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โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
1. ลักษณะสาคัญของภาควิชา
ภาควิช าสู ติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ก่อตั้งมาพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์ และได้โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2508 มีพันธกิจในการร่วมผลิต
บัณฑิตแพทย์ มีหน้าที่ในการผลิตแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช และแพทย์เฉพาะทางต่อยอด 4 สาขา
ได้แก่ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก สาขามะเร็งนรีเวช สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และ สาขา
การผ่าตัดผ่านกล้อง นอกจากนี้ยังให้การศึกษาในระดับ ปริญญาโท และ เอก อีกด้วย ภาควิชามีการ
จัดกระบวนการเรียน การสอน ที่หลากหลาย เพื่อเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล
รวมทั้งมีเจตคติและจริยธรรมที่ดีทางการแพทย์
ด้านการบริการวิชาชีพได้ให้การดูแลรักษาและส่งเสริมป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยด้านสูตินรีเวช
ครบทุกสาขา โดยเฉพาะในรายที่ซับซ้อน
รวมทั้งมีบทบาทในการทาการค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ด้านนี้ในเชิงลึกมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน
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2. สมรรถนะหลักของสถาบันฝึกอบรมคือสมรรถนะที่โดดเด่น
2.1 มีอาจารย์ครบทุกสาขาวิชา
2.2 มีความหลากหลายของสาขาวิชา และ ครบถ้วน
2.3 มีตาราทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเวลา 2 ทศวรรษและนวัตกรรมด้านการศึกษาที่หลากหลาย
2.4 มีเทคโนโลยีการดูแลรักษาที่ทันสมัย ในระดับประเทศ
2.5 มีผู้ป่วยที่ซับซ้อน หลากหลาย ในปริมาณที่เพียงพอสาหรับการฝึกอบรม
2.6 มีผลงานวิจัยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
มากที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา
2.7 เป็นสถาบันฝึกอบรมทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่
ได้รับการประเมินศักยภาพทางการวิจัยว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 5) โดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อธิบายความสัมพันธ์กับการบรรลุผลของพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 1
สมรรถนะหลัก
ความสัมพันธ์กับการบรรลุผลของพันธกิจหลัก
การศึกษา
การบริการวิชาการ
การวิจัย
2.1 มีอาจารย์ครบทุก 1. สามารถผลิตแพทย์ 1. ให้การดูแลรักษา
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่
สาขาวิชา และมี
ประจาบ้านได้ปีละ ผู้ป่วยด้วยองค์ความรู้
ด้านการวิจัยทาง
ปริมาณเพียงพอใน
10 ราย
และเทคโนโลยีที่
การแพทย์
ระดับหนึ่ง
2.บัณฑิตที่สาเร็จ
ทันสมัย ได้มาตรฐาน 2. นาองค์ความรู้ที่ได้
2.2 มีความหลากหลาย การศึกษาได้รับ
ทั้งในระดับชาติและ
จากการวิจัยมาเป็น
ของสาขาวิชา และ
ประสบการณ์เรียนรู้
นานาชาติ
แนวทางในการดูแล
ครบถ้วน
และทักษะที่
2. ให้บริการผู้ป่วยที่
ผู้ป่วย รวมถึงการนา
2.3 มีตาราทางสูติ
หลากหลายอย่าง
ซับซ้อนในระดับ
ผลงานวิจัยไป
ศาสตร์และนรีเวช
เพียงพอ ครบถ้วน
super tertiary care
ประยุกต์ใช้ในการ
วิทยาที่เป็นที่นิยมใช้
แบบบูรณาการ
ทั้งในระดับภาควิชา
กาหนดนโยบายของ
อย่างแพร่หลายใน
3.สามารถให้การอบรม และสหสาขา ตลอด
ประเทศไทย เช่น
ประเทศไทยและ
ได้ครบทุกสาขา
24 ชม.
การควบคุมธาลัสซี
ประเทศเพื่อนบ้านมา 4. มีกระบวนการ
3. ผู้รับบริการมีความ
เมียและกลุ่มอาการ
เป็นเวลา 2 ทศวรรษ จัดการเรียนการสอนที่ พึงพอใจและศรัทธา
ดาวน์ ด้วยยุทธวิธี
และนวัตกรรมด้าน
ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ก่อนคลอด
การศึกษาที่หลากหลาย การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4 มีเทคโนโลยีการ
ดูแลรักษาที่ทันสมัย ใน
ระดับประเทศ
2.5 มีผู้ป่วยที่ซับซ้อน
หลากหลาย ในปริมาณ
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ที่เพียงพอสาหรับการ
ฝึกอบรม
2.6 มีผลงานวิจัยทาง
สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยาที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติมากที่สุดใน
ประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องมาในช่วงเวลา
15 ปีที่ผ่านมา
2.7 เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมทางสาขาสูติ
ศาสตร์และนรีเวช
วิทยาแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ที่ได้รับ
การประเมินศักยภาพ
ทางการวิจัยว่าอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม (ระดับ 5)
โดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
3. วิสัยทัศน์/ปรัชญา/ค่านิยม/วัฒนธรรม ของสถาบันฝึกอบรม
วิสัยทัศน์
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาที่มี
ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
พันธกิจ
• ด้านการศึกษา มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลัก เพื่อตอบสนองนักศึกษาโดยใช้
กระบวนการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาตามความจาเป็นของหลักสูตร
• ด้านการวิจัย มีงานวิจัยครบทุกสาขาของภาควิชา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยส่วนมาก
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านบริการ
• ด้านการบริการวิชาการ คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ
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• ด้านการบริการทางวิชาชีพ (การรักษาพยาบาล) ภาควิชามีการให้บริการวิชาชีพหลาย
ลักษณะ
• ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ปรัชญา
เก่ง ดี มีความสุข
ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมของภาควิชาใช้ตามแบบของคณะแพทย์ฯได้กาหนดไว้คือค่านิยม CQIT (C =
customer focus, Q = Quality, I = Innovation& integrity, T = teamwork ) และเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนสาหรับภาควิชาอีก 7 ข้อดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีจริยธรรมของการเป็นแบบอย่างของแพทย์ที่ดี
มีมุมมองในการทางานอย่างเป็นองค์รวมและทางานเป็นทีม
มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนเสมอในการทางาน
มีเป้าหมายในการทางานเพื่องาน
มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน
ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับ
หาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ (การเรียนการสอน การ
ประเมินและการวิจัย) และบริการ

วัฒนธรรมองค์กร
1. มีน้าใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทางาน
2. เคารพในความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผล
3. ยอมรับและปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงร่วมของภาควิชา
4. จานวนและกลุ่มบุคลากร และข้อกาหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร (ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ตารางที่ 2
กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ
- อาจารย์

จานวน
27

ข้อกาหนดด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรที่
ได้รับการรับรองจากแพทย
สภา
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สายสนับสนุนวิชาชีพ
เฉพาะ
- พยาบาล
- นักเทคนิคการแพทย์
- ผู้ช่วยพยาบาล
- พนักงานบริการฝีมือ
- เจ้าหน้าที่ช่วยงานวิจัย
สายสนับสนุนทั่วไป
- การบริหาร
- การศึกษา
- การวิจัย

9
3
3
2
1
5
3
1

ได้รับใบประกอบวิชาชีพ และ
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพ

คุณวุฒิและทักษะเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร
ตารางที่ 3
กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ

องค์ประกอบสาคัญที่สร้างความผูกพัน
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นต่างๆ
- สนับสนุนให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
- สนับสนุนให้เป็นที่รู้จัก และ ได้รับการยอมรับในวง
วิชาการผ่านการเป็น วิทยากร ผู้สอน หรือ ตัวแทนใน
การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม ในการประชุมทั้งใน
และ ต่างประเทศ
- มีการส่งเสริมสัมพันธภาพร่วมกัน
- ดูแลเรื่องค่าตอบแทน และ สวัสดิการ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย

สายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

- สร้างสัมพันธภาพ และ การทางานเป็นทีม
- สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และ ทักษะที่จาเป็นต่างๆ
- ดูแลเรื่องค่าตอบแทน และ สวัสดิการ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย
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สายสนับสนุนทั่วไป

- สร้างสัมพันธภาพ และ การทางานเป็นทีม
- สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และ ทักษะที่จาเป็นต่างๆ
- ดูแลเรื่องค่าตอบแทน และ สวัสดิการ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย

5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร และทรัพย์สินหลักที่สาคัญ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเป็นภาควิชาที่มีความพร้อมในการเรียน การสอน ทุกระดับ
โดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน และ มี บางส่วนอยู่
ที่ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาคารบุญสม มาร์ติน เป็นที่ตั้งของ
- สานักงานภาควิชา
- มีห้องเรียน/ห้องประชุม 6 ห้อง ที่มีอุปกรณ์การสื่อสารครบ
- ศูนย์ฝึกทักษะ และ ห้องฝึกปฏิบัติการ 3 ห้อง
- ห้องสมุด 1 ห้อง
- จานวนคอมพิวเตอร์ 46 เครื่องพร้อมระบบอินเตอร์เน็ต และ ระบบการเข้าถึงวารสาร
ทั้งใน และ ต่างประเทศ
- หุ่นจาลองทางการแพทย์ และ กาลังจัดซื้อหุ่นฝึกทักษะทางสูติกรรมที่เป็นระบบ
simulator
- ระบบ Wifi ครอบคลุมพื้นที่จัดการเรียนการสอนชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน
- หน่วยบริการทางการแพทย์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ หน่วยเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์ หน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา หน่วยเวชการเจริญพันธุ์และวัยทอง หน่วย
เวชศาสตร์เชิงกรานและศัลยกรรมซ่อมเสริม หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช หน่วย
พันธุศาสตร์ ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย และ คลินิกนมแม่
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับที่สาคัญ
ตารางที่ 4
พันธกิจ
ระเบียบและข้อบังคับที่สาคัญ
การศึกษา
EdPEX
สมศ สกอ มคอ (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา)
ระเบียบและข้อบังคับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ระเบียบและข้อบังคับแพทยสภา
การบริการ
กฎหมายวิชาชีพเวชปฏิบัติ
วิชาการ
สิทธิและหน้าที่ผู้มารับบริการทางการแพทย์
หน้า 6 จาก 18

การวิจัย
การบริหาร
การเงิน
สิ่งแวดล้อม

ระเบียบข้อบังคับของทาง โรงพยาบาล
ข้อกาหนดองค์กรแพทย์
ระเบียบปฏิบัติการเรียน การสอน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มาตรฐานการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (HA)
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล (SIDCER-FERCAP)
ระเบียบการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อกาหนดและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รพ.มหาราช
นครเชียงใหม่

7. โครงสร้างองค์กรและกลไกการกากับดูแลองค์กร
โครงสร้างภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หน้า 7 จาก 18

กลไกการกากับดูแลองค์กร ผ่านการประชุมเพื่อการสื่อสารและติดตามงานในภาควิชาฯ ได้แก่
ตารางที่ 5
การประชุม
ประชุมภาควิชา
สัปดาห์ที่ 3
เวลา 14:30-16:30 น

ผู้เข้าร่วมประชุม
อาจารย์ในภาควิชา

จุดมุ่งหมาย/ความคาดหวัง
แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะฯ
แจ้งเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับ
ภาควิชาฯ
หารือปัญหาต่างๆ พร้อมหา
แนวทางแก้ไข

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาคฯ เดือนละ 1-2
ครั้ง

กรรมการบริหาร

หารือปัญหาต่างๆพร้อมหา
แนวทางแก้ไขเพื่อนาเสนอ
ภาควิชาฯ
หน้า 8 จาก 18

Clinical Lead Team
(CLT) เดือนละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ CLT

Resident corner ทุก 2
เดือน

คณะกรรมการดูแลแพทย์
ประจาบ้าน

ประชุมหน่วยต่างๆ เดือนละ อาจารย์ของแต่ละหน่วย
1 ครั้ง

หารือปัญหาต่างๆพร้อมหา
แนวทางแก้ไขเพื่อนาเสนอ
ภาควิชาฯและโรงพยาบาล
หารือปัญหาต่างๆพร้อมหา
แนวทางแก้ไขเพื่อนาเสนอ
ภาควิชาฯ
หารือปัญหาต่างๆพร้อมหา
แนวทางแก้ไข

8. กลุ่มนักศึกษา ลูกค้าสาคัญ กลุ่มตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาควิชาแบ่งกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจดังตารางที่แสดงนี้
ตารางที่ 6
พันธกิจด้าน
การศึกษา

บริการวิชาการ

บริการวิชาชีพ
วิจัย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจา
บ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด คณะกรรมการฝึ กอบรมฯ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
โรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุ ข และหน่ ว ยสุ ข ภาพ
อื่น ๆ ราชวิทยาลั ยสู ตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย
แพทย์ ทั่ ว ไป สู ติ แ พทย์ แพทย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสาขาต่ า งๆ
ประชาชน องค์กรวิชาชีพ
ผู้ ป่ ว ยทางสู ติ น รี เ วช ทั้ ง ที่ ไ ม่
ซับซ้อนและซับซ้อน
คณาจารย์ ต่า งๆ แพทย์ ประจ า
บ้านและแพทย์ต่อยอด องค์กร
สถาบั น ที่ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย แหล่ ง
ทุนวิจัย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
แพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆ ผู้ป่วยและ
บุคคลสาธารณทั่วไป หน่วยประกัน
สุขภาพ/ประกันชีวิต/สวัสดิการของ
รัฐบาล สถาบันการศึกษาและ
มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
กับแพทย์เหล่านั้น
ญาติ โรงพยาบาลที่ส่งต่อ กระทรวง
สาธารณสุข สปสช.
แหล่งทุนต่างๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อแยกตามพันธกิจในการระบุถึงความต้องการและความคาดหวังมีดังนี้
พันธกิจด้านการศึกษา
หน้า 9 จาก 18

ตารางที่ 7
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นักศึกษาแพทย์
แพทย์ประจาบ้าน และ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด(fellow)

ผู้ปกครองของนักศึกษา
โรงพยาบาลที่แพทย์ประจาบ้านและ
แพทย์ต่อยอดไปปฏิบัติงาน
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย

พันธกิจด้านวิจัย
ตารางที่ 8
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อาจารย์ในภาควิชาฯ
แพทย์ประจาบ้าน และ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด (fellow)

คณะแพทยศาสตร์และ
สถาบันที่ให้ทุนวิจัย
ภาควิชาอื่นในคณะแพทยศาสตร์ มช.
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สถาบันต่าง ๆ ในประเทศ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ความต้องการ / ความคาดหวัง
* หลั กสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
* การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
* การมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
* การมีผู้ป่วยจานวนพอเพียงต่อการเรียนรู้
* การมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
เพียงพอ
* บัณฑิตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม และจริยธรรม
* นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม
* มีอาชีพการงานที่มั่นคง
* แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ
* แพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
* กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มาตรฐานและทันสมัย
* สถาบันผ่านการรับรองการฝึกอบรมทุก 5 ปี
* ช่วยประสานและดาเนินงานด้านต่างๆของราชวิทยาลัยฯ

*
*
*
*
*
*
*
*

ความต้องการ / ความคาดหวัง
มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการทาวิจัย
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่อยู่
ใน Index Medicus และ impact factor สูง
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสูตินรีเวช
มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทาวิจัยที่เพียงพอ
มีการทาวิจัยที่ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ตรงตามเวลา
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้
ร่วมทาวิจัยสหสาขาและสหสถาบัน (multidisciplinary)
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์

พันธกิจด้านบริการวิชาการ
ตารางที่ 9
หน้า 10 จาก 18

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย
คณะต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพ
สมาคมวิชาชีพทางการแพทย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
สูตินรีแพทย์
ประชาชน
พันธกิจด้านการบริการวิชาชีพ
ตารางที่ 10
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ป่วย
ญาติผู้ป่วย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วย

ความต้องการ / ความคาดหวัง
* อาจารย์ในภาควิชาฯ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ
* อาจารย์ในภาควิชาฯ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันต่าง ๆ
* ภาควิชาฯ สามารถจัดอบรม/ประชุมวิชาการให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์อย่างสม่าเสมอ
* สามารถจัดการประชุมให้ความรู้ทางด้านสูตินรีเวชแก่ประชาชน
* อาจารย์ในภาควิชาฯ เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่
ปรึกษา ในราชวิทยาลัยฯ หน่วยงานราชการ และสมาคมทางสูตินรีเวช
* ได้รับทราบความรู้ทางสูตินรีเวชที่ทันสมัย และ evidence-based
* เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการได้เมื่อต้องการที่พึ่งพิง
* การเข้าถึงบริการวิชาการของภาควิชาฯ
* มีความรู้ที่จะดูแลสุขภาพทางด้านสูตินรีเวชได้ถูกต้อง

*
*
*
*
*

ความต้องการ / ความคาดหวัง
การบริการทางสูตินรีเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย
ประทับใจในการบริการ
การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
ค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
การบริการในระดับตติยภูมิ ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

9. ผู้ส่งมอบหลัก (Suppliers Partners) และ Collaborators ที่สาคัญของภาควิชา และ
บทบาทที่เกี่ยวข้องในพันธกิจต่างๆ และความต้องการ/ความคาดหวังของภาควิชาต่อกลุ่มเหล่านี้
ตารางที่ 11
Supplier
ประเด็นที่
ความต้องการ / ความคาดหวัง
Partners และ
เกี่ยวข้องกับ พันธกิจด้าน บทบาทที่สาคัญ
ของภาควิชา
Collaborators
ภาควิชา
ผู้ส่งมอบ
(suppliers)
ในฐานะเจ้าของ การศึกษา
จัดการเรียนการ # เตรียมความพร้อมของ
ภาควิชาทาง
กระบวนวิชาของ
สอนวิชาพื้นฐาน นักศึกษาแพทย์ในการเรียนต่อ
preclinic
ภาควิชา
ทางการแพทย์
ระดับ clinic มาอย่างดี
# มีการประสานงานระหว่าง
ภาควิชาในระดับ pre- clinic
และ clinic ในส่วนของเนื้อหา
บางอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
หน้า 11 จาก 18

แพทยสภา

เจ้าของ
กระบวนการ
ฝึกอบรม

การศึกษา

โรงพยาบาล
มหาราชนคร
เชียงใหม่

เจ้าของ
กระบวนการ
ฝึกอบรม

การศึกษา
การบริการ
วิชาชีพ

กระทรวง
สาธารณสุข

เจ้าของ
กระบวนการ
ฝึกอบรม

การศึกษา
การบริการ
วิชาการ
การบริการ
วิชาชีพ

พันธมิตร
(Partners)
ศูนย์แพทย์ (หน่วย
สูติกรรม)
โรงพยาบาลลาปาง
และโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุ
เคราะห์
ราชวิทยาลัยสูติฯ

ผู้เรียน
# รับรองกระบวนการฝึกอบรม/
อนุมัติจานวนที่จะฝึกอบรมได้
และจัดสรรตาแหน่งแพทย์ประจา
บ้านและแพทย์ต่อยอดมาอย่าง
เพียงพอ

ผู้อนุมัติและ
รับรองหลักสูตร/
จานวนแพทย์
ประจาบ้านและ
แพทย์ต่อยอดที่
จะมาฝึกอบรมใน
สถาบันต่าง ๆ
ดูแลเรื่องตาแหน่ง # จัดสรรตาแหน่งแพทย์ใช้ทุนมา
แพทย์ใช้ทุน
อย่างเพียงพอ
จัดระบบบริการ # ให้อานาจการตัดสินใจกับ
ภาควิชา
ดูแลเรื่องตาแหน่ง # จัดสรรตาแหน่งสูตินรีแพทย์
สูตินรีแพทย์ที่
อย่างเพียงพอ
จัดสรรให้รพ.ใน # จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยอย่าง
สังกัดกระทรวง เหมาะสม
สาธารณสุข

ในฐานะเจ้าของ การศึกษา
กระบวนวิชาของ
ภาควิชา

ดูแลนักศึกษา
แพทย์ที่เป็น
แพทย์ชนบท

# มีความร่วมมือที่ดีในการร่วม
ผลิตบัณฑิตแพทย์(ร่วมสอน ร่วม
ประเมิน ร่วมพัฒนา)

เจ้าของ
กระบวนการ
ฝึกอบรม

ดูแลเรื่องหลักสูตร
การจัดอบรม
วิชาการ การ
ประเมิน แพทย์
ประจาบ้าน

# มีการจัดอบรมที่เป็นประโยชน์
กับแพทย์ประจาบ้าน และเข้าถึง
แพทย์ประจาบ้านที่อยู่ต่างจังหวัด
เช่น พัฒนาการประชุมโดยใช้
teleconference
# มีการจัดการประเมินแพทย์
ประจาบ้านทีดีและสามารถนา
ข้อมูลกลับมาปรับปรุงได้

การศึกษา

คู่ความร่วมมือ
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(collaborators)
โรงพยาบาลสมทบ

สถาบันวิจัย
สถาบันวิชาการอื่น
ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

เจ้าของ
กระบวนการ
ฝึกอบรม

การศึกษา

ดูแลแพทย์ประจา
บ้าน และ
นักศึกษาแพทย์ปี
6

ทุนการวิจัย
ผลงานการวิจัย

การวิจัย

ดูแล ให้ความรู้
และสนับสนุน
แหล่งทุนในการ
ทาวิจัย

# มีความร่วมมือที่ดีระหว่าง
ภาควิชาฯ กับรพ.สมทบในการ
จัด การเรียนการสอนทั้งด้าน
ทฤษฎี และปฏิบัติอย่างดีแก่
นักศึกษาแพทย์ และ แพทย์
ประจาบ้าน
# มีความร่วมมือที่ดีระหว่าง
สถาบันดังกล่าว ภาควิชาฯ ใน
การสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจน
พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ให้
ก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

10. การแข่งขันในปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ลาดับที่ของการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
พันธกิจด้านการศึกษา
ในปัจจุบันภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่ใกล้เคียงกับคณะแพทยศาสตร์แห่งอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรแพทยศาสตร์ทั้งหมดอยู่
ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์และภาควิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหาก
จะเปรียบเทียบในเฉพาะส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาโดยตรง เช่น กระบวนวิชาหรือเนื้อหาต่างๆ
อาจต้ อ งประเมิ น จากผลการสอบประมวลความรู้ข องแพทยสภา(ศรว.) ในเนื้ อ หาเฉพาะส่ ว นที่
เกี่ย วข้องกับทางสู ติศาสตร์ และนรีเวชกรรม ซึ่งในปัจจุบัน ทางคณะฯ ได้ส่ งต่อมายังภาควิช า แต่
เนื่องจากยังเป็นส่วนที่เปรียบเทียบเฉพาะส่วนของนักศึกษาของเราเองในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในส่วน
นี้แม้ว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกับที่อื่นได้แต่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุง ในขณะ
นี้จึงยังไม่มีข้อมูลในส่วนของการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
ในส่วนของการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงนั้น ที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบการ
สอบเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ที่ขึ้นตรงกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภานั้น แพทย์ใช้ทุนและแพทย์
ประจ าบ้ านของมหาวิทยาลั ยเชีย งใหม่ สามารถสอบวุฒิ บัตรผ่านได้ ร้อยละ 100 แต่ในการ
เปรียบเทียบผลคะแนนสอบระหว่างสถาบัน ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯไม่มีนโยบายที่จะเปิดเผย
ลาดับคะแนนของแพทย์ผู้เข้าสอบ จึงไม่สามารถนามาเปรียบเทียบได้
อย่ างไรก็ตามการเปรี ย บเทียบอีกลั ก ษณะหนึ่งคือดูจากการสมัครเข้าเรียนต่อของแพทย์
ประจาบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาว่าเต็มตามจานวนหรือไม่นั้น แม้ว่าปัจจัยการเลือกจะมี
หลายอย่างแต่ก็อาจจะนามาใช้ประกอบการพิจารณาลาดับการแข่งขันได้ ในรอบปีที่ผ่านมาจานวนผู้ที่
หน้า 13 จาก 18

สมัครเข้าเรีย นต่อเป็ น แพทย์ ผู้ เชี่ย วชาญสาขานี้รวมทั้งแพทย์ต่อยอดที่ภ าควิชามีจานวนมากเกิน
จานวนที่รับได้ทั้งสิ้น
พันธกิจด้านการบริการวิชาชีพและวิชาการ
ในส่วนของการบริการวิชาชีพ กาลังจะจัดการดาเนินการเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กับสถาบันชั้นนาอื่นๆในประเทศ และในระดับสากล โดยใช้เปรียบเทียบผลการรักษารวมทั้งสังเกต
จากการที่อาจารย์ประจาสาขาได้รับเชิญเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริการวิชาการยังไม่ได้มีการ
เปรียบเทียบลาดับกับสถาบันอื่นๆ ในพันธกิจด้านวิชาชีพนี้เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด ผลการดูแล
และรักษาของทางภาควิชาอยู่ในลาดับต้ นๆของประเทศ หลายอย่างถือว่าเป็นผู้ชี้นาระดับชาติและ
นานาชาติเช่น การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย การวินิจฉัยก่อนการฝังตัว การผ่าตัดมะเร็งปาก
มดลูก การให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นต้น
พันธกิจด้านการวิจัย
ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยจานวนมาก และเมื่อเทียบกับภาควิชาฯ อื่น ๆ ในคณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอยู่ในลาดับที่สอง โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ แม้ว่าไม่มีข้อมูลของสถาบันอื่นในคู่เทียบ
ระดับภาควิชาเดียวกันต่างสถาบัน แต่ก็มั่นใจว่าผลลัพธ์ด้านนี้ยังค่อนข้างดี ในอนาคตจะพยายามหา
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆต่อไป ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลการนาเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการประจาปีของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการประชุมใหญ่
ประจาปีของสูตินรีแพทย์ของประเทศไทย ผลงานของภาควิชาจะมีจานวนมากที่สุดในประเทศเมื่อ
เทียบกับสถาบันอื่นๆ เฉพาะการนาเสนอผลงานด้วยวาจา
พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีการเปรียบเทียบ
ปัจจัยหลักที่ทาให้ภาควิชาประสบความสาเร็จ
ภาควิชาฯ มีข้อได้เปรียบในการที่มีบุคลากรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญและความชานาญเฉพาะ
ด้านเป็นจานวนมาก มีการบริหารจัดการโดยอดีตผู้บริหารภาควิชาและคณาจารย์ดีมาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีแหล่งสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งเนื่องจากโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในภูมิภาค จึงต้องรับผู้ป่วยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลรอบ
นอกทั้งหมด จึ งส่ งผลต่อเนื่ องให้ มี แหล่ ง การเรียนรู้ได้แก่ ผู้ ป่ว ยซับซ้อนจานวนมาก และมีความ
หลากหลาย จึงทาให้มีการเรียนรู้ การทาหัตถการและการผ่าตัดต่าง ๆ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน และมีเทคนิคที่ก้าวหน้าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหัตถการด้านการวินิจฉัยก่อนคลอด การ
ผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวช การให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การผ่าตัดผ่านกล้อง
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การผ่าตัดอุ้งเชิงกราน เป็นต้น ทาให้บุคลากรทางการแพทย์ของภาควิชาฯ เป็นที่ยอมรับทั้งระดับใน
ประเทศและระดับนานาชาติ ซึง่ ประเมินได้จากการนาเสนอผลงาน การเป็นวิทยากร การได้รับเลือก
ให้เป็นกรรมการวิชาการในงานประชุมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการนาแนวคิดเรื่องการจัดการใหม่ๆเข้ามาช่วยส่งเสริมเช่นแนวทาง
TQA แม้ว่าจะอยู่ในช่วงแรกๆและเป็นเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจอย่างมาก ทางภาควิชามีอาจารย์ที่
สนใจเรื่องบริ ห ารจั ดการเหล่านี้ อยู่ห ลายท่าน บางท่านได้รับการยอมรับถึงระดับการเป็นผู้ ตรวจ
ประเมินของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทาให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าน่าจะนาพาให้ภาควิชาสู ติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา เชียงใหม่มีความก้าวหน้า อีกทั้งมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัด
การศึกษา(แพทยศาสตรศึกษา)หลายท่าน น่าจะเป็นปัจจัยที่ทาให้ภาควิชาประสบความสาเร็จมาก
ยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกพันธกิจของภาควิชา

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญ
การเปรียบเทียบเพื่อการแข่งขัน ในด้านการเรียนการสอนของภาควิชาสูติ ศาสตร์และนรีเวช
วิทยานั้น จะต้องเปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งอาจพิจารณาจากผลการจัดอันดับในการประเมินศักยภาพในด้านการเรียน
การสอน หรือประเมินจากคะแนนการสอบของนักศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดสอบโดยศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งต้องนามาคัดแยกและวิเคราะห์เฉพาะ
ในส่วนเนื้อหา ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ในขณะนี้จึงยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ส่วนด้าน
บริการวิชาชีพอาจเปรียบเทียบโดยข้อมูลของ UHOSNET ส่วนข้อมูลเปรียบเทียบการวิจัยภาควิชาฯ
เทียบกับภาพรวมคณะฯ ภาพรวมมหาวิทยาลัย และในอนาคตจะหาข้อมูลเปรียบเทียบกับสถาบัน
อื่นๆต่อไป
11. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ต่อความยั่งยืนในแต่ละพันธ
กิจ แสดงในตาราง
ตารางแสดงความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 12
ด้าน
สถานการณ์
 การผลิตบัณฑิต  จ านวนผู้ ป่ ว ยทางสู ติ ก รรม
ทั่วไปลดลง
แพทย์
 การผลิตแพทย์  ประเด็ น ความต้ อ งการของ
ผู้รั บ บริ การที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมี
เฉพาะทาง

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
 กระบวนการเพิ่มพูนทักษะเช่นแหล่งฝึกปฏิบัติ
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การฝึกทักษะ
ฝึกฝนเพิ่มเติม
 กระบวนการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้
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ผลต่อเนื้อหาในการฝึกอบรม
 มีการฟ้องร้อง/ร้องเรียนสูงขึ้น
 จ านวนนั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ พิ่ ม
มากขึ้น
 มีผู้ป่วยปฏิเสธการตรวจรักษา
กับนักศึกษาแพทย์มากขึ้น
 ก า ร ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล เ ป็ น
tertiary care ทาให้ขาดแคลน
ผู้ ป่ ว ยเ ป็ นโ ร คที่ พ บทั่ ว ไ ป
สาหรับใช้ในด้านการเรียนการ
สอนของบัณฑิตแพทย์ แต่มี
ผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนที่ถูกส่ง
มารับการรักษาต่อมากขึ้น
 การวิจัย
 การบริการ

ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย คุณภาพการดูแลที่ดี
และยังสามารถเป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะ
เพิ่มได้ด้วย
 กระบวนการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ให้ทันท่วงที เช่น 2-3 ปีที่แล้วมีผู้สมัครเรียนต่อ
ทางด้า นนี้ น้อ ยมากทั้ งประเทศ แต่ ปั จจุ บั น มี
มากเกินกาลังรับได้ ด้วยปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ใน
ส่วนที่ภาควิชาเกี่ยวข้องและต้องเชื่อมโยงกับ
ภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด
 การปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อตอบสนองกับภาระ
งานด้ า นอื่ น ๆที่ ม ากขึ้ น จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
เพิ่มขึ้น เนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ในคุณภาพที่ดี
ขึ้น
 อาจารย์มีภาระงานหลายด้า น  หาอั ต ราก าลั ง ที่ จ ะช่ ว ยผ่ อนปรนงานบางด้ า น
ท าให้ มี เ วลาส าหรั บ ท าวิ จั ย แก่อาจารย์
น้อย มีผู้ช่วยวิจัยน้อย
 ผู้ ป่ ว ยที่ รั บ การส่ ง ต่ อ มี ค วาม  กระบวนการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้
รุ น แ ร ง ม า ก ขึ้ น แ ล ะ โ ร ค ที่ ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย คุณภาพการดูแลที่ดี
ซับซ้อนมากขึ้น
และยังสามารถเป็นผู้ที่ช่วยให้แพทย์ที่มาเรียนมี
 มีการฟ้องร้อง/ร้องเรียนสูงขึ้น
ทักษะเพิ่มได้ด้วย
 หากระบวนการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเช่ น แหล่ ง ฝึ ก
ปฏิ บั ติ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ฝึ ก ทั ก ษะ ฝึ ก ฝน
เพิ่มเติม รวมทั้งทักษะการตัดสินใจ
 พั ฒ นากลไกการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทั้ ง เชิ ง รั บ
และเชิงรุก วิเคราะห์โดยใช้ RCA และ FMEA
ให้ แ พทย์ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์
ดังกล่าว

ตารางแสดงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 13
ด้าน
 การผลิตบัณฑิตแพทย์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

 มีคณาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในเนื้อหาและใน
กระบวนการถ่ายทอดวิชาความรู้ และ ประสบการณ์แก่นักศึกษาแพทย์
 มีอาจารย์ที่มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาลึกซึ้งหลายท่าน
 มีอาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับการเรียน การสอน ในจานวนมาก
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 การผลิตแพทย์เฉพาะ
ทาง

 ผลงานทางการแพทย์
การบริการวิชาชีพ

 การวิจัย

 มีอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนในวิชาชีพ(หมอ+ครู)อย่าง
เหมาะสม
 มีระบบที่วางไว้อย่างดีและมีกระบวนการปรับปรุงต่อเนื่อง
 มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทักษะ
และ ประสบการณ์ แก่แพทย์หลายท่าน
 จัดให้มีการประชุมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอทั้งในและนอกเวลา
ราชการ
 มีอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนในวิชาชีพ(หมอ+ครู)อย่าง
เหมาะสม
 มีคณาจารย์ที่มีความสามารถซึ่งจะพัฒนาผลงานทางการแพทย์ให้ดียิ่งๆ
ขึ้นได้
 มีคณาจารย์ แพทย์ต่อยอด และ แพทย์ประจาบ้านที่มีความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ
 อาจารย์มีใจรักในการให้บริการทางสาธารณสุขมีความพร้อมของ
บุคลากรในทุกสายวิชาชีพ อุปกรณ์และสถานที่
 มีคณาจารย์ที่สนใจและมีความรู้ในการทาวิจัยอยู่มาก (mentor)
 บรรยากาศการทาวิจัยที่ดีในภาควิชาที่วางรากฐานมานาน
 มีระบบในการส่งเสริมการทาวิจัยในภาควิชามานาน
 มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนหลายแห่ง ได้รับความไว้วางใจจากแหล่งทุน
มาก เช่นมีอาจารย์ที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส 2 รอบ รับทุน สกว.อย่าง
ต่อเนื่อง

12. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
การประเมินผลการดาเนิ นการของภาควิชาฯ นั้นมี 2 ระดับ ระดับเป็นทางการภาควิชาฯ
ได้รับ การตรวจประเมิน ทั้งจากทางมหาวิทยาลั ยและหน่ว ยงานภายนอกปีละครั้ง ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ในส่วนของการดาเนินการด้านการศึกษารวมงานด้านการวิจัย) และตาม
มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ในส่วนของการดาเนินการด้าน
การรักษาพยาบาล ส่วนในระดับที่ทางภาควิชาได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง คือใช้หลักการของ PDCA ตลอดมาในทุกกิจกรรมของภาควิชาช่วงการปรับปรุงมี
วงรอบแตกต่างกันตามความจาเป็นและความเหมาะสม รวมทั้งการใช้กลไกของ empowerment ให้
แต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลกระบวนการปรับปรุงและตัดสินใจยกเว้นในบางกรณีที่ต้อง
น าเข้าปรึ กษาที่ร ะดับ ที่ป ระชุมภาควิช านอกเหนือจากนั้นจะแจ้งการปรับปรุง ที่กาหนดโดยกลุ่ ม
ผู้รับผิดชอบ เช่นการได้ข้อมูลสรุปจากการสัมมนาภาควิชา ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในทุกระดั บ
รวมทั้งการประเมินผลจากนักศึกษาทุกระดับทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งทางภาควิชาฯ
ได้นาผลการประเมินแจ้งให้หน่วยงานและบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายได้รับ
ทราบ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการหลายอย่ างเช่น
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การประชุมกลุ่มดูแลการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเช่นในระดับ postgraduate กลุ่ม
ทีมนาทางคลินิก (clinical lead team: CLT) หรือโดยอาศัยการประชุมภาควิชาฯ และการสัมมนา
ภาควิชาฯ
ในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย มีการดาเนินการติดตามผลลัพธ์และตัวชี้วัดในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องทุก 2-3 เดือน และได้จัดประชุมร่วมกับงานการพยาบาลสูติฯ และการพยาบาลผู้ป่วย
นอกที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาได้แก่ OPD 3 OPD 4 โดยการใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆเช่นการตามรอย
(Tracer method) การทา RCA การทบทวนต่างๆ การพัฒนาและปรับปรุง CPG และมีข้อแนะนาให้
ได้รับการปรับปรุง สาหรับคุณภาพในการดูแลในระดับแพทย์ประจาบ้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
ผู้ป่ ว ยมากที่สุ ด ใช้การทบทวนผู้ป่ ว ยรายวันในตอนเช้าทุกวันราชการ 7.00-8.00 น. ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานทั้ งพัน ธกิจ ด้า นบริ การและการเรีย นการสอนในทุก ระดับ ได้แ ก่แพทย์ประจาบ้า นและ
นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 5 และ 6 ส่วนในภาพรวมเมื่อมีปัญหาจะนาเข้าสู่การทบทวนในที่ประชุม
ภาควิชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงเช่นในรอบหลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ป่วยที่ยังมีคุณภาพการดูแล
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ทางภาควิชาฯได้มีการประชุมและกาหนดให้มีคณะทางานเพื่อพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการดูแลผู้ป่วยในภาพรวมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของภาควิชาด้วย
สาหรับด้านการศึกษา มีการปรับปรุงอยู่หลายระดับ เช่นระดับปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะกลุ่ม
หรือเฉพาะราย ระดับรายปีการศึกษา โดยใช้กระบวนการ feedback จากหลายแหล่งรวมทั้งข้อมูล
จากทางคณะในรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละคนโดยเฉพาะกลุ่มพิเศษ แล้วนาไปสู่การปรับปรุงใน
ระดับกลุ่มอาจารย์ที่ดูแลแต่ละชั้นปี แล้วนามาเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพื่อรับรองและนาไปสู่การ
ปรับปรุงต่อไป
ด้านการวิจัย ในระดับแพทย์ประจาบ้านใช้กระบวนการมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ช่วยดูแลให้คาปรึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่วนในระดับของอาจารย์ใช้กลไกกระตุ้นผ่านหัวหน้า
หน่วยให้ขอรับทุนวิจัยต่างๆซึ่งภาควิชาได้ข้อมูลมาจากทางคณะทั้งแหล่งทุนภายนอกและภายในคณะ
อย่างไรก็ตามในพันธกิจด้านนี้ทางภาควิชาทาได้ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก จึงมีแนวทางที่จะปรับปรุง
ในทิศทางของหัวข้อการทาวิจัยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาที่ตั้งไว้ให้มากขึ้นที่จะต้องมี
การทาวิจัยที่ใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งวิจั ยทางการศึกษาที่พบว่ามีน้อยมาก
เป็นข้อมูลส่วนที่จะนาไปหาทางปรับปรุงต่อไป
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