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Community-engaged medical education 
(CEME) 

• as means to increase schools’ 
social accountability  

• the context for specific educational 
activities such as longitudinal 
clerkships and service learning 

• as the medium for expanding and 
new medical education programs



Curriculum Needs Assessment

• Community engagement medical curriculum 
(CEME)

• Comprehensive care (Bio-Psycho-Social model)
• Education system vs. Health system (21C)
• Health Systems Sciences

• อาจารย์ขาดประสบการณ์
• ขาดแคลน อจ.ทางด้านชุมชน
• ขาดพื้นที่ฝึกและครูพี่เลี้ยง

• ได้ฝึกวิชาทางการแพทย์
• มีความอิสระในการคิดงาน

Medical education

Faculty & Staff Medical students

ข้อคำนึงการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา



ความเป็นมา

• เริ่มใช้กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ 
พ.ศ. 2559 

• ออกแบบเป็น team-based 

• แก้ปัญหาสุขภาพชุมชนได้จริง 
• ทำงานและพักในโรงพยาบาลอำเภอ 
• Teach less, learn more



รพ.บ้านนา

รพ.ปากพลี

ต.บ้านนา

ต.เกาะหวาย

อ.แก่งคอย

พื้นที่ฝึกภาคสนาม

ต.บึงบา

อ.ธัญบุรี

ต.ลำไทร



ตารางสอน 3 สัปดาห์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
อาทิตย์

ปฐมนิเทศ 
*

พบผู้นำ
ชุมชน

จัดลำดับ
ความ
สำคัญ

ค้นหา
สาเหตุ

ศึกษาจุอ่อน
จุดแข็ง นิเทศ

กำหนด
วัตถุประสง

ค์

กำหนด
ยุทธศาสตร์

ออกแบบ
นวัตกรรม

ดำเนิน
โครงการ

ดำเนิน
โครงการ นิเทศ

ดำเนิน
โครงการ ประเมินผล ประเมินผล นำเสนอใน

พื้นที่ นำเสนอ *

*ที่คณะแพทย์



การปฐมนเิทศ



แนะนำ Health Promotion Project 8 ขั้นตอน

Step 1 Identify health problem 
Step 2 Prioritize the issues 
Step 3 Identify Risk and Contributing Factor 
Step 4 Developing Goal and Objectives 
Step 5 Determine Strategies 
Step 6 Action Planning 
Step 7 Sustain Key Activities 
Step 8 Project Evaluation



Problem identification

Problem Anticipation Existing Concernx–=

Community needs 
Policy needs/ 
Academic needs 

เครื.องมอื 7 ชิ2น 
(Qualitative data) 

Epidemiological survey 
(Quantitative data)

Community Forum



เครื่องมือ 7 ชิ้น*
1 แผนที่เดินดิน

2 ผังเครือญาติ

3 โครงสร้างองค์กรชุมชน 
4 ระบบสุขภาพชุมชน 
5 ปฏิทินชุมชน 
6 ประวัติศาสตร์ชุมชน 
7 ประวัติชีวิต

Qualitative data 
analysis

*นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

Quantitative data 
analysis



Haddon Matrix Model: การวิเคราะห์ปัจจัยของอุบัติเหตุจราจร

ปัจจัยคน ตัวรถ
ถนนและสิ่ง
แวดล้อม

ปัจจัยทาง
สังคม

ก่อนมาโรง
พยาบาล

ที่ห้องฉุกเฉิน

หลังห้อง
ฉุกเฉิน

Example of Concept and theory



แนวคิดทฤษฎีและเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกภาคสนาม



1. Determinants of Health 2. PRECEED-PROCEDE Model



3. Health Belief Model 4. Public Participation 
Spectrum Model



Systems thinking

Community syndrome

Holistic Approach



Web of causation

!16

Emic view



Cultural Competency Perceptions on community

1. เห็นแต่ปัญหาไม่เห็นศักยภาพของ
ชุมชน 

2. เห็นแต่ตัวเลขไม่เห็นชีวิตคน 
3. เน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ

เรียนรู้วิถีชุมชน 
4. มองชุมชนแยกเป็นส่วน ๆ ไม่

เช่ือมโยง 
5. มองชุมชนเป็นเรื่องขององค์กร

ทางการอย่างเดียว 
6. มองชุมชนเหมือนกันหมดไม่มี

ความแตกต่าง



AAR - After Action Review

เพียงแต่ตอบคําถาม 6 ข้อน้ีคือ 

1. สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับจากการทํางานคือ
อะไร 

2. ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงท่ีสูงกว่าที่คาดหวังคือ
อะไร 

3. ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงที่ต่ำกว่าท่ีคาดหวังคือ
อะไร 

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร 

5.คิดว่าควรปรับปรุงอะไรวิธีการลด/แก้
ความแตก ต่างคืออะไร 

6.หากต้องทําครั้งต่อไปจะปรับปรุงอะไรให้ดี
ข้ึน 

BAR-Before Action 
Review

คำถาม
1. เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวังที่อยากจะได้

คืออะไร 
2. แผนงาน/รายละเอียด(กิจกรรม)ท่ีวาง

ไวเ้ป็นอย่างไร
3. มีประเด็อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญขอ

งงานน้ี
4. มีความเสี่ยงอะไรบา้งที่ต้องระวัง และ

จะต้องเตรียมการป้องกัน อย่างไร 
(อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ)



“และแล้วการลงชุมชนก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่สอง 
เป็นอีกสัปดาห์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ที่มีสุขทุกข์
และสภาวะตึงเครียดผสมปนเปกันไป แต่อย่างหนึ่งที่
สำคัญที่สุดก็คือ ความรู้สึกว่ากำลังได้ช่วยชุมชนอยู่
จริงๆ และในตอนนี้ผลของความพยายามก็เริ่มผลิ
ดอกแล้ว 

ในเรื่องงานนั้นแน่นอนว่าปริมาณค่อนข้างมหาศาล 
แต่เราทำได้หรือไม่? เราทำได้... ด้วยความช่วยเหลือ
จากบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพี่สาว พี่เย ที่คอยดูแล
พวกเรามาโดยตลอดอย่างไม่ขาดแม้แต่นิดเดียว ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องอาหารการกิน การบริหารงาน การ
ช่วยเหลือติดต่อบุคคลสำคัญต่างๆ การดูแลความ
เป็นอยู่ การเดินทาง หรือแม้แต่สุขภาพของพวกเรา 
ท่านนายกโอ๋ ผู้กรุณาสนทนากับพวกเราอย่างเป็น
กันเอง และมีความคิดริเริ่มโครงการต่างๆอย่างกล้า
หาญ ท่านรองเดียว ผู้สนับสนุนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาล และอื่นๆ
อีกหลายท่านที่ทำให้งานของพวกเราเดินหน้าไปได้
อย่างราบรื่นพอสมควร”

Self Reflection Team-working



การนิเทศงาน



การนำเสนอผลงาน



Case Presentation



โครงการพัฒนาเจ้าตัวน้อยแห่ง
บ้านนา

โครงการพัฒนาเจ้าตัวน้อยแห่ง
บ้านนา



ศึกษาปัญหาของชุมชนกับเจ้า
หน้าที่ พบผู้นำชุมชน

ปัญหาเด็กพัฒนาการช้าในศูนย์เด็กเล็ก



สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



สำรวจข้อมูลในชุมชน



ปัญหาด้านโภชนาการ  ปัญหาด้านช่องปาก 



การประเมินพัฒนาการของเด็ก



แบบประเมินพัฒนาการเด็ก



สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
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ปัญหาด้านโภชนาการ

ขนม>1ห่อ/วัน น้ำหวาน>5ขวด/สัปดาห์

26%
21%



เวลา (ชั่วโมง) ในการดูโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ

เฉลี่ย สูงสุด

6

1.5

ปัญหาด้านกิจกรรม  





SWOT Analysis



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและคุณครูมีความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก 

2.สร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก 

3.สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงดู
ที่ถูกต้อง 

4.แก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 

5. เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการปกติ มีพัฒนาที่ดีมากขึ้นไปอีก 

6. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่



1. โครงการคืนความรู้ให้ชุมชน: 
องค์การบริหารส่วนตำบล

2. โครงการคืนความรู้ให้
ชุมชน: เทศบาล



3. โครงการสอนแม่อ่าน
นิทาน “Well baby clinic”

4. โครงการผู้ปกครองพบปะ
อาจารย์หมอเด็ก



5. โครงการพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็ก (Fine Motor) ในเด็กเล็ก

6. โครงการทำความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร



7. โครงการตั้งบูธสอนเรื่องการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์  

ณ มหกรรมสุขภาพศรีกะอาง
8. โครงการชมรมเพื่อลูกรัก



ผลลัพธ์ของโครงการ
• ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ 

1. มีการให้ความรู้ทั้งแบบแผนไทยและแผนปัจจุบัน
ระหว่างการตั้งครรภ์ 

 - อาจมีการแจกหนังสือให้ด้วย 

2. มีการให้บริการทางการแพทย์ทั้งแบบแผนไทยและ
แผนปัจจุบันในหญิงระหว่างและหลังการตั้งครรภ์ 

 - คอร์ส 5 วัน (นวด ประคบ อบสมุนไพร 
ทับหม้อเกลือ ให้ความรู้ด้านโภชนาการ การออก
กำลังกาย) 

3. แนะนำการดูแลลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่ และการ
ให้นมลูกอย่างถูกวิธี 

4. มีการไปเยี่ยมคุณแม่ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด 

 - มีบริการฉีดและตรวจสมุดวัคซีน พร้อมมี
รถรับส่ง  
 - คอยบริการคุณแม่ระหว่างและหลังคลอด 

5. จัดตั้งกองทุนแบ่งปันของใช้ให้เด็ก เช่น เสื้อผ้า 
ของเล่น หนังสือนิทาน

6. มีการสร้างอาชีพให้แม่ขณะตั้งครรภ์ ทำเองได้ที่
บ้าน 

7. ประดิษฐ์ของเล่น สร้างรายได้ให้สมาชิกชมรม 

 - อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

8. มีการจัดกิจกรรมการประกวดให้เด็ก เช่น การ
ประกวดเด็กสุขภาพดี การทำงานฝีมือ  

9. มีการให้คำแนะนำเกี่ยวปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ปัญหาการเงิน และความเครียด 

10. มีการสอนเด็กให้ว่ายน้ำ โดยอาจมีการสร้าง
สระน้ำด้วย 

11. อยากให้ชมรมนี้ยั่งยืน และมีการจัดกิจกรรม
ทุกๆเดือน 
• มีการเลือกคณะกรรมการที่จะมาดำเนินงานต่อ

แบบคร่าวๆ 

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินกิจกรรมในวันนี้ใน
ระดับพอใจมาก-มากที่สุด



รองนายกเทศมนตรีกล่าวขอบคุณในเฟซบุค



ผลงานกลุ่มอื่นๆ 



ปฏิทินไม่ลืมกินยา



บันไดงู สู้โรคเรื้อรัง



ลดมะเร็งด้วยเต้านมเทียม



ได้รับงบประมาณต่อยอด
จากแผนพัฒนาจังหวัด 
รางวัลประกวดกระทรวง
สาธารณสุข 
บรรจุเข้าสู่โครงการพัฒนา
อำเภอ พชอ.

โครงการสุขภาพจิตในโรงเรียน



การพัฒนาในระยะเวลา 3 ปีที่ทำหลักสูตร
• เพิ่มจำนวนวันนิเทศงานเป็น 2 รอบทำให้มีเวลาในการทบทวน
ทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติ 

• พยายามยกระดับโครงการเป็น community 
interventionโดยการเน้นการวิเคราะห์ SWOT และการ
วางแผนกลยุธ์ 

• การปรับขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม 

• เพิ่มขยายจำนวน รพ.ฝึก 
• การประชุมพี่เลี้ยง 
• การทำวิจัยกระบวนการฝึก



ปัจจัยความสำเร็จ
1. การเผชิญกับสถานการณ์จริง เกิด Holistic learning (head hand heart)
2. ใช้กระบวนการศึกษาข้อมูลก่อน (Resarch-based learning)
3. การทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
4. ใช้ความรับผิดชอบในวิชาชีพผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาจริง
5. การทำงานเป็นทีม (Collaborative Learning) ที่ให้ความอิสระในการคิด
6. มีกระบวนการ self reflection และการนิเทศสะท้อนผลงาน
7. ใช้ experiential learning จาก[จำ-เข้าใจ-ปฏิบัติ] -->[ปฏิบัติ-เข้าใจ-จำ]
8. พี่เลี้ยงในพื้นที่ทำหน้าที่ช่วยเหลืออย่างดี
9. ทีมนิเทศที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญ
10.Transformative learning course design
11.ได้รับความสนัยสนุนจากภาควิชาทางคลินิก



Challenages

1. Evaluation 
1. Workplace based assessment
2. Transformative change evaluation
3. Standard criteria vs. developmental criteria

2. Social accountability & Community engagement
3. Collaboration with clinical department for meaningful clinical 

sciences
4. Administrative cost
5. Lack of our own staff



การพัฒนาในระยะต่อไป
• ปรับระบบการทำโครงการให้ชัดเจนขึ้น 

• พัฒนาพี่เลี้ยงให้เข้าใจในระบบการฝึกมากยิ่งขึ้น 

• การประเมินเพื่อการพัฒนานิสิตรายบุคคล



ข้อเสนอแนะ สำหรับคณะ

• Faculty development ที่พัฒนาครูแพทย์ 
• มีทักษะ active learnng ที่ สามารถสร้างสุนทรีย์ในการเรียนรู้
โดยเปิดพื้นที่ให้ นิสิตมีเวลา ใช้สมองซีกขวาเป็นการศึกษาที่
สมดุลเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในระบบสุขภาพ 

• มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเช่น รูปแบบ [จำ-เข้าใจ-ปฏิบัติ] 
ไปสู่ [ปฏิบัติ-เข้าใจ-จำ] ในแนว experiential learning โดยการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้กับประสบการณ์ก่อให้เกิด ความรู้ที่ผ่านการ
สังเคราะห์ของผู้เรียน (constructionism) ทำให้เรียนน้อยลงแต่
ความรู้เท่าเดิม 

• มีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 คือ การออกแบบการเรียนรู้ 
การให้ความรู้ที่ตามจังหวะเวลาและการจัดการห้องเรียน



ข้อเสนอแนะ สำหรับคณะ

• Community engagement เพื่อการเรียนรู้ในโลก
ความจริง 
• พัฒนาครูพี่เลี้ยงที่สามารถเชื่อมทฤษฎีกับปฏิบัติใน
ชุมชนหรือระบบบริการ 

• สร้างการเรียนรู้บทบาทของบุคลการทางสุขภาพทั้ง
ภาคทฤษฎี (inter-professional edcuation) และภาค
ปฏิบัติ (inter-professional practice)



ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาผู้เรียน

• มีทักษะ active learnng ที่ สามารถสร้างสุนทรีย์ในการเรียนรู้โดยนิสิตมีเวลาอิสระ
ในการใช้สมองซีกขวาเป็นการศึกษาที่สมดุลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

• มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเช่น รูปแบบ [จำ-เข้าใจ-ปฏิบัติ] ไปสู่ [ปฏิบัติ-
เข้าใจ-จำ] ในแนว experiential learning โดยการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับ
ประสบการณ์ก่อให้เกิด ความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์ของผู้เรียน (constructionism) 
ทำให้เรียนน้อยลงแต่ความรู้เท่าเดิม 

• มีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 คือ การออกแบบการเรียนรู้ การให้ความรู้ที่ตาม
จังหวะเวลาและการจัดการห้องเรียน 

• สร้างการเรียนรู้บทบาทของบุคลการทางสุขภาพทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ 
(inter-professional edcuation & practice)



ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาผู้เรียน

• การดูแลประชาชน 
• เป็นการสอนโลกทัศน์ไม่ใช่การสอนทักษะ การทำงานของแพทย์
ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกไม่ใช่การตั้งรับ 

• ให้หมอมีชีวิตที่ดีมีทักษะการแก้ปัญหา เช่น ทักษะการพูดคุยกับ
ชุมชน พบนักข่าว คุยกับ อบต.ป้องกันการฟ้องร้อง -- นายอำเภอ 
ทักษะการสื่อสาร และการเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า สมองซีกขวา 

• ทำให้ผู้ป่วยและประชาชนมีอำนาจในการจัดการตนเองทาง
สุขภาพได้   

• ทำให้ผู้ป่วยและประชาชนบูรณาการความรู้ระหว่างแพทย์แผน
ปัจจุบันกับภูมิปัญญาชุมชนให้ยกระดับต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็น
นวัตกรรมในระบบสุขภาพ


