
ช่ือโครงการ…การประชุมวิชาการประจำป (HA National Forum) 

 

43สนับสนุนแผนงาน 43: สนับสนนุการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพดวยองคความรู และความรวมมือกับ

เครือขายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย     

ตัวช้ีวัด 

1. มีการจัดการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ       

 2. จำนวนองคความรู ผลการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของสถานพยาบาลท่ีไดรับการเผยแพร  

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 43หลักการและเหตุผล43  

โครงการประชุมวิชาการประจำปเปนการประชุมท่ีสถาบันรับรองสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

จัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการถายทอดองคความรู นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข

ท่ีทันสมัย สรางแรงจูงใจ การยกยองเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลท่ีผานการรับรอง เปนเวทีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการอ่ืนๆ อีกท้ังเปนการเผยแพรผลงานของ

สถานพยาบาลและองคกรวิชาชีพตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยในป 2564 เปนการจัดประชุมวิชาการ

ครั้งท่ี 21 จัดภายใตแนวคิด “Enhancing Trust in healthcare” จะเปนการจัดประชมุในรูปแบบ

เสมือนจริง (Virtual Conference) ในระหวางวันท่ี 17- 19 มีนาคม 2564 โดย สถาบันไดปรับรูปแบบ

การประชุมเปนแบบ online เนื่องดวยการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี

มีโอกาสเกิดการแพรระบาดของโรคในวงกวาง ซ่ึงการแพรระบาดนี้เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

และไมสามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในชวงการจัดประชุมวิชาการประจำปได 

 

2. 43วัตถุประสงค43โครงการ  

- เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีนาชื่นชม ยกยอง ใหผูเขารวมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ 

นำไปประยุกตใชกับองคกรท่ีปฏิบัติงาน 

- เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีมีความ

หลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

- เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตาม

มาตรฐาน HA และมาตรฐานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

 

3. เปาหมายของโครงการ  

- ผูเขารวมมีความรู ความเขาใจ และสามารถนำความหลากหลายไปประยุกตใชในการขับเคลื่อน

กระบวนการคุณภาพในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 



- ผูเขารวมมีโอกาสทบทวนและเพ่ิมพูนความรู และม่ันใจในการนำกระบวนการคุณภาพท่ีหลากหลาย

ไปประยกุตใชกับการทำงานอยางตอเนื่อง 

- ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนเกิดความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานตางๆ อันจะนำไปสู

การสรางเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพรวมกันในโอกาสตอไป 

- เกิดแรงบันดาลใจใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

 

ผลลัพธ  

(ระดับ Outcome/Impact) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 

คาเปาหมาย 

 

1. มีจำนวนผูเขารวมประชุมลงทะเบียน 

Online ไมนอยกวา 4,000 คน (User)  

2. มีผลงานวิชาการท่ีนำเสนอในรปูแบบ 

Poster (Virtual exhibition) ไมนอยกวา 

400 เรื่อง 

3. ความพึงพอใจตอการเขารวมการประชุม/

กิจกรรม 

จำนวนผูลงทะเบียน Online  

 

จำนวนเรื่อง 

 

 

รอยละ  

6,500 account 

 

400 เรื่อง 

 

 

80 

 

4. กลุมเปาหมาย  

   บุคลากรสาธารณสุข ลงทะเบียนเขารวมการประชุมในลักษณะ Online 6,500 account 

 

5. กิจกรรมหรือข้ันตอนท่ีจะดำเนินการตามโครงการ  

5.1.1 ทบทวนชื่อ THEME งาน Enhancing Trust in healthcare ท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการอำนวยการไปยังรพ.ท่ัวประเทศ  

5.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผดิชอบในดานวิชาการ การบริหาร และคณะกรรมการ

อำนวยการ 

5.1.3 วางแผนดาน เนื้อหาหลัก เนื้อหารอง และวางแผนทางดานเทคนิคสำหรับทำประชุม online 

5.1.4 แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจา (TOR)  

5.1.5 ประชาสัมพันธเชิญชวน รพ.สงผลงานวิชาการในรูปแบบ Poster (Virtual exhibition) รวมกับศูนย

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

5.1.6 ประสานวิทยากร ผูมีชื่อเสียง ผูทรงคุณวุฒิตามเนื้อหาหลักและเนื้อหายอยท่ีเก่ียวของ  

5.1.7 สื่อสารแนวทาง เนื้อหาการประชุมในชองทางตางๆ การเปดรับลงทะเบียน  

5.1.8 สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ และการ download ใบประกาศนียบตัร 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

ตุลาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564  

 

 

7. สถานท่ีดำเนินงาน  



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการ  

8.1.1 ผูเขารวมมีความรู ความเขาใจ และสามารถนำความหลากหลายไปประยุกตใชในการขับเคลื่อน

กระบวนการคุณภาพในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.1.2 ผูเขารวมมีโอกาสทบทวนและเพ่ิมพูนความรู และม่ันใจในการนำกระบวนการคุณภาพท่ี

หลากหลายไปประยุกตใชกับการทำงานอยางตอเนื่อง 

8.1.3 ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนเกิดความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานตางๆอันจะนำไปสู

การสรางเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพรวมกันในโอกาสตอไปจนเกิด

แรงบันดาลใจใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

(1) นางสาวสุชาดา ทิมาบุตร  รักษาการหัวหนาสำนัก 

(2) หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  ผูรับผิดชอบโครงการ  

(3) นางอรวรรณ มณี   ผูประสานงานหลัก  



 
 

  Update: 170121 เวลา 0900      1 

 

 

 

                              

(ราง) 
กำหนดการประชุมวิชาการประจำป คร้ังที่ 21 (21st HA National Forum) 

Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference 

ระหวางวันท่ี 16-19 มีนาคม 2564  

 

วันท่ี 16 มีนาคม 2564   

เวลา  กำหนดการ  

10.00-12.00 โรงพยาบาลท่ีรับประกาศนียบัตร check in เตรียมความพรอม และซักซอม 

เตรียมการถายทอดสด 

13.00 -13.30 พิธีเปดการประชุมการประชุมวิชาการครั้งท่ี 21  

13.30 – 16.00 ปาฐกถาพิเศษ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผานการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA (เสมือนจริง) 

 กรุณาตรวจสอบขอมูลรายช่ือโรงพยาบาลท่ีเขารับกับสำนักประเมนิรับรอง 

 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรพ.จะแจงใหทราบเปนระยะ ๆ ทาง www.ha.or.th หรือ 

www.forumhai.com  

Tracks & Contents ในหองประชุมตางๆ มีรายละเอียด ดังนี ้

  

http://www.forumhai.com/
http://www.forumhai.com/


 

 

 

  

 

 

 

วันท่ี 17 มีนาคม 2564 

08.30-10.00 1-1 Enhancing TRUST in Healthcare. ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา (ศิริราชฯ) 

10.30-12.00 1-2 TRUST TALK:  

A:  Resilience in Healthcare นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.)  

B:  ความไววางใจในสถานการณ COVID  

C: Trust & Humanity in Healthcare ดร.ดวงสมร บุญผดุง (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.) 

13.00-14.30 1-3 สรางความไววางใจดวยมาตรฐาน HA นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี, พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลศิ

,สรพ. 

15.00-16.30 1-4 HR Disruptive World Disruptive Leader. ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคม PMAT  

วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเลาขานเร่ืองวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00 1-5  

10.30-12.00 1-6 ยกระดับคุณภาพบริการดวย Advanced HA  

13.00-14.30 1-7 Lifelong Learning: ทักษะชีวิตท่ีมากกวาแคการทองจำ ศ.นพ.วิจารณ พานิช 

15.00-16.30 1-8 พลิกแนวคิดพิชิตสุขภาพจากบทเรียน COVID-19 นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน, รศ.นพ.สุทัศน 

รุงเรืองหิรัญญา (มศว), พญ.อารยา ทองผิว (รพ.เปาโล พหลโยธิน)           
วันท่ี 19 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเลาขานเร่ือวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00 1-9 Fight COVID-19 with Collaboration & Learning นพ.ไชยสิทธ์ิ เทพชาตรี (รพ.ระยอง)         

รศ. นพ.อนันต มโนมยัพิบูลย (วชิรพยาบาลฯ) ดร.ชญาน จันทวสุ บ.พีทีที โกลบอลเคมี

คอล จำกัด (มหาขน), รศ. นพ.จิรตุม ศรรีัตนบัลล (จุฬาฯ)* 

10.30-12.00 1-10 สราง trust จากเสียงประชาชน  

13.00-14.30 1-11 ทานผูวาลำปาง 

15.00-16.30 1-12 บุคคลท่ีนาไววางใจในใจทาน ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท 

  

 

   

Enhancing TRUST in Healthcare 

Track 1 



 

 

 

 
 

 

 

 

วันท่ี 17 มีนาคม 2564   

08.30-10.00  2-1  

10.30-12.00  2-2  

13.00-14.30  2-3  

15.00-16.30  2-4   
วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

08.00-08.30  เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00  2-5 Responsive ENV & Facility Management 2021 โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.) 

10.30-12.00  2-6 Hospital Disaster Management รศ. นพ.ธีระ กลลดาเกรียงไกร (ศูนยการแพทย

กาญจนาภิเษกฯ) 

13.00-14.30  2-7 Performance Management by THIP รศ. นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล (จุฬาฯ),         

นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.) 

15.00-16.30  2-8 Digital Transformation in Facilities Management. นพ.จตุพงษ จันทรทอง (รพ.

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ), ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล (รพ.พนมไพร)  
วันท่ี 19 มีนาคม 2564 

08.00-08.30  เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00  2-9 Lean รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริราชฯ) 

10.30-12.00  2-10 Lean รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริราชฯ)  
13.00-14.30  2-11 Lean รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริราชฯ) 

15.00-16.30  2-12 Lean รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริราชฯ) 
 

  

  

  

 

 

 

  

HA tools and quality in diversity update 

Track 2 



 

 

 

  

 
 

วันท่ี 17 มีนาคม 2564 

08.30-10.00 3-1 สรางศรัทธาและจิตวิญญาณของตัวเรา ทีมงานและองคกร ดร.ดวงสมร บุญผดุง 

(ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), รศ. นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ (มช.) 

10.30-12.00 3-2 จิตวิญญาณในการทำงานมุมมองของวัฒนธรรมสังคมไทย (SHA: the view of Thai 

culture) ดร.นพ.สกล สงิหะ (มอ.), นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ  

13.00-14.30 3-3 จิตวิญญาณในการดูแลผูปวย: คุณคาสำคัญของระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย   

15.00-16.30 3-4 ศรัทธาและคุณคาในระบบสุขภาพวิถีของจิตวิญญาณในการทำงาน นพ.ธีรสุทธิ ปตวิบล

เสถียร (รพ.หนองขาหยาง), พ.อ.สละ ทัพถาวร (รพ.คายสรรสิทธิประสงค), สุภาเพ็ญ ศรีสดใส 

(สรพ.) 

วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00 3-5 SHA In Modern Medicine ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา (รามาฯ), พญ.พรพิศ ตรี

บุพชาติสกุล (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก) 

10.30-12.00 3-6 จิตวิญญาณและความหมายของการดำรงชีวิตของฉัน, the meaningful of my life

พว.กรรณิการ ศรีวิจา (รพ.สันทราย), ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

13.00-14.30 3-7 High Trust Leader of Nursing รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา  

15.00-16.30 3-8 Nursing Practice for Building Trust ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ, เพ็ญจันทร แสนประสาน  

วันท่ี 19 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00 3-9 Strengthening Essential Nursing Skills in New Normal ดร.กฤษดา แสวงดี (สธ.)  

10.30-12.00 3-10 Synergy for Clinical Excellence ผองพรรณ ธนา, กนกรัตน แสงอำไพ  

13.00-14.30 3-11 Key success to improve Nursing Practice เรวดี ศิรินคร และผูแทนสภาการ

พยาบาล 

15.00-16.30 3-12 The Power of ICN รศ.ดร.อะเค้ือ อุณหเลขกะ (มช.), วราภรณ เทียนทอง (สถาบัน

บำราศนราดูร)  
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วันท่ี 17 มีนาคม 2564 

08.30 -10.00 4-1 Building Trust in Healthcare by 3P Safety พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ (สรพ.) 

10.30-12.00 4-2 Incident Reporting analysis and building the Culture of Safety Prof. Dr. 

Shin Ushiro Kyushu University, พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ (สรพ.) 

13.00-14.30 4-3 Speak up for Personnel Safety พญ.เนสิณี ไชยเอีย (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

15.00-16.30 4-4 มาตรฐานสำคัญจำเปน จุดเนนเพ่ือความปลอดภัย พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ (สรพ.) 

วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00 4-5 Enhancing Trust by Reduction of Diagnosis Errors  

10.30-12.00 4-6 สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย สรางความไวใจในระบบบริการ ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประ

สิทธิพร (ศิริราชฯ) 

13.00-14.30 4-7 A. Global Movement on Patient and Personnel Safety Dr.Mike Durkin 

Imperial College London 

4-7 B. 

15.00-16.30 4-8 Crisis communication ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (ม.มหิดล นครสวรรค), ดร.นพ.นวนรรน 

ธีระอัมพรพันธุ55 (รามาฯ)  

วันท่ี 19 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ) 

08.30-10.00 4-9  2P Safety Tech Talk พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ (สรพ.) และผูแทนโรงพยาบาล 

10.30-12.00 4-10 Medication Safety by 2P ภญ.วิชชุณี พิตรากูล (รพ.สมุทรสาคร), ภญ.ผุสดี บัวทอง  

13.00-14.30 4-11 Patient for Patient Safety Share & Learn by Patient นายเอกวัฒน สวุันทโรจน 

15.00-16.30 4-12 สองผูกลาทา IC ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม (รามาฯ), ผศ. นพ.ยงค รงครุงเรือง (ศิริราชฯ) 
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การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ในรูปแบบเสมือนจริง 

(21st HA National Forum; Virtual Conference) 

Enhancing Trust in Healthcare  

จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 

วันที่ 16-19 มีนาคม 2564  

   

ความไว้วางใจ (trust) เป็นรากฐานที่สำคัญมากของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทาง

การแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยจะได้รับ Oxford Dictionary 

ได้ให้คำนิยามของ Trust ไว้ว่า “Firm belief in the reliability, truth or ability of someone or 

something” ซ่ึงจะเห็นได้ว่าความไว้วางใจเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งมีต่อคนอีกคนหนึ่งหรือต่อสิ่งบาง

สิ่ง ความไว้วางใจจึงเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ ที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของคน 

 ความไว้วางใจเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งต้องพ่ึงพิงความรู้ความสามารถของอีกฝ่าย

หนึ่ง โดยฝ่ายที่พ่ึงพิงเชื่อว่าฝ่ายที่มีความรู้ความสามารถจะดูแลและจัดการเรื่องที่ฝ่ายที่พ่ึงพิงต้องการไดเ้ป็น

อย่างดีและเต็มกำลังความสามารถ สำหรับในบริการสุขภาพ ความไว้วางใจของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อ

โรงพยาบาลเกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยมีการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกินกำลังความรู้ความสามารถของผู้ป่วยและครอบครัว

ที่จะเยียวยากันเอง ซ่ึงผู้ป่วยและครอบครัวไว้วางใจว่า บุคลากรทางการแพทย์จะดูแลเขาอย่างมีคุณภาพและ

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานบริการสุขภาพ ในทางกลับกัน บุคลากรทางการแพทย์ก็คาดหวัง

และไว้วางใจว่า ผู้ป่วยและครอบครัวจะให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เพ่ือร่วมกันสร้าง

ผลลัพธ์การดูแลที่ดี 

 ปัจจัยเบือ้งต้นที่ช่วยสร้างความไว้วางใจของผู้ป่วย คือ ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลและบุคลากร ซึ่ง

ปัจจัยเบื้องต้นนี้ โรงพยาบาลในประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา จนถือว่าเป็น

รากฐานที่ดีของการสร้างความไว้วางใจในบริการสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์เป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้น

ทีส่่งผลต่อความไว้วางใจในระยะสั้น ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจในระยะยาว ได้แก่ 1) 

ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ 2) คุณธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ในอันที่

จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม 3) จิตวิญญาณของการ

ดูแลด้วยความเอาใจใส่ 
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สำหรับปัจจัยเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรนั้น สถาบันการศึกษาและสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

ในประเทศไทยได้ร่วมกันดูแลและยกระดับมาตรฐานวิชาชพีให้ทันต่อความคาดหวังของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนปัจจัยเรื่องคุณธรรมและการดูแลด้วยความเอาใจใส่เป็นเรื่องท่ีเป็นนามธรรม และจัดการเรียนการสอนได้

ยาก ส่วนใหญ่ต้องใช้การสร้างค่านิยมท่ีดีให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในโรงพยาบาล รวมทั้งการเรียนรู้จาก

บุคคลต้นแบบแล้วนำมาฝึกฝนพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจิตวิญญาณของการดูแลด้วยความ

เอาใจใส่ 

การสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างบุคคลต้นแบบทำได้ยากกว่าในอดีต เนื่องจาก ปัจจุบัน การบริการ

สุขภาพในภาคเอกชนกลายเป็นกิจการที่แสวงหากำไร จนผู้มารับบริการไม่ม่ันใจในคุณธรรมของผู้ให้บริการ 

ส่วนในภาครัฐ ความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้นและต้องการคุณภาพในระดับที่

สูงขึ้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาดูแลผู้ป่วยแต่ละรายน้อยลง และภาระค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ

ของประเทศก็สูงขึ้นมาก แต่เงินงบประมาณที่จะใช้ในเรื่องบริการสุขภาพมีจำกัด จึงทำให้ผู้ป่วยและครอบครัว

มีความรู้สึกว่าบุคลากรทางการแพทย์ขาดการดูแลอย่างเอาใจใส่ และยังเกิดความระแวงว่าโรงพยาบาลจะให้

การดูแลที่ต่ำกว่ามาตรฐานเพ่ือการควบคุมค่าใช้จ่าย แรงกดดันเหล่านี้ได้บั่นทอนปัจจัยด้านคุณธรรมและจิต

วิญญาณของการดูแลด้วยความเอาใจใส่ และส่งผลเชิงลบต่อความไว้วางใจในบริการสุขภาพ 

ในสถานการณท์ีค่วามไว้วางใจของสังคมที่มีต่อบริการสุขภาพมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ซึ่งส่งผลใน

เชิงลบทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ตัวผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมโดยรวม บริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจจึงเป็น

ต้นทุนทางสังคมที่สำคัญของสังคมไทย และเป็นประเด็นที่ผู้ที่อยู่ในแวดวงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 

พึงให้ความสนใจและร่วมกันเรียนรู้พัฒนา เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจในบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน การ

เสริมสร้างความไว้วางใจในบริการสุขภาพในยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องอาศัยการประสานความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ 1) บทบาทของสถาบันการศึกษาที่จะหล่อหลอมให้บัณฑิตมีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตวิญญาณของการดูแลด้วยความเอาใจใส่ โดยการฝึกการทำงานเป็นทีม การ

พัฒนาเรื่องจิตตปัญญา และการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ 2) บทบาทของโรงพยาบาลในการพัฒนาบุคลากร

ในทุกมิติ เปิดเผยข้อมูลที่แสดงความโปร่งใส และเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้ามาสะท้อนความ

คิดเห็นที่มีต่อคุณภาพงานบริการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานบริการให้ดียิ่งขึ้น 3) บทบาทของหน่วย

นโยบายและกองทุนด้านสุขภาพ ในการกำหนดกลไกการจัดบริการที่ไม่ซับซ้อน และกลไกการจ่ายเงินที่โปร่งใส

เป็นธรรม และคำนึงถึงเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยและครอบครัว 4) บทบาทของสื่อมวลชน ในการสื่อสารเรื่องราว

ดีๆ ของหน่วยงานหรือบุคคลต้นแบบ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมของการมีคุณธรรมในการทำงาน 5) บทบาทของ
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ภาคประชาชนในการเข้าใจและมีความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพเพ่ือการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม 

อย่างไรกต็ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นวง
กว้าง เป็นสถานการณ์ท่ีมีความยากลำบากและมีผลกระทบที่ใหญ่หลวงในทุกๆ ด้าน แต่หนึ่งในความโชคดีของ
ประเทศไทยคือการมีระบบบริการสุขภาพที่ได้พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานมาตลอดกว่า 20 ปี ร่วมกับ
พลังของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นความหวังของสังคมในการต่อสู้และรื้อฟ้ืน
ความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเป็นองค์กรกลางในการช่วยเสริมสร้าง
ความไว้วางใจในบริการสุขภพด้วยกลไกการประเมินรับรองแบบเสริมพลังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพงานบริการ
ของโรงพยาบาล และการประสานภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมและจิตวิญญาณของการ
ดูแลด้วยความเอาใจใส่ในผู้ป่วย ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ให้มากยิ่งข้ึน 

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 

ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual 

Conference) ที่ยังคงยึดมั่นในการเป็นเวทีกลางในการสื่อสารเพ่ือสร้างความไว้วางใจ สร้างแรงบันดาลใจ 

เป็นเวทกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนที่จะโยงใยถักทอระบบบริการสุขภาพไทย 

จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว ซ่ึงควรช่วยกันสร้างเสริม

และธำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คู่กับสังคมไทยตลอดไป  
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