักพยายามที่จะ
แสวงหาชองทางการสื่อสารเสริมในหลายรูปแบบ เชน หนังสือ, เว็บไซต และโดยเฉพาะสื่อในโลก
ยุคใหมที่เรียกวา Social Networkings เชน Hi-5, Facebook, Linkedin และ Twitter

ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการแพทย ทําใหสาระสําคัญที่เผยแพรมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง อยูตลอดเวลา การสื่อสารการแพทยถึงประชาชนจึงตองใชแนวทาง
ดําเนินงานที่มีแผนลดความเสี่ยงเร่ืองน้ีอยางเปนระบบ ไมเชนน้ันแลวความรูทางการแพทยที่
เผยแพรอาจขาดความ “เปนปจจุบัน” ลดความนาเชื่อถือของขอมูลลงไป และแมแตในสถาน
พยาบาลภาคเอกชนชั้นนําซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงสื่อการแพทยขององคการใหเปนปจจุบันอยาง
ตอเน่ือง การผลิตสื่อสิ่งพิมพเองก็ยังมีขอจํากัดเฉพาะตัว เน่ืองจากกระบวนการผลิตสิ่งพิมพน้ันตอง
ใชเวลาระดับหน่ึง จึงมักไดยินกันเสมอวาผูบริโภคขาวสารนิยมหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตซึ่งทันสมัย
กวาในหนังสือ ทั้งที่ความนาเชื่อถือของขอมูลน้ันอาจมีปญหาดานความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
ความรูน้ันเน่ืองจากแหลงขอมูลดังกลาวอาจมีวัตถุประสงคแอบแฝงอยูโดยเฉพาะวัตถุประสงคใน
เชิงการคา

สังคมและสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยการด้ินรนและแกงแยงแขงขันเพื่อมุงสูการสราง
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รายไดสูงสุด ไดเปนสวนสําคัญที่ผลักดันใหสินคาและบริการหลายประเภทที่ในอดีตเคยถูกจัดไว
เพื่อตอบสนองใหเพียงพอตอความจําเปนตามความเหมาะสมกลายมาเปนสินคาและบริการสําคัญ
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผลขางเคียงดานหน่ึงที่เดนชัดขึ้นทุกขณะคือ "ความไมพอดี" ระหวาง
"ความตองการ" ที่ไมสิ้นสุด กับ "ความจําเปน" ที่สมเหตุสมผล การใชกลไกการโฆษณาเพื่อสงเสริม
การตลาดยิ่งทําให "ความไมพอดี"ขยายตัวและชักนํา "ความตองการ" ไปในทิศทางของ "ความ
ฟุมเฟอย"

สินคาและบริการเพื่อสุขภาพเปนตัวอยางสําคัญของปรากฏการณดังไดกลาวมา ความ
ไววางใจในผูใหการดูแลที่เคยมาจากความศรัทธา ปะปนอยูกับความเคลือบแคลงและระแวงในการ
แสวงผลกําไรจากการประกอบธุรกิจ ขอมูลขาวสารทางสุขภาพที่มีมากมายจนผูที่จําเปนตองใชไม
สามารถแยกแยะไดวาจะเชื่ออะไรไดมากแคไหน ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลเปนปญหาทั้งใน
เชิงขอเท็จจริงและเทคนิคการสื่อสารที่ทําใหเขาใจคลาดเคลื่อน ความจําเปนที่จะตองมีแหลงขอมูล
กลางที่ประชาชนสามารถเชื่อถือและวางใจในมาตรฐานการรับรองขอมูลและความรูที่เผยแพรเปน
ประเด็นที่ทุกฝายใหความสําคัญ อยางไรก็ตามการสรางคุณคาใหแหลงขอมูลกลางเปนที่ยอมรับ
จําเปนตองใชเวลาในการปอนขอมูลคุณภาพเขาสูสังคมอยางตอเน่ืองตลอดชวงระยะเวลาหน่ึง ซึ่ง
ตองอาศัยความพรอมทั้งดานทรัพยากรบุคคลและระบบงาน

และแมวาจะเปนขอมูล/ความรูทางการแพทยที่มีคุณภาพผานการตรวจสอบมาเปนอยางดี
ขอมูล/ความรูน้ัน ก็อาจไมสามารถเขาถึงประชาชนหรือผูบริโภคได หากผูรับไมคุนเคยกับภาษาที่ใช
สื่อออกไป การ “ถอดรหัส” จากภาษาในแวดวงวิชาการทางการแพทยไปเปนภาษาที่ใชกันทั่วไปใน
สังคมไทย เปนอีกสวนสําคัญหน่ึงที่จะชวยเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการใชการแพทยอยางสม
คุณคา

ในปจจุบันเร่ิมมีโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชบริหารเว็บไซตฟรีแพรหลาย ทําใหการมีเว็บไซต
เปนของตัวเองไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะเจาของเว็บไซตไมจําเปนตองมีความรู
ในทางเทคนิคเลยก็สามารถเผยแพรเว็บไซดที่สวยงามและปรับเน้ือหาไดบอยคร้ังตามตองการได
ดังน้ันในอนาคตอันใกลน้ีจะมีแพทยผูเชี่ยวชาญออกมาเผยแพรความรูของตนบนอินเทอรเน็ตได
มากขึ้น แหลงขอมูลที่เชื่อถือไดบนอินเทอรเน็ตก็จะมีมากขึ้น นอกจากน้ีการสื่อสารโดยใช Twitter
ซึ่งเปน Social Media ประเภทหน่ึงที่ไดรับความนิยมสูงสุด มีการกลาวขานกันวาเปนสื่อที่ใหขอมูล
ฉับไวที่สุดในปจจุบัน และเหมาะกับคนในโลกยุคใหมที่จะไมทนอานขอความที่ยาวกวา 140
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ตัวอักษร และการที่ขอมูลซึ่งถูกสงออกไป (Tweet)  จะไปปรากฎอยูในหนา Home ของผูรับเสมอ
ยังชวยใหมั่นใจไดวาขาวสารจะไปถึงผูรับอยางครบถวน ถึงแมวากรมการแพทยจะยังไมมีประเด็น
ยุทธศาสตรดานการสื่อสารงานการแพทยถึงประชาชนมากอน แตจากสภาพปญหาและความสําคัญ
ตลอดจนแนวโนมทิศทางของการสื่อสารดังไดกลาวมา จึงเชื่อไดวามีความจําเปนที่จะตองพัฒนา
ยุทธศาสตรรองรับในอนาคตอันใกลน้ี การศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการรวบรวมวิเคราะห จัดการและ
ปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศการดําเนินงานที่ผานมา พรอมทั้งจัดการความรูดานน้ี รวมไปจนถึง
การทดลองปฏิบัติจริงซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนพื้นฐานสรางความพรอมเพื่อใชพิจารณา
ประกอบการกําหนดประเด็นและเน้ือหานโยบายและยุทธศาสตรตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 พัฒนาแนวทางการบริหารงานการสื่อสารการแพทยถึงประชาชนในภาพรวมของ

กรมการแพทย
1.2.2 พัฒนาแนวทางการจัดทําฐานความรู (Knowledge Base) เพื่อประชาชนของ

กรมการแพทย

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเปนการหาแนวทางการพัฒนาระบบงานของกรมการแพทยใน

การดําเนินงานสื่อสารการแพทยถึงประชาชน ไมครอบคลุมถึงหนวยบริการการแพทยอ่ืนๆ โดย
วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา และที่มีแผนจะดําเนินการในปงบประมาณ 2553 เทาน้ัน

1.3.2 การศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมจากการรวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานการผลิตสื่อที่มี
เพื่อประชาชนของโรงพยาบาล / สถาบัน และศูนยการแพทยหลักของกรมการแพทย

1.3.3 ทบทวน ศึกษาแนวทางการดําเนินงานและผลงานขององคการหรือสถาบันทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่มีการดําเนินงานดานสื่อสารการแพทยถึงประชาชน

1.3.4 รวบรวมและวิเคราะหแผนงานของโรงพยาบาล / สถาบัน และศูนยการแพทยหลัก
ของกรมการแพทยที่เตรียมจะดําเนินการสื่อสารงานการแพทยถึงประชาชนในปงบประมาณ 2553

1.3.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองผูรับผิดชอบงานในระดับหนวยงาน เพื่อ
พัฒนาเปนแนวทางการทํางานในภาพรวมของกรมการแพทย
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1.3.6 จัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานการสื่อสารการแพทยถึงประชาชน
ในภาพรวมของกรมการแพทย และแนวทางการจัดทําฐานความรูเพื่อประชาชนของกรมการแพทย

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีจะชวยใหไดรับรูและเขาใจกลไก ชองทาง ตลอดจนความสําคัญของการ

สื่อสารระหวางผูใหและผูรับบริการทางการแพทยมากขึ้น ไดประเมินการดําเนินงานดานน้ีที่มีอยูใน
ปจจุบัน ไดศึกษาความเปนไปไดในการใชชองทางสื่อสารใหมๆ เพื่อเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย
และผูบริหารไดรับขอเสนอแนะทางวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจและสั่งการในการพัฒนางาน
ดานน้ี
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award:

PMQA)
2.1.1 เกี่ยวกับ PMQA รัฐบาลไดมุงพัฒนาระบบราชการเพื่อใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุง

การทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขางตน โดยนําแนวคิดและเคร่ืองมือการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใน
ภาคราชการ ภายใตการประยุกตใชจากหลักการบริหารของภาคธุรกิจ เชน การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร การลดขั้นตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เปนตน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางานรองรับการพัฒนาระบบราชการ
เปนกรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐไดอยางตอเน่ือง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาระบบราชการ เร่ิมดําเนินการตามระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย
ประยุกตใชจากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของตางประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผานระบบการประเมินให
รางวัลคุณภาพ

2.1.2 PMQA คืออะไร PMQA เปนคํายอมาจาก Public Sector Management Quality
Award แปลเปนภาษาไทยวา รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยโดย ก.พ.ร.
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดประยุกตนํามาจาก MBNQA (รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศ
สหรัฐอเมริกา) และ TQA (รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย) เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย และกําหนดเปน
“เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือที่เรียกสั้นๆ วา PMQA คือการนําหลักเกณฑและแนว
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ทางการบริหารองคการที่เปนเลิศ ซึ่งไดยอมรับเปนมาตรฐานสากลโลกมาประยุกตใชพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองคกรดวยตนเองเปนการทบทวน
สิ่งที่องคกรดําเนินการเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบวาเร่ืองใดยังไม
อยูในระบบที่นาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ องคกรจะไดพัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองคกรอยาง
ตอเน่ือง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานระดับสากล

2.1.3 วัตถุประสงคของการพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.3.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.1.3.2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการของหนวยสูระดับมาตรฐานสากล
2.1.3.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงานภายใน
2.1.4 ประโยชนตอราชการ สวนราชการที่นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง

เปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของสวน
ราชการ จะไดรับประโยชนในทุกขั้นตอน ต้ังแตการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)
ซึ่งจะทําใหการบริหารของสวนราชการน้ันๆ ไดรับทราบวาสวนราชการของตนยังมีความบกพรอง
ในเร่ืองใดจึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
องคกรใหสมบูรณมากขึ้นตอไป

สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเคร่ืองมือในการ
ดําเนินการของสวนราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อใหสามารถสงมอบ
คุณคาที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งนับเปนการตอบ
สนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ดวย

สวนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศจะมีภาพลักษณที่ดี ไดรับความนิยมชมชอบจาก
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากน้ี ยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของสวนราชการอ่ืนๆ โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสูความสําเร็จ และเปดโอกาส
ใหมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของสวนราชการเพื่อเปนแบบอยางแกสวน
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ราชการอ่ืนๆ นําไปประยุกตใชใหประสบผลสําเร็จเชนดียวกัน
2.1.5 องคประกอบของ PMQAสาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะขยาย ความผานคําถามที่กําหนดไวใหสวนราชการ
ประเมินสถานภาพของตนเอง คือ

สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสวนราชการ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน) ความสัมพันธกับผูรับบริการและ
ผูเกี่ยวของ (ประชาชน สวนราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญที่มีผลตอการทํางานของสวน
ราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่กําลังเผชิญอยู รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ของสวนราชการ (15 คําถาม)

สวนที่ 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่ดีของสวนราชการที่เปนไปตามมาตรฐานที่ควรจะเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณา
การอยางเปนระบบ (ที่คอนขางเขาใจยาก) มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินการดําเนินการของสวน
ราชการในประเด็นตาง ๆ ตามหมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็นโอกาส
ในการปรับปรุงกระบวนการของสวนราชการ นําไปสูการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวน
ราชการตอไป ประกอบดวย 7 หมวด (90 คําถาม) ไดแก

หมวด 1 การนําองคกร (วางวิสัยทัศน คานิยม ทิศทางการทํางาน)
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ (วางยุทธศาสตร การบริหารความ

เสี่ยง การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรไปสูหนวยงาน/บุคคล (การนํายุทธศาสตรไป
ปฏิบัติ)

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย (การรับฟงความเห็น
หรือมีสวนรวมจากประชาชน การปรับระบบใหบริการประชาชน การสํารวจความพึงพอใจ)

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (การจัดการสารสนเทศ การ
จัดการความรู)

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล: HRM
และ HRD การปรับกระบวนทัศน คานิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสรางคุณคา)

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (การลดขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน 4 ดาน)
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2.1.6 ความเชื่อมโยงของ PMQA กับเคร่ืองมือการบริหารจัดการภาครัฐที่ผานมา การ
บริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะสัมพันธกับการ
ดําเนินงานของภาครัฐหรือสวนราชการที่ผานมาหลายเร่ืองที่เราเรียกกันวา เคร่ืองมือการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ (โดยเฉพาะในมิติดานการพัฒนาองคกร) ซึ่งจะทําใหสวนราชการ
และขาราชการมีความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่ผานไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
มากขึ้น โดยจะเห็นวา PMQA จะเปนเบื้องหลังหรือพื้นฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
จัดการที่รัฐบาลกําหนดใหสวนราชการไดปฏิบัติในหลายปที่ผานมา ดังน้ี

หมวด 1 การนําองคกร การดําเนินการที่ผานมาสวนราชการตาง ๆไดมีการจัดทํา
วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค เพื่อเปนทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SWOT Analysis)

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร นับต้ังแตป 2548 รัฐบาลไดจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน ซึ่งสวนราชการตาง ๆ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
การประจําป ใหสอดคลองเชื่อมโยงกันรวมทั้งการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล นอกจากน้ีไดนําเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเขามาใชควบคูกับการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปจจุบันการ
ดําเนินการในหมวด 3 เปนหมวดที่สวนราชการตาง ๆ ใหความสําคัญเพิ่มขึ้น มีชองทางสําหรับรับ
ฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลายชองทาง และหนวยงานราชการเนนการทํางานเชิงรุก เพื่อนํา
บริการใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น ทั้งเคานเตอรบริการประชาชน ศูนยบริการรวม การจัดหนวย
บริการเคลื่อนที่ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ียังมีการนําผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการมากําหนดเปนตัวชี้วัดหน่ึงในมิติ 2 คุณภาพการใหบริการ ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการอีกดวย

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4
เปนสิ่งที่สวนราชการไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 2547 ทั้งการจัดการระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู และเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตรได

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ทุกสวนราชการจะมีแผนแมบทดานการ
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บริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรซึ่งเปนสวนหน่ึงของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อป  2548 และ
2549 และการสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม (I AM READY)

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดน้ีสวนราชการการดําเนินการไปแลวใน
หลายเร่ือง เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งไดนําไปสูการปฏิบัติตอเน่ืองเปนปที่สามแลว

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนหมวดที่สวนราชการจะไดตรวจสอบผลการ
ดําเนินการวาไดบรรลุผลตามเปาหมายยุทธศาสตรหรือไม ความพึงพอใจของผูรับบริการเปน
อยางไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดตาง ๆ เปนเชนไร และผลการพัฒนา
องคกรเปนอยางไร ซึ่งก็เปนผลลัพธตามมิติตาง ๆของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิง
กระบวนการของแตละหนวยงาน

การศึกษาคร้ังน้ีเกี่ยวของกับการนําแนวคิดของหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการ
จัดการความรู ขอ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู หมวด ข. การจัดการความรู ขอ 9 การ
จัดการความรู (KM) ซึ่งประกอบดวย การรวบรวมถายทอดจากบุคลากรในองคกร การรวบรวม
ถายทอดจากคนอ่ืน และการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศมาประยุกตใช

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางประสบการณการใช Social Network สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 31 สิงหาคม 2552 เร่ือง รูเทาทันการสื่อสารมวลชน
ยุคใหม Social Networking กับการประชาสัมพันธองคกร โดย ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล รอง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดรายงานวา

ผูใช Internet ในสหรัฐอเมริกาใชเวลา online เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 8.9 ชั่วโมง/สัปดาห
ใน ค.ศ.2006 มาเปน 15.3 ชั่วโมง/สัปดาห ในป ค.ศ.2007 และเพิ่มเปน 32.7 ชั่วโมง/สัปดาหในป
ค.ศ.2008 สําหรับคนอเมริกันที่ใช Internet แลว กลุมคนเหลาน้ีจะใชเวลามากกวาคร่ึงไปกับสื่อ
Internet จากเวลาเฉลี่ย 70.6 ชั่วโมงที่ใชสื่อรูปแบบตางๆ นอกเหนือไปจาก Internet 32.7 ชั่วโมง
เขาเหลาน้ันจะใชเวลาไปกับสื่อทีวี 16.4 ชั่วโมง และใชเวลาในการอานหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
ตางๆเพียง 3.9 ชั่วโมง
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สําหรับคนอเมริกันทั่วไปแลวสื่อทีวี ยังเปนแหลงบริโภคสูงสุด คือ ใชเวลา 37% ของการ
บริโภคสื่อทั้งหมด รองลงไปคือ Internet 29% หนังสือพิมพ 20% วิทยุ 19% และนิตยสาร 7%

สื่อมีการหลอมรวมเขาดวยกัน เราไดรับชมรายการโทรทัศน เสนอขาวที่มาจาก web เรา
สามารถดูวิดีโอ ทีวีไดทาง web เราพูดโทรศัพททาง Internet เพื่อประหยัดสตางค เราดูหนังฟงเพลง
ผานมือถือ เราสงขอความสั้นใหเพื่อนผาน web ฟรี เราสงภาพจากกลอมมือถือไปออกในทาง
โทรทัศน

สื่อ Internet มีมากมายต้ังแตการใช E-mail เพื่อการสื่อสาร ไปจนถึงใชชองทางสื่อผาน
เคร่ืองมือ Social Network

Twitter นกนอยนักประชาสัมพันธ twitter.com ถือเปนสังคม online หรือ Social Network
อีกแหงหน่ึง โดยใหบริการในรูปแบบที่มีลักษณะเปนพื้นที่ขนาดเล็ก สําหรับพิมพขอความสั้นๆ ไม
เกิน 140 ตัวอักษร เพื่อแจงขาวสารหรือพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก twitter ดวยกัน twitter มีจุดเดนที่
แตกตางจาก web สังคม online ชั้นนําอยาง Hi5 หรือ Facebook คือสมาชิก twitter แตละคนสามารถ
เขาไปอานขอความของสมาชิกคนอ่ืนได โดยที่ไมจําเปนตองรอใหเขายอมรับหรืออนุญาตกอน
ผิดกับ Hi5 และ Facebook ที่สมาชิกคนใดคนหน่ึงจะเขาไปดูขอมูลของอีกคนได ทั้ง 2 ฝายจะตอง
ยอมรับเปนเพื่อนของกันและกันกอน

ในสังคม twitter ใครใครติดตามใคร เพียงทราบชื่อ twitter หรือ E-mail address ของสมาชิก
คนน้ันก็สามารถติดตาม(follow) ไดทันที สวนสมาชิกที่ถูกติดตามคนน้ัน สนใจที่จะติดตาม(follow)
กลับหรือไมก็แลวแต ถาสนใจก็ติดตามกลับไดทันทีเชนกัน

สมาชิกที่เปนฝายติดตามจะเห็นขอความของฝายที่ถูกติดตาม ซึ่ง update ความเคลื่อนไหว
ของตนเอง แตฝายที่ถูกติดตามจะไมเห็นขอความของฝายติดตาม เวนแตจะติดตามกลับ ดังไดกลาว
มาน้ี twitter จึงเปนสื่อที่สะดวกที่สุดในการเขาถึงดวยโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณใดก็ตามที่
สามารถตอ internet ได twitter ชวยประชาสัมพันธเร่ืองตางๆระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับ
ผูสนใจ องคกรกับลูกคา นักการเมืองกับประชาชน ฯลฯ

หัวใจของการประชาสัมพันธองคกร อาจสรุปไดวา สื่อที่เปนทางการไมนาจะพอเพียง สื่อ
เสริมก็มีอิทธิพล ประสิทธิผลของการสงขาวคือ การมีคนอานและสนใจมากที่สุด Social Network
ชวยได ขอมูลองคกรตองสามารถคนหาไดงายดวย search engine

ICT เปนเพียงเคร่ืองมือ ความสําเร็จอยูที่ความเขาใจและการจัดการ
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การจะทําใหการดูแลตนเองและการเขารับบริการทางการแพทยอยางมีสวนรวมเพื่อให
ไดรับประโยชนสูงสุดเกิดขึ้นไดน้ัน จําเปนตองอาศัยกลไกการสื่อสารที่นอกจากจะใหขอมูลความรู
และขาวสารที่เหมาะสมแลว ยังตองเสริมดวยการฝกทักษะที่จําเปนและการสรางแรงจูงใจอยาง
เพียงพออีกดวย

การดูแลสุขภาพของบุคคลผูหน่ึงมาจากการที่บุคคลผูน้ันใหการดูแลตนเอง และไดรับการ
ดูแลจากผูอ่ืนโดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ไมวาจะเปนสังคมใด การดูแลสุขภาพตนเอง
อยูในสวนที่เปนฐานของการดูแลสุขภาพที่มีอยูในสังคมน้ัน เมื่อสังคมมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
การดูแลสุขภาพตนเองก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น ในสหราชอาณาจักร การดูแลสุขภาพรอยละ 80 มา
จากการดูแลตนเอง ดังปรามิดการดูแลสุขภาพ

ภาพที่ 1 The health care pyramid
ปรามิดการดูแลสุขภาพ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการดูแลสุขภาพตนเอง และ

การไดรับการดูแลโดยผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ภายใตปญหาสุขภาพที่ตางกัน ทั้งในเชิง
ลักษณะความเสี่ยงที่ปญหาสุขภาพน้ันกอใหเกิดขึ้นและความซับซอนของปญหาสุขภาพน้ัน

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การพัฒนางานสื่อสารการแพทยถึงประชาชนของกรมการแพทยใหไดเต็มศักยภาพสูงสุด

น้ัน นอกจากจะตองแสวงหาชองทางเขาถึงผูใชบริการการแพทยใหเฉพาะเจาะจงตามกลุมเปาหมาย
แลว ยังตองมั่นใจวาเน้ือหาจะตรงตามความตองการของผูใชบริการ มีสาระถูกตองครบถวน เปน
ปจจุบัน สามารถเอ้ือประโยชนใหมีการนําไปใชในชีวิตจริงได นอกจากน้ียังตองมีองคประกอบ
เสริมเพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการนําความรูไปใชประกอบไปกับการฝกทักษะที่จะเปนการดําเนินงาน
ดานน้ีใหสมบูรณจึงมากไปกวาการผลิตและประชาสัมพันธผานสื่อ อยางที่เคยมีมาในอดีต
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โรงพยาบาล สถาบัน และศูนยการแพทยของกรมการแพทยมีการดําเนินงานสื่อสาร
การแพทยถึงประชาชนมาโดยลําดับ หากแตยังขาดกระบวนการประเมินเพื่อหาโอกาสการปรับปรุง
อยางเปนระบบโดยผานการเรียนรูรวมกัน การนําแนวทาง PMQA โดยเฉพาะในหมวด 4 ที่เกี่ยวของ
กับงานการจัดการความรูมาใชทําใหผูปฏิบัติงานดานน้ีในตางหนวยงานไดเรียนรูการทํางานของ
เพื่อนตางหนวยงานที่ทําหนาที่คลายกัน อันอาจนําไปสูการพัฒนาเปนชุมชนนักปฏิบัติ (Community
of Practice) ของกรมการแพทยในอนาคต การไดเรียนรูจากหนวยงานที่มีการดําเนินการเปนเลิศใน
ดานน้ี (Best Practice) อยางเชน Medline Plus ของสหรัฐอเมริกา และ BBC ของสหราชอาณาจักร
ชวยพัฒนางานผานกระบวนการ Benchmarking ซึ่งยังเปนรากฐานนําไปสูการประเมินความตองการ
ของผูใชบริการอยางเปนระบบอีกดวย

ชองทางการสื่อสารทางการแพทยถึงประชาชนที่ใชมาแตในอดีต เชน การพูดคุย รับ
คําแนะนําจากแพทยในหองตรวจโรค การอานแผนพับใหคําแนะนํา หรือชมวิดีทัศนระหวางรอ
ตรวจ ซึ่งเคยไดผลดีสําหรับผูปวยและญาติที่เปนคนรุนเกา อาจจะไมนาสนใจสําหรับคนรุนใหมที่มี
บุคลิกภาพความตองการการบริโภคสื่อที่แตกตางออกไป หากหนวยบริการทางการแพทยเห็นวาการ
ดูแลผูปวยน้ันสวนใหญแลวมาจากการดูแลตนเองมากกวาการดูแลโดยผูประกอบวิชาชีพ หนวย
บริการทางการแพทยมีความจําเปนที่จะสงเสริมศักยภาพใหกับผูปวยหรือคนในครอบครัวผูปวยที่
ใหการดูแลผูปวยไดสามารถที่จะรวมมือกับผูประกอบวิชาชีพใหการดูแลผูปวยน้ัน ไดอยางสม
คุณคาที่สุดและมุงสูคุณภาพชีวิตที่ผูปวยตองการ

ทั้งน้ีสามารถสรุปเปนแผนภูมิกรอบแนวคิด ดังภาพที่แสดงประกอบ คือ

งานผลิตและประชาสัมพันธผานสื่อในอดีต
ไมเพียงพอตอการสงเสริมใหผูปวยดูแลตนเองได

PMQA เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการประเมิน
เพื่อหาโอกาสการปรับปรุงรวมกัน

ผูรับบริการเปนศูนยกลางของการใหบริการ
ทางการแพทย สามารถใชการแพทยไดอยาง

สมคุณคาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ตนตองการ

การเลือกใชสื่อที่
เหมาะสมมาเปน
ชองทางการเขาถึง
ผูรับบริการ
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงเปน 2 สวน คือ
ขอมูล/ความรูที่ใหแกประชาชนในปจจุบันที่ดําเนินการอยู และแผนที่จะดําเนินการในป 2553 ซึ่ง
แบบสอบถามไดถูกรวบรวมจากหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยจํานวน 37 หนวยงาน ในชวง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2553 สําหรับขอมูลตอไปน้ีเปนขอมูลลาสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553
ซึ่งขอมูลของหนวยงาน แบงเปน 2 สวน ดังน้ี

1. หนวยสนับสนุน จํานวน 6 หนวยงาน ไดแก
1.1 สํานักงานเลขานุการกรมการแพทย
1.2 กองแผนงาน
1.3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
1.5 สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
1.6 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

2. หนวยบริการ  จํานวน 31 หนวยงาน ไดแก
2.1 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2.2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)
2.3 โรงพยาบาลราชวิถี
2.4 โรงพยาบาลเลิดสิน
2.5 โรงพยาบาลสงฆ
2.6 ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
2.7 สถาบันทันตกรรม
2.8 สถาบันพยาธิวิทยา
2.9 สถาบันประสาทวิทยา
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2.10 สถาบันมะเร็งแหงชาติ
2.11 สถาบันธัญญารักษ
2.12 สถาบันโรคทรวงอก
2.13 สถาบันโรคผิวหนัง
2.14 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2.15 สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสติ
2.16 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
2.17 ศูนยมะเร็ง ชลบุรี
2.18 ศูนยมะเร็ง ลพบุรี
2.19 ศูนยมะเร็ง ลําปาง
2.20 ศูนยมะเร็ง อุบลราชธานี
2.21 ศูนยมะเร็ง อุดรธานี
2.22 ศูนยมะเร็ง สุราษฎรธานี
2.23 ศูนยเสพติด เชียงใหม
2.24 ศูนยเสพติด สงขลา
2.25 ศูนยเสพติด ขอนแกน
2.26 ศูนยเสพติด ปตตานี
2.27 ศูนยเสพติด แมฮองสอน
2.28 ศูนยเสพติด อุดรธานี
2.29 ศูนยโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จ.ตรัง
2.30 ศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จ.ชลบุรี
2.31 ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

ผลจากการรวบรวมขอมูล นําเสนอโดยแผนภาพแสดงรอยละของหนวยงานที่ใหขอมูลรวม
แบบสอบถามที่ไดรับกลับมาจํานวน 29 หนวยงาน จากจํานวน 37หนวยงาน แตเน่ืองจากมี 5
หนวยงาน ที่ไมไดผลิตสื่อเพื่อใหความรูแกประชาชนโดยตรง จึงไมนํามาคิดรวม ดังน้ันจึงเหลือ
เพียง 32 หนวยงาน ขอมูลที่ไดจึงคิดเปนรอยละ 91 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 : รอยละของหนวยงานที่ใหขอมูล
รายชื่อหนวยงานที่ไมไดสงขอมูล จํานวน 3 หนวยงาน ดังน้ี

1) ศูนยเสพติด ปตตานี
2) ศูนยเสพติด แมฮองสอน
3) ศูนยเสพติด อุดรธานี

รายชื่อหนวยงานที่ไมมีขอมูล เน่ืองจากไมไดผลิตสื่อใหความรูแกประชาชนโดยตรง ไดแก
1) กองแผนงาน
2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
4) สถาบันพยาธิวิทยา
5) สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสติ

จากขอมูลที่ได ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี
สวนที่ 1 ขอมูลปจจุบัน
สวนที่ 2 ขอมูลของแผนที่จะดําเนินการในป 2553
สวนที่ 3 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางปจจุบันและแผนที่จะดําเนินการ
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3.1 ขอมูลปจจุบัน
ตารางที่ 1 : จํานวนและรอยละของขอมูลปจจุบันแบงตามหมวดหมู

หมวดหมู จํานวน รอยละ
โรคหรือปญหาสุขภาพ 470 45.72
ขาวสารการแพทย 328 31.91
การรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ 176 17.12
การตรวจวินิจฉัย 54 5.25

รวม 1,028 100.00
จากตาราง 1 แสดงวาขอมูลสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับโรคหรือปญหาสุขภาพ (45.72%)

รองลงมาคือขาวสารการแพทย การรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ และการตรวจวินิจฉัยนอยที่สุด
ตามลําดับ โดยแสดงเปนแผนภาพ ดังน้ี

แผนภาพที่ 2 : รอยละของขอมูลปจจุบันแบงตามการจัดหมวดหมู
ตารางที่ 2  : จํานวนและรอยละของขอมูลปจจุบันแบงตามประเภทของสื่อ

ประเภทของสื่อ จํานวน รอยละ
แผนพับ 373 36.28
เวปไซด / electronic 288 28.02
ชุดนิทรรศการ 138 13.42
ซีดี / ดีวีดี 100 9.73
หนังสือคูมือประชาชน 70 6.81
วิทยุ / โทรทัศน
อ่ืนๆ (ปาย/ปายไวนิล)

47
12

4.57
1.17

รวม 1,028 100.00
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จากตารางที่ 2 แสดงวาขอมูลสวนใหญเปนประเภทแผนพับ (36.28 %) รองลงมาคือ เวป
ไซด (28.02%) และชุดนิทรรศการ (13.42 %) ตามลําดับ และจากตารางแสดงขอมูลเปนแผนภาพได
ดังน้ี

แผนภาพที่ 3 : รอยละของขอมูลปจจุบันแบงตามประเภทของสื่อ

3.2 ขอมูลของแผนท่ีจะดําเนินการในป 2553
จํานวนหนวยงานที่มีแผนจะดําเนินการในป 2553 จํานวน 16 หนวยงาน จากจํานวนที่สง

ขอมูลมา 29 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 55 ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 : รอยละของการมีแผนที่จะดําเนินการในป 2553
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ตารางที่ 3 : จํานวนและรอยละของขอมูลของแผนที่จะดําเนินการในป 2553
แบงตามหมวดหมู

หมวดหมู จํานวน รอยละ
โรคหรือปญหาสุขภาพ 110 30.56
ขาวสารการแพทย 93 25.82
การรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ 83 23.06
การตรวจวินิจฉัย 74 20.56

รวม 360 100.00
จากตาราง 3 แสดงวาขอมูลสวนใหญเปนเร่ืองโรคหรือปญหาสุขภาพ (30.56%) รองลงมา

คือ ขาวสารการแพทย การรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ และการตรวจวินิจฉัยตามลําดับ (25.82 %,
23.06 %, 20.56 %) และจากตารางแสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี

แผนภาพที่ 5 : รอยละของขอมูลของแผนที่จะดําเนินการในป 2553 แบงตามหมวดหมู
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของขอมูลของแผนที่จะดําเนินการในป 2553

แบงตามประเภทของสื่อ ( 1 เร่ืองทํามากกวา 1 ประเภท)
ประเภทของสื่อ จํานวน รอยละ

แผนพับ/ เอกสารความรู 149 33.04
เวปไซด 131 29.05
ซีดี / วีซีดี / ดีวีดี 125 27.71
ชุดนิทรรศการ(โปสเตอร / วิดีทัศน / Roll up) 31 6.87
หนังสือคูมือประชาชน 6 1.33
อ่ืนๆ (ออกโทรทัศน / ปาย) 9 2.00

รวม 451 100.00
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จากตาราง แสดงวาขอมูลเปนประเภทแผนพับและเอกสารความรูมากที่สุด (33.04%)
รองลงมาคือ เวปไซด (29.05%) และขอมูลประเภทซีดี/วีซีดี และดีวีดี (27.71%) ตามลําดับ และจาก
ตารางแสดงเปนแผนภาพได ดังน้ี

แผนภาพที่ 6 : รอยละของขอมูลของแผนที่จะดําเนินการในป 2553แบงตามประเภทของสื่อ

3.3 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางปจจุบันและแผนท่ีจะดําเนินการในป 2553
ตารางที่ 5 รอยละของขอมูลแบงตามหมวดหมูเปรียบเทียบระหวางขอมูลปจจุบันและแผน

 ที่จะดําเนินการในป 2553
หมวดหมู ปจจุบัน แผนที่จะดําเนินการ

โรคหรือปญหาสุขภาพ 45.72 % 30.56 %
ขาวสารการแพทย 31.91 % 25.82 %
การรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ 17.12 % 23.06 %
การตรวจวินิจฉัย 5.25 % 20.56 %

รวม 100.00% 100.00%
จากตารางแสดงวาขอมูลสวนใหญยังคงเปนเร่ืองโรคและปญหาสุขภาพ มากที่สุด รองลงมา

คือขาวสารการแพทย การรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ และการตรวจวินิจฉัย ตามลําดับ เหมือนกัน
แตเร่ืองโรคหรือปญหาสุขภาพและขาวสารการแพทยมีแนวโนมในการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับการ
รักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพและการตรวจวินิจฉัยที่มีแนวโนมการผลิตเพิ่มขึ้น และสามารถแสดง
เปนแผนภาพได ดังน้ี
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แผนภาพที่ 7 : รอยละของการเปรียบเทียบขอมูลแบงตามหมวดหมู
ตารางที่ 6 รอยละของขอมูลแบงตามประเภทของสื่อเปรียบเทียบระหวางขอมูลปจจุบัน

และแผนที่จะดําเนินการในป 2553
ประเภทของสื่อ ปจจุบัน แผนท่ีจะดําเนินการ

แผนพับ / เอกสารความรู 36.28 % 33.04 %
เวปไซด 28.02 % 29.05 %
ชุดนิทรรศการ
(โปสเตอร / วิดีทัศน / Roll up)

13.42 % 6.87 %

ซีดี / วีซีดี / ดีวีดี 9.73 % 27.71 %
หนังสือคูมือประชาชน 6.81 % 1.33 %
อ่ืนๆ (ออกโทรทัศน / ปาย) 5.74 % 2.00 %

รวม 100.00% 100.00%
จากตาราง แสดงวาขอมูลสวนใหญยังคงเปนแผนพับหรือเอกสารความรูมากที่สุด รองลงมา

คือเวปไซด สําหรับขอมูลประเภทซีดี/วีซีดี/ดีวีดี มีแผนที่จะผลิตเพิ่มขึ้น สําหรับชุดนิทรรศการ คูมือ
ประชาชน และเอกสารอ่ืนๆ ไดแกปาย หรือการออกวิทยุ/โทรทัศนมีแนวโนมการผลิตลดลง  และ
จากตารางแสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี
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แผนภาพที่ 8 : รอยละของการเปรียบเทียบขอมูลแบงตามประเภทของสื่อ
สรุปไดวาการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารการแพทยถึงประชาชนในภาพรวมของกรมการแพทย

สวนใหญเปนเร่ืองโรคหรือปญหาสุขภาพ รองลงมาคือขาวสารการแพทย การรักษาหรือฟนฟู
สมรรถภาพ และการตรวจวินิจฉัยตามลําดับ แตมีแนวโนมในการผลิตสื่อดานการรักษาหรือฟนฟู
สมรรถภาพ และการตรวจวินิจฉัยมากขึ้น เน่ืองจากกรมการแพทยเปนกรมวิชาการและรับผิดชอบ
ในการใหบริการในระดับตติยภูมิและสูงกวา โดยสื่อสวนใหญเปนประเภทแผนพับ แตมีแนวโนม
การผลิตลดลง ซึ่งสื่อประเภทเวปไซด และประเภท ซีดี / วีซีดี หรือ ดีวีดี มีแนวโนมในการผลิต
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันที่นิยมบริโภคสื่อประเภท Electronics มากขึ้น

3.4 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองผูแทนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ
จํานวน 3 คร้ัง ไดผลการสัมมนาสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี
1. แนวทางในการทํางาน มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี

1.1 กําหนดหัวเร่ืองที่จะนํามาพิจารณา ไดแก โรค / คูมือประชาชน / การ
วินิจฉัยโรค

1.2 กําหนดรูปแบบ (Format) ในการพัฒนาเน้ือหา (Content) เชน ทํา script
1.3 พัฒนาทีมตรวจสอบเน้ือหา
1.4 จัดต้ังทีมสื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อ electronic (pdf / ppt) / website / Social

Networking / หนังสือพิมพ / สิ่งพิมพ เปนตน
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1.5 การพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อใหเกิด Value added และ Dynamic ไดแก
การสนับสนุน / call center / Emergency team / บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ / กระบวนการสราง CPG
เพื่อประชาชน ฯลฯ

2. กําหนดกิจกรรมและผูรับผิดชอบ
2.1 List หัวขอเร่ืองโดยสํานักพัฒนาวิชาการแพทยจะทําสื่อตนแบบของกรมการ

แพทยและใหหนวยงานเสนอหัวขอที่หนวยงานมีความเดน
2.2 กําหนด Format ในการพัฒนาเน้ือหา โดยสํานักพัฒนาวิชาการแพทยและ

ผูเชี่ยวชาญ
2.3 จัดต้ังคณะทํางานในการพัฒนาระบบการจัดการ โดยสวนกลางกรมการแพทย

3. หัวขอเร่ืองเดนที่หนวยงานนําเสนอ มีดังน้ี
ลําดับท่ี หนวยงาน หัวขอเร่ือง

1 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1. โรคเบาหวาน
2. โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม

2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ โรคตอกระจก
3 โรงพยาบาลราชวิถี โรคเบาหวาน
4 โรงพยาบาลเลิดสิน โรคขอเขาเสื่อม
5 โรงพยาบาลสงฆ โรคทางเดินปสสาวะ สําหรับพระภิกษุ
6 ศูนยสิรินธรฯ การฝกพัฒนาการในดานกิจวัตรประจําวันเด็กสมอง

พิการ
7 สถาบันทันตกรรม 1. ทันตกรรมรากเทียม

2. Stem cell
8 สถาบันมะเร็งแหงชาติ 1. มะเร็งปากมดลูก

2. มะเร็งเตานม
3. มะเร็งปอด
4. มะเร็งตับ
5. มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก

9 สถาบันประสาทวิทยา โรคหลอดเลือดสมอง
10 สถาบันธัญญารักษ โรคสมองติดยา
11 สถาบันโรคผิวหนัง โรคสะเก็ดเงิน
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12 สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ การเตรียมตัวกอนเขาวัยผูสูงอายุ
13 สถาบันโรคทรวงอก 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด

2. โรคความดันโลหิตสูง
ลําดับท่ี หนวยงาน หัวขอเร่ือง

14 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี

1. คูมือเลี้ยงลูกสําหรับคุณแมมือใหม
2. โรคหัวใจในเด็ก
3. นมแมในทารกแรกเกิดปวย
4. ไขเลือดออก

15 สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย

อยูดี มีสุขกับเบาหวาน

4. สิ่งที่ตองไปดําเนินการตอ มีดังน้ี
4.1 สํานักพัฒนาวิชาการแพทยจะทําหนังสือถึงหนวยงาน เพื่อขอตัวอยางคูมือที่

ใหความรูแกประชาชนที่หนวยงานแจกอยู และแผนในการจัดทําคูมือประชาชนประจําป 2554
รวมทั้งแผนในการจัดบรรยายใหความรูแกประชาชน

4.2 สํานักพัฒนาวิชาการแพทย โดย นางนวลนารถ พัวพงศกร จะไปศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการใหคาตอบแทนแกผูเรียบเรียงเน้ือหาความรู และผูอานตรวจสอบความถูกตอง
ทางวิชาการ มานําเสนอในที่ประชุมคร้ังตอไป

4.3 เตรียมจัดทํา workshop เพื่อนําเสนอ/วิพากษความรูที่จะนําเขาสูกระบวนการ
ฐานความรูการแพทยสําหรับประชาชน

5. สรุปขอมูล /ความรูที่ใหแกประชาชนของหนวยงาน ในสังกัดกรมการแพทยในภาพรวม
5.1 สถาบัน/ศูนยการแพทย/โรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกรมการแพทย มีการ

ดําเนินการใหความรูแกผูปวยและญาติโดยใชสื่อในรูปแบบตางๆ เทาที่เผยแพรอยูในปจจุบันมีอยูถึง
1,028 รายการ โดยมีเร่ืองที่ทําซ้ํากัน 3 อันดับไดแก โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง /
โรคมะเร็งปากมดลูก / โรคมะเร็งปอดและมะเร็งเตานม

5.2 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มีการดําเนินการผลิตสื่อการแพทยเพื่อ
ประชาชนที่กาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะในเร่ืองไขเลือดออก สามารถนํามาใชเปนตัวอยางใหกับ
หนวยงานอ่ืนๆได

5.3 แนวโนมการผลิตและพัฒนาสารสนเทศการแพทยเพื่อประชาชน ในเร่ืองการ
ใหบริการทางการแพทยทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษามีเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน

6. โอกาสในการพัฒนา
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6.1 ยังไมมีการจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองที่จะดําเนินการอยางเปนระบบ
6.2  การริเร่ิมดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญเอง บางคร้ังยังขาดการ

สนับสนุนและเสริมสรางแรงจูงใจ
6.3  กลไกการประสานการดําเนินการในเร่ืองที่ซ้ําซอนกัน หรือ เกี่ยวของกันยัง

ทํางานไดไมเต็มที่ทั้งในระดับหนวยงานและระดับกรม
6.4 ขาดกลไกที่ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ือง

7. อน่ึงระหวางเก็บขอมูลทําใหไดรับรูเพิ่มเติมวาหลายหนวยงานไดจัดกิจกรรมบรรยายให
ความรูประชาชนนอกเหนือจากการผลิตและประชาสัมพันธผานสื่อ

8. ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
8.1 ใหทําเปนภาพรวมของกรม โดยกําหนดแนวทาง และเปาหมายรวมกัน เพื่อให

เกิด แบรนดของกรมการแพทย ดังน้ี
1) กลุมเปาหมาย : ประชาชนทั่วไป
2) เน้ือหา : เร่ืองโรค /คูมือการปฏิบัติตัว /คูมือการตรวจโรค
3) ชองทางการสื่อสาร : สรางเวปไซดใหม

8.2 ดานการบริหารจัดการ ไดแก งบประมาณ และความซ้ําซอนของเน้ือหา ให
ผลักดันใหเปนนโยบายของกรม

8.3 กลไกที่ทําใหถึงประชาชน โดยการพัฒนาระบบและโครงสราง ไดแกการ
ประเมินผูรับบริการ

9. วิธีการเผยแพรขอมูลความรูสูประชาชน ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการจางทําเวปไซด
ขึ้นมาใหมเพื่อเผยแพรขอมูลความรูสูประชาชนในภาพรวมของกรมการแพทยโดยตรง และได
กําหนดกิจกรรมและผูรับผิดชอบดังน้ี

9.1 คัดเลือกเร่ืองที่จะเผยแพร  รับผิดชอบโดย คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศ
สุขภาพเพื่อประชาชน กรมการแพทย

9.2 กําหนดรายละเอียดการจัดทําเวปไซด รับผิดชอบโดย นพ.ทวีทอง/ นพ.ชุษณะ/
นพ.ธานินทร

9.3 พิธีเปดตัวเว็ปไซด รับผิดชอบโดย สํานักงานเลขานุการกรมการแพทย



26

บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 สถาบัน/ศูนยการแพทย/โรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกรมการแพทย มีการดําเนินการ

ใหความรูแกผูปวยและญาติโดยใชสื่อในรูปแบบตางๆ เทาที่เผยแพรอยูในปจจุบันมีอยูถึง 1,028
รายการโดยมีเร่ืองที่ทําซ้ํากัน 3 อันดับไดแก โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง / โรคมะเร็ง
ปากมดลูก / โรคมะเร็งปอดและมะเร็งเตานม

4.1.2 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มีการดําเนินการผลิตสื่อการแพทยเพื่อ
ประชาชนที่กาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะในเร่ืองไขเลือดออก สามารถนํามาใชเปนตัวอยางใหกับ
หนวยงานอ่ืนๆได

4.1.3 แนวโนมการผลิตและพัฒนาสารสนเทศการแพทยเพื่อประชาชน ในเร่ืองการ
ใหบริการทางการแพทยทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษามีเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน

4.1.4 โอกาสในการพัฒนา
4.1.4.1 ยังไมมีการจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองที่จะดําเนินการอยางเปนระบบ
4.1.4.2 การริเร่ิมดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญเอง บางคร้ังยังขาดการ

สนับสนุนและเสริมสรางแรงจูงใจ
4.1.4.3 กลไกการประสานการดําเนินการในเร่ืองที่ซ้ําซอนกัน หรือ เกี่ยวของกัน

ยังทํางานไดไมเต็มที่ทั้งในระดับหนวยงานและระดับกรม
4.1.4.4 ขาดกลไกที่ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ือง

4.1.5 อน่ึง ระหวางเก็บขอมูลทําใหไดรับรูเพิ่มเติมวาหลายหนวยงานไดจัดกิจกรรม
บรรยายใหความรูประชาชนนอกเหนือจากการผลิตและประชาสัมพันธผานสื่อ
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.2.1.1 พัฒนาหนวยงานสุขศึกษาและ Customer relations ของโรงพยาบาล/
สถาบัน/ศูนย ใหเปน Patient Education Center

4.2.1.2 ใหมีระบบการลงทะเบียนจดแจงรายการการจัดการความรูการแพทยเพื่อ
เผยแพรสําหรับประชาชน เพื่อพัฒนาใหเกิดการสนับสนุนอยางเปนระบบ

4.2.1.3 จัดทําฐานความรู (Knowledge Base) ในรูปแบบ Web Application เพื่อให
เกิดการพัฒนาเน้ือหาใหสมบูรณขึ้น ทันสมัยขึ้นอยางตอเน่ือง รวมถึงสามารถเผยแพรผลงานการ
จัดการความรูฯ สูสาธารณชนไดอยางนาสนใจ และชวนติดตาม

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 นําเร่ืองที่สํานักงานเลขานุการกรมการแพทยไดรับมอบหมายจากอธิบดี

กรมการแพทย ใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดนิทรรศการ/งานมหกรรมในศูนยการคา หรือ
สถานที่สาธารณะตางๆ มาศึกษาเน้ือหาและภาพบันทึกเหตุการณในงานมาจัดทําเปน Interactive
Tutorials

4.2.2.2 จัดทําคุณลักษณะเฉพาะของฐานความรูในรูปแบบ Web Application ให
ตรงตามความตองการใชงาน

4.2.2.3 จัดทําคุณลักษณะเฉพาะของ Interactive Tutorial ที่จะใชเผยแพรบน Web
Application ที่สรางขึ้น

4.2.2.4 ดําเนินการจัดจางทํา Web Application พรอมเชาพื้นที่ และจดโดเมนเนม/
เผยแพรเว็ปไซด รวมถึงการจัดจางทํา Interactive Tutorials เปนรายเร่ือง

4.2.2.5 จัดทําหนังสือสรุปผลการดําเนินงานและเผยแพรความรูที่ใชจัดทํา
Interactive Tutorials

4.2.2.6 รวมกับสํานักงานเลขานุการกรมการแพทยในการจัดงานเปดตัวเว็ปไซด
ฐานความรูการแพทยเพื่อประชาชน

4.2.2.7 จัดทําบันทึกถึงผูบริหารเพื่อเสนอแนวนโยบายการพัฒนาหนวยงาน
สุขศึกษา และ Customer Relations ของหนวยงานใหเปน Patient Education Center
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบฟอรมขอมูล/ความรูสําหรับประชาชนของกรมการแพทย
------------------------------------------------------------

ชื่อหนวยงาน ......................................................................................................................
ชื่อผูใหขอมูล ................................................ตําแหนง .......................................................
เบอรโทรติดตอ.............................................. โทรสาร .......................................................
มือถือ ....................................................... . E-mail : ………………………………………
1. ขอมูลที่เผยแพรในปจจุบัน

ลําดับ
ที่

ชื่อเร่ือง ประเภทของสื่อ/
ชองทางการสื่อสาร

2. ขอมูลที่กําลังจะดําเนินการในปงบประมาณ 2553
ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ประเภทของสื่อ/

ชองทางการสื่อสาร
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ภาคผนวก ข
รายช่ือผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองผูแทนหนวยงานที่มีหนาที่

เก่ียวของ

คร้ังท่ี 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมอยุธยา 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กทม.
1. นพ.ทวีทอง กออนันตกูล สถาบันโรคทรวงอก  ที่ปรึกษากรมการแพทย
2. นพ.ชุษณะ มะกรสาร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการแพทย
3. น.ส.ขนิษฐา  มินวงษ เลขานุการกรมการแพทย
4. นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ โรงพยาบาลเลิดสิน
5. นพ.ทรงคุณ วิญูวรรธน สถาบันพยาธิวิทยา
6. น.พ.ภูวัต จารุกําเนิดกนก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)
7. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
8. ทพญ.ปาริชาติ ต้ังกฤษณขจร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
9. น.ส.ปารวี  เทียนชัย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
10.ทพญ.กรรณิกา ชูเกียรติมั่น สถาบันทันตกรรม
11.นายวิเชียร  ตันวรรณรักษ กองแผนงาน
12.นายชัยยุทธ กุลตังวัฒนา โรงพยาบาลราชวิถี
13.นางเยาวดี  เกิดสินธุ โรงพยาบาลเลิดสิน
14.นางพัชรินทร กสิบุตร ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาติ
15.นางธีราภรณ ผุดผอง สถาบันประสาทวิทยา
16.นางศุภมาส สุวรรณเมฆ สถาบันโรคผิวหนัง
17.นางสมฤดี  เนียมหอม สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
18.น.ส.รัตนา ชัยสุขสุวรรณ สถาบันโรคทรวงอก
19.นางจีราพร  หิรัญรัตนธรรม สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
20.นายธงไท  โตษยานนท ผูแทนโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
21.นายประกาศิต  ศรีเจริญ โรงพยาบาลนพรัตนราชานี
22.นพ.ธานินทร สนธิรักษ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
23.พญ.อัญชญา  แยมสุคนธ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
24.นายณรงค  ฤทธิ์ไตรรัตน สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
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25.นางพรรณรา เจริญยศ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
26.นางเพ็ญศรี แสงประเสริฐ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
27.น.ส.วราภรณ ฤทธิ์มาก สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
28.น.ส.วรรณิกา  วงศไกรศรีทอง สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
29.นางเพียงเพ็ญ  มาลัย สํานักพัฒนาวิชาการแพทย

คร้ังท่ี 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ หองอยุธยา 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กทม.
1. นพ.ธวัช ประสาทฤทธา โรงพยาบาลเลิดสิน
2. น.พ.ภูวัต จารุกําเนิดกนก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)
3. นพ. ภัทรวินฑอัตตะสาระ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
4. ทพญ.ปาริชาติ ต้ังกฤษณขจร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
5. น.ส.ปารวี  เทียนชัย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
6. ทพญ.กรรณิกา  ชูเกียรติมั่น สถาบันทันตกรรม
7. นายวิเชียร  ตันวรรณรักษ กองแผนงาน และแทนผูอํานวยการกองแผนงาน
8. นางวรรณา  จงจิตรไพศาล ผูแทนโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
9. นางอรุณวรรณ  ศรีศาสตร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
10.นายธงไท  โตษยานนท โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
11.นายชัยยุทธ กุลตังวัฒนา โรงพยาบาลราชวิถี
30.นางพัชรินทร กสิบุตร ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาติ
12.นางธีราภรณ ผุดผอง สถาบันประสาทวิทยา
13.นางศุภมาส สุวรรณเมฆ สถาบันโรคผิวหนัง
14.นางปวรินทร  แกวแดง โรงพยาบาลสงฆ
15.นายไชยสิทธิ์  ศรีประเสริฐ โรงพยาบาลสงฆ
16.น.ส.รัตนา ชัยสุขสุวรรณ สถาบันโรคทรวงอก
17.นางสุภา อัคจันทร สถาบันธัญญารักษ
18.นางจีราพร  หิรัญรัตนธรรม สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
19.นพ.ธานินทร สนธิรักษ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
20.พญ.อัญชญา  แยมสุคนธ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
21.นางเพ็ญศรี  แสงประเสริฐ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
22.น.ส.วราภรณ ฤทธิ์มาก สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
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23.นางนวลนารถ พัวพงศกร สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
24.นางเพียงเพ็ญ  มาลัย สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
25.น.ส.วรรณิกา  วงศไกรศรีทอง สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
26.นางรจนา  บํารุงศักด์ิ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
27.นางแพรจิต จันทรฐิติวงศ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
28.นางพรทิพภา  ชัยเนตราภรณ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย

คร้ังท่ี 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ หองอยุธยา 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กทม.
1. นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน  รองอธิบดีกรมการแพทย
2. นพ.ธวัช ประสาทฤทธา โรงพยาบาลเลิดสิน
3. นพ.ทวีทอง  กออนันตกูล สถาบันโรคทรวงอก
4. นพ.ชุษณะ มะกรสาร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการแพทย
5. น.ส.ขนิษฐา  มินวงษ เลขานุการกรมการแพทย
6. นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ โรงพยาบาลเลิดสิน
7. น.พ.ภูวัต จารุกําเนิดกนก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)
8. ทพญ.ปาริชาติ ต้ังกฤษณขจร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
9. นางนงรัตน จันที สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
10. ทพญ. กรรณิกาชูเกียรติมั่น สถาบันทันตกรรม
11. นายวิเชียร  ตันวรรณรักษ กองแผนงาน
12. นางสุภาพ  ไชยนิตย กองแผนงาน
13. นางนงคราญ โฉมสะอาด โรงพยาบาลราชวิถี
31.นางพัชรินทร กสิบุตร ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาติ
14. นางธีราภรณ ผุดผอง สถาบันประสาทวิทยา
15. นางนลินี  พสุคันธภัค สถาบันประสาทวิทยา
16. นางศุภมาส สุวรรณเมฆ สถาบันโรคผิวหนัง
17. นางปวรินทร  แกวแดง โรงพยาบาลสงฆ
18. นางกัลยา  บุบผาตระกูล สถาบันโรคทรวงอก
19. น.ส.นิชาดา  โสสกุล สถาบันโรคทรวงอก
20. นางสุภา อัคจันทร สถาบันธัญญารักษ
21. นางสมฤดี เนียมหอม สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
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22. น.ส.สมจินต โฉมวัฒนะชัย สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
23. นางจีราพร  หิรัญรัตนธรรม สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
24. นพ.ธานินทร สนธิรักษ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
25. นายณรงค  ฤทธิ์ไตรรัตน สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
26. นางพรรณรา เจริญยศ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
27. น.ส.วราภรณ ฤทธิ์มาก สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
28. นางนวลนารถ พัวพงศกร  สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
29. น.ส.วรรณิกา  วงศไกรศรีทอง สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
30. นางดวงพร  สายอราม  สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – สกุล รอยเอกนายแพทยธานินทร  สนธิรักษ
วุฒิการศึกษา

1. แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2529
2. Certificate in Geriatrics ,International Institute on Ageing, United Nations.

พ.ศ. 2535
3. Diploma in Geriatrics and Gerontology, European Institute of Geriatrics and

Gerontology Audited by Keele University ,UK. พ.ศ. 2542
4. Certificate in Obesity and its management, Department of Medicine, University of

Liverpool. พ.ศ. 2543
5. Certificate in Caring for frail elderly people, Hiroshima International University.

พ.ศ. 2544
6. อนุมัติบัตรเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก. แพทยสภา พ.ศ. 2545

ประสบการณการรับราชการ
1. ฝายอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2529-2531)
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ( 2531-2540)
3. เลขานุการคณะกรรมการประสานบริการสุขภาพผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข

(2533-2534)
4. หัวหนาสํานักงานโครงการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย (2533-2534)
5. ผูอํานวยการศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ กรมการแพทย

(2540-2546)
6. คณะทํางานศึกษาวิจัย เร่ือง สุขภาพผูสูงอายุไทย ความรวมมือของอาเซียน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย วุฒิสภา (2542-2543)
7. หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากรและถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย สํานักพัฒนา

วิชาการแพทย กรมการแพทย (2546-2547)
8. หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบายวิชาการ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย กรมการแพทย

(2547-2549)
9. ผูทํางานในคณะทํางานพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สูระดับ

สากล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2548)
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10. ชวยราชการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในการสรางและ
บริหารระบบการจัดการความรู เร่ืองการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในสปา
(2548)

11. คณะกรรมการโครงการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุรวมกับองคการอนามัยโลก
มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ (2549)

12. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(2549)

13. หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการจัดการความรู สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
กรมการแพทย (2550 – ปจจุบัน)

14. ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ (2550)

15. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสํานักพัฒนาบริการทองเที่ยว (2550)

16. คณะกรรมการดานมาตรฐานสปาสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Spa)
สํานักพัฒนาการทองเที่ยว (2550-ปจจุบัน)

ผลงานทางวิชาการ
1. Exercise in old age.
2. Accuracy of the Harris-Benedict Equation and the Liu Equation to predict Basal
    Metabolic Rate in Thai Population.
3. Obesity: a major risk factor in Thai old age in the future.
4. Population Ageing in Thailand.
5. The fundamental of ageing lies in genome.
6. Successful Ageing.
7. Health,wellness and Spa experience.

รางวัลหรือทุนการศึกษา (เฉพาะท่ีสําคัญ)
1. ทุนเรียนดียอดเยี่ยมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
     ระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. ทุนองคการสหประชาชาติ ไปอบรมเร่ือง Geriatrics
3. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระวีรกษัตรีย สก ไปศึกษาเร่ือง Geriatrics
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4. ทุนรัฐบาลญ่ีปุน อบรมหลักสูตร Caring for frail elderly people
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบันและสถานท่ีทํางาน

นายแพทยเชี่ยวชาญ หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการจัดการความรู
สํานักพัฒนาวิชาการแพทย อาคาร 5 ชั้น 4
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท/โทรสาร.0-2590-6285 โทรศัพทมือถือ 08-1710-9430
E-mail : thai_tanin@hotmail.com
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