
 
รายงานการศกึษาดูงาน  

ณ สมาพนัธรฐัสวิส 
ระหว่างวนัที่ 15 – 22 กุมภาพนัธ์ 2558 

 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

ก. บุคลากรในสังกดัสาํนกัการแพทย์  จํานวน  36  คน 

 1. นายสามารถ ตันอริยกุล ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์  หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน 
 2. นายสุรินทร ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ รองหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน 
 3.  นายเกรียงไกร ต้ังจิตรมณีศักดา ผู้อํานวยการกองวิชาการ กองวิชาการ  สํานักการแพทย์ 
 4. นางจุฑารัตน์ เย็นทรวง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานการคลัง สํานักงานเลขานุการ  
     สํานักการแพทย์ 
 5. นางสานันท์  เสรีประยูรนัก วิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองวิชาการ  สํานักการแพทย์ 
 6. นางสิริพร  เรืองนาม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย์
 7.  นางเบญญาภรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 
 8. นายอดิศร วิตตางกูร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 
 9. นางสาวสุวดี สุขีนิตย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 
 10. นายบุญยอด ปึงเจริญ นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 
 11. นายบุญช ู สุนทรโอภาส นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลกลาง 
 12. นางสวรส อยู่ยืน ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลตากสิน 
 13. นายสุรินทร์ นัมคณิสรณ ์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 
 14. นางสาวสุพรรณี จิรจริยาเวช นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตากสิน 
 15. นางสาวสุบงกช คือประโคน นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 
 16. นางหัทยา ธัญจรูญ นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตากสิน 
 17. นายประสิทธ์ิ จันทวัชรากร นายแพทย์ชํานาญการ  โรงพยาบาลตากสิน 
 18. นายสุรจกัร เหล่าสุวรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 19. นางสาวิตรี สุวิกรม นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

20. นายขจร  อินทรบุหรั่น นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
21. นางสาวนิลาวรรณ มัศยาอานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
22. นายเกียรติพันธ์ุ สุคันธปรีย์ นายแพทย์ชํานาญการ   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
23.  นางสาวสิรลิักษณ ์ อินทโสตถิ นายแพทย์ชํานาญการ  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
24. นางพัชรินทร์ ดอรอมาน เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ ์
25. นางกัลยา กาญจนารายน์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ ์
26. นายปิติ  ฉลองวิริยะเลิศ นายแพทย์ชํานาญการ   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
27. นางสาวลัชนา สุระรัตน์ชัย นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
28. นายภูริทัต แสงทองพานิชกลุ นายแพทย์ชํานาญการ   โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
29. นางสาวรฐา ธรแพทย์ นายแพทย์ชํานาญการ   โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
30. นางสุวลักษณ์ อัศดรเดชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลสิรินธร   

 
 



 
31. นางสาวอินทิรา อุทัยวัฒนานนท์ นายแพทย์ชํานาญการ   โรงพยาบาลสิรินธร   
32. นางสาวนันทนา เมษประสาท นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน- 

     กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 
33. นายชวนันท์ สุมนะเศรษฐกลุ อาจารย์    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
34. นางสาวลดาวัลย์ ผาสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
35. นางสาวบังอร ศิริบูรณะภานนท์ อาจารย์    คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์   
36. นางอรชร ศรีไทรล้วน อาจารย์   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์  
 

ชื่อเรื่อง/หลกัสตูร ศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย ์
   และสาธารณสุข รุ่นที่ 7  
สาขา     - 
        เพื่อ       ศึกษา                          ฝึกอบรม                ดูงาน 
               ประชุม/สัมมนา             ปฏิบัติงานวิจัย 
 

 แหล่งผู้ให้ทุน    กรุงเทพมหานคร  
 งบประมาณ     เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาล สํานักการแพทย์ 
 ระหว่างวันที่     15 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 
 รวมระยะเวลารบัทนุ         8  วัน 
 ภายใต้โครงการ         - 
        ของหน่วยงาน   - 
        คณุวฒุิ/วุฒบิตัรที่ไดร้บั         - 
 
 
ส่วนที ่๒  ข้อมูลทีไ่ด้รบัจากการศกึษาดูงาน 
 

๒.๑  วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และแนวคิดสมัยใหม่จากประสบการณ์จริง 
สามารถวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการบริหารงานเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่ประสบความสําเร็จในด้านการบริหาร
จัดการ และการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข นําแนวคิดและประสบการณ์ทีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับหน่วยงานของตน 

๒.๒  เนื้อหา  
 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 

๒.3  ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

   ต่อตนเอง  เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ     

    ต่อหนว่ยงาน ได้แนวคิดใหม่ๆ  ในการให้บรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุข    

  อื่นๆ (ระบ)ุ            



 
 
ส่วนที่ ๓  ปญัหาและอปุสรรค 
 

    
    
    
    
 

ส่วนที่ ๔   ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
 

    
    
    
    
    
    
 
 
                                                           (ลงชื่อ)           หัวหน้าคณะเดินทาง 
                                                                          (นายสามารถ   ตันอริยกุล) 
     ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์  
 
ส่วนที่ ๕  ความคดิเหน็ของผูบ้ังคบับญัชา 
 

                
  
  
  
                                                                       
 
 (ลงชื่อ)         หัวหน้าส่วนราชการ 
                                                                          (นายสามารถ   ตันอริยกุล ) 

ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
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รายงานการศกึษาดูงาน ณ. สมาพนัธรัฐสวิส ระหว่างวนัที่ 15 – 22 กุมภาพนัธ์ 2558 

1. Clinique Matignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Clinique Matignon Suisse เป็นศูนย์เวชศาสตร์ความงามในสมาพันธรัฐสวิส มีทั้งหมด ๕ สาขา 
ต้ังอยู่ในเมือง Lausanne, Neuchatel, Nyon, Sion และ Vevey ทุกสาขาสามารถให้บริการในรูปแบบ
เดียวกัน และมีโครงสร้างและการจัดพ้ืนที่ใช้สอยเหมือนกัน 

 Clinique Matignon, Vevey เป็น ๑ ใน 5 สาขาของ Clinique Matignon Suisse  ต้ังอยู่ที่
เลขที่ ๔ ถนน Rue des Moulins เมืองเวเว่ย์ สมาพันธรัฐสวิส มีผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทาง 
ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์โรคผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญการใช้เลเซอร์ ที่จะรับทราบและตอบสนองต่อความต้องการด้าน
ความสวยงามของผู้รับบริการ 

 ที่ Clinique Matignon แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาพูดคุยเพื่อรับทราบความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ และอธิบายให้ทราบถึงทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสม จํานวนครั้งในการรับบริการ 
ค่าใช้จ่าย และผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้รับบริการก่อนการรักษา 

 

หลักในการให้บริการ 

1. ความปลอดภัย 
2. ความเชี่ยวชาญ 

บุคลากรต้องผ่านการฝึกอบรมพิเศษมาก่อนและยังมีการส่งไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ 
เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและรุ่น
ล่าสุดตลอดเวลา 

3. จริยธรรม  
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ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 

1. ความพึงพอใจ 
2. ความปลอดภัย 
3. ความคุ้มค่า 

การบริการ 

1. Aesthetic medicine consultations 
2. Technical facilities with state-of-the-art lasers 
3. Photorejuvenation by pulsed light 
4. Permanent hair removal by laser or IPL 
5. Anti-wrinkle filling products 
6. Botulinum toxin injections 
7. Facial Lipostructure 
8. Mesotherapy 
9. Medical peels 
10. Perspiration treatments 
11. Hair transplants 
12. Teeth whitening 
13. Full range of cosmetic care 

 

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะผู้ฝึกอบรมได้เข้าเยี่ยมชมห้องให้บริการ 4 ห้อง ได้แก่ 

1. Photorejuvenation 
2. Permanent hair removal 
3. Soft lifting and Filler 
4. Thermalift and Liposonix 

 

Photorejuvenation 

 

เป็นการใช้ Intense pulse light (IPL) โดยใช้ highly 
concentrated light beam ให้ความร้อนไปสู่ผิวหนังชั้นบน  
เพื่อลดรอยฝ้า กระ จุดด่างดํา ซึ่งเป็นการรักษาที่รวดเร็ว 
และไม่เจ็บ 
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Permanent hair removal 

เป็นการใช้ Intense pulse light (IPL) หรือเลเซอร์
ยิงไปที่ผิวหนังบริ เวณที่ ต้องการกําจัดขน เพื่อ
ทําลาย hair follicles โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ช่วยลด
ความเจ็บปวด สามารถกําจัดขนอย่างถาวรได้ทุก
ส่วนของร่างกาย 

 

 
 

Soft lifting and Filler 

เป็นการยกกระชับใบหน้า
และลดริ้วรอย โดยการฉีด 
Hyaluronic acid หรือ 
Botox เข้าไปสู่ตําแหน่งที่
ต้องการ เพื่อลดรอยเหี่ยว
ย่นบนใบหน้า 
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Thermalift and Liposonix 

Thermalift  

เป็นการใช้ 
radiofrequency 
pulses เพื่อให้เกิดความ
ร้อนไปกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนในระดับ 
dermis และ 
hypodermis เพื่อรลด
ความหย่อนคลอ้ยบริเวณ
ใบหน้าและหนา้ท้อง 

 

Liposonix  

เป็นใช้ high intensity ultrasound ในบริเวณท่ี
ต้องการการรักษาเพื่อสลายเซลล์ไขมัน โดยไม่ต้องมี
แผลจากการผ่าตัด และสามารถเห็นผลได้ชัดเจน
หลังการรักษาเพียง 1-2 ครั้ง 
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สรุปประเด็นสําคญัและประโยขนท์ี่ได้รับ 
1. ได้เรียนรู้วิธีการและเทคโนโลยีล้ําสมัยในการให้บริการด้านเวชศาตร์ความงาม 
2. ได้เรียนรู้การให้บริการโดยเน้นความพึงพอใจและความสะดวกของผู้รับบริการ โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของ

ความปลอดภัยและจริยธรรม 
3. ได้เรียนรู้การคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง 
4. ได้เรียนรู้การจัดการอย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่มีอยู่จํากัดอย่างคุ้มค่า 

 

  



 

 

M
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d กล่าวต้อนรั

 

 

 

 

 

 

 

 

a บรรยายเรือ่
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รับคณะผู้ศึกษ

อง Permane
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e บรรยายเรื่อ

 

 

 

 

 

 

 

รรยายเรื่อง T

 

 

 

อง Photoreju
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คณะผู้ฝึกอบรมให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ความงามของ Clinique Matignon 

 
แผ่นพับให้ข้อมูลสําหรับผูร้ับบริการ 



 

 

Dr. Ney Ro
 

oland ตอบข้อออภิปรายซักถถาม 
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นพ. สามารถ ตันอริยะกุล ผูอํ้านวยการสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
มอบของที่ระลึกแด่ Dr. Ney Roland และคณะบุคลากร Clinique Matignon 

 

 

 

 
บุคลากร Clinique Matignon ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ศึกษาดูงาน 
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เป็นจุดเริ่มต้นสู่ Jungfraujoch ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป ์ที่มีความสูง 4,158 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ซึ่งได้รับการขนานนามว่า Top of Europe 

โรงพยาบาล Interlaken Spitaler fmi AG เป็นหนึ่งในเจ็ดโรงพยาบาลศูนย์ของเขตการ
ปกครอง รัฐเบริ์น Berne ต้ังอยู่ เลขที ่3800 Unterseen, Interlaken สวิตเซอร์แลนด์ ศักยภาพกลุ่ม
โรงพยาบาลในเครือข่าย ๓ แห่งสามารถรองรับผู้รับบริการได้รวม ๙๕๐ เตียง ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่เมือง   
Frutigen Interlaken and Meiringen 

 
     ขอบเขตความรับผิดชอบ พ้ืนที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ๓๐% ของพื้นที่รัฐเบิร์น 

ครอบคลุม ๓๕ ชุมชน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๖๕,๐๐๐ คน และจํานวนนักท่องเที่ยวไหลเวียนเพิ่มขึ้น
เป็น ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อวัน 

Health  System                 
     จํานวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (IPD) ๑๐,๐๐๐ รายต่อปี และผู้ป่วยรับการฟื้นฟู (OPD) 

ประมาณ ๓๖,๐๐๐ คนต่อปี ซึ่ง ๑ ใน ๕ เปน็กลุ่มนักท่องเที่ยว และงบประมาณที่ใช้ราว ๑๓๐ ล้านฟรังค์สวิส
ต่อปี 
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Provider (ผู้ให้บริการ) 
     Outpatient provider ประกอบด้วย 

- แพทย์ทั่วไป และ แพทย์เฉพาะทาง 
- เภสัชกร 
- นักกายภาพบําบัด 
- รังสีแพทย ์
- กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

      Inpatient services ประกอบด้วย 
- โรงพยาบาลทั่วไป (รัฐบาล และ เอกชน) ใชร้ะบบ Swiss –DRG ต้ังแต่ ๑.๑.๒0๑๒ 
- โรงพยาบาลจิตเวช 
- คลินิกกายภาพ 
- ศูนย์รับดูแลผูป่้วยที่บ้าน ( Nursing home ) 

 
การบริการรับรักษาในโรงพยาบาล แบ่งเป็น 
      ๑. การบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
          ให้บรกิารผู้ป่วยที่บ้านและผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งมาโดยบริการรถพยาบาล จากโรงพยาบาลเครือข่ายและบริการ
การส่งต่อทางอากาศจาก The Swiss Air Ambulance and Air Glaciers บริการฉุกเฉิน ในพื้นที่เมอืง  Frutigen 
Interlaken และ Meiringen  ผู้ป่วยฉุกเฉนิที่นอนโรงพยาบาลแบ่งเป็น ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคทางอายุรกรรมต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล ๙0% และผู้ป่วยฉกุเฉินโรคทางศัลยกรรมต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕0% 
ปัญหาในการให้บริการแบบฉกุเฉิน ทางโรงพยาบาลไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายตามบริการที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มจากเกณฑ์
กําหนดไว้ได้ 
      ๒. การบริการสุขภาพในภาวะไม่ฉุกเฉินแบ่งเป็น    
          การบริการด้านศัลยกรรม ประกอบด้วย  
           -  ศูนย์รักษา Musculoskeletal System 
           -  ศูนย์รักษา Trauma surgery 
           -  ศัลยกรรมทั่วไป 
           -  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
           -  สูตินรีเวชกรรม 
           -  จักษุวิทยา 
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         การบรกิารอายุรกรรม ประกอบด้วย 
          -  Acute Somatic ได้แก่ โรคหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร และหลอดเลือดสมอง 
          -  บรกิารล้างไต 
          -  เวชศาสตร์ผู้สูงวัยและฟื้นฟู 
          -  Ambulant Oncology 
          -  การรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
         งานบริการสนับสนุนการบริการ 
          -  รังสวิีทยา 
          -  วิสญัญแีละบริบาล ผู้ป่วยหนัก 
          -  เภสชัวิทยา 
          -  จิตเวชวิทยา 
          -  Sleep Laboratory 
          -  กายภาพบําบัด โภชนาการ เวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ และการบรบิาลบาดแผล 
         หน่วยงานที่ประสานความร่วมมือในการจัดบริการ ได้แก่ 
          -  University hospital of Berne ซึ่งเป็นสถาบันบริการทางการแพทย์ระดับสูง 
          -  ศูนย์ Senology Aare ใน University hospital of Berne , Thun และ Basel Solothurn   
          -  Radioonkology Berner Oberland AG 
          -  General practitioner  

Social Security System in Switzerland 
        ๑. มีการประกันสุขภาพพื้นฐานให้ประชาชน โดยแบ่งกลุ่มประชากรตาม European Union contract ดังนี้  
         AHV/IV       อายุเท่ากับหรือมากกว่า ๖๕ ปี ผู้พิการ เด็กกําพร้า 
         BVG           วางแผนการเกษียณอายุสําหรับกลุ่มคนทํางาน 
         KVG/OKP    เจ็บป่วยจากโรค (การรักษา การฟื้นฟู การพยาบาลที่บ้านสําหรบัผู้สูงอายุ) 
                         การประสบอุบัติเหตุสําหรับ ประชากรที่ไม่ได้ทํางาน 
         UVG          การประสบอุบัติเหตุสําหรับ ประชากรที่ทํางาน   
         ALV           ผู้ที่ตกงาน 
        ๒. มีบรษิัทประกันทําประกันสุขภาพภาคสมัครใจให้แก่ประชาชน โดยให้สิทธ์ิผูป่้วยเพิ่มเติม เช่น ผู้ป่วย
สามารถเลือกแพทย์ได้ สามารถใช้ห้องพิเศษได้ 
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Health Insurance ( KVG/PVG ) 
              ประชาชนชาวสวิสทุกคนต้องมปีระกันสุขภาพพื้นฐาน ( Basic Insurance ) ประกอบด้วย 

1. Ambulatory care (GP and Specialists) 
2. Hospital care 
3. Outpatient care at home 
4. Inpatient care for elderly/handicapped in nursing homes 
5. Drugs (จํากัดเฉพาะยาทื่กําหนดโดย Public insurance) 
6. Physical therapy 

              การประกันภาคสมัครใจ (PVG) =Complimentary insurance 
1. สามารถเลือกหมอในโรงพยาบาลได้ 
2. สามารถเลือกห้องได้ 
3. มีการเพิ่มยานอกเหนือจากยาที่ระบุใน Pubic insurance 
4. สามารถเลือกรกัษาอย่างอื่นได้เพิ่ม เช่น Alternative medicine 

Health Insurance (OKP)  

           มีบริษัทประกันที่ไม่แสวงหาผลกําไร ประมาณ ๗0 บริษัท ประชาชนต้องเสียค่าประกัน ๓๒0 ฟรังค์สวิส
ต่อเดือน  การเพิ่มประกันต่อปี ครั้งแรก ๓00 ฟรังค์สวิส และเพิ่ม ๑0% ที่มีการจ่าย สูงสุดจนถึง ๗00 ฟรังค์
สวิส  ซึ่งประมาณ ๑๕% ของประชากรไม่สามารถจ่ายค่าประกันส่วนนี้ได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ผู้ป่วยที่ไปตรวจและรับยา (Out patient care) จะได้รับการจ่ายโดยบริษัทประกัน  ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทจ่าย ๔๕% รัฐบาลจ่าย ๕๕%   บริษัทที่รับทําประกันสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกําไร 
ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันที่หวังผลกําไร (ช่ือเหมือนกัน) สําหรับบริษัทประกันที่หากําไรจะมี
การกระทํา ดังนี้ 

- เสนอการทําประกันทั้งประกันสุขภาพพื้นฐาน และ ประกนัสุขภาพเสริมแบบสมัครใจ 
- การประกันสุขภาพพื้นฐาน จะไม่มีผลในการเลือก 
- สําหรับการทําประกันสุขภาพเสริมแบบสมคัรใจ ต้องมีการทําบันทึกและลายเซ็นตามขั้นตอนการทําประกัน 
- ส่วนใหญใ่ห้นอนโรงพยาบาลครั้งเดียว 

      ทุกโรงพยาบาลจะใช้ระบบ Swiss – DRG โดยใช้ base rate ขึ้นอยู่กับรัฐจะมีการปรับระบบทุกปี ใน 
versionล่าสุด ๔.๐ 

      การจ่ายเงินสนับสนุนใหแ้ก่โรงพยาบาล รัฐบาลจะใช ้base rate x case load หลังจากจ่ายเงินที่คิด
ตามผู้ป่วยแล้ว รัฐบาลจะไม่จา่ยเงินเพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาลอีก การจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยรัฐบาลนี้จะ
เท่ากันในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสามารถมีรายได้เพิ่มโดยคิดจาก การประกันภัย
ภาคสมัครใจ (Complimentary insurance) เช่น 
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- การเลือกแพทย์ 
- การบริการห้องพิเศษ 

จุดอ่อนของระบบ Swiss DRG ในความเห็นของ public general hospital คือ 
- การเพิ่มงานรักษาสําหรับ specialist เช่น ศัลยแพทย์กระดูก จักษุแพทย์ 
- ไม่สามารถคิดเงินเพิ่มได้ในกรณีการให้บริการแบบฉุกเฉิน 
- ไม่ได้รับค่าตอบแทนการสอนจากการเป็นโรงพยาบาลในเครือซึ่งโรงพยาบาล Interlaken มีนักเรียน 

junior physical training จํานวน ๓0 คน 

ระบบการเบกิจ่ายยาในประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์
      1. Swissmedic พิจารณาประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงของยา และความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อการใช้ยา 
      2. Federal office of public health (BAG) กําหนดรายการยาที่สามารถเบิกค่ายาคืนได้จากประกัน 
รวมทั้งพิจารณายาที่มีราคาสูง โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่
เหมาะสม ความคุ้มค่าในเรื่องราคา ในเรื่องของราคายาจะมีการเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม ได้แก่ ประเทศ
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส โดย BAG ทําหน้าที่ในการต่อรองราคายา 

ระบบการเบิกจ่ายค่ายาคืน 
 ระบบผู้ป่วยนอก เบิกค่ายาเป็นรายคน ราคายามีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น โดยคํานึงถึงเรื่อง
ประสิทธิภาพ ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่เหมาะสม และความคุ้มค่าในเรื่องราคา 
 ระบบผู้ป่วยใน เบิกในระบบ DRG ชนิดของยาขึ้นกับโรงพยาบาลกําหนด กรณีที่ราคายามีมูลค่าสูงกว่า
ค่า DRG ที่เบิกได้ โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบค่ายาส่วนเกินเอง 

ระบบยาโรงพยาบาล (Hospital pharmacy Spitaler fmi AG) ให้บริการแก่หน่วยงาน ได้แก่  
1. Acute Care (Spitaler fmi AG)  
2. Public Pharmacy (Apotheke Weissenau GmbH owned by Spitaler fmi AG)  
3. Psychiatric Acute Care (Privatklinik Meiringen)  
4. Nursing Homes (Seniorenpark Weissenau, Pflegeheim Frutigland, Stampach)  
5. Rehab (Rehaklinik Hasliberg, Kurklinik Eden, Pflegeklinik Eden, Mon Repos) 
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การจัดระบบการบริหารยาในกลุ่มโรงพยาบาล fmi มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบพื้นฐานของการบริหารยา 
2. เพื่อกําจัดขั้นตอนที่เป็นจุดอ่อน 
3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษายา 
4. เพื่อพัฒนากลยศาสตร์ (Ergonomics) ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
5. เพื่อลดภาระงานของบุคลากรสุขภาพ 
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารยา 
7. เพื่อสามารถเพิ่มเติมและจัดกลุ่มของข้อมูลยา เช่น สามารถเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับยาราคาแพง 

 

ขั้นตอนการจัดระบบบริหารยา 
 1.  การนําระบบการบริหารยาที่ช่ือระบบ CPOE มาใช้ในการบริหารยา โดยนําข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรม 
 2.  นํามาใช้ในหอผู้ป่วยทั้งหมดจํานวน 11 หอผู้ป่วย ในเมือง Frutigen และ Interlaken รวมถึงหอ
ผู้ป่วยวิกฤติและห้องฉุกเฉินด้วย โดยในระบบจะมีหน้าจอให้เลือกชื่อผู้ป่วยและมีแผนภูมิการให้ยาของผู้ป่วยแต่
ละคนโดยเฉพาะ ซึ่งการนําระบบมาใช้จะทําให้บุคลากรทางการแพทย์ทํางานลดลง เช่น ระบบ medical 
cabinet จะเข้ามาจัดการ Order, Control stock, narcotic controlled, การจัดการข้อมูลสําหรับการใช้ยา  
 3.  ระบบ CPOE สามารถนํามาใช้ในสถานพยาบาล ระดับย่อยได้ โดยมี internet-based Patient record 
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การบริหารยาใน Nursing home  
 ใช้ระบบ CPOE มาใช้ในการบริหารยาเช่นเดียวกัน โดยจะมีข้อมูลทาง Internet ของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในเครือข่ายโรงพยาบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งหน้าที่ของระบบจะเป็นตัวควบคุมการจ่ายยา 
รวมถึงการตรวจสอบซ้ําด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับในระบบจะได้รับมาจากฝ่ายเภสัชกรรมเช่นกัน  
 ผลที่ได้รับจากการบริหารยาใน Nursing home ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งจะมีปัญหาเรื่อง
ของการจัดยา จึงออกมาเป็นรูปแบบการจ่ายยาแบบเป็นซองที่ระบุช่ือยาทั้งหมดในแต่ละมื้อของผู้ป่วยแต่ละคน 
ซึ่งจะทําให้การบริหารยาสู่ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น  
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การพัฒนาขั้นต่อไป 
 1. การให้ยากับผู้ป่วยให้ความมั่นใจว่าถูกคน โดยจะมีการแสกนทั้งเตียง โดยอาจจะเทียบระบุตัวผู้ป่วย
กับยาที่จะแจก 
 2. การจัดการการบริหารยาสู่ผู้ป่วย ระบบการทบทวนยาที่เคยใช้ก่อนการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน 
 3. การจัดการบริหารยาก่อนการจําหน่ายผู้ป่วย 

 
ประชากรสูงอายุในประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
   ผู้สูงอายุในประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ ตามการสํารวจในปี ค.ศ. 2013 มีอายุเฉลี่ย 82.7 ปี (ผู้หญิง 
84.8 ปี, ผู้ชาย 80.5 ปี) ซึ่งถือว่ายืนยาวกว่าอายุเฉลี่ย ประชากรทั่วโลก  ช่วงอายุในวัยทํางาน ประมาณ 
(16) 20 – 65 ปี  ช่วงอายุเฉลี่ยเมื่อเกษียณ  ในผู้หญิงประมาณ 64 ปี  ผู้ชายประมาณ 65 ปี   มีการจ่าย
บํานาญเฉลี่ย 15 – 20 ปีต่อคน 
   ดังนั้น จึงพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ ่จึงยังมีรายได้ที่ทําให้เลี้ยงชีพได้อย่างสะดวกสบาย จากการสํารวจ
พบว่า มากกว่า ร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ ในประเทศ เป็นเจ้าของโดย ประชากรสูงอายุ มากกว่า 65 ปี 
 
รายได้และสวัสดิการของผู้สงูอายุ 
           ผู้สูงอายุจะได้รับสวัสดิการ จากระบบประกันสุขภาพพื้นฐานโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว คือ 
                AHV  สวัสดิการพื้นฐานสําหรับผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี ขึ้นไป และ ผู้พิการ 
                BVG  กองทุนวางแผนสําหรับผูเ้กษียณ 
           สภาพสังคมทั่วไปในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พบว่าสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากัน 
ลูก หลาน มักเรียนและทํางาน ต่างเมือง ผู้สูงอายุจึงมีโอกาสต้องพึ่งพาตัวเองสูง 
           ประชากรส่วนใหญไ่ม่ได้เป็นเจ้าของ ที่อยู่อาศัยของตนเอง ร้อยละ 75 ของประชากร ต้องเช่าที่พัก
อาศัย และอพาร์ทเมนต์อยู่ 
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ระบบดูแลผู้สูงอายุ 
            ดูแลกันเอง โดยครอบครัว, เพื่อน และเพื่อนบ้าน องค์กรสาธารณะ (Non-profit institutions) เช่น 
องค์กรทางศาสนา  กลุ่มบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์  นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนที่มุง่เน้นการจัดบริการให้
กลุ่มผูสู้งอายุที่มีรายได้ดี 

การดูแลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ  
            General Practitioner (GP) เช่นเดียวกันกับประชากรทั่วไปใน สวิสเซอร์แลนด์ มีแพทย์ GP เป็นที่
ปรึกษา (Family Physician) 
            Out patient service at home (Spitex = out of hospital service) เป็นการให้บริการทางการ
พยาบาลที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ โดยมีจุดมุ่งหมาย ใหผู้ป่้วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็น โดยมี
หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การฉีดยา การจัดเตรียมยา pre- packaged สําหรับผู้ป่วย 1 สัปดาห์
ไปให้ที่บ้าน  การทํา DOT  การช่วยทําความสะอาดร่างกาย  ช่วยซื้อของใช้จําเป็นให้ เป็นตัน 

แผนกผูสู้งอายุ(Geriatric departments) 
 แผนกที่ต้ังขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 75 ปี ในกลุม่ที่มีโรคหลายโรคอยู่ในคน
เดียวกันและในรายที่มีปัญหาการเดินและความจํา 

๑. การดูแลระยะสั้น เป็นโปรแกรมการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ( Multidimensional program ) โดยมี
ระยะต่างๆเช่น 7, 14, 21 วัน จะมีการทํากายภาพ การฝึกเดิน โดยมีการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติผูป่้วย โดยมีจุดมุ่งหมายคือใหป่้วยสามารถกลับไปช่วยเหลือที่
บ้านได้ดี หรือช่วยเหลือตัวเองได้บ้างโดยมีคนช่วยดูแลบ้าง โดยจะมีการติดตาม Rehab ทุก 2 เดือน 
โดยบริการลักษณะนี้สามารถเบิกจ่ายเงินทดแทนได้ Swiss DRG เช่นกัน 

๒. แผนก Intermediate care ผู้สูงอายุที่แพทย์ให้กลับบ้านแล้วจะมาอยู่ในหน่วย Intermediate care 
เพื่อทํากายภาพบําบัด 

๓. การดูแลระยะยาวจะมีการเยี่ยมบ้านเป็นระยะสัปดาห์ เดือน ปี โดยบางรายมีความต้องการพยาบาลไป
ดูแลที่บ้าน และยังมีบริการเต็มรูปแบบเช่น เรื่องอาหาร การทําความสะอาดบ้าน การกระตุ้นให้มีการ 
Activation รวมถึงการดูแลระยะสุดท้าย(palliative care) ด้วย 

ปัญหาของการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ 
- ขาดแพทย์ 
- ขาดพยาบาลเยี่ยมบ้านและพยาบาลของเอกชน 
- ประชากรสูงอายุมีมากขึ้นเทยีบกับประชากรวัยทํางาน 
- ราคาของ Nursing home Stay ประมาณ 10,000 ฟรังสวิส/เดือน 
- การหลงลืมของผู้สูงอายุ 

           อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุมักจะมีสุขภาพแข็งแรงได้ถึง 81 – 90 ปี และ จะเลือกเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ใน
ประเทศที่ค่าครองชีพไม่แพงมาก 
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บทสรปุ 

จากการศึกษาดูงานใน Interlaken Hospital พบปัญหาคา่ใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยน้อยมาก 
เนื่องจากประชาชนทุกคนในสมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ต้องเข้าร่วมระบบการทําประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถ
เลือกทําประกันสุขภาพทั้งพื้นฐานและ/หรอืแบบสมัครใจได้ ส่วนโรงพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาคืนได้ตาม
ระบบ Swiss-DRG 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

๑. มีระบบเปรียบเทียบราคายา ทําให้สามารถควบคุมค่าใช้จา่ยที่เกินความจําเป็นได้ 
๒. มีระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาและค่ายาที่ชัดเจนในการรักษาผู้ป่วย 
๓. มีการนําวิวัฒนาการต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการยา เพื่อลดปัญหาที่เกิดจาก Human 

error 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีระบบประกันสุขภาพที่ดีและสามารถครอบคลุมการรักษาแก่ประชาชนทุกคน ไมว่่าจะเป็นระบบ
ประกันสุขภาพแบบพื้นฐานหรือระบบประกันแบบสมัครใจเพิ่มเติม เพื่อลดปัญหาค่าใชจ้่ายต่างๆ ส่วนระบบ
การบริหารจัดการยา ต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบการบริหารที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งซื้อยา การสัง่จ่ายยาแก่ผู้ป่วย การติดฉลากยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 



24 
 

 

 



25 
 

 

 

 

 



26 
 

3. The University Hospital Zurich (UHZ) 

ประวตัิความเปน็มา 

 The University Hospital Zurich (UHZ) ต้ังอยู่ที่ Rämistrasse 100 8091 Zurich ประเทศ
Switzerland เบอร์โทร +41 44 255 11 11 เป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง Zurich 
เปิดให้บริการผู้ป่วยขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เป็นศูนย์รวมการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์ ในแต่ละปีมีผู้ป่วย
นอกมารับบริการประมาณ 134,000 ราย ผู้ป่วยในประมาณ 38,000 ราย และ 300,000 วันนอน โดยมี
ค่าเฉลี่ยวันนอน 6.8 วัน เป็นโรงพยาบาลขนาด 900 เตียงโดยมี 43 สาขาวิชา โดยมีการวิจัยและการรักษาที่
หลากหลาย และมีความทันสมัย โดยทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่างๆทั้งในและนอก
ประเทศ 

 บุคลากรในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยแพทย์ 1,250 คน พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญพิเศษ 2,500คน 
บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ 800 คน เจ้าหน้าที่ทางด้านการวิจัย 2,000 คน และเจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
2,000 คน โดยมีนักศึกษาทางด้าน clinical training 200 คน 

ปัจจุบัน The University Hospital Zurich (UHZ)  มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด  ได้แก่ 

1.   Age and Mobility Center 
2. Institute of Anesthesiology 
3. Department of Angiology 
4. Breast Center 
5. Cancer Center 
6. Department of Cardiology 
7. Department of Cardiovascular Surgery 
8. Institute of Clinical Chemistry 
9. Institute of Complementary and Integrative Medicine 
10. Department of Cranio-Maxillo-Facial and Oral Surgery 
11. Department of Dermatology 
12. Department of Endocrinology, Diabetology and Clinical Nutrition 
13. Department of Gastroenterology and Hepatology 
14. Department of Geriatrics 
15. Department of Gynecology 
16. University Heart Center 
17. Department of Hematology 
18. Department of Immunology 
19. Department of Infectious Diseases and Hospital Hygiene 
20. Department of Internal Medicine 
21. Department of Neonatology 
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22. Department of Nephrology 
23. Department of Neurosurgery 
24. Department of Neurology 
25. Institute of Neuropathology 
26. Department of Neuroradiology 
27. Department of Nuclear Medicine 
28. Department of Obstetrics 
29. Department of Oncology 
30. Department of Ophthalmology 
31. Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery 
32. Institute of Surgical Pathology 
33. Department of Clinical Pharmacology and Toxicology 
34. Department of Plastic Surgery and Hand Surgery 
35. Institute of Primary Care 
36. Department of Psychiatry and Psychotherapy 
37. Department of Pulmonology 
38. Institute of Diagnostic and Interventional Radiology 
39. Department of Radiation Oncology 
40. Department of Reproductive Endocrinology 
41. Department of Rheumatology 
42. Stroke Center 
43. Department of Thoracic Surgery 
44. Transplantion Center 
45. Department of Trauma Surgery 
46. Department of Urology 
47. Department of Visceral and Transplant Surgery  
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Research at University Hospital Zurich 

โดย Prof. Dr. Gregor Zund, Professor and Chair of the Division of Research and 
Education 

 ในประเทศของสวิสเซอร์แลนด์ มีนโยบายการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะเป็นผู้นําในการ
ส่งออกความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  (Know-How) ทําให้ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับโรงพยาบาลของ
University Hospital Zurich การทํางานวิจัยถือเป็นภารกิจสําคัญขององค์กร โดยมีแนวคิดที่สําคัญดังนี้ 
1. ในระดับมหาวิทยาลัย  
 - ได้มีการจัดให้มีความร่วมมอืกันอย่างใกล้ชิดเป็น Knowledge Hub ระหว่าง University Hospital 
Zurich ซึ่งจะสนับสนุนในด้านความรู้ด้านการแพทย์และผูป่้วย กับ Swiss Federal Institute of 
Technology Zurich ซึ่งใหก้ารสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการผลิตในเชิงพาณิชย์ และ University of 
Zurich ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวกลางรวมถึงให้การสนับสนุนความรู้และข้อมลูที่จําเป็นอื่นๆ จากการวางตําแหน่ง
ของทั้ง 3 องค์กรที่ใกล้ชิดกันทั้งในแง่ทางกายภาพคือ สถานที่ต้ัง ในแง่โครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
สามารถประสานงานกันได้ง่ายและในแง่ความร่วมมือในการทํางาน ทําให้ทาง University Hospital Zurich 
สามารถสร้างความรู้หรือ ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถทําได้ด้วยเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่มีได้ 
 - มีการส่งเสริมให้งานวิจัยที่ได้มาสามารถพัฒนาต่อไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เพื่อ
ความย่ังยืนของผลงานวิจัย และการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. ในระดับโรงพยาบาล 
 - มีการจัดหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยโดยเฉพาะขึ้นมาในโรงพยาบาล 
 - มแีนวทางและระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรในทุกระดับของโรงพยาบาลทํางานวิจัยควบคู่ไปกับการ
ทํางานในหน้าที่ปกติ 
ตัวอย่างงานวิจัยที่สําคัญ 
 การสร้างลิ้นหัวใจเทียมจากเนื้อเยื่อผู้ป่วย (Artificial tissue heart valve) ซึ่งแต่เดิมลิ้นหัวใจทีผ่่าตัด
เปลี่ยนให้แก่ผูป่้วยใช้วัสดุเป็นเหล็กหรือพลาสติกซึ่งยังมีปัญหาในด้านการทํางาน, การเกิดลิ่มเลือดและยังไม่
สามารถซ่อมแซมตัวเองถ้ามีความเสียหายได้ ทางโรงพยาบาลจึงมีแนวคิดที่จะสร้างลิ้นหัวใจจากเซลลต้์นกําเนิด
ของผู้ป่วยเอง (Autologous stem cell) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญดังนี้ 
 - เก็บและเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกําเนิดให้มีการแบ่งตัวเป็นเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจ 
 - สร้างเบ้าที่เป็นรูปร่างของลิ้นหัวใจขึ้นและให้เซลล์ต้นกําเนิดโตในเบ้าจนเป็นรูปร่างแบบลิ้นหัวใจ 
 - ทําการทดลองในสัตว์ทดลอง 
 - ทําการทดลองในผู้ป่วยจริง 
 ซึ่งการวิจัยวิธีการรักษาใหม่นีต้้องอาศัยความร่วมมือจากทัง้สามองค์กรที่กล่าวมาคือใช้การรับรู้ถึง
ปัญหาและการผ่าตัดในสัตว์ทดลองและคนจาก University Hospital Zurich ใช้เทคโนโลยีด้านTissue 
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engineering และ cell culture จาก University of Zurich และใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตเบ้ารูปลิ้น
หัวใจจาก Swiss Federal Institute of Technology Zurich 
 
 หลังจากสามารถนํามาใช้ในผูป่้วยได้จริงแล้วก็มีการจัดต้ัง บริษัท Xeltis เพื่อที่จะผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมและทําการตลาดเพื่อจําหน่าย โดยจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนํากลับมาเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยอ่ืนๆ
ต่อไปของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 - มีนโยบายและหน่วยงานที่จะสนับสนุนงานวิจัยของโรงพยาบาลชัดเจน 
 - มีการจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบเป็นKnowledge Hubที่เอื้อต่อการสร้างร่วมมือของทั้งสามองค์กร 
 - มีการผลักดันให้ผลงานวิจัยนําไปสู่การผลติใช้ประโยชน์จริง 
 - มีการจัดการการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อให้มีเงินทุนมาสนบัสนุนการทําวิจัยต่อต่อไป 
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Highly specialized medicine - Division of Thoracic Surgery 
 
โดย Prof. Dr. Walter Weder, Professor and Chair of the Division of Thoracic Surgery and 

Medical Co Director and DCA team 
  
 โรงพยาบาล The University Hospital Zurich (UHZ) ได้มีงานในส่วนที่ยกตัวอย่าง คือ 
Department of Thoracic surgery โดยในส่วน Department of Thoracic surgery ได้ครอบคลุมการรักษา
ในส่วน Lung, Pleura, Mediastinum, Chest wall, Transplantation 
 โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 
 1. Research 
  - Basics 
  - Clinic 
  - Translational  
 2. Patient care 
  - outpatient 
  - stationary 
 3. Training 
  - Students 
  - Colleagues 
  - Nurses 
  - Schoolchildren 
 4. International collaborations 
  - Shanghai Chest Hospita' 
  - Toronto General Hospital 
  - Tokyo Chiba University 
  - Juntendo University 
 ในการปฏิบัติงาน Department of Thoracic Surgery ได้มีความร่วมมอืกับส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
 1. Pneumology 
 2. Oncology 
 3. Visceral Surgery 
 4. Emergency Surgery 
 5. Plastic Surgery 
 6. Neurology 
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 7. Radiology  
 8. Pathology 
 9. Radiation Oncology 
 10. ORL 
 ความร่วมมือกับ Department of Pulmonology มีการจัดต้ังศูนย์และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. Lung center ซึ่งครอบคลมุงานในเรื่องของ Screening - Emphysema - Transplantation - 
Diagnostics - Research Projects 
 2. Endoscopy Center  ให้ความร่วมมอืในการดูแลเรือ่งของ Stents, Lasers, Valves, EBUS, 
Fluorescence 
 3. Training มีกิจกรรมของ Journal Club มีการจัด Symposium 
 4. Pneumolunch เป็นกิจกรรมของ Case discussion 
 5. การประชุม Emphysema-meeting ทําให้เกิดความร่วมมือในงาน Lung transplantation 
 ความร่วมมือกับ Department of Oncology มีการจัดต้ังศูนย์และกิจกรรม ดังนี้ 
 1. Lung thoracic oncology center ครอบคลุมงานในสว่น 
   - Lung cancer 
   - Mesothelioma 
   - Thymoma 
   - Other thorasic malignancies 
   - Research projects 
 2. Interdisciplinary consultation 
 3. Training 
Thorasic surgery minimally invasive 
 มีการผ่าตัดทาง minimally invasive surgery ที่เป็นการผ่าตัดโดยเทคนิคทันสมัยหลายการผ่าตัด 
ได้แก่ 
 1. EBUS 
 2. Wedge resection 
 3. VATS lobectomy 
 4. Sympathectomy 
 5. LVRS 
 6. Chest deformities 
 7. Robotics 
 8. Mediastinal tumor surgery 
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รูปภาพแสดงการผ่าตัดโดยใช้ Da Vinci Robot 
 
งาน Oncology 
 มีขอบข่ายงานในการทํา ดังนี้ 
 1. TNM Bio - staging 
 2. ความร่วมมอืในระดับนานาชาติใรส่วนของ tumer banks และ clinical patient data 
 3. การทํา research เกี่ยวกับ carcinogenesis 
 4. การพัฒนา specific marker และแนวทางการรักษา 
 5. การทํา lung cancer - screening ใน High risk groups 
 6. การให้การรักษาเฉพาะกลุ่ม 
Lung Transplantation 
 งานเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นอีกหนึ่งงานเด่นของ The University Hospital Zurich (UHZ) มีการทํา 
Lung Transplantation มาประมาณ 15 ปี มีผู้ป่วยที่ถูกปลูกถ่ายอวัยวะ 460 ราย อัตราการรอดชีวิต 
ประมาณ 60% สิ่งที่ส่งผลต่อความสําเรจ็ คือ การทํางานเป็นทีมระหว่างศัลยแพทยแ์ละผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด 
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การพยาบาลสมัยใหม่ที ่The University Hospital Zurich 

โดย Karsten Boden, Management Care NKO  
  
 โรงพยาบาลแห่งนี้มีพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2,493 คน ทิศทางในการจัดบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย 
คํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑. จํานวนผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น 
๒. รูปแบบใหม่ของการดูแลที่ต้องใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
๓. ความจํากัดของทรัพยากร 
๔. การใช้บริการของผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 
๕. การแข่งขันทางด้านสุขภาพมีมากขึ้น 
๖. การจัดการศึกษาทางการพยาบาล และ นักเทคนิคเฉพาะทางด้านการแพทย์สาขาต่าง ๆ (MTTB) 
๗. การขาดแคลนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย ์

โครงสร้างองคก์รพยาบาล และ MTTB 
 
 

 
 

 

 

 

การบริหารจัดการขององค์กรพยาบาล แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งทํางานสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

๑. ด้านการบริหาร (Management) 
๒. ด้านการพัฒนาการปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Development) 
๓. ด้านการศึกษาทางคลินิก (Clinical Education) 

การบริหารจัดการขององค์กรพยาบาลในรูปแบบข้างต้น มีสาเหตุมาจาก 
1. ต้องการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพการพยาบาล 
2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยให้มากขึ้น 
3. ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล 
4. ลดการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ 
5. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

Director of the 
division 

Director Nursing/ 
MTTB 

Director Medicine Director Business 
Administration 
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ผู้นาํที่เปน็เลศิทางการพยาบาลสมัยใหม่ 
 มาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล เป็นการส่งเสริม และดํารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ ป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ จัดหาสิ่งเอื้ออํานวยในระหว่างการรักษา และผลที่เกิดจากความเจ็บป่วย โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้แต่ละคนบรรลุผลการรักษา และการพยาบาลที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี จวบจนวาระ
สุดท้ายของชีวิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล 
๑. เป็นตัวแทนของผู้บริหาร 
๒. Major Interdepartmental Projects 
๓. พัฒนาบุคลากร 
๔. จัดการศึกษาต่อเนื่องทั้งระดับพ้ืนฐาน และขั้นสูง 
๕. วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 
Joint Strategies for Medicine, Nursing and MTTB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาบคุลากร 
พยาบาลวิชาชีพ มีการเติบโตได้ ๓ ลักษณะ คือ 
๑. ด้านบริหาร (Nursing Management) 
๒. ด้านวิชาชีพ (Nursing Profession) 
๓. ด้านฝึกอบรม (Nursing Training) 
 

Medicine as 
System‐ 

performance 

Strive for 
patient‐

oriented care Develop 
collaborative 

skills

Develop cost‐
effectiveness 

Structured 
leadership 

Patient 
results 

Know‐how 
transfer 
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บันไดความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ มี ๘ ระดับ 

Step ๘ Research II: Head of Clinical Nursing Science 
Heads all practice development and research projects 

Step ๗ Research I: Clinical Nurse Scientist 
Heading practice development and research projects 

Step 6 Specialist/ Expert Nurse III: Clinical Nurse Specialist 
Clinical leader in Medical Specialty/ medical department 

Step 5 Specialist/ Expert Nurse II: Clinical Nurse Generalist/Specialist (APN) 
on the unit and in defined clinical pathways 

Step 4 Specialist/ Expert Nurse I: Clinical Specialist  
Years of experience on the unit and in specialty areas 

Step 3 Professional Nurse III: Registered Nurses 
Years of experience, increased responsibility for the nursing process 

Step 2 Professional Nurse II: Registered Nurses 
Experience in the nursing process 

Step 1 Professional Nurse I: Registered Nurses 
No or little experience in the nursing process 

 
การผ่านในแตล่ะระดับจะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละคน 
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ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

1. เป็นตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่เน้นการศึกษาวิจัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมกัน 
ระหว่างโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆ 

2. เป็นต้นแบบในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย การสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และบุคลากรในองค์กร  

3. มีสื่อการเรียนการสอนการวิจัยที่ทันสมัย 
4. ให้ความสําคญัของการสร้างเครือข่าย ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ 
5. มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน เพื่อให้เกิดความสะดวก 
6. มีการกําหนดความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพที่ชัดเจน  
7. การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอใน

คอมพิวเตอร์ซึ่งออกแบบไว้โดยเฉพาะ และมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงาน 
และบุคลากร 

8. มีการฝึกบุคลากรเฉพาะทาง เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่ใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น 
MTTB เป็นต้น 

  
ปญัหาและอปุสรรค 

 
 1. เวลาในการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยค่อนข้างจํากัดทําให้ไม่สามารถลงลึกในข้อมูลบางส่วนได้ 

2. ปัญหาทางด้านภาษา เนื่องจากใน Switzerland ส่วนใหญใ่ช้ภาษาเยอรมันและฝรัง่เศสในการ   
    สื่อสาร  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการจดัหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะในการให้คําปรกึษาและสนับสนุนการทําวิจัย 
2. มีการจัดระบบงานหรือ เพิ่มบุคลากรของหน่วยงานโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดภาระงานประจํา 
    ของบุคลากรลง เพื่อที่จะมโีอกาสทํางานวิจัยได้มากขึ้น 
3. ส่งเสริมแนวคิดหรือวัฒนธรรมในองค์กรในการทํางานวิจัยควบคู่กับงานประจํา 
4. จัดให้มคีวามร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลหรือภายนอกสํานักการแพทย์เพื่อที่จะได้รับ 
    การสนับสนุนอุปกรณ์และความรู้ ที่เอื้อต่อการทํางานวิจัย 
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รปูการศึกษาดงูาน ณ The University Hospital Zurich 
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