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วันที่ 29 สิงหาคม – 12 กันยายน 2558 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
 

อันเนื่องมาจากคณะแพทย มอ. เริ่มศึกษาเรื่องจริยธรรม จนกระเดงไปเรื่อง 

เอานักการเมืองออกจากระบบการศึกษา 
 เสนการเดินทางของชีวิตผม ตั้งแตเปนอาจารยธรรมศาสตร ทํางานใหสถาบันทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนถึงปจจุบันมีโอกาสรูจักคนดี ๆ ในสังคมมากมาย 

คนดีและเกงบางครั้งไดมาพบกันเพื่อกิจกรรมทางวิชาการที่มีคุณคาตอสวนรวม เชนวันเสารที่ 8 

สิงหาคม 2558 ผมไดเชิญคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค และศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ไปรวม

อภิปรายเรื่อง ทุนทางจริยธรรมของผูนําและธรรมาภิบาลในองคกร ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคต

ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนที่ 3 โดยมีผมรวมอภิปรายดวย 

นับวาเปนโอกาสที่ดีของลูกศิษยคณะแพทย มอ. กวา 50 ทาน นําเอาจริยธรรมและธรรมาภิบาลมา

ปฏิบัติในคณะแพทยศาสตร มอ. ซึ่งดีอยูแลว แตตองการใหดีขึ้นอีก และรักษาแกนความดีใหคงไวตลอดไป 

 เพราะคณะแพทย มอ. นี้ สมเด็จพระราชบิดาทรงเปนผูกอตั้ง มีคติพจนที่ลูกมอ.ทุกคนตองนําไป

ปฏิบัติคือ  

“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง 

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

ลาภ ทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง 

ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์” 

 การอภิปรายนาสนใจมาก มีลูกศิษยรุน 3 เขามารวมแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งไดเห็นวา 

คณะแพทย มอ.จะตองพัฒนาและปรับทุนทางจริยธรรมใหเปนเลิศอยูเสมอโดยเฉพาะแพทย พยาบาล และ
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พนักงานที่เปนคนรุนใหมๆ จะตองปลูกฝงคานิยมที่เนนธรรมาภิบาลเปนเลิศตลอดไป รวมทั้งจริยธรรมของ

แพทยในการสื่อสารกับคนไข และญาติคนไขถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง จึงตองทําดวยความรอบคอบ 

 ในที่สุด ก็ไดวิชาเพิ่มขึ้นมาอีก คือ จะตองเริ่มสนใจ Crucial Conversation (สนทนาอยางฉลาด) 

นอกจากระหวางบุคลากรในคณะแพทยแลว ยังหมายถึงการสื่อสารกับคนไขและญาติคนไข อาจจะรวม

ถึงกับผูมีสวนไดสวนเสียนอกคณะแพทย เชน สื่อมวลชน ชุมชน นายกอบจ. นายกอบต.ดวย  เพื่อยังคงไวซึ่ง

ทุนทางจริยธรรมคือ ตองพูดความจริง เปนผูมีวิธีการพูดที่ฉลาดและถูกกาลเทศะ 

 แตยังไมไดหยุดที่ในหองเรียนเทานั้น เน่ืองจากระหวางที่นั่งรถมาสงอาจารยทั้งสองทานจะตองกลับ

กรุงเทพ  

 ระหวางที่เดินทางมายังสนามบิน เรา 3 คนหารือกันหลายๆเรื่องของประเทศชาติระยะยาวและพูดถึง

ความหลังที่เรา 3 คนทํางานรวมกัน เชนคุณหญิงเลาวา มารวมงานกับผมมากวา 30 ปแลว ตั้งแตผมเปน

ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย 

 ทานวิชากับผมก็ไดมารวมงานกันที่ปปช.เกือบ 10 ปแลว กอนหนานั้น ยังไดเชิญทานวิชาออกทีวี

ของผมประมาณวา 15 ปแลว 

 ที่นาสนใจมากๆก็คือ ประเด็นการสนทนาไปถึงเรื่องการศึกษาของไทย ซึ่งเราทั้งสามคนอยูนอก

วงการสนช.หรือสปช. แตเปนคนไทยที่เปนหวงคุณภาพการศึกษาของไทย เพราะถาพื้นฐานทุนมนุษยของ

คนไทยออนแอ ทุกๆอยางก็ออนแอไปดวย  

 ประชาธิปไตยยุคระบอบทักษิณ เขามาสรางปญหาใหแกการศึกษาของไทยมาก อาจจะพูดไดวา 

ทําลายคุณภาพการศึกษาไทยก็วาได เชนเปลี่ยน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแบบเปลี่ยนผาออม นาจะจริง ไมวา

จะยุคทักษิณเปนนายกหรือยิ่งลักษณ การแกปญหาระยะยาว ไมตอเนื่อง 

 มีการฉอราษฎรบังหลวงยุคคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ อยางมหาศาลเรื่องการจัดซื้อจัดจาง 

นโยบายตลกๆแบบซื้อแท็บเล็ตจากจีน ภายใน 2 ป ก็เสื่อม หมดสภาพ เสียหายตอการลงทุนทางการศึกษา 

 ผูบริหารการศึกษาจะซบนักการเมืองเพราะตองการตําแหนง คุณหญิงทิพาวดีกลาววา กระทรวง

สาธารณสุขมีกฎหมายหามไมใหนักการเมืองดูแลระบบ 30 บาทรักษาทุกโรคโดยตั้งองคกรอิสระขึ้นมา 

 กระทรวงศึกษายุคปฏิรูปของนายกประยุทธ อาจจะตองคิดแนวนี้เพื่อไมใหนักการเมืองยุงกับการ

บริหารสถานศึกษา อาจเสนอเปนองคกรอิสระดูแลสถานศึกษา เชนประถม มัธยม และอาชีวศึกษา สวน

กระทรวงศึกษาธิการก็ยังมีหนาที่กํากับนโยบาย 

 คุณหญิงทิพาวดี ทานวิชาและผม ก็เลยคิดดังๆวา การปฏิรูปการศึกษาของทานประยุทธ นาจะราง

กฎหมายหามนักการเมืองยุงกับการบริหารการศึกษา เพราะถาใหขาราชการครูหรือหัวคะแนนของ

นักการเมือง ปลอดการเมือง 
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ถาไมคิดแกปญหาหลักอันนี้ ไทยก็จะติดอันดับบวยการศึกษาในอาเซียนตอไป เพราะนักการเมือง

ไมไดคิดระยะยาวเพื่อประเทศ คิดแตใชนักการศึกษาเพื่อเปนหัวคะแนน จึงฝากแนวคิดเพื่อใหคนไทยที่รัก

ทุกคนคิดตอไป ชวยกันปองกันการเมืองมาหาผลประโยชนกับการศึกษา  

“จึงเปนที่มาของการพบกัน คณะแพทย มอ. รุน 3 เอาการเมืองออกจากการศึกษา” 

 

 
ภาพบรรยากาศ Panel Discussion & Workshop หัวขอ “จากประสบการณ..สูแนวทางการสรางภาวะผูนําและธรรมาภิบาล

ในองคกร” โดย ศ.(พิเศษ)วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค อดีตรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตร ีรวมวิเคราะหและดําเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคต

ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 3 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

 

            ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2558 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2558 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเลาวา วันที่ออกอากาศรายการเปนชวงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีการปนจักรยานถวายพระองคทานเปนทั้งการแสดงความ

จงรักภักดีและเปนกระแสการออกกําลังกาย ในอนาคตกีฬาก็จะเปนอาชีพที่ดี 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเชิญชวนใหคนไทยมาเริ่มออกกําลังกาย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภออก

กําลังกายเปนประจําและดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท การออกกําลังกายทําใหมีพลัง  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจะเขียนบทความหลังจากออกกําลังกายเสรจ็แลว 

 
การขี่จักรยาน: การออกกําลังกายรูปแบบหน่ึงของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom?fref=ts  
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กิจกรรม Bike for Mom เมื่อวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2558 

 

 
 

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661158 

 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008386150192&fref=ts 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเลาวา ในเร่ืองจักรยาน ไดไปพัฒนา Cluster เร่ืองกีฬาขึ้นมา ประเทศไทย

มีกระแสเร่ืองจักรยานในทุกภาค เชน จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ก็ขามไปกัมพูชาและเวียดนามดวย ถาจะ

พัฒนาแบรนดระดับโลกสักหนึ่งอยาง ก็คิดเปน Tour de Mekong ได  

 

เสนทางจักรยาน 

 

ที่มา: ขอเสนอโครงการ “AMAZING  BIKE  

ปน  ปน  สุข” นําเสนอโดย กลุมการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร

แนวทางพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวและกีฬาแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ 

กลุมทองเที่ยว Active Beach  

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 

 

 

ที่มา: ขอเสนอโครงการ “ทองเที่ยวชุมชนตาม

เสนทางพาณิชยนาวีสูอุษาคเนย” นําเสนอโดย  

กลุมการทองเที่ยวชุมชน ในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเผยแพรแนวทางพัฒนาศักยภาพดาน

การบริหารจัดการการทองเที่ยวและกีฬาแบบมีสวน

รวมในเชิงบูรณาการ กลุมทองเที่ยว Active Beach  

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 

 

 

สื่อ Sport Marketing ในปจจุบันนี้ขึ้นอยูกับการถายทอดการแขงขันกีฬาทางโทรทัศนไปทั่วโลก 

ประเทศไทยซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดโทรทัศนทั่วโลก เชน การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก บาสเกตบอล  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเสนอวา เอเชียควรมีกิจกรรมที่สามารถขายลิขสิทธิ์ใหทางยุโรปซื้อบาง 

จึงจําเปนตองคิดเรื่อง Sport Tourism, Sport Branding และไดเสนอแนะใหโปรโมเตอรไทยควรสงนักมวย

ไปชกประเทศอื่นๆนอกเหนือจากภูมิภาคเอเชีย เชนเมืองลาสเวกัส จะเปนโอกาสสรางรายไดมหาศาล 

เหมือน คราวที่แลวที่ปาเกียวไปชกมวยแลวไดเงินไปเกือบ 2 พันลาน  
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ศ . ด ร . จี ร ะ  ห ง ส ล ด า ร ม ภ ยั ง ไ ด รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ  แ ล ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจัดหลักสูตรผูบริหารระดับสูงสําหรับขาราชการระดับ 8-9 จาก 13 กรมใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ผูเขารวมหลักสูตรหลายคนแสดงความเห็นวาหลักสูตรนี้มีประโยชน และไดกลาววา การเมืองใน

ยุคที่ผานมามักไปเนนเรื่องการกอสราง แตไมมีงบพัฒนาคน คนรุนใหมที่เขามาไมเขาใจวัฒนธรรมองคกร 

และก็ไมมีการพัฒนาคนกลุมนี้ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงไดแนะนําวา คนในกระทรวงเกษตรเรียนวิชาดาน

เกษตรมาก แตขาดความรูในวงกวางคือเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐศาสตรการแขงขันในอนาคต ใน

ตอนทาย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดใหผูเขารวมหลักสูตรระดมความเห็นในการประชุมกลุมยอยหัวขอการ

ปรับตัวเปนผูบริหารมืออาชีพ ผูเขารวมหลักสูตรนําเสนอวา ผูบริหารมืออาชีพที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณตองมีคุณธรรม จริยธรรมเปนอันดับแรก ซึ่งเปนทฤษฎี 8K’s+5K’s ของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ  

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูง รุนที่ 64 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

 

 

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/593391 
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1 สัปดาหกอนหนาการออกอากาศรายการวิทยุครั้งนี้ มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคต

ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 3 มีหัวขอหนึ่งที่นาสนใจคือคุณธรรม จริยธรรม

ของคณะแพทย ซึ่งไดเชิญทานวิชา มหาคุณ และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค อภิปรายรวมกันเรื่อง  

จริยธรรมของคณะแพทย มอ.ก็ดีอยูแลว เติบโตมาในสายของพระราชบิดาซึ่งเปนผูกอตั้ง  ความดีสําคัญ แตก็

ตองพยายามใหมีความสมดุลระหวางจริยธรรมของแพทยและความคาดหวังของสังคม คนรุนใหมก็มีการคิด

เปรียบเทียบกับหมอในภาคเอกชน จึงมีหมอเกงๆที่สมองไหลไปอยูที่อื่น โรงพยาบาลเอกชนในหาดใหญ

ประกาศตัววามีหมอผาตัดลําไสที่เกงที่สุด มีคนมาบอกวา หมอที่ไปผาตัดมาจากโรงเรียนแพทยมอ. มี

ประเด็นที่นาสนใจคือ จริยธรรมการสื่อสารระหวาง แพทย พยาบาล กับคนไขและญาติคนไข ทานวิชา มหา

คุณ และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรคเห็นพองตองกันวาตองพูดความจริงแตตองมีวิธีการพูดที่เหมาะสม นิ่ม

นวล การสื่อสารของคณะแพทย มอ.ไมไดมีแคระหวางแพทยกับคนไขและญาติคนไข แตกระเดงไปยังผูมี

สวนไดสวนเสียรายอื่นๆดวย เชน อบต. อบจ. นักธุรกิจ เพื่อหารือความรวมมือกัน  

 
ที่มา: http://hospital.psu.ac.th/5ExCenter_Trauma.php 

 

 
 

ที่มา: http://hospital.psu.ac.th/14Pri_Less.php 
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บทความพิเศษ 

 

ทิศทางการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทย 
 ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 3 

มีกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งคือ Learning Forum หัวขอ “ทิศทางการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทยกับ

การทางานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทยฯ มอ.” ซึ่งมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูดังนี ้ 

 

ผศ.ชเนฏฐวัลลภ ณ ขุมทอง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกลาว

วา เวลาที่หมอรักษาคนไข คนทั่วไปเขาใจวา หมอตองรักษาไดทุกโรค ในความ

เปนจริงแลว หมอไมสามารถจะรักษาไดหมดทุกโรค หมอรักษาไดแค 20% 

สวนอีก 80% คือรางกายและสิ่งแวดลอมทําหนาที่จัดการกับโรค แสดงถึงความ

มหัศจรรยของธรรมชาติ 

โรคก็เหมือนเศรษฐกิจ ทุกวัน โรคเปลี่ยน เชื้อโรคมีการกลายพันธุ และแพรกระจายไปในทุกพื้นที่ 

เชน ซารส เมอรส แสดงใหเห็นวาระบบสุขภาพที่กําลังจะพัฒนาตอไป หมอจะรับผิดชอบไดไมงายนัก 

เพราะสิ่งตางๆเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เวลาเตรียมการในอนาคต ตองใชประสบการณและสิ่งอื่นๆอีก

มากมาย เพราะมันไมมีทางที่จะเปนไปตามทฤษฎี ดังนั้น ไมควรฝากความหวังไวที่ผูเชี่ยวชาญ 

แนวทางปฏิบัติในการรักษาไมไดหมายความวา ใน 20% ที่รักษาได ไมใชคนไข 100 คน สามารถ

รักษาไดทุกคนหายทั้งหมด 100% ทั้งนี้เปนเพราะรางกายแตละคนไมเหมือนกัน ตอบสนองตอโรคไม

เหมือนกัน พันธุกรรมทางดานเภสัชตางกันมาก 

เวลาไปหาหมอที่อังกฤษ ถือเปนการปรึกษา ขอความรูจากหมอ เสียคาหมอ แตไมไดยากลับมา พอ

นักศึกษาไทยไปเรียนที่อังกฤษ ไปหาหมอ แตหมอไมไดใหยา จึงถามวาตองจายเงินดวยหรือ ในขณะที่

นักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกาไปหาหมอ ไดยามาดวย จึงผูกพันวาคารักษาตองมียาดวยถาเปนโรคที่รักษาได 

จึงเปนสาเหตุของการใชยา ระบบสุขภาพมีหลายระบบ ตองใชใหเหมาะสม มีจุดเดนและจุดดอยในการ

รักษาอยางไร ระบบสุขภาพอังกฤษมีปรัชญาวา โรคบางโรครักษาไมได แตใหคําแนะนําในการแกไข

พฤติกรรมของคนไข ระบบสุขภาพของไทยอยูในระบบเศรษฐกิจและการเมือง ไมไดอยูในระบบสุขภาพ
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เดิม เพราะฉะนั้นจึงไมสามารถรักษาดวยการแพทยอยางเดียว เมื่อระบบออกมา ก็ตองเลือกใชใหเหมาะสม 

และตองพยายามแกไขตลอดเวลา แมวาจะมีการออกแบบหรือคนคิดอยางดีมากเทาใดก็ตาม 

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ไดนําเสนอแนวโนมของโลก 

10 Megatrends 2015 by John Naisbitt ซึ่งสงผลตอทิศทางการแพทย

และสาธารณสุข ดังนี ้

1. Aging Society หรือสังคมผูสูงอายุ เชน ในประเทศสวีเดน 

คนวัยทํางาน 1 คนเสียภาษี เลี้ยงคนแก 7 คน แตคนไทยไม

ยอมทําแบบนี้ 

2. NCD (Non Communicable Disease) โรคที่มาจากพฤติกรรม

บั่นทอนสุขภาพ 

 

ที่มา: http://icare.kapook.com/content_detail.php?t_id=0&id=3563 

3. NED (New Emergence Disease) โรคอุบัติใหม ยังไมมียารักษา 

4. Climate Change ตอนนี้หาดใหญมี 3 ฤดูกาล ในวันเดียวกัน เมืองไทยก็มีทั้งน้ําทวมและภัยแลงมี

ผลกระทบตอระบบสุขภาพ 

5. Digital Technology หมอผาตัดผานวีดิโอ ทําใหผาตัดไดมีคุณภาพ 

6. Virtual World คนแยกไมออกระหวางโลกจริงกับโลกเสมือน ตอนนี้ระบบสุขภาพอยูในมือคนไข 

7. Borderless World โลกตะวันตกเนน Economy of Scale ใครใหญใครอยู ทุกประเทศรวมตัวกัน เชน 

ASEAN, EU แตคณะแพทยมอ.ไมจําเปนตองใหญสุด อาจจะเนน Economy of Speed ปรับตัวเร็ว 

และ Economy of Scope คือความหลากหลายในบริการ 

8. Multiple-Answers โลกปจจุบันนี้ มีทางแกปญหาหลายทาง 

9. Competition มีการแขงขัน จะตองสามารถเทียบเคียงกับระดับโลกได 

10. Diversity ความหลากหลาย 

คณะแพทยศาสตร มอ.ควรบริหารจัดการเพื่อลูกคาในปจจุบันซึ่งไมใชแคคนไขเทานั้นแตรวมถึง

Stakeholder (ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ) ไดแก 
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1.General Audience คนทั่วไปที่จะเปนลูกคาในอนาคต ตองใหขอมูลเขาได 

2.Government รัฐบาล 

3.Media สื่อมวลชน คนไทยเรียนจากหนังสือพิมพ 

4.NGO คือคนเกงที่ไมมีเสน เปนสัญลักษณของประชาธิปไตย ตองนํามาเปนแนวรวมมากขึ้น 

5.Alternative Finance เงินนอกงบ ตองคิดเร่ืองนี ้

6.Peer เพื่อน ตองมีการเทียบเคียงกับโรงพยาบาลทุกแหง 

7.Internal คนในองคกร 

ปญหาคือ โรงพยาบาลเนนดาน Supply จึงกลายเปนของดีที่ไมมีใครตองการ ควรจะดู Demand ดวย 

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา กลาววา ปจจุบันวิชา

ความรูเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีโรคใหมๆเกิดขึ้น

มากมาย อาจใชวิธีรักษาแบบดั้งเดิมไมไดแลว 

การแพทยควรใหความสําคัญการปองกันโรค 

มากกวาการตั้งรับหรือการรักษาโรค จัดการ

ปจจัยเสี่ยง โดยคัดกรองตรวจพบในระยะแรก 

เพื่อสามารถแกปญหาไมใหเกิดภาวะซับซอน ทําใหการรักษายากขึ้น ควรจะสรางความเสมอภาคในการ

เขาถึงบริการสุขภาพ  

 ขอมูลตางๆเหลานี้นาจะเปนประโยชนตอโรงพยาบาลและหนวยงานทางดานสาธารณสุขหลายๆ

แหงเพื่อพัฒนาการใหบริการทางการแพทยใหเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  

          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

� ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 
 

 
 

   


