
  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำรทำงกำรแพทย์ 

 

หมวดที ่2 บริบททำงกำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของธรรมำภิบำล 
 

รัฐและสังคมในบริบทประชำธิปไตย 
 ศึกษาท าความเข้าใจ รัฐ และสังคมในมุมมองประวติัศาสตร์การเมืองไทย ตั้ งแต่ช่วง
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง ในปีพุทธศกัราช 2475 เป็นตน้มา ทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญ  
การปฏิรูปการเมือง การตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐ สถาบนัทางการเมืองต่างๆ ตลอดจนพรรค
การเมืองและการเลือกตั้ง ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พิจารณาจากกรณีศึกษาเหตุการณ์ส าคญัใน
ประวติัศาสตร์การเมืองไทย 
 

โลกำภิวฒัน์กบัผลกระทบต่อกำรเมอืงไทย 
 ศึกษาท่ีมาและความหมายโดยทัว่ไปของโลกาภิวฒัน์  เพื่อเขา้ใจผลจากการเกิดโลกาภิวฒัน์
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ท่ีมีต่อประเทศไทยทาง
เศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจกบัความเป็นประชาธิปไตย  และเขา้ใจถึงแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  การปฏิรูประบบรัฐ การจดัสรรผลประโยชนใ์หม่และการจดัสรรอ านาจ 
 

รัฐธรรมนูญกบัธรรมำภิบำล 
ศึกษาความหมายของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ หลกัพื้นฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อธิบายถึงการใช้กฎหมายในการปกครอง การแบ่งแยกอ านาจ และ ธรรมาภิบาล 
พร้อมทั้งศึกษาปัญหาของระบบรัฐสภาของประเทศไทย  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550  เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวทางการแกปั้ญหาของประชาธิปไตยใหเ้กิดธรรมาภิบาล และความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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กลไกและกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะของไทย  
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย และองคป์ระกอบของนโยบายสาธารณะ  ตลอดจนท าความเขา้ใจ 
ตวัแบบต่างๆ ลกัษณะของนโยบายสาธารณะท่ีดี กระบวนการก าหนดนโยบาย และวงจรนโยบาย
สาธารณะ โดยเน้นนโยบายการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
นโยบายสาธารณะ  มุมมองเชิงเปรียบเทียบ  และขอ้เสนอในการจดัท านโยบายสาธารณะในอนาคต   
 

กำรบริหำรงำนภำครัฐกบักำรสร้ำงธรรมำภิบำล  
 ศึกษาเก่ียวกับท่ีมา ความหมาย ความส าคัญของธรรมาภิบาลต่อการบริหารภาครัฐ 
องคป์ระกอบหลกัและ เหตุผลของการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ แนวคิด และแนวทาง
การปฏิบติัของธรรมาภิบาล รวมไปถึงศึกษาอธรรมาภิบาลในภาครัฐ สาเหตุและผลกระทบของ
อธรรมภิบาลต่อการบริหารภาครัฐ 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงรัฐสภำ - รัฐบำล – ศำล ในกำรใช้อ ำนำจอธิปไตย 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการใช้อ  านาจอธิปไตย การตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมการใช้อ  านาจซ่ึงกันและกัน  
โดยพิจารณาถึงบทบาทขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย ตลอดจนกฎหมาย กลไก เคร่ืองมือ และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ถ่ ว ง ดุ ล ก า ร ใ ช้ อ  า น า จ ร ะ ห ว่ า ง กั น 
ทั้งน้ี อาจรวมถึงการอธิบายใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวผ่านกรณีศึกษาสถานการณ์ความขดัแยง้
ทางการเมืองในปัจจุบนั 
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หมวดที ่3 แนวคดิและหลกักำรเกีย่วกบัธรรมำภิบำล 
 

แนวคดิและองค์ประกอบของธรรมำภิบำล 
ศึกษาความหมาย ท่ีมาและความส าคัญ แนวคิดของหลักธรรมาภิบาล ท่ีเร่ิมต้นมาจาก

ต่างประเทศสู่ประเทศไทย องคป์ระกอบของธรรมาภิบาลท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชภ้ายใตก้รอบ
ของ พ.ร.ฎ.ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  กลยุทธ์การสร้าง
ธรรมาภิบาลใหเ้กิดข้ึน รวมถึงตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลท่ีจะเป็นดชันีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจการภายใตธ้รรมาภิบาล 

 

หลกัควำมคุ้มค่ำ 
ศึกษาธรรมาภิบาลในมิติของความคุม้ค่าตามค่านิยมหลกัท่ีควรเป็น ความหมาย และแนวคิด

ต่างๆ รวมไปถึงขอ้สังเกตสภาวการณ์ท่ีด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลและปรากฏการณ์ทางสังคม
ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนั เช่ือมโยงธรรมาภิบาลและความคุม้ค่า และมาตรการทางวินยัตามกฎหมาย
ทางการเงินและการคลงั 
 

หลกัควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ศึกษาความหมายและความส าคญัของหลกัความโปร่งใสและตรวจสอบได ้กระบวนการ
และกลไกในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส  องคก์รในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนๆของ ธรรมาภิบาล รวมถึงการน าหลกัความ
โปร่งใสมาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเช่ือถือขององคก์ร 
 

หลกัส ำนึกรับผดิชอบ 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของหลักส านึกรับผิดชอบ ประเภทของความรับผิดทาง
กฎหมายรูปแบบต่างๆ รายละเอียดของฐานความผิดและโทษของเจา้พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีมิชอบ 
ความรับผิดทางสังคม เหตุแห่งการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง 
กระบวนการสอบสวนและบทลงโทษ ประเภทความผดิวนิยั ความรับผดิทางอาญาและแพ่ง 
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หลกักำรมส่ีวนร่วม 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั ความจ าเป็น และหลกัการของการมีส่วนร่วม  ในบริบทสังคม

และกรอบการบริหารราชการในระดับต่างๆ ภายใตข้้อก าหนดกฎหมายท่ีส าคัญต่างๆ  เรียนรู้
ทศันคติท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมและประเดน็สาธารณะท่ีมีความซบัซอ้น   ท าความ
เขา้ใจรูปแบบการมีส่วนร่วมจากกรณีศึกษาต่างๆ ให้เห็นกระบวนการและระดับขั้นของการมี          
ส่วนร่วมสู่การน าไปปฏิบติัจริงในแต่ละขั้นตอน การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  รวมถึงเทคนิคใน
เชิงปฏิบติัต่างๆท่ีจะเป็นการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งการให้ขอ้มูล แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็น 

 

หลกันิติธรรม 
 ศึกษาความหมาย ท่ีมาในเชิงประวติัศาสตร์และการเมือง ความส าคญัและความแตกต่าง
ระหว่างนิติรัฐและนิติธรรมในแง่มุมต่างๆ องคป์ระกอบทัว่ไป องค์ประกอบในทางรูปแบบและ
เน้ือหาของหลกันิติรัฐ พฒันาการของหลกันิติธรรม สาระส าคญัของหลกันิติธรรม ผลของหลกั         
นิติรัฐและหลกันิติธรรมในปัจจุบนั 
 

หลกัจริยธรรม (ทำงกำรแพทย์) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย และความส าคญัของหลกัจริยธรรม  โดยเนน้จริยธรรมทาง
การแพทย ์ ทศันคติวธีิคิดของแพทยแ์ละแนวทางการปฏิบติัต่อคนไขท่ี้สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม 
ตลอดจนแนวทางการด ารงรักษาหลกัจริยธรรมภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณากรณีศึกษาท่ี
เกิดข้ึนจริงในวชิาชีพ 
 

กำรวดัธรรมำภิบำล 
ศึกษาความหมาย หลกัการ และปัญหาส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐและเอกชน  มองในกระบวนทศัน์ใหม่มุ่งเน้นแนวทางธรรมาภิบาลและการบริหารรัฐกิจ 
แนวใหม่สู่การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อสร้างตวัช้ีวดัองจากองคป์ระกอบธรรมาภิบาลแลว้
แปลงขอ้มูลไปสู่องค์ประกอบย่อย การเก็บข้อมูลและประมวลผล การสร้างธรรมาภิบาล การ                      
มีส่วนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ  
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หมวด 4  เคร่ืองมอืกำรบริหำรสมยัใหม่เพือ่เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  

 
 

พระเจ้ำอยู่หัวกบัธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ไทย 

ศึกษาพระราชด าริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัซ่ึงทรงเป็นบุคคล
ตวัอยา่งในการวางรากฐาน ความมีธรรมาภิบาลในทุกๆระบบของประเทศ พระองคใ์นฐานะประมุข
ของประเทศไดป้ฎิบติัพระองคเ์ป็นตวัอยา่งในการวางระบบและมองระบบ นโยบายสาธารณะต่างๆ 
บนพื้นฐานความยัง่ยนื เป็นธรรมกบัทุกภาคส่วน ทั้งต่อประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติั  ใน
ดา้นการแพทย ์พระองคท์รงสนบัสนุนทั้งภาควิชาการแพทยช์ั้นสูง และภาคการสาธารณสุขมูลฐาน 
อาทิเช่น การให้ทุนแพทยแ์ละบุคคลากรทางการแพทยเ์รียนต่อต่างประเทศ โดยทุนเล่าเรียนหลวง 
ทุนอานันทมหิดล การพระราชทานหน่วยแพทยอ์าสาในถ่ินทุรกนัดาร ก่อนท่ี กลไกโครงสร้าง
ภาครัฐปรกติจะเอ้ือมไปถึง ยงัไม่นับรวมถึงการใชพ้ระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ในการสนบัสนุน
กิจการการแพทย ์นานาตลอดมาเป็นเวลาหลายสิบปี ท่ีพระองคค์รองราชย ์ จึงเป็นการอนัสมควรท่ี
ผูบ้ริหารทางการแพทยจ์ะได ้นอ้มน าแนวคิดของพระองคม์าประยกุตใ์ชก้บัการบริหารงานเพื่อให้
เกิดธรรมาภิบาล 
 

กฎหมำยและขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมส ำหรับผู้บริหำรทำงกำรแพทย์  
ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆของภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความจ าเป็น

ส าหรับการประกอบวชิาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ใหค้งมาตรฐาน คุม้ค่า 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูป่้วยได ้โดยสามารถลดความเส่ียงในเร่ืองฟ้องร้องทั้งแพ่ง อาญา 
และกระบวนการทางปกครอง  รวมทั้งพิจารณาภาพรวมทางนิติศาสตร์ บริบททางสังคม การเมือง
การปกครองท่ีอาจส่งผลต่อการปฏิบติังานของแพทยใ์นปัจจุบนั  
 

พระรำชบัญญัติวชิำชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมำยอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง  
ศึกษาขอบเขตอ านาจของแพทยสภาตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายดา้นการ
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ปกครองอ่ืนๆ  เพื่อใหส้มาชิกแพทย ์หรือผูบ้ริหารสายแพทยเ์ขา้ใจและปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานและคง
จรรยาบรรณไวต้ามกรอบของกฎหมายดงักล่าว  
 

กระบวนกำรจัดกำรควำมขดัแย้งทำงกำรแพทย์  
ศึกษาพัฒนาการและความส าคัญของกระบวนการจัดการความขัดแยง้ทางการแพทย ์ 

ตลอดจนกระบวนการจดัการความขดัแยง้ในวงการวิชาชีพอ่ืน  ซ่ึงจะสามารถสะทอ้นใหแ้พทยห์รือ
ผูบ้ริหารสายแพทยไ์ดเ้ห็นมุมมองท่ีหลากหลายมากข้ึน  และน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานของตน 
 

กระบวนกำรยุติธรรมกบัคดีฟ้องร้องทำงกำรแพทย์  
ศึกษาถึงความเช่ือมโยงของตวับทกฎหมายกบัผลทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ทางการแพทย ์โดยน ากรณีศึกษาคดีฟ้องร้องทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนจริงในส่วนของภาครัฐและ
เอกชนมาวเิคราะห์และถอดบทเรียนร่วมกนัเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ไปประกอบการท างาน
ต่อไป 

 

กำรส่ือสำรสำธำรณะส ำหรับผู้บริหำรสำยแพทย์ 
ศึกษาศาสตร์ของการส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีมีพฒันาการรวดเร็วในปัจจุบนั ความส าคญั

และแนวทางการส่ือสารต่อสาธารณะใหเ้หมาะสมกบัชนิดของส่ือและผูรั้บสาร โดยเป็นความรู้และ
ทกัษะท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นบริบททางการแพทย ์  

 

ส่ือมวลชนกบัแพทย์ 
  ส่ือมวลชน และส่ือสารมวลชน (Mass Media) นบัวนัจะมีความส าคญักบัชีวติประจ าวนัและ
ในการท างาน ส าหรับทุกๆคน หมายรวมไปถึง แพทยแ์ละผูบ้ริหารสายแพทย ์จากเดิมท่ีเคยใช ้“ส่ือ” 
เป็นเคร่ืองมือในการ ติดส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนๆ “เขา้ใจ” ในความตอ้งการของเราท่ีจะส่ือไป ในทาง
กลบัการ แพทยแ์ละผูบ้ริหารสายแพทย ์อาจจะถูก “เคร่ืองมือ” (Tools) ช้ินน้ีกระท า คือตกเป็นฝ่าย 
“ถูกกระท า” ความรู้ความเขา้ใจถึง “ธรรมชาติ” ของเคร่ืองมือช้ินน้ี เป็นส่ิงส าคญั จะใชง้านอยา่งไร 
และเม่ือเกิด “ผลแทรกซ้อน” จากการใช้งานของตนเอง หรือ บุคคล-หน่วยงานอ่ืนๆ แลว้จะมีวิธี
ปฏิบติัแกไ้ขอยา่งไร ตามหลกัวชิา และพื้นฐานของ “ธรรมาภิบาล” ต่อวงการแพทยแ์ละสังคม 
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กำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำรงำนสำยแพทย์ 
ศึกษาแนวทางการบริหารยุคใหม่ซ่ึงมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  การลดขอ้ผิดพลาดทางการบริหาร

ซ่ึงจะน าไปสู่ความปลอดภยัในการรักษาพยาบาล  เคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฎิบติั 
ท าให้บุคคลากรและผูรั้บการบริบาล เกิดความมัน่ใจ ไวใ้จในการด าเนินการ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ขององคก์ร 
 

ธรรมำภิบำลกบัระบบสำรสนเทศ 
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และราคา                   

ท่ีคุม้ค่าต่อการน ามาใชง้าน ทั้งในระดบับุคคล หน่วยงาน องคก์รและรวมไปถึงลูกคา้และประชาชน
ท่ีมาติดต่อกบัองคก์ร ขีดความรู้ความสามารถของพนกังานรุ่นใหม่และผูบ้ริหารระดบักลางในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว  การสังเคราะห์เทคโนโลยีกบัการบริหารนโยบายเพื่อให้เกิด        
ธรรมาภิบาลในการบริหาร   ในทางกลบักนั การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในฐานะ “เคร่ืองมือ” 
(Tools) กจ็ะตอ้งมี ธรรมาภิบาลในการใชด้ว้ย  
 

กระบวนกำรตรวจสอบจริยธรรมและมำตรฐำนวชิำชีพเวชกรรม 
 ศึกษาพฒันาการ แนวคิด และรากฐานของ “จริยธรรมทางการแพทย”์ (Medical Morale and 
Ethic) ตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบนั และความเป็นไปในอนาคต โดยปรกติแลว้ การตรวจสอบทางจริยธรรม 
(Medical Morale and Ethic Peer Review) จะมีกระบวนการท่ี “ซบัซอ้น” กว่าเร่ืองทาง “กฏหมาย-
กฎเกณฑ์” โดยทั่วไป ดังนั้ นในนานาอารยะประเทศทั่วโลกจึงได้ จัดตั้ งให้มี “องค์กรพิเศษ”                   
เช่น “แพทยสภา” เป็นองค์กรด้านจริยธรรมและมาตรฐานทางการแพทย ์แต่ในขณะเดียวกัน               
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือการบริหารงานสายแพทย ์ก็ตอ้งข้ึนกบั กฏหมายของประเทศ
ดว้ย รวมถึงกระบวนการ “แสวงหาขอ้เทจ็จริง” ในระดบัพนกังานสอบสวน นอกจากแพทยสภาแลว้ 
ยงัมีองค์กรอ่ืนๆในกระบวนการ ยุติธรรม เช่น ศาลปกครอง ส านกังานต ารวจแห่งชาติเขา้มาร่วม
ด าเนินการดว้ย ผูบ้ริหารทางการแพทย ์ตอ้งทราบและเขา้ใจ ถึงรากฐานทางความคิดขององค์กร
ต่างๆ เพื่อใหก้ารปฎิบติัการบริหาร สัมฤทธ์ิผล ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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เทคนิคกำรบริหำรควำมสัมพนัธ์ในระบบกำรรักษำพยำบำล 
ศึกษาพฒันาการ แนวความคิด และเทคนิคการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยและ                

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการแพทย ์การสาธารณสุข ผลกระทบจากบริบททางสังคมและกฎระเบียบ
ภาครัฐท่ีเปล่ียนไปซ่ึงส่งผลให้ความคาดหวงัของประชาชนมีสูงข้ึนกว่าในอดีต มุมมองการบริหาร
ความสัมพนัธ์แบบบูรณาการทุกมิติทั้งดา้น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการมีหวัใจ
ของความเป็นมนุษย ์การแลกเปล่ียนประสบการณ์การบริหารความสัมพนัธ์ใน มิติต่างวิชาชีพทั้ง
แพทย-์พยาบาล-เภสัชและวิชาชีพอ่ืนๆ เป็นส่วนท่ีส าคญัในการน าพา ความสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึนอยา่ง
ย ัง่ยนื เป็น “วฒันธรรมองคก์รใหม่” ท่ีใชก้บั บริบทใหม่ของสังคมไทย ใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผลแก่ระบบ
การรักษาพยาบาลของไทยในยคุต่อไป 
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หมวด 5 กำรบรรยำยพเิศษ 
 

ระบบแพทย์ไทย : ข้อเทจ็จริง ปัญหำอปุสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำ 
ศึกษาภาพรวมของระบบแพทยไ์ทย  ตั้งแต่การสรรหาคดัเลือกจากเด็กนกัเรียนมธัยมปลาย 

ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการเขา้สู่ระบบดว้ยเง่ือนไขต่างๆ  การศึกษาในหลกัสูตร
แพทยศาสตร์ ทั้ง  19 มหาวทิยาลยัซ่ึงกระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศ  ในดา้นวชิาการ  คุณธรรม จริยธรรม  
การควบคุมคุณภาพ การสอบวดัมาตรฐานเพื่อจบการศึกษา จากผูจ้บแพทยศาสตร์ทั้ งในและ
ต่างประเทศ กระบวนการจดัสรรแพทยใ์ช้ทุนรัฐในเขตชนบทและภาครัฐอ่ืนๆ  ซ่ึงด าเนินการ
ต่อเน่ืองมา  44  ปี  การผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญกว่า 77 สาขา ใน 14 ราชวิทยาลยัแพทย ์การศึกษา
ต่อเน่ืองของแพทย ์ จนถึงกลไกของสภาวิชาชีพในการควบคุมมาตรฐาน และจริยธรรม  และให้
ค  าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและรัฐบาล   ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ  การส่ือสารสมยัใหม่ ทั้งเร่ือง สิทธิมนุษยชน  คดีฟ้องร้องต่อแพทยท์ั้งทางคดีแพ่ง-อาญา 
กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบใหม่ๆ  อาทิ กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคฯ  ผลกระทบจากการ             
เปิด AEC  ผูบ้ริหารงานสายแพทย์ต้องเข้าใจความเช่ือมโยงของภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิด                   
ธรรมาภิบาลต่อองค์กร ประชาชน และผูป้ฏิบัติงานทางการแพทย ์เช่น แพทย์ พยาบาล และ
บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในลกัษณะทีมผูใ้หก้ารรักษาแบบมีประสิทธิภาพ  
 

ทศิทำงและนโยบำยสำยวชิำชีพแพทย์ไทยเพือ่เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ศึกษาทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทยไ์ทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน ผลกระทบต่อวงการแพทยแ์ละวิชาชีพแพทยไ์ทยจากการเปิดเสรีภายใตก้ติกาของอาเซียน  
โดยเฉพาะในส่วนของภาวะ “สมองไหลออก” และ “สมองไหลเข้า”  ในกรอบภาครัฐทั้ ง                      
5 กระทรวง ในมหาวทิยาลยั และ ในภาคเอกชน การควบคุมมาตรฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
จากการเคล่ือนยา้ยอย่างเสรีของบุคลากร และผลกระทบต่อประชาชนไทย รวมถึงการเตรียมการ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าว 
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แนวคดิส่ือมวลชนกบักำรเสนอข่ำวทำงกำรแพทย์ 

ศึกษาแนวทางการเสนอข่าวของส่ือมวลชนด้านการแพทย์  มุมมองของผู ้ส่ือข่าว 
บรรณาธิการข่าว ส านักพิมพ์ผูผ้ลิตและเผยแพร่ข่าว ต่อประเด็นข่าวทางการแพทยท่ี์อาจส่งผล
กระทบทั้งในทางบวกและทางลบต่อ ระบบการท างานของแพทย ์รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลา 
เน้ือหา และความเหมาะสม ในการน าเสนอข่าวดา้นการแพทย ์ทั้งน้ีเพื่อใหส่ื้อมวลชน และผูบ้ริหาร
สายแพทยเ์กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในบริบทของกนัและกนัมากข้ึน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน  
 

Medical Hub: ประเทศไทย ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ นำนำชำต ิ
        ศึกษาความหมาย  คุณลกัษณะ  และแนวทางปฏิบติัของ Medical Hub และความเช่ือมโยงกบั
ธรรมาภิบาล  โดยค าน้ีมีการพูดกนัมากในหมู่สาธารณชนและถูกวางรากเป็นนโยบายหลกัของ
ประเทศในช่วง 5-7 ปีท่ีผ่านมาโดยรัฐบาลทุกคณะ กิจกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
นโยบายสาธารณต่างๆเร่ิมเป็นรูปธรรมมากข้ึน แต่ความหมายท่ีแทจ้ริง รวมถึง Knowhow ยงัมีจ  ากดั
อยู่แต่กลุ่มผูป้ฏิบติัทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีไดป้ฎิบติัมาตั้งแต่ตน้ๆเท่านั้น ผูค้นส่วนใหญ่ยงัมองแต่
เฉพาะ ภาคบริการทางการแพทย ์(Medical Services) ซ่ึงไดด้ าเนินการเป็นผลส าเร็จมาก่อนโดย
ภาคเอกชน ในอีก 2 ส่วนคือ ภาคการศึกษา (Medical Education Hub) และภาคงานวิจยั (Medical 
R&D Hub) ยงัไม่มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ภาคประชาสังคมยงัเคลือบแคลงถึง
ผลกระทบต่อบริการปรกติต่อประชาชน จึงเป็นการดีท่ีจะท าให้ นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และสังเคราะห์ 
แนวทางการปฏิบติันโยบาย Medical Hub อย่างเป็นรูปธธรม และมีธรรมาภิบาลกบัทุกภาคส่วน 
และมีความสมดุลยัง่ยนืต่อไป  

บทบำทและทศิทำงขององค์กรภำครัฐกบักำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรรักษำพยำบำล  
ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี แนวโนม้และทิศทาง และการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ องคก์ร

สาธารณสุข ทางดา้นการเงิน เช่น  สปสช.  สปส. และกองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ท่ี
มีความแตกต่างในแง่ชุดสิทธิประโยชน์และก่อให้เกิดการเหล่ือมล ้ าข้ึน  ตลอดจนองค์กรท่ี
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ค าอธิบายรายวชิาหลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย  ์

 
 

สนบัสนุนการท างานของแพทย ์การวางนโยบายประเทศ และการวิจยั อาทิ  สสส. , สช., สวรส. 
ฯลฯ ในดา้น บทบาท หนา้ท่ี  รวมถึง การธ ารงความชอบธรรม ของต่อการพฒันาระบบสุขภาพไทย 
 

บทบำทและทศิทำงของโรงพยำบำลเอกชนในกำรพฒันำระบบสำธำรณสุขไทย 
ศึกษาพฒันาการ บทบาท และทิศทางของ สถานพยาบาลภาคเอกชนในระบบสาธารณสุข

ไทย ต่อรัฐสวสัดิการ หรือนโยบาย  30 บาทรักษาทุกโรค ทิศทางของภาคเอกชนต่อวงการแพทย์
ไทย ทั้งการบริการ การศึกษา และการวิจยัพฒันา  ตลอดจนปรากฏการณ์  AEC  Medical  HUB 
และ Medical Tourism  ท่ีท าให ้Brand Value ของวงการแพทยไ์ทยเพิ่มมูลค่าสูงมาก  มุมมองของ
สถานพยาบาลภาคเอกชนต่อประเดน็ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง กบัระบบสาธารณสุขไทย 
 

บทบำทขององค์กรภำคประชำสังคมและประชำชนกบักำรจัดกำรสุขภำพ 
ศึกษาการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณสุขสมยัใหม่โดยมีภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วม

ในการก าหนดและผลกัดนันโยบายเขา้สู่การปฎิบติั  ศึกษาปัญหาในการปฏิบติัระหว่างผูป้ฎิบติังาน

ดา้นสาธารณสุขกบัการขบัเคล่ือนของภาคประชาสังคม   การด าเนินงานให้เกิดธรรมาภิบาลกบั          

ทุกภาคส่วนจากระดบัประเทศจนถึงระดบัทอ้งถ่ินในระบบสุขภาพ ซ่ึงมีความหลากหลาย ซบัซอ้น 

และแตกต่างกนัทั้งในดา้นวตัถุประสงคแ์ละสภาพชุมชน ต่อทั้งผูป้ฎิบติังานและผูก้  าหนดนโยบาย 

ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานหลักท่ีเช่ือมต่อกบัภาคประชาสังคมซ่ึงจะเป็นตัวส าคญัในการ

ประสานหวา่งประชาชนกบัผูป้ฎิบติังานทางการแพทย ์ใหเ้กิดธรรมาภิบาล 

 
 


