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เรื่อง Medical Curriculum that serve the national health care
วิทยากร ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
สถาบัน ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา
สรุ ปเนือ้ หา
กับดักซ่อนใต้ ค วามเจริ ญ ทาให้ แพทยศาสตร์ ไม่ก้าวหน้ าได้ แก่ การบริ การทางการแพทย์ ที่เน้ น reactive
acute care ผู้ป่วย การศึกษาแพทยศาสตร์ ที่เน้ นไม่ตรงกับความจาเป็ นของประเทศ และยังขาดการวิจยั ทางการแพทย์
ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความเหลื่อมล ้าในคุณภาพบริ การสาธารณสุข โดยการที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพต้ องเริ่ มจาก
การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาแพทย์
Digital transformation ท า ใ ห้ เ กิ ด 4p medicine (predictive, preventive,
personalize, participatory)
Predictive = เทคโนโลยี ใข้ ประเมินความเสีย่ ง คาดการณ์โรค คาดการณ์ผล
Preventive = การรักษากับการป้องกันโรคแบบผสมผสานกัน (ปฐมภูมิ+ทุติยภูมิ+ตติยภูมิ)
Personalize = สภาพเฉพาะบุคคลที่สง่ ผลต่อโรค การพยากรณ์ การรักษา
Participatory = การทางานเป็ นทีม ทังสาขาวิ
้
ทยศาสตร์ สขุ ภาพ และประชาชน
สภาพของการรักษาจะต้ องเปลีย่ นจาก acute care ไปเป็ น chronic life-long care เมื่อความเจริ ญ
เข้ ามามากขึ ้น เนื่องจากในประเทศที่มีการพัฒนามากขึ ้น จะมีการเกิด non communicable disease มากขึ ้น
ระบบการรักษาของประเทศไทยส่วนใหญ่เน้ นการรักษาตติยภูมิ ไม่คอ่ ยส่งเสริ มการป้องกัน และเพิ่มความรู้ให้ กบั
ประชาชน แต่แท้ จริ งแล้ ว การรักษาและการป้องกันเป็ นสิง่ ที่แยกกันไม่ขาด และควรเริ่ มต้ นตังแต่
้ การป้องกันในระดับปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิ
เช่น โรงพยาบาลห้ วยยอด จังหวัดตรั งสร้ างโครงการวิจัยและนวัตกรรมบริ การโรคกลุ่ มเมตาบอลิค โดยผ่าน
ขันตอนต่
้
างๆได้ แก่ risk stratification, geographical information system and healthcare
team ร่ วมกับความร่ วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลลัยสงขลานคริ นทร์ และประชาชนใน
พื ้นที่
โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้ อยเอ็ด ทาโครงการตรวจคัดกรองและรักษามะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ช่วยให้ สามารถทาให้
ตรวจพบผู้ป่วยที่เป็ นมะเร็ งลาไส้ ใหญ่ 10คน จากประชากรอายุสงู กว่า 50ปี จานวน 21,000 คน มีการติดตามการรักษา ทา
ให้ survival rate ดีขึ ้น และต้ องมีการทางานเชิงรุกมากขึ ้น เนื่องจากในหลายๆโรคจะไม่ค่อยแสดงอาการ แต่สามารถ
รักษาได้ ผลดีถ้าพบในระยะแรก
โรงพยาบาลวังวิเศษมีการทา one health service คือ การส่งข้ อมูลผ่านระบบ line ถึงโรงพยาบาลศูนย์
ตรัง ทาให้ เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวกันของระบบสาธารณสุข และในหลายๆที่มีการทา stroke fast track ซึ่งลดการ
เป็ นอัม พาตของคนไข้ ได้ นอกจากนีย้ ังมี การท า one health service ที่ โรงพยาบาลห้ วยยอด จังหวัดตรัง และ
โรงพยาบาลชุมชนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ดังนันประเทศไทยจึ
้
งควรเริ่ มทา population based care เปลี่ยนจากตังรั
้ บเป็ นเชิงรุ ก มีการบริ การที่มี
คุณภาพ ณ จุดบริ การฐานประชากร เปลีย่ นจาก care for sickness เป็ น care for wellness
การพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ ควรเน้ นความสมดุลของความเป็ นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี การวิจัย
การศึกษาเพื่อยกระดับสุขภาพของประชาชน(บริ การปฐมภูมิ) และ การศึกษาเพื่อมุง่ การประกอบอาชีพ
การปฎิรูปการศึกษาแพทย์ต้องทาให้ บณ
ั ฑิตมีสมรรถนะตรงความจาเป็ น มีพลังขับเคลือ่ นการเปลี่ยนแปลง และ
สร้ างความเป็ น professionalism ให้ มีความเมตตา กรุ ณา และมีการปรับ mindset ด้ วยประสบการณ์ จริ ง ให้
เห็นความทุกข์ยากจริ งๆ ความรู้ของนักศึกษาแพทย์จะต้ องใช้ งานได้ ทนั ที และพัฒนาได้ ในอนาคต
ในยุคปั จจุบนั โรงเรี ยนแพทย์จะต้ องเปลี่ยนการเรี ยนรู้ แบบ informative learning และ formative
learning ไปสู่ transformative learning การวัดความเจริ ญของมหาวิทยาลัย ให้ พิจารณว่ายังมีการเรี ยน
แบบ lecture อยูห่ รื อไม่
การสร้างทักษะของนักศึกษาแพทย์ เริ่ มจาก observation  simulation experiences 
hand on  supervision independent work แ ล ะ น าไ ป สู่ Entrusted Professional
Activities (EPA) โดยในแต่ละขั้นตอนต้องมีการกาหนด milestones ว่านักศึ กษาสามารถปฏิ บตั ิทกั ษะใดได้
บ้างแล้ว
โครงการปฏิ รู ป การผลิ ต แพทย์ค วรมุ่ ง เน้ น population based predictive medicine, one
health service และ “State of art” quality มีความสมดุลระหว่างการวิจยั และนวัตกรรม

