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บทคัดย่อ

รายงานของเฟล็กเนอร์เมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษที่แล้วได้มีผลกระทบท�ำให้เกิดหลักสูตรในการผลิตบุคลากร
สุขภาพเพื่อใช้ในระบบบริการสุขภาพ ท�ำให้สุขภาพของประชาชนทั่วโลกดีขึ้นมาก อายุขัยเฉลี่ยประชากรดีขึ้นเป็น
ล�ำดับ ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา บริบทที่กระทบต่อระบบสุขภาพได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีมาก โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการสื่อสารเปลี่ยนไป มีการเคลื่อนย้ายข้อมูล และประชาชน
ภายในและระหว่างประเทศเปลี่ยนไป บริการสุขภาพมีราคาสูง เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ระหว่างคนมีฐานะดีและคนมีฐานะยากจน ดังนั้น คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบุคลากรสุขภาพส�ำหรับอนาคตต้องเปลี่ยน
ไป เพือ่ สามารถท�ำงานในบริบททีเ่ ปลีย่ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ นอกจากต้องมีความรูแ้ ล้ว ยังต้องมีทกั ษะในการตัง้
ค�ำถาม หาหลักฐาน และประยุกต์หลักฐานที่เชื่อถือได้มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่ตนท�ำงานอยู่ ต้องมีคุณธรรม และ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการให้บริการ พร้อมที่จะรับใช้ผู้รับบริการและชุมชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการพัฒนาสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรสุขภาพให้เหมาะสม ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาหลักสูตรและวิธีเรียน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบสนับสนุน และการพัฒนาช่องทางให้ผู้ใช้และ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาให้ความเห็นปรับปรุงระบบการศึกษา ดังนัน้ ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวต้องมีระบบประเมินผล
ที่ดีควบคู่กันไปด้วย
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการศึกษา บุคลากรสุขภาพ ศตวรรษที่ 21 บริบทการเปลี่ยนแปลง ความรู้
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Abstract

Flexner’s report about a century ago has been instrumental in the development of effective
health science curricula. The health science educational institutions have produced personnel to
serve health system leading to great improvement in individual and population health as well as
increase in life expectancy. However, during the past century, there have been big changes in the
contexts in which the health systems operate. Tremendous progresses have been noted in knowledge
and technologies. Changes have also occurred in population structures, economy, society, and
communications which impact health. Rapid transfer of information and migration of people within
and between countries have been evident. These changes have led to higher cost of health care
and also inequity between the rich and the poor with respect to access to services. Therefore, it is
desirable that health personnel for the future must have desirable knowledge, skills, attitude and
practice pattern to effectively cope with the changing situations. In additional to adequate professional
knowledge, these personnel need competencies in asking the right questions, search for answers
based on reliable evidences, and ability to apply good evidences within the context of health system
in which the personnel operate. The graduates also need to have appropriate values and follow the
sufficient economy principle in their practices. Finally, they must be ready to serve individuals and
communities with keen respect for human dignity. As a consequence, health education institutions
need reforms in several areas, including development of teachers, curricula and learning styles,
students learning experiences, supporting systems and new feedback channels for the public and
the alumni to improve the education programs. Meaningful evaluation must be built into the education
reforms of the institutions.
Keywords: changing contexts, educational administration and management, health personnel,
knowledge.

บทน�ำ

บุคลากรสุขภาพในบทความนี้ หมายถึง บุคลากร
วิชาชีพสุขภาพซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพ และใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ผู้ป่วยและประชาชน
ทัง้ ทีป่ ว่ ยและไม่ปว่ ยทีม่ าขอรับบริการหรืออยูใ่ นชุมชนและ
ไม่ได้มาขอรับบริการ แต่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับบริการ
เพือ่ เสริมสุขภาพและป้องกันโรค) ระบบการศึกษาเพือ่ ผลิต
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บุคลากรเหล่านี้ได้ด�ำเนินการมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่ง
ศตวรรษ มีจ�ำนวนผู้ให้บริการและสถานบริการสุขภาพ
มากขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แต่ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ พั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว มาก
นอกจากนี้ บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม การ
สือ่ สารภายในและระหว่างประเทศได้เปลีย่ นไปมากเช่นกัน
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จึงเกิดค�ำถามว่า คุณลักษณะของบุคลากรสุขภาพทีผ่ ลิตใน
ปัจจุบนั เหมาะสมกับการให้บริการสุขภาพในอนาคตหรือไม่
การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสุขภาพต้องมีการปรับเปลี่ยน
หรือไม่อย่างไร
บทความนี้ เ ขี ย นขึ้ น จากข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทบทวนเอกสาร เพื่อตอบค�ำถามว่า วิวัฒนาการด้านการ
ศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสุขภาพเป็นอย่างไร และมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน
บุคลากรสุขภาพส�ำหรับอนาคตต้องมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อ ย่ า งไร เพื่ อ สามารถให้ บ ริ ก ารที่ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และท้าย
ที่สุด จะเสนอประเด็นการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรสุขภาพที่เหมาะสมดังกล่าว

วิวฒ
ั นาการด้านการศึกษาตัง้ แต่ตน้ ศตวรรษ
ที่ 20 และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

เมื่อต้นศตวรรษที่ผ่านมา เฟล็กเนอร์ได้รายงานว่า
จ�ำเป็นต้องน�ำความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพมาใช้จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แพทยศาสตร์ (Flexner, 1910; Flexner, 1912) แต่นั้น
มา ก็ได้มกี ารพัฒนาระบบการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
สุขภาพที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และต่อมาก็ได้มีการปรับ
เปลีย่ นจากการใช้วทิ ยาศาสตร์เป็นฐานมาเป็นการใช้ปญ
ั หา
ผู้ป่วยเป็นฐาน (problem based education) (Frenk
et al., 2010) บุคลากรสุขภาพก็ได้ปฏิบัติงานในระบบ
สุขภาพ รับใช้ผู้ป่วยและประชาชนมานาน เป็นผลท�ำให้
สุขภาพของประชากรโลกดีขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของประชากร
ทุกประเทศเพิ่มมากขึ้น (Anand & Barnighausen,
2004) ดังนั้น จากรายงานของเฟล็กเนอร์จึงถือเป็นการ
ปฏิวัติด้านการศึกษา และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
แนวทางการผลิตบุคลากรให้ระบบสุขภาพทีด่ มี าก โดยการ
ปรับเปลีย่ นด้วยการใช้ problem based education ท�ำให้

บุคลากรสุขภาพเน้นความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรง
ประเด็นมากขึน้ แต่ในปัจจุบนั สถานการณ์ตา่ งๆ ได้เปลีย่ น
ไป มีผลกระทบสูงต่อระบบสุขภาพ ดังนี้
ประการแรก ความรู้ เทคโนโลยี ได้พัฒนา
ขึน้ อย่างรวดเร็ว ท�ำให้การวินจิ ฉัยแม่นย�ำขึน้ การรักษา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริการโดยเทคโนโลยีใหม่มัก
มีราคาสูงและมีความซับซ้อน และยังไม่มกี ารวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบเพื่อเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามบริบทและ
ความสามารถในการจ่ายได้ของประชาชน (Pasquel,
Hendrick, Ryan, Cason, Ali, & Narayan, 2015)

ท� ำ ให้ ป ระชาชนบางส่ ว นไม่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารที่ คุ ้ ม ค่ า และมี
ประโยชน์ในการป้องกันโรคและความพิการ นอกจากนี้
เทคโนโลยี สู ง ยั ง ท� ำ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การอบรมเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (specialization) ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้
ไม่ ส ามารถดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนอย่ า งองค์ ร วม
(Struckmann, Panteli, Legido-Quigley, Risso-Gill,
McKee, & Busse, 2015)

ประการที่สอง ข้อมูลสุขภาพหาได้ง่ายขึ้น
และมี ร ะดั บ ความถู ก ต้ อ งต่ า งๆ กั น ประชาชน
สามารถตัดสินใจใช้ขอ้ มูลได้มากขึน้ (Sawesi, Rashrash,
Phalakornkule, Carpenter, & Jones, 2016) จึงไม่
พึง่ บุคลากรสุขภาพเสมอไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีบ่ คุ ลากร
สุขภาพมีอยู่อาจจะไม่ถูกต้องนัก เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์
ทางการค้า เช่น สเต็มเซลล์ ฯลฯ อาจใช้รักษาได้มาก แต่
ก็มขี อ้ ท้าทายทีอ่ าจท�ำให้ประชาชนตัดสินใจยาก (Herrera,
Zeng, Turbat-Herrera, & Teng, 2016) อาจท�ำให้
ประชาชนถูกหลอก โดยเฉพาะเมื่อมีสินค้าที่กระทบต่อ
สุขภาพข้ามพรมแดนมากขึ้น เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้าที่
สามารถหาซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต (Monteith, Glenn,
Bauer, Conell, & Bauer, 2016) เป็นต้น ประชากรและ
บุ ค ลากรสุ ข ภาพที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจ� ำ นวนมากยั ง ไม่ มี ทั ก ษะ
ในการตัง้ ค�ำถาม หาค�ำตอบต่อค�ำถาม ประเมินความถูกต้อง
ของค�ำตอบทีห่ าได้ และตัดสินใจให้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม
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ประการทีส่ าม การทีอ่ ายุขยั ประชาชนยาวขึน้
ท�ำให้โครงสร้างประชากรเปลีย่ นไป มีสดั ส่วนของประชากร
ผูส้ งู วัยมากขึน้ ประชาชนเหล่านีม้ โี รคเรือ้ รังทีต่ อ้ งใช้บริการ
ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง (World Health Organization [WHO],
2015) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ ป ้ อ งกั น ได้ โ ดยปรั บ
พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับ
ประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการออกก�ำลังกาย
เป็นต้น ดังนั้น จ�ำเป็นต้องมีการปรับสัดส่วนของบริการ
ในระบบสุขภาพให้เหมาะสม เช่น สัดส่วนบริการเสริม
สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การรั ก ษา และการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ เป็นต้น (WHO, 2014a; Wangdi, Gatton,
Kelly, & Clements, 2015)

ประการที่สี่ ประเทศต่างๆ มีการรวมตัว
เป็นประชาคม เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้มี
การย้ายถิ่นของประชาชน หรือข้ามพรมแดนมาประกอบ
อาชีพ ท�ำให้การควบคุมโรคท�ำได้ยาก (Conseil, Mounier-

Jack, Rudge, & Coker, 2013; Wangdi, et al., 2015)

ผู้ป่วย บุคลากร และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านสุขภาพข้าม
พรมแดน ผู้มีฐานะจะมารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนที่
ใช้เครื่องมือทันสมัย ที่ในขณะนี้ยังไม่มีกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมดูแลทีร่ ดั กุมเพียงพอ (Morgan & Ensor, 2016)
ส่วนผู้มีรายได้น้อยตามชายแดนก็มาใช้บริการที่ให้กับ
ประชาชนท้องถิ่นโดยไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ ประชาชน
ที่มาจากประเทศอื่นมีวัฒนธรรมและความคาดหวังหลาก
หลาย ท้ า ทายต่ อ ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาของ
บุคลากรสุขภาพ (Torres & Waldinger, 2015)
ประการทีห่ า้ มีภยั ธรรมชาติและโรคระบาด
ข้ามพรมแดน ที่สามารถติดต่อมาถึงประชาชนไทยได้
รัฐต้องตั้งงบประมาณและเตรียมบุคลากรสุขภาพเพื่อแก้
ปัญหาภัยธรรมชาติ และโรคติดต่อข้ามพรมแดนเหล่านี้
ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกัน (WHO, 2013; WHO,
2014b)
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ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น เพราะสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปดังกล่าวนี้ ท�ำให้เกิดระบบประกันสุขภาพหลาก
หลาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ แม้กระนั้นก็ตาม
ยังมีความไม่เท่าเทียมกันด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพตามที่ตนคาด
หวังไว้ เกิดความไม่พอใจ ท�ำให้มีการฟ้องร้องมากขึ้น
(Mate, Rooney, Supachutikul, & Gyani, 2014)

ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสุ ข ภาพท� ำ งานในระบบสุ ข ภาพตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง คือ มีความจ�ำเป็นต้อง
ท�ำงานกับบุคลากรสหสาขา ความรวดเร็วของเทคโนโลยี
ทีเ่ ปลีย่ นไปและมีราคาสูง ความทีผ่ รู้ บั บริการเข้าถึงความรู้
ได้จากแหล่งต่างๆ และความไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม ซึ่งจะ
กล่าวต่อไปในหัวข้อประเด็นการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ผลิตบุคลากรสุขภาพส�ำหรับศตวรรษที่ 21

คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องบุ ค ลากร
สุขภาพส�ำหรับอนาคต

เมื่อค�ำนึงถึงสภาพปัญหาสุขภาพและระบบสุขภาพ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บุคลากรสุขภาพส�ำหรับอนาคตจึงต้องมี
คุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความรู้และเทคโนโลยีที่
พัฒนาตลอดเวลา และมีความสามารถประเมินและน�ำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ภายใต้บริบทของสถานการณ์
ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ บุคลากรสุขภาพส�ำหรับอนาคตต้อง
สามารถท�ำงานประสานกับบุคลากรสาขาอื่น ประชาชน
และชุมชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเสนอคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ส�ำหรับบุคลากรสุขภาพส�ำหรับอนาคตอย่าง
น้อยสามประการ ดังนี้
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ประการแรก ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาต้องมีความ
รู/้ ทักษะในวิชาชีพ สามารถตัง้ ค�ำถาม หาหลักฐาน
ประเมินหลักฐาน รวมทัง้ เลือกหลักฐานทีถ่ กู ต้อง
เชือ่ ถือได้มาประกอบการตัดสินใจภายใต้เงือ่ นไข
และบริบทที่ตนให้บริการอยู่ (Guyatt, Rennie,
Meade, & Cook, 1993) นอกจากต้องมีความรู้พื้นฐาน
ในด้านวิชาการและทักษะในวิชาชีพของตน ยังต้องมีทกั ษะ
ในการตั้งค�ำถาม การค้นหาหลักฐานจากแหล่งข้อมูล
มากมายหลากหลาย ทั้งจากต�ำราวิชาการ และจากฐาน
ข้อมูลต่างประเทศ นอกจากค้นหาหลักฐานได้แล้ว จะต้อง
มีทกั ษะในการประเมินหลักฐานได้วา่ หลักฐานใดน่าเชือ่ ถือ
และไม่น่าเชื่อถือ และต้องสามารถเลือกหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้ น�ำมาประกอบการตัดสินใจภายใต้บริบท เงื่อนไข และ
ข้อจ�ำกัดในสถานบริการที่ตนท�ำงานอยู่ (Tagney &
Haines, 2009) เพือ่ ให้บริการทีพ่ อประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันต่ออาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดกับบริการ
นัน้ (Whyte et al., 2016; Crispin, 2006) การใช้ความ
รู้ความสามารถเหล่านี้ จะท�ำให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามุ่งมั่นที่
จะเรียนรูต้ ลอดชีวติ และมีทกั ษะในการหาความรูเ้ พือ่ น�ำไป
ใช้ประโยชน์ตรงกับค�ำถามที่ตั้งไว้และประเด็นปัญหาที่พบ
ประการที่สอง ผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องปรับ
แนวคิดและบุคลิกในการใช้คุณธรรม และหลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และให้
บริการ บุคลากรสุขภาพจะต้องมีความรัก/เมตตา (Ho,
Spencer, & McGuire, 2015) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการหรือชุมชนได้ดี
(Cömert, Zill, Christalle, Dirmaier, Härter, &
Scholl , 2016) และต้องมีความเพียรพยายามให้บริการ
แม้จะยากล�ำบาก (Back, Steinhauser, Kamal, &
Jackson, 2016) เช่น การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่

ด�ำเนินชีวติ เหมาะสม ดูแลสุขภาพตนเองภายใต้บริบทและ
ข้อจ�ำกัดของท้องถิน่ (Mantovani, Pizzolati, & Gillard,
2015) และสื่อสารเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพจากถิ่นอื่น
ภายในประเทศ ในสังคมอาเซียนที่มีความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรม และรวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ
นานาชาติดว้ ย (Shringarpure, Isaakidis, Sagili, Baxi,
Das, & Daftary, 2016)

ความรู้อาจน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง แต่ท�ำให้
ผูอ้ นื่ และสังคมเสียประโยชน์ได้ เช่น การส่งตรวจพิเศษโดย
ไม่มีข้อบ่งชี้ที่ดีพ อ เพื่อหารายได้ใ ห้ตนเองหรือสถาน
ประกอบการ (Miyakis, Karamanof, Liontos, &
Mountokalakis, 2006) หรือการส่งปรึกษาแพทย์หรือ
สถานบริการอืน่ ขึน้ กับผูป้ ว่ ยมีประกันหรือไม่ เพือ่ เพิม่ รายได้
ให้บุคลากร หรือเพื่อไม่ให้สถานบริการเสียประโยชน์เป็น
หลัก (Bekelis, Missios, & Mackenzie, 2015) หรือ
เพื่อเฉลี่ยความรับผิดชอบกรณีที่มีการฟ้องร้อง เป็นต้น
(Fishbain, Bruns, Disorbio, & Lewis, 2008)

คุณธรรมอันเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของธรรมาภิบาล
ท�ำให้สามารถก�ำกับการหาและใช้ความรูใ้ ห้เกิดสมดุล ผสม
ผสานประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ผู้อื่นและสังคมได้
คุณธรรมต้องเป็นตัวน�ำความรู้เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสม และสมดุล
การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์และสมดุลขึ้นกับ
เงือ่ นไขเวลา สถานที่ และบริบททีจ่ ะน�ำความรูน้ นั้ ไปใช้ คือ
ต้ อ งถู ก กาลเทศะในบริ บ ทที่ จ ะน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม ที่จะน�ำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ เช่น ความรู้ที่ใช้ในสถานบริการขนาดใหญ่ จะต่าง
ไปจากความรู้ที่ใช้บริการระดับชุมชนซึ่งขาดความพร้อม
ด้านทรัพยากร และสถานบริการสามารถร่วมมือกันเพือ่ ให้
บริ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ ปั ญ หาของประชาชนในพื้ น ที่

ต้องการความเห็นใจจากบุคลากรที่ให้บริการ การสื่อสาร
ที่ดีจ�ำเป็นต้องให้ก�ำลังใจเพื่อนรวมทีม (Firn, Preston, (Waiswa et al., 2016)
การศึกษายุคใหม่จงึ ต้องผสมผสานคุณธรรมให้นำ�
& Walshe, 2016) และเสริมพลังประชาชนให้สามารถ
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ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขของกาลเทศะของ
บริบทที่จะน�ำความรู้ไปใช้ ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาเน้น
การให้ความรู้เป็นหลัก จ�ำเป็นต้องให้ความสนใจกับการ
สร้างทักษะและคุณธรรมในการหาความรู้เพื่อน�ำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตามเงื่อนไปของกาลเทศะของบริบทที่จะน�ำ
ความรู้ไปใช้มากขึ้น
ประการที่สาม ผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องให้
บริการด้วยความรู้ที่มีเพื่อมุ่งประโยชน์ผู้อื่นและ
ชุมชนเป็นหลัก ความส�ำเร็จที่แท้จริงของระบบการ
ศึกษาไม่ใช่อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์กับมนุษยชาติ ตามพระราชด�ำรัสในสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทีเ่ คย
มีพระราชด�ำรัสว่า “...ขอให้ถอื ประโยชน์สว่ นตนเป็นทีส่ อง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และ “True
success is not in the learning but in its application
to the benefit of mankind” (สถาบันพระปกเกล้า และ
แพทยสภา, 2558) ดังนั้น ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสุขภาพต้อง

บริการตามความจ�ำเป็นของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ท่ีจ�ำเป็น
ทีส่ ดุ โดยไม่คำ� นึงว่า คนเหล่านัน้ จะสามารถจ่ายค่าบริการ
ได้หรือไม่ เป็นการให้บริการเหมือนผู้ป่วยเป็นญาติสนิท
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา ให้บริการเต็มที่เพื่อให้ความเคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ

ประเด็นการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรสุขภาพส�ำหรับศตวรรษที่ 21
ประการแรก การพัฒนาอาจารย์ (Jacobs

et al., 2014; Rosenzveig, Kuspinar, Daskalopoulou,
& Mayo, 2014) ต้องมีการเปลี่ยนทัศนะอาจารย์ผู้สอน

จากการเน้นวิชาการและวิชาชีพของตนเอง มาเป็นการ
เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของวิชาชีพตนเอง และความ
พร้อมทีจ่ ะน�ำจุดแข็งของวิชาชีพอืน่ มาเสริมกับจุดอ่อนของ
วิชาชีพตน ท�ำให้ร่วมกันแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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อาจารย์จ�ำเป็นต้องปรับการสอนป้อนทฤษฎีให้
นักศึกษาท่องจ�ำเพื่อสอบ มาเป็นการตั้งค�ำถามผู้ป่วยหรือ
ชุมชน ให้นักศึกษารู้จักตั้งค�ำถาม หาหลักฐาน ประเมิน
หลักฐานว่าถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่ และน�ำหลักฐานที่
ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกั บ บริ บ ทมาประกอบการตั ด สิ น ใจ
อาจารย์จึงไม่ได้เป็นผู้ให้ แต่เป็นผู้กระตุ้น ประสาน และ
ปรับวิธกี ารเรียนการสอน ให้นกั ศึกษาได้ความรูท้ ฤษฎีโดย
ผ่านการตัง้ ค�ำถาม และหาหลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ
ที่สอดคล้องกับบริบทที่ให้บริการอยู่
เน้นบรรยากาศ “ครูรกั ศิษย์ ศิษย์รกั ครู ทุกคนเรียน
รูด้ ว้ ยกันโดยไม่ชงิ เกรดกัน” พร้อมเป็นผูฟ้ งั ความเห็นผูอ้ นื่
ด้วยความเอื้ออาทรที่มีความหวังดีต่อกัน ช่วยแก้ปัญหา
ความไม่เข้าใจของเพื่อนในกลุ่มเรียน เป็นการฝึกเพื่อ
ท�ำงานลักษณะสหสาขาในชีวิตจริง
ประการทีส่ อง การพัฒนาหลักสูตรและวิธี
เรียน ควรใช้ปัญหาของผู้ป่วย ชุมชน และระบบบริการ
เป็นตัวตั้ง และให้นักศึกษาพยายามหาหลักฐาน ประเมิน
หลักฐาน และตัดสินใจแก้ปญ
ั หาด้วยหลักฐานทีด่ ที สี่ ดุ ทีห่ า
มาได้ ภ ายใต้ บ ริ บ ทของสถานที่ ข องปั ญ หาที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง
ในการนี้ นักศึกษาต้องมีทกั ษะภาษาอังกฤษ และอินเทอร์เน็ต
พร้อมกับมีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นบริบท
ส�ำคัญที่ต้องน�ำหลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ ในการ
เรียนด้วยปัญหาเป็นตัวตัง้ นี้ ต้องเปิดโอกาสให้มกี ารบูรณา
การภาคทฤษฎีและการตัดสินใจตามบริบทให้กลมกลืนเป็น
พลวัติ ท�ำให้มีการฝึกการตัดสินใจมีความยืดหยุ่นตาม
บริบททีเ่ ป็นปัญหาอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ กั ศึกษาต้อง
พบเสมอเมื่อได้ท�ำงานในระบบสุขภาพ
การประชุมกลุ่มเสมอๆ เพื่อสรุปวิธีการแก้ปัญหา
เป็นเวทีที่ใช้ทักษะการฟังกัน ยอมรับในความเห็นของ
คนอืน่ และน�ำมาประกอบกับจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเอง
ข้อสรุปทีเ่ กิดจากการประชุมกลุม่ เป็นผลผลิตของภูมปิ ญ
ั ญา
รวมหมู่ (collective wisdom) ถ้าในสถานการณ์ที่มี
โอกาสน�ำผูป้ ว่ ย ญาติ หรือชุมชนมาร่วมในการระดมความ

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
Journal of Health and Health Management Vol. 3 No.1 January-April 2016

คิดเพือ่ แก้ปญ
ั หา ภูมปิ ญ
ั ญารวมหมูก่ จ็ ะสะท้อนวิธแี ก้ปญ
ั หา
ที่ตรงความต้องการมากขึ้นภายใต้ข้อจ�ำกัดของทรัพยากร
ที่มีอยู่
ภูมิปัญญารวมหมู่ที่ดีนั้น นอกจากจะช่วยในการ
ตัดสินใจในระยะแรกเริ่มเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว
ยังสามารถขยายผลเป็นการวางแผนระยะยาว สร้างตัวชีว้ ดั
กระบวนการ และตัวชี้วัดผลการแก้ปัญหา และใช้ตัวชี้วัด
เหล่านัน้ ในการติดตามความก้าวหน้า พร้อมกับประเมินผล
ความส�ำเร็จของแผนการทีใ่ ช้ในการแก้ปญ
ั หาภายใต้บริบท
และทรัพยากรที่มีอยู่ได้ด้วย
หลักสูตรทีเ่ ปลีย่ นไปนี้ ต้องให้นกั ศึกษาได้มโี อกาส
พัฒนาตัวเองทีจ่ ะท�ำงานเป็นหมูค่ ณะ สามารถเข้าใจและใช้
ความรู้ที่ทันสมัย มีความอยากที่จะสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อตั้งค�ำถาม ใช้วิจารณญาณในการค้นหาและประเมิน
หลักฐาน และมีเจตคติในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ชุมชนที่ตนให้บริการอยู่ (Mc Menamin, Mc Grath,
Cantillon, & Mac Farlane, 2014; Cohen, Cruess,
& Davidson, 2007)

ประการที่สาม การพัฒนานักศึกษา ต้อง
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติทั้งสามประเด็นให้ได้ คือ
มีวชิ าการพร้อมตัง้ ค�ำถามหาความรูท้ ถี่ กู ต้องได้ตลอดชีวติ
มีบุคลิกที่ดีตามหลักคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และ
มี พ ฤติ ก รรมบริ ก ารที่ มุ ่ ง แก้ ป ั ญ หาให้ ผู ้ อื่ น และชุ ม ชน
เป็นหลักตามแนวทางของสมเด็จราชบิดา ดังนั้น ต้อง
จัดการศึกษาที่เน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินชีวิต ที่พร้อมให้
ความรั ก และพร้ อ มรั บ ใช้ ผู ้ ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น และจะได้
ประโยชน์จากการดูแล จ�ำเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้
สามารถตัดสินใจภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสม
กับเศรษฐานะของสถานบริการและผู้รับบริการ
ให้จดั นักศึกษาเรียนทฤษฎีจำ� เพาะของวิชาการและ
วิชาชีพเฉพาะในส่วนที่จ�ำเป็น เพื่อเป็นพื้นฐานในการตั้ง
ค�ำถาม หาหลักฐาน และประเมินหลักฐาน เพื่อฝึกให้

นักศึกษาหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ตลอดเวลา
นักศึกษาต้องตระหนักเสมอว่า ทฤษฎีนนั้ มีการเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา และจ�ำเป็นต้องมีทักษะในการตามวิชาการ
ให้ทัน
ในการตามวิ ช าการให้ ทั น นั้ น นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ตัง้ ค�ำถามเป็น มีทกั ษะภาษาอังกฤษ ทักษะทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะการค้นหาและประเมินหลักฐาน และทักษะในการ
เลื อ กหลั ก ฐานที่ ถู ก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ ม าแก้ ป ั ญ หาตาม
กาลเทศะของบริบทภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งน� ำ หลั ก ฐานที่ ป ระเมิ น ได้ ม าแลก
เปลีย่ นกับกลุม่ นักศึกษาด้วยกัน ในการแลกเปลีย่ นนี้ จะต้อง
ฝึกทักษะการฟัง การเจรจาให้ความเห็น การสรุปความเห็น
เป็นภูมปิ ญ
ั ญารวมหมู่ การให้ความเคารพในความเห็นของ
สมาชิกอื่นในทีม รวมทั้งความเห็นและความรู้สึกของผู้รับ
บริการและชุมชนด้วย
ท้ายทีส่ ดุ นักศึกษาต้องมีทกั ษะในการวางแผนโดย
ใช้ข้อสรุปจากทีมงาน ท�ำตามแผนที่วางไว้ พร้อมกับ
ติดตามประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลที่ได้และ
ผลกระทบของการด�ำเนินงานด้วย
ในการทีจ่ ะให้นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวมาแล้ว
จะต้องจัดให้มีการประเมินนักศึกษา พร้อมสะท้อนผล
ประเมินกลับ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ระดับความสามารถของ
ตน และร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระดั บ ความ
สามารถให้สูงขึ้นเสมอ (Monroe, 2016)
ประการที่สี่ การพัฒนาระบบ (Riley &
Schmidt, 2015; Munro, 2008) ต้องมีการพัฒนาระบบ
ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์ ระบบไอทีและสื่อการสอน
ระบบการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม
คุณลักษณะทั้งสามประการ ระบบการจัดการความรู้ที่ได้
จากการจัดการภูมิปัญญารวมหมู่ด้วย
		
1) ระบบการจัดอบรมและประเมินอาจารย์
อาจารย์ตอ้ งได้รบั การพัฒนาให้จดั การเรียนการสอนทฤษฎี
เฉพาะที่จ�ำเป็น และเน้นให้มีความรู้ทันสมัย สอนวิธีตั้ง
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ค�ำถาม หาหลักฐาน ประเมินหลักฐานและตัดสินใจตาม
บริบทตรงตามเป้าหมาย ต้องมีการประเมินว่าได้จัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางที่ได้พัฒนาหรือไม่
		
2) ระบบไอที ห้องสมุดอีเล็กโทรนิค ระบบ
เอกสาร สื่อการสอน และระบบการสอนทางไกล
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการค้นหาหลักฐานตาม
ค�ำถามที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว
		
3) ระบบการประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับ
ให้สามารถวัดคุณสมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์ทงั้ สามคุณลักษณะได้
ไม่ใช่วัดเฉพาะคะแนนสอบทฤษฎีเท่านั้น
		
4) ระบบการประเมินโปรแกรมการศึกษา
โดยรวม เช่น โปรแกรมควรท�ำอะไรเพื่อได้นักศึกษาตาม
ต้องการ ได้มกี ารท�ำในสิง่ ทีค่ วรท�ำหรือไม่ ท�ำตามสิง่ ทีค่ วร
ท�ำได้ดีมากน้อยเพียงใด ได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ ทั้ง
ส่วนของอาจารย์และนักศึกษา ท�ำไมจึงได้ผลหรือไม่ได้ผล
ตามที่ต้องการ และพร้อมที่จะสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
ส�ำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็งของโปรแกรมอย่างไร
		
5) ระบบการให้การศึกษาต่อเนื่อง ให้มี
ช่องทางสือ่ สารส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาทีท่ ำ� งานในทีต่ า่ งๆ
เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะของตนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในสถานบริการ ในการนี้ สถานศึกษาก็จำ� เป็นต้อง
พั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะเหล่ า นั้ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอด้ ว ย
(Munro, 2008)

ประการที่ห้า การพัฒนาช่องทางให้ผู้ใช้
บริการ ชุมชน และผูส้ ำ� เร็จการศึกษาให้ความเห็น
ในการปรับปรุงระบบการศึกษา เช่น พัฒนาช่องทาง
ให้ศษิ ย์เก่า หรือหน่วยงานทีผ่ สู้ ำ� เร็จการศึกษาท�ำงาน ได้ให้
ความเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง ว่ า ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษามี
คุ ณ ลั ก ษณะสามประการที่ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งไร และจะปรั บ
การศึกษาอย่างไรเพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ทีต่ อ้ งการ สามารถท�ำงานเป็นสมาชิกทีม่ คี า่ ของทีมบริการ
หรือไม่ แสวงหาความรูท้ ที่ นั สมัยตลอดเวลา พร้อมสามารถ
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ปรับใช้ตามบริบททีเ่ ปลีย่ นไปหรือไม่ ใช้หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไร และเป็นผู้มีการติดตามประเมินผลการ
ตัดสินใจอย่างไร พฤติกรรมของผู้ส�ำเร็จการศึกษากระทบ
ต่อบรรยากาศของสถานบริการ และสังคมที่ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษารับใช้อยูอ่ ย่างไร (Curran, Xu, Dewald, Johnson,
& Reynolds, 2012) เป็นต้น
ในการพัฒนาสถานศึกษาส�ำหรับอนาคต จะต้องมี
การวางระบบการประเมินไว้ตงั้ แต่เริม่ วางแผนพัฒนาสถาน
ศึกษาว่า จะได้ผลอย่างไร ต้องมีการปรับกระบวนการและ
ทรัพยากรอะไรบ้าง การปรับปรุงต้องกระท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
เป็นระยะ ตัวชีว้ ดั ของการประเมินมีประเด็นความพึงพอใจ
และความสุขของผู้เกี่ยวข้อง ระดับความรู้ความสามารถที่
พึงประสงค์ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระบบสุขภาพ
และผลกระทบที่ เ กิ ด กั บ ชุ ม ชนและสั ง คมโดยรวม
(Stufflebeam, 2003; Kirkpatrick & Kirkpatrick,
2007) เพื่อให้มีการปรับปรุง เสริมสร้างทรัพยากรและ

กระบวนการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อได้บุคลากรสุขภาพที่
เหมาะสมกับสังคมในบริบทกาลเทศะต่างๆ กัน

บทสรุป

บทความนี้ได้รวบรวมหลักฐานการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสุขภาพเมื่อประมาณ
ร้อยปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ท�ำให้สขุ ภาพประชาชนดีขนึ้ มาก ผูค้ นมี
ชี วิ ต ยื น ยาวขึ้ น แต่ ค วามก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลงปัจจัยอืน่ ทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมท�ำให้ปญ
ั หาสุขภาพเปลีย่ นแปลงไป คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบุคลากรสุขภาพก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย
สถานศึกษาต้องปรับเปลีย่ นแนวคิดและแนวทางการพัฒนา
เพื่อผลิตบุคลากรที่พึงประสงค์ซึ่งหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดที่เหมาะสม พร้อมที่จะ
รับใช้บุคคลและประชากรในสถานการณ์และบริบทต่างๆ
กัน ในการพัฒนานีจ้ ะต้องวางระบบการประเมินแต่แรกเริม่
เพื่อให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา
และพัฒนาผู้ส�ำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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