หลักสู ตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา
___________________________
1. หลักการและเหตุผล
แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชี พเวชกรรม ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
เวช กรร ม พ . ศ. 2 5 2 5 มี ภา รกิ จตั้ งแ ต่ ก า กั บ ดู แ ลกา รผ ลิ ตนั ก ศึ ก ษา แ พ ทย์ ใ น
19 คณะแพทย์ศาสตร์ ไปจนถึ ง ควบคุ ม มาตรฐานการประกอบวิช าชี พเวชกรรมของ
ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมกว่ า 40,000 คน ในสาขาเชี่ ย วชาญ 77 สาขา ภายใต้
14 ราชวิทยาลัยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งต้องรับผิดชอบการตรวจรักษาผูป้ ่ วยกว่า 200 ล้านครั้ง
ต่อปี ในทุกภาคส่ วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว
ความซับซ้อนทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมาย ก็มีการพัฒนาและทวีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบนั โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับอาเซี ยนและระดับโลก ด้านกฎหมายมหาชนซึ่ งเป็ นมิติใหม่ซ่ ึ งมี
ผลต่อการปฏิบตั ิวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นแพทย์และผูบ้ ริ หารสายแพทย์จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจต่อภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ใน
การตัด สิ น ใจ การก าหนดทิ ศ ทางและสมดุ ล ในระบบสุ ข ภาพของประเทศ ภายใต้
ทรัพยากรอันจากัดเพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่าสู งสุ ดของรัฐ
สถาบัน พระปกเกล้า ในฐานะที่ เ ป็ นสถาบัน ศึ ก ษาด้า นการเมื อ ง การปกครอง
กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์อนั ดับสู งสุ ดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะที่เป็ นสถาบัน
ที่ผลิตผูบ้ ริ หารระดับสู งหลากหลายสาขาและเป็ นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็ นโอกาส
อันเหมาะสมที่ท้ งั สองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญแก่ผบู ้ ริ หารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็ นกาลัง
สาคัญของประเทศชาติในการสร้างความเจริ ญพัฒนาของประเทศไทยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจด้า นการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผบู ้ ริ หารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
วิชาชีพ
2) เพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงทั้งด้าน
สังคมวิทยา เศรษฐกิจและกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบตั ิวชิ าชีพทางการแพทย์
3) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการตัด สิ น ใจ การก าหนดทิ ศ ทาง และวิ ธี
ดาเนินงานที่ชดั เจนในระบบสุ ขภาพของประเทศ
4) เพื่ อเสริ มสร้ า งพ ฤติ กรรมที่ สะ ท้ อ นคุ ณธรรมแ ละ จริ ยธรรม แ ละ
หลักธรรมาภิบาลที่เป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับผูบ้ ริ หาร
3. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการศึกษาอบรม
เป็ นผูบ้ ริ หารในสายวิชาชีพหรื อการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรื อผูซ้ ่ ึ งมี
ความรู ้ ค วามสามารถและเหมาะสมที่ จ ะได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ ง ผูบ้ ริ ห าร
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 แพทย์แ ละวิ ช าชี พ สายสาธารณสุ ข อื่ น ๆ ในองค์ก รของรั ฐ ที่
เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้แก่
ภาคราชการ มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
1.1) เป็ นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 (ชานาญการพิเศษ) ขึ้นไป
1.2) เป็ นข้า ราชการในระดับ ชั้น ยศเงิ น เดื อ น ตั้ง แต่ พัน เอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก หรื อ พันตารวจเอก ขึ้นไป
1.3) เป็ นข้า ราชการ หรื อ พนัก งานของรั ฐ หรื อ พนัก งานมหาวิทยาลัย
ที่ทางานด้านบริ หารของหน่วยงานไม่ต่ากว่า 5 ปี
1.4) เป็ นข้าราชการ หรื อพนักงานของรัฐ หรื อ พนักงานมหาวิทยาลัย ใน
ระดับตั้งแต่หวั หน้ากลุ่มงาน
1.5) เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรื อพนักงานมหาวิทยาลัย ในระดับตั้งแต่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป
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ภาคเอกชน มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
1.6) มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานด้า นการแพทย์ไ ม่ น้อ ยกว่า 10 ปี หรื อ
ปฏิ บัติ ง านด้ า นการแพทย์ สาธารณสุ ข เป็ นระยะเวลาต่ อ เนื่ อ ง
ติดต่อกันจนถึงวันรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
1.7) เป็ นบุคลากรสายแพทย์ที่คณะกรรมการหลักสู ตรมีมติเห็นสมควรให้
เข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจากเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรื องานสาธารณสุ ข
ประเภทที่ 2 บุ คลากรในสายงานที่ เกี่ ย วข้อง มี คุณสมบัติอย่างใดอย่า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
2.1) ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ งประเภททัว่ ไประดับชานาญงาน ระดับอาวุโส หรื อผูซ้ ่ ึ งมี
ความรู ้ ความสามารถและเหมาะสมที่ จะได้รั บการแต่ ง ตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับกลาง
2.2) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.3) ข้าราชการท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่ งระดับ 7 – 8 หรื อเทียบเท่า หรื อ
ผูซ้ ่ ึ งมี ความรู ้ ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับกลาง
2.4) เจ้าหน้าที่ พนักงานในหน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
หรื อข้า ราชการ เจ้า หน้ า ที่ พนั ก งานของหน่ ว ยงานอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนู ญที่ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับกลาง หรื อเทียบเท่า หรื อ
ผูซ้ ่ ึ งมี ความรู ้ ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับกลาง
2.5) ผูป้ ระกอบกิจการ หรื อ ผูบ้ ริ หารของกิจการภาคเอกชน
2.6) บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
2.7) บุคคลซึ่ งสถาบันพระปกเกล้าให้เข้ามาศึกษา เพราะมี ผลงานเป็ นที่
ประจักษ์ในการพัฒนาประชาธิ ปไตย หรื อ เป็ นผูซ้ ่ ึ งเป็ นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประชาธิปไตย หรื อ สนับสนุนงานของสถาบันฯ ต่อไป
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4. เนือ้ หาของหลักสู ตร
ประกอบไปด้วย 8 หมวดวิชา จานวน 189 ชั่วโมง ได้แก่
หมวด 1 ปฐมนิเทศ (12 ชั่วโมง)
หมวด 2 บริบททางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของธรรมาภิบาล
(24 ชั่วโมง)
 รัฐและสังคมในบริ บทประชาธิปไตย
 โลกาภิวฒ
ั น์กบั ผลกระทบต่อการเมืองไทย
 รัฐธรรมนูญกับธรรมาภิบาล
 กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย (1)
 กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย (2)
 การบริ หารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล
 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา- รัฐบาล – ศาล ในการใช้อานาจอธิปไตย
 การสัมมนาหมวดวิชาที่ 2 : กรณี ศึกษาบริ บททางการเมืองการปกครอง
ที่มีผลต่อวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุ ข
หมวด 3 แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับธรรมาภิบาล (36 ชั่วโมง)
 แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
 หลักความคุม้ ค่า
 หลักความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
 หลักสานึกรับผิดชอบ
 หลักการมีส่วนร่ วม
 หลักนิติธรรม
 หลักจริ ยธรรม (ทางการแพทย์)
 การวัดธรรมาภิบาล
 การสัมมนาหมวดวิชาที่ 3 : การมีส่วนร่ วมของประชาชนกับระบบการ
รักษาพยาบาล (1)
 การสัมมนาหมวดวิชาที่ 3 : จริ ยธรรมทางการแพทย์กบั ธรรมาภิบาล (2)
 การสัมมนาหมวดวิชาที่ 3 : ธรรมาภิบาลภาครัฐ (3)
 การสัมมนาหมวดวิชาที่ 3 : ธรรมาภิบาลภาคเอกชน (4)
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หมวด 4 เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ เพือ่ เสริมสร้ างธรรมาภิบาล (36 ชั่วโมง)
่ วั กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ไทย
 พระเจ้าอยูห
 กฎหมายและขั้น ตอนของกระบวนการยุติธรรมสาหรั บผูบ้ ริ หารทาง
การแพทย์
 พระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาง
การแพทย์กบั การบริ หารระบบแพทย์ของไทย
 กระบวนการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์
 กระบวนการยุติธรรมกับคดีฟ้องร้องทางการแพทย์
 กระบวนการตรวจสอบจริ ยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม
 การสื่ อสารสาธารณะสาหรับผูบ้ ริ หารสายแพทย์
 สื่ อมวลชนกับแพทย์
 การพัฒนาคุณภาพการบริ หารงานสายแพทย์
 ธรรมาภิบาลกับระบบสารสนเทศ
 เทคนิคการบริ หารความสัมพันธ์ในระบบการรักษาพยาบาล
 การสั ม มนาหมวดวิ ช าที่ 4 : กรณี ศึ ก ษาเครื่ องมื อ ในการสร้ า ง
ธรรมาภิบาลด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
หมวด 5 การบรรยายพิเศษ (27 ชั่วโมง)
 ระบบแพทย์ไทย : ข้อเท็จจริ ง ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนา
 ทิศทางและนโยบายสายวิชาชี พ แพทย์ไทยเพื่อเตรี ยมความพร้ อมเข้า
สู่ ประชาคมอาเซียน
 แนวคิดสื่ อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์
 Medical Hub: ประเทศไทย ศูนย์กลางทางการแพทย์ นานาชาติ
 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็ นธรรมใน
การรักษาพยาบาล (1)
 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็ นธรรมใน
การรักษาพยาบาล (2)
 บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนในการพัฒนาระบบสาธารณสุ ขไทย
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 บทบาทขององค์ก รภาคประชาสั ง คมและประชาชนกับ การจัด การ
สุ ขภาพ
หมวด 6 การศึกษาดูงาน (27 ชั่วโมง)
่ วั (3 ชัว่ โมง)
 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห
 การศึกษาดูงานกรุ งเทพและปริ มณฑล (6 ชัว่ โมง)
 การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครสวรรค์ (6 ชัว่ โมง)
 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (12 ชัว่ โมง)
หมวด 7 ปัจฉิมนิเทศ (9 ชั่วโมง)
หลัง จากเสร็ จ สิ้ น การบรรยาย การดู ง าน กิ จ กรรมของหลัก สู ต ร และได้จ ัด ท า
เอกสารวิชาการกลุ่ มแล้ว เพื่อเป็ นการแสดงว่านักศึกษาเกิ ดความรู ้ และสามารถพัฒนา
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่หลักสู ตรฯ กาหนด นักศึกษาจะต้อง
น าเสนอเอกสารวิ ช าการกลุ่ ม ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
ผูท้ รงคุณวุฒิและนักศึกษาในหลักสู ตรฯ ได้รับทราบ เพื่อรับฟั งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุ งเอกสารวิชาการให้มีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
อ้างอิงต่อไป (โดยใช้เวลา 3 วัน 2 คืน)
หมวด 8 เอกสารวิชาการกลุ่ม (18 ชั่วโมง)
ในเบื้องต้นนักศึกษาต้องแบ่งกลุ่มและเสนอหัวข้อเอกสารวิชาการกลุ่มที่เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายที่ เป็ นอุ ปสรรคในการรั กษามาตรฐานวิชาชี พเวชกรรมและแนวทางแก้ไ ข
ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ทั้งนี้ ทางหลักสู ตรจะจัดชั่วโมงว่างให้แก่นักศึกษา และกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษา
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ซึ่ ง นักศึกษาจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาและ/หรื อ
หลักสู ตร ฯ กาหนด ทั้งในและนอกชั้นเรี ยนแล้วแต่กรณี
5. วิธีการศึกษาอบรม
1) การบรรยาย อภิปราย สัมมนา และวิเคราะห์กรณี ศึกษาในชั้นเรี ยน
2) การศึกษาดูงาน
3) การจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม
4) ปฐมนิเทศและปั จฉิมนิเทศ
5) กิจกรรมอื่นๆ ตามที่หลักสู ตรฯ กาหนดเพิ่มเติม
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6. จานวนผู้เข้ ารับการศึกษาอบรม
ผูเ้ ข้าอบรม จานวน 120 คน แบ่งเป็ น
1) แพทย์และวิชาชี พสายสาธารณสุ ขอื่ นๆ ในองค์กรของรั ฐ ที่ เกี่ ยวข้องและ
ภาคเอกชน จานวนไม่เกิน 80 คน
2) บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่นอ้ ยกว่า 40 คน
7. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา
(เริ่ มวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ถึง วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556)
8. เงื่อนไขการจบหลักสู ตร
1) ต้องมีเวลาเรี ยนในหลักสู ตรฯ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 75 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของ
หลักสู ตรฯ
2) ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ – ศึกษาดูงาน – ปัจฉิมนิเทศตลอดกิจกรรม
3) ต้องได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการจัดทาและนาเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม
4) ต้อ งไม่ ด าเนิ น การใดๆ อัน น ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย ชื่ อ เสี ย งของสถาบัน
พระปกเกล้า
9. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะทีจ่ ะได้ รับ
ประกาศนี ยบัตรธรรมาภิบาลและเข็มวิทยฐานะระดับประกาศนี ยบัตรจากสถาบัน
พระปกเกล้า
10. สถานทีจ่ ัดการศึกษาอบรม
ห้องสุ โขทัยธรรมราชา อาคารจอดรถ ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
11. ค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสู ตร คนละ 79,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
(รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าเอกสารตลอดหลักสู ตร รวมทั้งค่าเดิ นทาง
อาหารและสถานที่พกั ในการศึกษาดูงานตามที่หลักสู ตรฯ กาหนด)

