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การปฏิ รปู การศึกษาวิ ชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจําเป็ นด้านสุขภาพในบริ บทสังคมไทย
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีห่ า้
ได้พจิ ารณารายงานเรื่องการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับความจําเป็ นด้าน
สุขภาพในบริบทของสังคมไทย๑
ตระหนักว่า ระบบการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพของไทยในปจั จุบนั ยังขาดความเชื่อมโยงและ
สอดคล้อง กับพลวัตของระบบสุขภาพและสังคม ทําให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรทีม่ คี วามพร้อมทัง้
ความรู้ เจตคติ ทักษะทีจ่ ําเป็ น และความสามารถ ในการให้บริการด้านสุขภาพเป็ นอย่างดี มีคุณธรรม และ
เคารพในศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ มีทกั ษะ เจตคติทด่ี ใี นการทํางานเป็ นทีม รวมทัง้ ทักษะในการเรียนรูจ้ าก
การทํางานตลอดชีวติ และสามารถเป็ นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงท่ามกลางพลวัต ของระบบสุขภาพและสังคมได้
ซึง่ เป็ นทักษะทีส่ าํ คัญในสังคมโลกาภิวตั น์ในศตวรรษที่ ๒๑
ตระหนักว่า การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับระบบการเรียนการสอนของบุคลากรด้านสุขภาพ ในสาขา
ใดสาขาหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ซึง่ ขาดความร่วมมือกับสาขาอื่นและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่เพียง
พอที่จะทําให้การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพประสบความสําเร็จ และก่อประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนได้ ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับระบบการเรียนการสอนของบุคลากรด้านสุขภาพ
สาขาใดสาขาหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ต้องเชื่อมโยงกับพลวัตของระบบสุขภาพ สังคม และความจําเป็ นด้าน
สุขภาพของประชาชน
ห่วงใย ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ จากการดําเนินการผลิต
บุคลากรสุขภาพในภาคเอกชน และภาครัฐ การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน และนโยบายการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของภูมภิ าค
ห่วงใย ความไม่เสมอภาคในการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพ โดยนักเรียนทีม่ าจากครอบครัวที่
ยากจนและชนบท มีโอกาสน้อย ทัง้ ๆทีค่ า่ ใช้จา่ ยส่วนมากมาจากภาษีอากร
ชืน่ ชม การพัฒนากลไกในระดับชุมชนท้องถิน่ ในการส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพสามารถทํางานใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่การคัดเลือกนักศึกษา ระหว่างช่วงเวลา
ศึกษา จนถึงเมือ่ สําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในระบบสุขภาพ
ชืน่ ชม ความพยายามอย่างต่ อเนื่ อ ง ของสถาบันการศึก ษา สภาวิช าชีพ ด้านสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ที่
ได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงและรับรองมาตรฐาน การศึกษาของบุคลากรสุขภาพมาอย่างยาวนาน
การสร้างนวัตกรรมการจัดรูปแบบการศึกษา รวมทัง้ กระบวนการศึกษาทางวิชาการเพื่อสนับสนุ นเรื่องการ
ปฏิรปู ระบบการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ
๑
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ชืน่ ชม สถาบันการศึกษาในหลายพืน้ ที่ ทีพ่ ยายามพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการศึกษาใหม่ๆ โดย
เรียนรู้จากประสบการณ์ การจัดการศึกษา รวมถึงจากงานวิจยั การศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ และ ด้วย
ความมุ่งหมายให้สามารถผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการแก้ปญั หา
สุขภาพของประชาชน ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพในพืน้ ที่
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้คณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจ โดยมี
องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ คณะอนุ กรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สถาบันการศึกษา วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ทีผ่ ลิตบุคลากรด้านสุขภาพ ผูใ้ ช้บุคลากรด้านสุขภาพ ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ องค์กร
ภาคประชาสัง คม องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ผู้แ ทนนั ก ศึก ษา ผู้แ ทนสภาหรือ องค์ก รวิช าชีพ และ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ในสัดส่วนและจํานวนทีเ่ หมาะสม
๑.๒ คณะอนุ กรรมการมีหน้าทีจ่ ดั ทําแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกระบวนการสรรหา การ
ผลิต การวางแผนและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ เพื่อนํ าไปสู่แนวทางปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านคุณภาพของการบริการในทุกระดับ ด้วยกระบวนการระดมสรรพปญั ญา ประสบการณ์ และ
นวัตกรรม การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และเสนอ
ร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อขอการรับรองในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตาม
ความเหมาะสม แผนยุทธศาสตร์นนั ้ ยึดหลักการสําคัญ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิตบุคลากร
และผู้ใ ช้บุ ค ลากรในระบบบริก ารสุ ข ภาพภายใต้บ ริบ ทของประชาคมอาเซีย น การจัด การความรู้ การ
แลกเปลีย่ นตัวอย่างรวมถึงประสบการณ์ทด่ี รี ะหว่างบุคลากรสุขภาพในสาขาต่างๆ การเพิม่ องค์ความรูด้ า้ น
การบริหารงาน การบริหารความขัดแย้งและกฏหมายสําคัญทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพ การส่งเสริมนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษา การสร้างจิตสํานึกสาธารณะ การเคารพในศักดิ ์ศรี และให้บริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์
ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในการจัดการศึกษาและการกระจายบุคลากรสุขภาพ การสนับสนุ นให้ม ี
งานวิจยั และนําผลมาใช้แก้ไขปญั หาสุขภาพของประชาชน เป็ นต้น
๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สนับสนุ นการคัดเลือก และให้ทุน
บุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาหลักสูตรด้านสุขภาพ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และกําหนดกรอบอัตรากําลังและกลไกรองรับให้กลับไปปฎิบตั งิ านในพืน้ ทีข่ องตนเอง
๓. ขอให้เลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่ง ชาติ รายงานความก้า วหน้ าต่ อสมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๗

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๓ การปฏิรปู การศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจําเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทยหน้าที่ ๒ / ๒

