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ประวัติคณาจารย์ 

สมชาติ โตรักษา 
1. ช่ือ – สกุล (นาย) สมชาติ โตรักษา 
  ตําแหน่งบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ 
  สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ตําแหน่งวิชาการ…รองศาสตราจารย์……ระดับ…เชี่ยวชาญ………สังกัดคณะ…สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
2. สถานท่ีทํางานปัจจุบัน (ช่ือหน่วยงาน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
  อําเภอ / เขต ราชเทว ีจังหวัด กทม รหัสไปรษณีย์ 10400 
  โทรศัพท์ 02 6448833 ต่อ 191, 192 โทรสาร 02 6448833 ต่อ 193 
  E–mail : somchart.tor@mahidol.ac.th 
3. คุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก : ปริญญา (ภาษาไทย) อนุมัติบัตรฯ 

(ภาษาอังกฤษ) Thai Board of Preventive Medicine 
สาขาวิชา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 
สถาบัน/มหาวิทยาลัย แพทยสภา  ประเทศ ไทย 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 2547 

     ระดับปริญญาโท : ปริญญา (ภาษาไทย)  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) M.P.H. 
สาขาวิชา การบริหารโรงพยาบาล 
สถาบัน/มหาวิทยาลัย มหิดล  ประเทศ ไทย 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 2524 

     ระดับปริญญาตรี : ปริญญา (ภาษาไทย) แพทย์ศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) M.D. 
สาขาวิชา แพทย์ศาสตร์ 
สถาบัน/มหาวิทยาลัย มหิดล (ศิริราช) ประเทศ ไทย 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 2520 
 

4. ประสบการณ์การสอน หรือความเช่ียวชาญทางวิชาการ 
   1. อาจารย์ ภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525-2531 
   2. อาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2531-ปัจจุบัน 
   3. อดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการ
บริหารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
   4. อดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข 
หลักสูตรนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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   5. ประธานและกรรมการในคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   6. อดีตท่ีปรึกษาอาวุโส โครงการวิจัยและพัฒนา “การใช้กระบวนการ Hospital Accreditation เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล สวรส. 
   7. อาจารย์พิเศษด้านการบริหาร การบริหารโรงพยาบาล การพัฒนาหน่วยงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ การ
พัฒนาดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน การวิจัย การทําR&D และการทํางานประจําให้เป็นผลงานวิชาการและ
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
   8. ประธานและกรรมการวิชาการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย 
   9. วิทยากรพิเศษด้านการบริหาร การวิจัย และ การบริหารโรงพยาบาล ให้กับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยนัก
บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ฯลฯ 
 
5. ผลงานทางวิชาการ 
5.1 บทความวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว จํานวนมากกว่า 20 เรื่อง อาทิเช่น 
 5.1.1 สมชาติ โตรักษา, R2R: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย. Rajabhat Journal of 
Science, Humanities & Social Sciences 2558; 16(2): 142-155 
 5.1.2 ชมพูนุช บุษกรเรืองรัตน์, สมชาติ โตรักษา, ปรัชญา ศรีสว่าง. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผู้รับบริการโรงพยาบาลธนบุรี. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 2558; 64(2): 26-31 
 5.1.3 สุจินดา พิภพสุทธิไพบูลย์, สมชาติ โตรักษา, ยุวรีย์ พิชิตโชค. การพัฒนางานธุรการหอผู้ป่วย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. วารสารพยาบาล 2557; 63(3): 27-36 
 5.1.4 ชุติมา ชัยมณี, สมชาติ โตรักษา, วราภรณ์ บุญศิริ, ขจรศักด์ิ เกษมกิตต์ิธนากุล. การติดตามดูแล
สตรีท่ีมีผลการตรวจคัดกรองพบการอักเสบของปากมดลูก อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2551-2556. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557; 23(6): 1032-43 
 5.1.5 ดวงรัตน์ ใจโพธิ์, สมชาติ โตรักษา, พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์, ชุมนุม วิทยานันท์. การพัฒนางาน
จัดการมูลฝอยโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2557 วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร; ด้านการบริหารจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ อ่ืนๆ (งานวิจัย), 
หน้า 132-148 
 5.1.6 ชุติมา ชัยมณี, สมชาติ โตรักษา, วิรัช กลิ่นบัวแย้ม, บพิตร พรมจันทร์. การติดตามสตรีติดเชื้อเอช
ไอวี ทีมีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557; 23(2): 273-83 
 5.1.7 ม่ิงขวัญ เทียนธนานุรักษ์, สคุนธา คงศีล, สมชาติ โตรักษา. ความเป็นธรรมของการให้บริการ
กายภาพบําบัด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดนครนายก. รามาธิบดีเวชสาร 2557; 37(3): 138-144  
 5.1.8 ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์, สมชาติ โตรักษา และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. การพัฒนางาน
บริการบําบัดระยะสั้นผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ หน่วยบําบัดระยะสั้นโรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีเวช
สาร 2556; 36: 118-124  
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 5.1.9 อุมาพร พรมสะอาด, อุดม ลีลาทวีวุฒิ, สมชาติ โตรักษา, สุคนธา คงศีล. การเสริมสร้างพลังอํานาจ
ในการปฏิบัติงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2555; 42(2): 92-102 
 5.1.10 บุรัสกร เตจ๊ะมา, สุคนธา คงศีล, สมชาติ โตรักษา, กิติพงษ์ หาญเจริญ. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
2555; 42(2): 82-91 
 5.1.11 ชุติมา ชัยมณี, สมชาติ โตรักษา, พัชรา วงษ์สุวรรณ์. การพัฒนางานบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2548-2553 วารสารสาธารณสุข
ล้านนา2555; 8(1): 1-17 
 5.1.12 กนกวรรณ สินลักษณทิพย์, สมชาติ โตรักษา, วัชระ ก้อนแก้ว, พีระ ครึกครื้นจิตร. การพัฒนา
รูปแบบงานบริการผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูง หอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี 
2553. วารสารวชิาการสาธารณสุข 2554; 20(2): 332-44 
 5.1.13 กนกวรรณ สินลักษณทิพย์, สมชาติ โตรักษา, วัชระ ก้อนแก้ว, พีระ ครึกครื้นจิตร. มาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิฤติ. วารสารวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2554; 27(1): 12-23 
 5.1.14 วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, สมชาติ โตรักษา. การวิเคราะห์ต้นทุน-
ผลได้ของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. วารสารวชิาการสาธารณสุข 
2554; 20(5): 758-65 
 5.1.15 สมชาติ โตรักษา. การทํางานประจําให้เป็นผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน. วารสาร
เทคนิคการแพทย์ 2554; 39(1) (ฉบับเสริม): 109-32 
 5.1.16 Namkang Sritaikhum, Somchart Torugsa, Punwadee Temtawesuk, Suntorn 
Serichetapong. A Development of Health Tour Model in Small Community Hospital, 
Thailand, fiscal year 2004-2010 The conference PROCEEDING of The 1st International 
Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine: The Role of 
Traditional/Alternative Medicine and Global Care ISBN 978-974-19-5870-2   page 7-21 May 
2013 
 5.1.17 Torugsa S, Krugkrunjit P, Vongpitakroj R, Boonkantha P. Improvement of the 
nursing service for patients on a ventilator in Nakornpathom regional hospital, 2004. Chair, 
University Staff Council of Thailand, Annual Seminar “Straties of Thailand Higher Education: 
Crisis or Opportunity?”, Cholburi, Thailand September 4-5, 2006. 
 5.1.18 Torugsa S, Krugkrunjit P, Iamsakul V, Chauangaroon A. A Development of After 
hours Nursing Supervisors, National Cancer Institute, Department of Medical Services, 
Thailand. 38th APACPH Annual Conference “Partnership for Human Security and Health”, 
Bangkok, Thailand December 3-6, 2006. 
 5.1.19 จุไรรัตน์ แย้มพลอย, สมชาติ โตรักษา, สุปรีชา ธนะมัย, และ พีระ ครึกครื้นจิตร. การพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนจําหน่าย หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี 
พ.ศ.2549. ใน 8th National Grad Research Conference, 7-8 September 2007, Mahidol 
University, Salaya, Nakhon Prathom: 14 p 
 5.1.20 สมชาติ โตรักษา. การเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรด้านสุขภาพ ด้วยกลวิธีการทํางานประจําสู่
ผลงานวิจัย. Poster ในการประชุมวิชาการ ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การแพทย์และสาธารณสุข
ไทย-ลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 3: การเสริมสร้าง
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คุณภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ (Strengthening of Human Resource Quality for Health 
Development) 8-9 พฤษภาคม 2013   ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว หน้า 6-7 (ภาษาลาว) หน้า 7-8 
(ภาษาไทย) 
 5.1.21 สมชาติ โตรักษา. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วย 
R2R. ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งท่ี 4: ประสิทธิภาพของการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(Efficiency of Medical and Public Health Services) 9-10 พฤศจิกายน 2015 ณ แขวงหลวงพระบาง 
สปป.ลาว หน้า 13-19 (ภาษาลาว) และ หน้า 53-60 (ภาษาไทย) 
 

5.2 งานเขียนเอกสาร / ตํารา 
 

    1. สมชาติ โตรักษา. (2559). การประยุกต์หลักการบริหารเพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน. 
พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
278 หน้า 
    2. สมชาติ โตรักษา. (2558). การประยุกต์หลักการบริหารเพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน. 
พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
298 หน้า 
    3. สมชาติ โตรักษา. (2557). การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย. ตําราชุดฝึกอบรมหลักสูตร 
“นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. หน้า267-311 
    4. สมชาติ โตรักษา. (2556). หลักการบริหาร สู่ความสําเร็จ อย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา
บริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 181 หน้า 
    5. สมชาติ โตรักษา. (2556). ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน ของโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา
บริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 152 หน้า 
    6. สมชาติ โตรักษา. (2556). การทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 204 หน้า 
    7. สมชาติ โตรักษา. (2556). ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และ ศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 149 หน้า 
    8. สมชาติ โตรักษา. (2548). (พิมพ์ครั้งท่ี 3), หลักการบริหารโรงพยาบาล ภาคท่ี 1 หลักการบริหาร
องค์การ และ หน่วยงาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.พี.เอ็น. 657 หน้า 
    9. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์, สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2551). กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ ใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข, 223 หน้า 
    10.ปิยธิดา ตรีเดช, พีระ ครึกครื้นจิตร, สมชาติ โตรักษา. (2552). หลักการบริหารจัดการ. 
กรุงเทพมหานคร: เอส พี. เอ็น. การพิมพ์จํากัด, 126 หน้า 
    11.สมชาติ โตรักษา. (2538). บรรณาธิการ. มาตรฐานหน่วยงาน. เอกสารวิชาการ สมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
    12. สมชาติ โตรักษา. (2540). บรรณาธิการ. การบริหารโรงพยาบาลยุคใหม่. เอกสารวิชาการ สมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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    13. สมชาติ โตรักษา, บรรณาธิการ. (2541). ลักษณะของโรงพยาบาลคุณภาพ. ในเอกสารวิชาการ สมาคม
นักบริหาร โรงพยาบาลประเทศไทยชุดท่ี 8 โรงพยาบาลคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 202 หน้า 
    14. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2542). การประกันสุขภาพแห่งชาติ. เอกสารวิชาการ สมาคมนัก
บริหาร โรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 9 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 115 หน้า 
    15. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2542). Hospital Management in The Next Millennium. 
เอกสาร วิชาการสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 10 กรุงเทพมหานคร : หจก.พี.เอ็น.การพิมพ์, 
229 หน้า 
    16. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2543). การปฏิรูปบริการสุขภาพกับการบริหารโรงพยาบาลยุคใหม่. 
เอกสาร วิชาการสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 11 กรุงเทพมหานคร : หจก. พี. เอ็น. การ
พิมพ์, 238 หน้า 
    17. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2544). การบริหารโรงพยาบาลและการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ประเทศไทย. เอกสารวิชาการสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 12 กรุงเทพมหานคร : หจก. พี. 
เอ็น. การพิมพ์, 294 หน้า 
    18. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2544). การประกันสุขภาพถ้วนหน้าเต็มรูปแบบ. เอกสารวิชาการ 
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 13 กรุงเทพมหานคร : หจก. พี. เอ็น.การพิมพ์, 262 หน้า 
    19. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2546). กลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน. 
เอกสารวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล. 
กรุงเทพมหานคร : หจก.พี.เอ็น.การพิมพ์, 225 หน้า 
    20. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2546). การบริหารโรงพยาบาลไทยในยุคโลกเปลี่ยน. เอกสารวิชาการ
สมาคม นักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดท่ี 15. กรุงเทพมหานคร : หจก. พี. เอ็น.การพิมพ์, 156 หน้า 
    21. สมชาติ โตรักษา. (2547). หลักการบริหารและการบริหารหน่วยงาน เอกสารวิชาการ หลักสูตรการ
บริหาร โรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : หจก.พี.เอ็น.การพิมพ์, 98 หน้า 
    22. สมชาติ โตรักษา และ สมศักด์ิ โตรักษา. กฎหมายสําหรับโรงพยาบาลเอกชน. ใน บริหารกฎหมาย
การแพทย์และสาธารณสุข, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ บรรณาธิการ (2549). กรุงเทพมหานคร : หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า112-39 
    23. สมชาติ โตรักษา. บรรณาธิการ (2550). การบริหารโรงพยาบาลท่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและภัย
พิบัติ. เอกสารวิชาการ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร : 
หจก. เอส พี. เอ็น. การพิมพ์ จํากัด, 46 หน้า 
 
  5.3 ผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
 

  1. สมชาติ โตรักษา. เอกสารประกอบการเรียนรู้ การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย “จากงาน
ประจําสู่งานวิจัย”(Routine to Research: R2R) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R2E) ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 23 ธันวาคม 2557, 89 หน้า 
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 2. สมชาติ โตรักษา. ประสบการณ์การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย. 
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การแพทย์และสาธารณสุขไทย-ลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 3: การเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ 
(Strengthening of Human Resource Quality for Health Development) 8-9 พฤษภาคม 2013   ณ 
กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว หนา้ 44-48 (ภาษาลาว) หน้า 46-50 (ภาษาไทย) 
 3. สมชาติ โตรักษา และคณะ Training Module in National Health Planning A Training 
Course, World Health Organization - SEARO 2012, National Health Plan Modular Curriculum, 
Volume 1, In Association with the Faculty of Public Health, Mahidol University, 153 pages 
 4. สมชาติ โตรักษา. ทรัพยากรในการจัดการสุขภาพ. ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพและ
การบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับผู้บริหารโรงพยาบาล หน่วยท่ี 4 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2556, 87 หน้า 
    5. สมชาติ โตรักษา และ สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย. ทรัพยากรด้านวัสดุในการจัดการสุขภาพ. ในประมวลสาระ
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับผู้บริหารโรงพยาบาล หน่วยท่ี 7 นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556, 67 หน้า 
    6. สมชาติ โตรักษา. เศรษฐศาสตร์สุขภาพกับความยั่งยืน. ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
และการบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับผู้บริหารโรงพยาบาล หน่วยท่ี 14 นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร
มาธิราช 2556, 74 หน้า 
    7. สมชาติ โตรักษา. หลักการและกระบวนการบริหารโรงพยาบาล. ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาโรงพยาบาล หน่วยท่ี 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2545, 225 หน้า 
    8. สมชาติ โตรักษา. การจัดการด้านการตลาดโรงพยาบาล ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการเพ่ือ
การพัฒนาโรงพยาบาล หน่วยท่ี 10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, 74 หน้า 
    9. สมชาติ โตรักษา. การบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ. ในประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการ
พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล. หน่วยท่ี 4 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 64 หน้า 
    10. สมชาติ โตรักษา. กลยุทธ์ด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์การ. ในประมวลสาระชุดวิชาการ
วางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล. หน่วยท่ี 8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มา ธิราช, 2547, 80 หน้า 
    11. สมชาติ โตรักษา. (2527). บริการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพเฉพาะปัญหาสําหรับเด็กปฐมวัย. ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยท่ี 15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
กรุงเทพมหานคร: 659-744. 
    12. สมชาติ โตรักษา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ยงยุทธ สงวนชม, มณี รักผกาวงศ์. (2539). มาตรฐาน
โรงพยาบาล ด้านสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร. ใน มาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่ง
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิชาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดีไซร์ 5 หน้า 
    13. สมชาติ โตรักษา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ยงยุทธ สงวนชม, สมนึก อินทร์ใจเอ้ือ. (2539). มาตรฐาน
โรงพยาบาล ด้านองค์กรบริหารสูงสุด. ในมาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิชาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดีไซร์ 7 หน้า 
    14. สมชาติ โตรักษา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ยงยุทธ สงวนชม, อัจฉรา เพชรรัชตะชาติ, สมนึก อินทร์ใจเอ้ือ. 
(2539). มาตรฐานโรงพยาบาล การนําและการบริหาร. ในมาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่ง
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิชาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.กรุงเทพมหานคร:บริษัทดีไซร์ 7 หน้า 
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    15. สมชาติ โตรักษา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ยงยุทธ สงวนชม, กรองกาญจน์ หอมกลิ่น. (2539). มาตรฐาน
โรงพยาบาล ด้านโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย. ในมาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนา
คุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิชาการเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดีไซร์ 9 หน้า 
    16. สมชาติ โตรักษา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ยงยุทธ สงวนชม, กรองกาญจน์ หอมกลิ่น. (2539). มาตรฐาน
โรงพยาบาล ด้านบริการจ่ายกลาง. ในมาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิชาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดีไซร์ 9 หน้า 
    17. สมชาติ โตรักษา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ยงยุทธ สงวนชม, ประภาศรี คุปต์กานต์. (2539). มาตรฐาน
โรงพยาบาล ด้านบริการห้องสมุด / ข้อมูลวิชาการ. ในมาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่ง
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิชาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดีไซร์ 3 หน้า 
    18. สมชาติ โตรักษา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ยงยุทธ สงวนชม, สุระ เสนาเทพ. (2539). มาตรฐานโรงพยาบาล 
ด้านบริการผ้า / ซักฟอก. ในมาตรฐานโรงพยาบาลแนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. สถา 
บันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิชาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดีไซร์ 5 หน้า 
 

6. งานวิจัยท่ีสนใจหรือกําลังดําเนินการอยู่ 
      1. การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน (Working Model Development)  
      2. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 
      3. การพัฒนาการทําวิจัยในงานประจํา (Routine to Research: R2R) หรือ 
          การพัฒนางานตามภาระกิจหลักสู่งานวิจัย (R2R) 
      4. การบริหารโรงพยาบาล และ การบริหารงานสาธารณสุข 
      5. การวิจัยระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และ การพัฒนานโยบายสุขภาพ 
      6. การวิจัยและพัฒนาโรงพยาบาล 
      7. การวิจัยพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ของงาน/หน่วยงาน/โรงพยาบาล 
      8. การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
      9. การวิจัยประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล 
    10. การวิจัยประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
    11. การพัฒนางานประจําสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Sustainable Routine to Excellence: R2E) 
    12. การวิจัยพัฒนาพฤติกรรมบุคลากร พฤติกรรมกลุ่ม และพฤติกรรมองค์กรด้านสุขภาพ ของโรงพยาบาล 
    13. การวิจัยบูรณาการด้านบริการสุขภาพและโรงพยาบาล 
    14. การวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล 
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