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คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



สารบัญ



วิสัยทัศน พันธกิจคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2560-2564
นิยามของความเปนเลิศ
ปรัชญาชี้นํา / วัฒนธรรมองคกร / คานิยม
สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency)
ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหลักของคณะ (Strategic Objective : SO)
แผนกลยุทธคณะแพทยศาสตร
1. ดานการเรียนการสอนกอนปริญญา
2. ดานการเรียนการสอนหลังปริญญา
3. ดานวิจัย
4. ดานบริการรักษาพยาบาล

หนา
1
2
3

4
5
7
8
11
17
20

 ภาคผนวก ก : การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ความทาทาย ความไดเปรียบ โอกาสและภาวะคุกคาม 27
 ภาคผนวก 2 : รายนามคณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
43
และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2560 - 2564

วิสัยทัศน คณะแพทยศาสตร
ปงบประมาณ 2560 – 2564
“เปนคณะแพทยศาสตรเพื่อสังคมไทย** ที่เปนเลิศระดับสากล”

พันธกิจ

:
ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทมีี คุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพือนมนุษย์เป็ นกิจทีหนึง
ให้บริการด้านรักษาพยาบาลทีเป็ นเลิศจนถึงระดับเหนือกว่าตติยภูมิ
(Super tertiary care) ***ด้วยจิตวิญญาณ โดยคํานึงถึงศักดิศรีแห่งความ
เป็ นมนุษย์
สร้างงานวิจัยทีมีคุณภาพระดับนานาชาติ บนพืนฐานวัฒนธรรมการวิจัย
และนวัตกรรม

ให้บริการวิชาการ ทีตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และ
เชือมโยงสู่เครือข่ายสากล
---------------------------------------------------------------* วิสยั ทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2560-2564 รับรองจากการสัมมนาคณะกรรมการประจําคณะ วันที่ 16 – 17
ธันวาคม 2559 ณ บานหนาเกาะ บลิสฟูล รีสอรท จังหวัดพัทลุง
** นิยามคําวา “เพื่อสังคมไทย” หมายถึง “การทํางานตามพันธกิจ เพื่อมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชนและสังคม”
*** “ระดับเหนือกวาตติยภูมิ (Super tertiary care)” หมายถึง มีขีดความสามารถในการใหบริการและมีความพรอมในการรักษาสูงสุด มีการ
พัฒนาศักยภาพใหมีความสามารถบริการตรวจวินิจฉัย คนหา คัดกรอง วางแผนการบําบัดรักษาผูปว ย ในระดับที่ซับซอนสูงกวาระดับตติยภูมิ โดยทีม
แพทยผูเชี่ยวชาญ และเปนผูนําเทคโนโลยีทางการแพทยที่เหมาะสม สามารถถายทอดใหหนวยงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

1 - ยุทธศาสตร์คณะแพทย์ฯ -

-

นิยามของความเป็ นเลิศ :
ด้าน

นิยามของความเป็ นเลิศ

ด้านการเรียนการสอน
(Undergraduate)

•
•
•

การจัดการศึกษาทีผ่านมาตรฐานระดับ
WFME *
AUN QA > 4 **
EdPEx > 300

ด้านการเรียนการสอน
(Postgraduate)

•
•
•

การจัดการศึกษาทีผ่านมาตรฐานระดับ
WFME ***
AUN QA > 4 **
EdPEx > 300

ด้านบริการ
รักษาพยาบาล
ด้านวิจัย
ด้านบริหารจัดการ

- ผลการรักษาพยาบาล ได้ผลดีในระดับ TOP Quartile ของสหรัฐอเมริกา/ ยุโรป
- ความผูกพันของผูร้ บั บริการ > 90%
QS Word University Ranking (medicine) <300
คณะแพทย์ได้รบั รางวัล TQA >

คะแนน ภายในปี

---------------------------------------------* WFME : เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
** AUN QA > 4 Overall verdict : สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวช
ศาสตร์ , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (Master of Science Program in Health Sciences)
*** WFME (Postgraduate Medical Education) : สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (24 สาขา)
, ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา , ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ , ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์,
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (Doctor of Philosophy Program in Health Sciences)

2 - ยุทธศาสตร์คณะแพทย์ฯ -

-

ปรัชญาชี้นํา “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”
วัฒนธรรมองคกร :
มุ่งเน้นคุณภาพ
ยอมรับการประเมิน
พร้อมรับการเปลียนแปลง

คานิยม : 7 คานิยม : STEM CQI
S = (Safety) จิตสํานึกด้านความเสียงและความปลอดภัย
T = (Team) ทํางานเป็ นทีม
E = (Evidence base) การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ค่านิยม
STEM
CQI

M = (Moral) ยึดหลักคุณธรรม /ธรรมาภิบาล
C = (Care) มุง่ เน้นผูร้ บั บริการ
Q = (Quality) มุง่ เน้นคุณภาพ
I = (Innovation) นวัตกรรม / ความคิดสร้างสรรค์ Creativity

3 - ยุทธศาสตร์คณะแพทย์ฯ -

-

สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency)
1. PBL
• Problem Based Learning
2. Research and Innovation Support System
• มีระบบส่งเสริมให้เกิดงานวิจยั และนวัตกรรม
3. Super tertiary care
• มีความสามารถในการรักษาโรคยากและซับซ้อน
4. In House – HIS (Hospital Information System)
• ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทีพัฒนาด้วยตนเอง

4 - ยุทธศาสตร์คณะแพทย์ฯ -

-

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)
ด้าน

ภาพรวมคณะ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC)
องค์กร SC1 สถานการณ์การเปลียนแปลงทีรวดเร็ว ด้าน
สุขภาพ เทคโนโลยีการรักษาพยาบาล การเรียน
การสอน การวิจยั และด้านสังคม ทีซับซ้อน
หลากหลายและเพิมขึน (สถานการณ์ความไม่สงบ
โรคอุบตั ิใหม่ และ สังคม online)
SC2 ประสิทธิภาพของการจัดระบบงาน การเรียน
การสอน วิจยั และการรักษาพยาบาลทีเป็ นสากล
ภายใต้ขอ้ จํากัดของการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล

ปฎิบัติ
การ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)
SA2 มีบคุ ลากรทีมีสมรรถนะสูง มีศกั ยภาพ และมีความ
เชียวชาญในวิชาชีพสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที
เกียวข้อง ครอบคลุม
(เป็ นบุคลากรทีปรับเปลียนรวดเร็ว)

SA2 มีบคุ ลากรทีมีสมรรถนะสูง มีศกั ยภาพ และมีความ
เชียวชาญในวิชาชีพสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที
เกียวข้อง ครอบคลุม
SA3 มีระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที
สนับสนุนการรักษา ครอบคลุมทุกสาขา
SA8 การบริหารจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
SC3 ระบบเครือข่ายทังในและนอกประเทศที
SA1 มี MOU กับองค์กรต่างๆทังในและนอกประเทศ ที
สนับสนุนการเรียนการสอน วิจยั และการ
สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน วิจยั และบริการ
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
SA2 มีบคุ ลากรทีมีสมรรถนะสูง มีศกั ยภาพ และมีความ
เชียวชาญในวิชาชีพสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที
เกียวข้อง ครอบคลุม
SC4 โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลกระทรวง SA2 มีบคุ ลากรทีมีสมรรถนะสูง มีศกั ยภาพ และมีความ
สาธารณสุข มีศกั ยภาพการแข่งขันด้านการเรียน
เชียวชาญในวิชาชีพสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที
การสอน การรักษาพยาบาล วิจยั และนวัตกรรม
เกียวข้อง ครอบคลุม
เพิมขึน
SA3 มีระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที
สนับสนุนการรักษา ครอบคลุมทุกสาขา
SC5 เทคโนโลยีและเวชภัณฑ์ดา้ นการรักษามีการ SA3 มีระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที
เปลียนแปลงทีรวดเร็วและมีราคาแพง(ตัวอย่าง
สนับสนุนการรักษา ครอบคลุมทุกสาขา
Action plan : การส่งเสริมการวิจยั เทคโนโลยีและ SA8 การบริหารจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ยาราคาแพง)
SC6 การปรับตัวต่อการดําเนินพันธกิจภายใต้
SA9 ความคล่องตัวและยืดหยุ่นทางการเงิน (กองทุน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มูลนิธิ / กองทุนประกันสังคม / กองทุนวิจยั ) กองทุน
ลงทุนของมหาวิทยาลัย ( SC นียังไม่ชดั เจน เนืองจาก
ระเบียบของมหาวิทยาลัยยังไม่ออก)
5 - ยุทธศาสตร์คณะแพทย์ฯ -

-

ด้าน

ภาพรวมคณะ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC)
SC7 พันธกิจทัง 3 ด้าน ตอบสนองต่อความ
ต้องการและคาดหวังของชุมขนและสังคม ซึง
ต้องการคุณภาพและมาตรฐานสูงขึน

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)
SA2 มีบคุ ลากรทีมีสมรรถนะสูง มีศกั ยภาพ และมีความ
เชียวชาญในวิชาชีพสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที
เกียวข้อง ครอบคลุม
SA11 มีการปลูกฝั งการทํางานด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกพันธกิจ
SA10 ผูป้ ่ วยมีความเชือมันและศรัทธาต่อการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
SA12 มีระบบงานทีเป็ นมาตรฐานสากลในบางระบบ : EC
/Lab
SC8 ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล :
SA5 มีหน่วยงานวิจยั เป็ นทียอมรับระดับประเทศ และ
TQA / A-HA
นานาชาติ เช่น ระบาดวิทยา หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์
SA6 มีระบบบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรม
SA4 มีหน่วยงานด้านบริการทีเข้มแข็งในระดับนานาชาติ
SC9 การบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอน วิจยั SA7 มีระบบ HIS ทีพัฒนาเอง มีความยืดหยุ่น สนับสนุน
และนวัตกรรม โดยใช้พนั ธกิจการรักษาพยาบาล
การเรียนการสอน วิจยั และบริการ รวมทังระบบสนับสนุน
เป็ นฐาน
อืนๆ
SA10 ผูป้ ่ วยมีความเชือมันและศรัทธาต่อการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
SC10 การปลูกฝั งการทํางานด้วยการบูรณาการมิติ SA11 มีการปลูกฝั งการทํางานด้านคุณภาพ ความ
คุณภาพและความปลอดภัย และความรับผิดชอบ ปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกพันธกิจ
ต่อสังคม ในระบบการเรียนการสอนและการฝี ก
อบรม (เป็ น 1 ในการบูรณาการพันธกิจในข้อ SC4)
บุคลาก SC11 การบริหารอัตรากําลังและขีดความสามารถ SA2 มีบคุ ลากรทีมีสมรรถนะสูง มีศกั ยภาพ และมีความ
ร
เพือรองรับการขยายตัวและระบบงานใหม่ใน
เชียวชาญในวิชาชีพของแพทย์ ครบถ้วน ครอบคลุม
อนาคต
SA9 ความคล่องตัวและยืดหยุ่นทางการเงิน (กองทุน
มูลนิธิ / กองทุนประกันสังคม / กองทุนวิจยั ) กองทุน
ลงทุนของมหาวิทยาลัย
สังคม SC12 ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู ้ SA5 มีหน่วยงานวิจยั เป็ นทียอมรับระดับประเทศ และ
ด้านการแพทย์ เพือตอบสนองและชีนําการ
นานาชาติ เช่น ระบาดวิทยา หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์
แก้ปัญหาด้านสุขภาพ
SC13 การอนุรกั ษ์พลังงานและสิงแวดล้อม
SA11 มีการปลูกฝั งการทํางานด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกพันธกิจ
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การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Objective : SO)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ไปสูก่ ารเป็ นคณะแพทย์ชนนํ
ั าทีได้รบั การยอมรับ

: Internationalization

ในระดับนานาชาติ

(global recognition)

2. นําองค์ความรูด้ า้ นการเรียนการสอน การวิจยั บริการรักษาพยาบาล มาปรับใช้ใน
สภาพความต้องการและปั ญหาทีแท้จริงของสังคมและชุมชน

: Social (หรือเลือก Societal)
responsibility

3. เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ทันต่อการเปลียนแปลง

: Efficiency / Effectiveness and
resources allocation

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบ

: Networking and collaboration

ความร่วมมือ ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ
5. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
รักษาพยาบาล สูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล

: Excellence /Standard and
quality management
: Financial Sustainability

6. สร้างความยังยืนทางการเงิน โดยเพิมช่องทางในการแสวงหารายได้
และกํากับดูแลวินยั ทางการเงิน
7. เพิมขีดความสามารถขององค์กรไปสูก่ ารเป็ นองค์กรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

: SMART & Innovation faculty
(digital and electronic)

8. สนับสนุนการเติบโตทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของบุคลากร

: Environmental concern , Healthy

(สุขภาพดี มีความสุข)

and Happy faculty
(มติจากทีประชุมผูบ้ ริหาร(กลุม่ ย่อย) วันที 9 มี.ค.60)
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ด้านการเรียนการสอน
(Undergraduate)
วิสัยทัศน เปนคณะแพทยศาสตรเพื่อสังคมไทยที่เปนเลิศระดับสากล
พันธกิจ ผลิตและพัฒนาแพทย บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
 แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ด้านการเรียนการสอนก่อนปริญญา

(ปรับปรุงกลยุทธ มี.ค.63)

Strategic Objectives
Strategic Plan
KPI
1. ผลิตแพทยที่มสี มรรถนะในระดับสากล (ตามวิสัยทัศน 1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
1. บัณฑิตแพทยทุกคนผานการประเมิน
Internationalization)
1.1 ทบทวนและพัฒนาผลลัพธและกระบวนการในหลักสูตร
ความรูความสามารถเพื่อรับใบประกอบ
1.1 มีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานผู
ใหครอบคลุมเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทุกปการศึกษา
วิชาชีพเวชกรรม
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและตาม
1.2 ทบทวนและพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และ 2. บัณฑิตแพทยมีความสามารถที่จะทํางาน
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ผลลัพธเชิงสมรรถนะของนักศึกษาในทุกชวงชั้นป ทุกป
หรือศึกษาตอและใชชีวิตในสังคมโลกไดดี
สาขาวิชาแพทยศาสตร
การศึกษา
3. จํานวนนักศึกษา outbound และ
1.2 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนน
1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุกที่เอื้อตอการ
inbound มากขึ้น
ทักษะดานการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของนักศึกษาในทุกสมรรถนะ
ทักษะการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
1.4 พัฒนาการวัดและประเมินผลใหเอื้อตอการพัฒนาการ
Digital Literacy
เรียนรูของนักศึกษาในทุกสมรรถนะ
1.5 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก การประเมินและการใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อการพัฒนานักศึกษา
1.6 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน
ตางประเทศ
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Strategic Objectives
2. ผลิตแพทยที่ตรงตามความตองการของสังคมไทยใน
ทุกภาคสวน (ตามวิสัยทัศนเพื่อสังคมไทย)

Strategic Plan
1. พัฒนาหลักสูตรและแผนการศึกษาในหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคมในทุกภาคสวน
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย ยืดหยุนที่เสริมสรางศักยภาพหลายดาน (Multipotential) ของบัณฑิต
3. จัดโอกาสในการศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง (Work
integrated learning) ในทุกภาคสวนของระบบสุขภาพ

1.
2.
3.
4.

3. ผลิตแพทยที่มีสมรรถนะในการแสวงหาความรูอยาง 1. จัดและพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะใน
ตอเนื่องและมีความพรอมในการศึกษาและฝกอบรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการคนควา แสวงหา และ
ในระดับที่สูงขึ้น (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเมินคาความรูใหนักศึกษาทุกคน
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย)
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยเฉพาะ
PBL ที่สรางโอกาสในการแสวงหา คิดวิเคราะหประเมิน และ
ประยุกตใชความรูอยางมีประสิทธิภาพของนักศึกษา

1.

4. เปนหลักสูตรที่สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา (ตามทิศทางของคณะและมหาวิทยาลัย)

1.

1. สนับสนุนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาและการวิจัยการศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ โดยมุงเนน
Technology-based Education, Digital Learning และ
Simulated Education
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2.

KPI
ความสอดคลองของผลลัพธในหลักสูตรกับ
ความตองการของสังคม
ผลการประเมินบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตอยู
ในเกณฑดี
ผลการประเมินการทํางานของบัณฑิตจาก
นายจางและผูรวมงานอยูในเกณฑดี
มี Work integrated learning ในทุกชวง
ชั้นป ครอบคลุมภาระงานทั้งการดูแล
รักษาผูปวย การสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค การวิจัย และการบริหาร
จัดการตางๆ ในระบบบริการสุขภาพทั้งใน
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิรวมถึง
การปฏิบัติงานในชุมชนและครอบคลุมงาน
เวชปฏิบัติ
ผลประเมินสมรรถนะการคนควา แสวงหา
และประเมินคาความรูของบัณฑิตอยูใน
เกณฑดี
ผลประเมินสมรรถนะบัณฑิตที่ศึกษาตอใน
ระดับการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา
ตาง ๆ แสดงวาบัณฑิตมีความพรอมใน
การศึกษาตอ
มีผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาและ
การวิจัยการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพที่ตีพิมพหรือนําเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศและตางประเทศ
จํานวนไมต่ํากวา 10 เรื่องตอป

Strategic Objectives
5. มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (ตามวัฒนธรรมและคานิยมของคณะ
แพทยศาสตร)
6. หลักสูตรไดรับการรับรองคุณภาพในระดับสากล
(ตามวิสัยทัศน Internationalization)

Strategic Plan
1. พัฒนาผลลัพธและกระบวนการของหลักสูตรตามกรอบการ
บริหารจัดการ TQA
1. พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามแนวทางของ
WFME อยางตอเนื่อง
2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอื่น ๆ ตาม
แนวทางของ AUN-QA อยางตอเนื่อง
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KPI
2. มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาไมนอยกวา 5
เรื่องตอป
1. EdPEx 376 (Early improvement) หรือ
TQC ในป 2563
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตผานการ
รับรองของ IMEAc อยางตอเนื่อง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอื่น ๆ
ไดรับการรับรองตามเกณฑ AUN-QA อยาง
ตอเนื่อง

ด้านการเรียนการสอน
(Postgraduate)
 แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ด้านการเรียนการสอนหลังปริญญา
Strategic objective
1. พัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์ไปสู่การ
เป็ นคณะแพทย์ชันนํา
ทีได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ :
Internationalization

SO ย่อย
1.พัฒนาหลักสูตรทีมุง่ เน้นความ
แตกต่างและให้เป็ นทียอมรับของ
นานาชาติ (หลักสูตรระยะสัน ยาว
วิชาชีพ โทเอก)

Action Plan

KPIs

1.พัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติ
1.1สร้างอาจารย์ทีมีหน้าทีจําเพาะ (บูรณาการกับ
แผนพัฒนาอาจารย์) เพือรองรับหลักสูตรของภาควิชา
1.1.1 พัฒนาและปรับปรุ งการทํางานของอาจารย์ให้มี
ความจําเพาะและตอบสนองชัดเจน
1.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทาํ งานร่วมกับต่างชาติเพือ
สร้างความสัมพันธ์ทีดีและเครือข่าย
1.2 ผลักดันให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็ นหลักสูตร
นานาชาติหรือรับชาวต่างชาติ

1. จํานวนหลักสูตรทีเปิ ด ฝึ กอบรมระดับนานาชาติ ทังระยะสัน
และระยะยาวหรือรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรเปิ ดใหม่ : หลักสูตร
รับจริง/จํานวนภาควิชา)
1.1 จํานวนหลักสูตรใหม่ทีเปิ ด ฝึ กอบรมระดับนานาชาติ
1.2 จํานวนหลักสูตรทีเปิ ดรับชาวต่างชาติ (นับเป็ น ป.โท-เอก
หรือไม่?)
1.3 จํานวนภาควิชา/หน่วยงานทีเปิ ดรับชาวต่างชาติ
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Strategic objective

SO ย่อย

Action Plan

KPIs

2.บัณฑิตสามารถทํางานในระดับนานาชาติ
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลียนแพทย์ใช้
ทุน/แพทย์ประจําบ้านไป elective ต่างประเทศ

2. จํานวนภาควิชา/นักศึกษาทีมีการแลกเปลียนแพทย์ใช้ทนุ /
แพทย์ประจําบ้านไป elective ต่างประเทศ (in bound / out
bound) (นิยาม : รวมถึงการทํากิจกรรมร่วมกัน)
2.1 จํานวนภาควิชาทีมีการแลกเปลียน
- in bound
- out bound
2.2 จํานวนนักศึกษาทีมีการแลกเปลียน
- in bound

2.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน

- out bound
3. ร้อยละของภาควิชาทีใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมทางวิชาการ
หรือการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 ครัง/เดือน

3. มีทกั ษะในการทําวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพและเรียนรู ด้ ว้ ย
ตนเองอย่างสมําเสมอ
3.1 สนับสนุนแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/
4. ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow/นศ.ป.โท/
นศ.ป.โท/เอกนําเสนอผลงานวิจยั ทังในและต่างประเทศ เอกทีนําเสนอผลงานวิจยั (จํานวนแพทย์ทีนําเสนอผลงานวิจยั /
นศ.ปี สดุ ท้ายทังหมด)
4.1 ระดับคณะ
4.2 ระดับชาติ
4.3 ระดับนานาชาติ
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Strategic objective

SO ย่อย

Action Plan

KPIs
5. ร้อยละของสารนิพนธ์+วิทยานิพนธ์ทีเป็ นภาษาอังกฤษ (สาร
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ทีเป็ นภาษาอังกฤษ/สารนิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์ทงหมด)
ั

3.2 สนับสนุนแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow/
นศ.ป.โท/เอกตีพิมพ์ผลงานวิจยั

5.1 ร้อยละของสารนิพนธ์ทีเป็ นภาษาอังกฤษ
5.2 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ทีเป็ นภาษาอังกฤษ
6. ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow/นศ.ป.โท/
เอกทีได้รบั การตีพิมพ์ หลังจบภายใน 2 ปี
6.1 ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow ที
ได้รบั การตีพิมพ์ หลังจบภายใน 2 ปี
6.2 ร้อยละของ นศ.ป.โท/เอกทีได้รบั การตีพิมพ์ หลังจบ
ภายใน 2 ปี
6.3 ร้อยละของผลงานทีได้รบั การตีพิมพ์ (นับจํานวนผลงาน
ตีพิมพ์ ณ ปี นนั ๆเทียบกับจํานวนนักศึกษาทีจบ)

2. เรียนรู้ความ
ต้องการของสังคม
และชุมชน มา
ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาและนํา
ความรู้กลับไปใช้เพือ
สังคม

1. กําหนดให้มีการนํา Evidence Based Medicine มา 1. ร้อยละของภาควิชาทีมีการนํา CPG มาใช้ในกิจกรรมการ
ปฏิบตั ิจริงในภาควิชา
เรียนการสอน (deployment) ปี ละ 4 ครัง (วัดเฉพาะภาควิชาทีมี
CPG ทังหมด )
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Strategic objective

3. เพิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ทันต่อการเปลียน แปลง และเกิด
Productivity อย่าง
สูงสุด : Efficiency /
Effectiveness and
resources allocation
4. สร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย และ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือ ร่วมกัน
อย่างเต็มศักยภาพ :
Networking and
collaboration

SO ย่อย

Action Plan

KPIs

2. จัดให้มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพือสังคม (โดย
เชือมโยงกับ Core Competency และความเชียวชาญ
ทางวิชาชีพ เน้นทังชุมชนทางวิชาการ และชุมชนทาง
ภูมิศาสตร์) (ส่งต่อภาควิชา)

2. ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้านทีได้ทาํ งาน
ช่วยเหลือสังคม ( ตย. อาสาสอน CPR )

3. จัดให้แพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้านมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมคุณภาพของภาควิชา

3. ร้อยละของภาควิชาทีจัดให้พชท/พจบ.มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
คุณภาพ

3. สร้างความตระหนัก / พัฒนาแพทย์
ใช้ทนุ +แพทย์ประจําบ้าน ให้ตระหนัก
เรือง cost effectiveness (ไม่ over
production)

1. จัดกิจกรรมให้กบั แพทย์ใช้ทนุ +แพทย์ประจําบ้าน
เรือง cost effectiveness

1. จํานวนกิจกรรมทีจัดให้กบั แพทย์ใช้ทนุ +แพทย์ประจําบ้าน
เรือง cost effectiveness ปี ละ........ครัง/เรือง

4.พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการ
ฝึ กอบรมกับโรงพยาบาลสมทบ

1.ส่งเสริมด้านวิชาการ
1.1 ระบบ teleconference

ภาควิชาทีสามารถจัดกิจกรรม teleconfernce (รองฯ PG ขอ
นาํ ไปหารือในทีมอีกครัง)

1.2 ส่งเสริมระบบช่วยสอนผ่าตัด
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Strategic objective

SO ย่อย

5. ยกระดับมาตรฐาน 4.ผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ภาพคุณธรรม
และคุณภาพการ
และจริยธรรม สอดคล้อง กับความ
จัดการเรียนการสอน ต้องการของสังคมในศตวรรษที 21
การวิจัย และการ
บริการรักษาพยาบาล
สู่ความเป็ นเลิศในทุก
ระดับ : Excellence /
Standard and quality
management

6. สร้างความมันคง
และยังยืนทางการเงิน
: Financial
Sustainability
7. เพิมขีด
5.พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการ
ความสามารถของ
สอนทีใช้ digital ในทุกรู ปแบบและการ
องค์กรไปสู่การเป็ น สือสาร
องค์กรด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

Action Plan

KPIs

1.ปรับปรุ งหลักสูตร ให้มีความหลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมทังระดับวิชาชีพและนานาชาติ
(โทและ เอก)
1.1 บูรณาการหลักสูตรวิชาชีพให้ผสมผสานกับ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสูง

2. จัดอบรมเทคนิคการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะการ
สือสารและการเจรจาไกล่เกลีย

1. ร้อยละของแพทย์ทีอยู่ใน 2 หลักสูตร จบการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีหลักสูตรกําหนดทัง 2 หลักสูตร
2.คะแนนความพึงพอใจของแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/
Fellow ต่อการจัดการเรียนการสอน
3. จํานวนแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้านทีสอบวุฒิบตั รผ่าน
4. คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต(แพทย์ทีจบวุฒิบตั ร/ป.
โท-เอก)
จํานวนข้อร้องเรียน (รองฯ PG ขอนําไปหารือในทีมอีกครัง)

3. ภาควิชากําหนดให้แพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/
Fellow มีบทบาทเป็ นผูช้ ่วยสอนและมีการประเมินการ
ถ่ายทอดความรู ้

คะแนนประเมินจากนักศึกษาแพทย์ (รองฯ PG ขอนําไปหารือใน
ทีมอีกครัง)

1. สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรร่วมสอนสําหรับ
ชาวต่างชาติ
2. สนับสนุนการจัด workshop และจัดหลักสูตรอบรม
ระยะสัน
1. พัฒนาสือการเรียนการสอนแบบ electronic /online

1.จํานวนภาควิชาทีรับ นศ.ชาวต่างชาติเข้าฝึ กอบรม(รวม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้วยหรือไม่)
2. จํานวน workshop/หลักสูตรอบรมระยะสัน
1. จํานวนรายวิชาทีมีสือการเรียนการสอนแบบ electronic
2. สัดส่วนของหลักสูตรทีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active
learning

2. จัดระบบการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบ online 3. มีระบบการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบ online ภายในปี
การศึกษา....
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Strategic objective
สมัยใหม่ : SMART
and Innovation
faculty (เช่น digital
and electronic)
8. สนับสนุนการ
เติบโตทีเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร (สุขภาพดี
มีความสุข) :
Environmental
concern (Green
Health and Happy
faculty)

SO ย่อย

Action Plan

KPIs

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีวิธีการสอนและสร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอนใหม่

4. จํานวนอาจารย์ทีมีวิธีการสอนและสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนใหม่ ปี ละ .........
5. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ปี ละ .......

1. จัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือให้แพทย์ใช้ทนุ /
แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/นศ.ป.โท/เอกใช้ชีวิตขณะ
ฝึ กอบรมอย่างมีความสุข
1.1 จัดให้มีระบบทีปรึกษากลาง และพัฒนาช่อง
ทางการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ

1. ร้อยละของความพึงพอใจของ พชท./พจบ.
2. ร้อยละของความไม่พงึ พอใจของ พชท./พจบ.
3. ร้อยละของความผูกพันของ พชท./พจบ.
4. จํานวน แพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/นศ.ป.โท/เอก
ทีมาขอรับคําแนะนําปรึกษา
5. ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/นศ.ป.โท/
เอกทีลาออกก่อนจบการฝึ กอบรม
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 แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ด้านวิจัย
Strategic objective
. พัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์ไปสู่การเป็ น
คณะแพทย์ชนนํ
ั าทีได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ :
Internationalization

SO ย่อย
1. พัฒนาศักยภาพการวิจยั ของ
อาจารย์
2. เพิม visibility ในเวทีนานาชาติ
เพือให้เกิด recognition and
reputation

. นําองค์ความรู้ด้านการ 3 ส่งเสริมงานวิจยั ทีมีของโจทย์วิจยั
เรียนการสอน การวิจัย
มาจากปั ญหาจริงของชุมชน/สังคม
บริการรักษาพยาบาล มาปรับ
ใช้ในสภาพความต้องการและ
ปั ญหาทีแท้จริงของสังคมและ
ชุมชน : Social (หรือเลือก
Societal) responsibility

ด้านวิจัย
(Research)
Strategic / Action plans
1 สนับสนุนการเรียน PhD ทังในและต่างประเทศ
1. พัฒนาโครงการวิจยั ร่วมกับสถาบันทีมีชือเสียง
ระดับนานาชาติ
2. พัฒนาโครงการวิจยั เพือขอรับทุนจากต่างประเทศ

KPI
1. จํานวนผลงานตีพิมพ์นานาชาติ/อาจารย์ประจําและ
นักวิจยั
2. จํานวนการอ้างอิงต่อบทความ (citation)
3. จํานวนโครงการวิจยั ทีได้รบั ทุนต่างประเทศ
4. มูลค่าทุนจากต่างประเทศ
5. จํานวน visiting scholar
6. จํานวนนวัตกรรมทีได้รบั รางวัลระดับนานาชาติ

3. สนับสนุน international visiting scholar
4. สนับสนุนการส่งผลงานนวัตกรรมประกวด
ต่างประเทศ (ส่งเสริม reputation)
5. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ทัง Host +
7. จํานวนครัง ของการจัดประชุมวิชาการระดับ
ร่วม)
นานาชาติ
1. ส่งเสริมงานวิจยั และนวัตกรรมในพืนทีโดยชุมชนมี 1. ผลงานวิจยั /นวัตกรรมทีนําไปใช้แก้ปัญหา หรือใช้
ส่วนร่วม เช่น aging, accident, Occupational
ประโยชน์ได้จริง
medicine, ฯลฯ
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Strategic objective
. เพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ทันต่อการ
เปลียนแปลง : Efficiency /
Effectiveness and resources
allocation
. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
กรอบความร่วมมือ ร่วมกัน
อย่างเต็มศักยภาพ :
Networking and collaboration
. ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
รักษาพยาบาล สู่ความเป็ น
เลิศในระดับสากล :
Excellence /Standard and
quality management
. สร้างความยังยืนทาง
การเงิน โดยเพิมช่องทางใน
การแสวงหารายได้ และ
กํากับดูแลวินัยทางการเงิน :
Financial Sustainability

SO ย่อย
4 พัฒนาระบบการให้ทนุ และระบบ
ติดตามทีมีประสิทธิภาพ
5 ใช้ resource ร่วม (คน/
equipment) ร่วม

Strategic / Action plans
1. ปรับปรุ งระบบการให้ทนุ สนับสนุนและการ
ติดตามผลงาน ให้มีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบผูช้ ่วยวิจยั ให้มปี ระสิทธิภาพ

6 ขยายขอบข่ายด้านวิจยั /นวัตกรรม 1. พัฒนาโครงการวิจยั ร่วมอย่างน้อย 1โครงการ/1
ใน MOU
international MOU or network
2, ส่งเสริมให้เกิด Research target ทีโดดเด่น เพือ
เป็ น area ในการร่วมมือกับต่างประเทศ
7 พัฒนาจริยธรรมการวิจยั ขันสูง

KPI
1. ร้อยละของโครงการวิจยั ทีขอทุนและได้ผลงาน
ภายใน 2 ปี หลังเสร็จสินโครงการ

1. จํานวน MOU ทีมี active research/academic
activity เช่น joint conference
2. จํานวน joint research project

1. พัฒนาระบบ research integrity

1. SIDCER-FERCAP (รับการประเมินและผ่านการ
ประเมิน ปี 2557 และจะต่ออายุในปี 2560)

8 พัฒนาคุณภาพโดยใช้หลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจยั

1. ส่งเสริมงานวิจยั ของ PCT /R2R2R

2. ผลงานวิจยั จาก PCT

9 เพิมรายได้จากงานวิจยั

1. Self-financed CRC

1. รายได้จาก overhead

2. ส่งเสริมการหาทุนวิจยั จากภายนอก

2. จํานวนทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย (ทังในและ
ต่างประเทศ)(ไม่รวมบริษัทยา)
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Strategic objective
. เพิมขีดความสามารถ
ขององค์กรไปสู่การเป็ น
องค์กรด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ :
SMART Innovation faculty
(digital and electronic)

SO ย่อย
10 ส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม

11. พัฒนาระบบ RMIS

Strategic / Action plans
1. ส่งเสริมงานนวัตกรรมให้ได้รบั การจดสิทธิบตั ร
และนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์
. พัฒนาระบบ RMIS สู่ paperless EC/Funding
ส่งเสริมงานนวัตกรรมจากงานประจํา
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KPI
1. จํานวนนวัตกรรมทีได้รบั สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
2. จํานวนของสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ทีนําไปใช้ในเชิง
พาณิชย์

ด้านบริการรักษาพยาบาล
(Hospital)
 แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ด้านบริการรักษาพยาบาล ปี
Strategic objective
1. พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ไปสูก่ ารเป็ น
คณะแพทย์ชนนํ
ั าทีได้รบั การยอมรับในระดับ
นานาชาติ : Internationalization

2. นําองค์ความรูด้ า้ นการเรียนการสอน การ
วิจยั บริการรักษาพยาบาล มาปรับใช้ในสภาพ
ความต้องการและปั ญหาทีแท้จริงของสังคม
และชุมชน : Social (หรือเลือก Societal)
responsibility

KPI

Action Plan
1. สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรระยะสันในการศึกษาดูงาน โรคยากและ
ซับซ้อนในระดับนานาชาติ
(นิยาม : ผูเ้ ข้าร่วมเป็ นชาวต่างชาติ )

- จํานวนครัง/โครงการ
- จํานวนคน

2.สนับสนุนการจัดอบรม/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการ
เผยแพร่ความรู ด้ า้ นการรักษาพยาบาลสูส่ ากล
3.สนับสนุนส่งเสริม Excellence center ในการพัฒนาวิธีการรักษา
และเทคโนโลยีใหม่ๆทีก้าวทันโลก

- จํานวนครัง/โครงการ
- จํานวนคน
จํานวนวิธีการรักษาหรือเทคโนโลยีใหม่ทีเกิดขึน

4. การใช้ core competency ของ โรงพยาบาลในการสนับสนุนหรือ
แก้ไขปั ญหา และชีนําปั ญหาทางสาธารณสุขของชุมชนภาคใต้
ก.1 ชุมชนโรคยาก : มะเร็งเต้านม /มะเร็งลําใส้ใหญ่ /มะเร็งกล่อง
เสียง/ New born/โรคอ้วน/อัตราการตายของมารดา (Maternal
Mortality) / โรคอุบตั ใิ หม่
ก.2 ชุมชนโรงพยาบาล : HACC / Palliative / สพฉ. /อาชีวอนามัย
ก.3 ชุมชนทางภูมิศาสตร์ : นําท่วม / มลพิษทางอากาศ

- ร้อยละของจํานวนโครงการทียังมีกิจกรรมต่อเนือง
- จํานวนโครงการใหม่ / จํานวนโครงการทังหมด
- จํานวนบุคลากรของ รพ. ทีเข้าร่วมเครือข่าย
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Strategic objective

KPI

Action Plan

3. เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5. เพิมประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล
+ อัตราการตายทีลดลง ...%
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ทันต่อการเปลียนแปลง : + อัตราการตายทีลดลง (อัตราตายภาพรวม / CMI)
+ ลดเวลานอน รพ. ...วัน
Efficiency / Effectiveness and resources
+ ลดเวลานอน รพ.
+ ค่าเฉลียต่อการรักษาพยาบาลต่อโรคทีเป็ น Index
allocation
+ เพิมอัตราครองเตียง
(โรคหลัก/จํานวนเงิน)
+ ลดภาวะแทรกซ้อนของการรักษาพยาบาล โดย early detection
6. การใช้เทคโนโลยี องค์ความรูท้ ีคุม้ ค่า (RUT)
+ ความคุม้ ทุนของการใช้เครืองมือ
+ เพิมประสิทธิภาพการใช้หอ้ งผ่าตัด
+ อัตราการคืนทุนของเครืองมือราคาแพงใน 5 ปี
+ อัตราการใช้หอ้ งผ่าตัด (ใน-นอกเวลา)
7. การเพิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในจุดบริการสําคัญ (ใช้
Facility ทีเหมาะสม OPD IPD OR ICU )
7.1 OPD
- ขยายเวลาการให้บริการนอกเวลาครบทุกสาขา
- เปิ ดศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ
- ลดระยะเวลารอคอยของจุดบริการหลักของ ผป.นอก (รอตรวจ Lab
CT MRI จ่ายเงิน ยา)
- ระบบนัดผูป้ ่ วย

21 - ยุทธศาสตร์คณะแพทย์ฯ -

-

+ สัดส่วน ผป.นอก/แพทย์
- ระยะเวลาการได้ตรวจตามเวลานัด (-10 + 20
นาที)
- ระบบนัด (ภาพรวม)
- waiting time ในจุดบริการ

Strategic objective

KPI

Action Plan
7.2 IPD
- เพิม Turn overate ของการใช้เตียง / ลด LOS / เพิมอัตราการ
ครองเตียง
- ลดระยะเวลารอ discharge time
- การให้บริการเปลได้ตามระยะเวลาทีประกัน
- การรอ Consult
- การรับผูป้ ่ วยนอกแผนก
- ปรับปรุงระบบเวชภัณฑ์กลางให้ได้ตามมาตรฐาน APSIC
- การบริหารจัดการวัสดุคงคลังของระบบสนับสนุน : ผ้า เวชภัณฑ์
กลาง งานโภชนาการ
7.3 OR
- ขยายการให้บริการนอกเวลาราชการ
- ลดคอขวดการให้บริการทีห้องผ่าตัด โดยการเพิมห้องผ่าตัด
- การลด Overlap ของการบริหารจัดการส่วนสนับสนุน เช่น เปล/
ดมยา/ Pre-operation Procedure เป็ นต้น (Quick setup เพือลด
Idle Time)
- การแยกระบบการผ่าตัด Ambulartory จากระบบผ่าตัดปกติ

22 - ยุทธศาสตร์คณะแพทย์ฯ -

-

- สัดส่วน ผป.ใน/แพทย์
- เพิม Turn overate ของการใช้เตียง / ลด LOS /
อัตราการครองเตียง
- ร้อยละของการได้รบั บริการเปลตามระยะเวลา
ประกัน
- ระยะเวลาการ Consult ผูป้ ่ วย
- จํานวนผูป้ ่ วยนอกแผนกทีรับเข้า
- ได้รบั การรับรองมาตรฐาน APSIC

- ประสิทธิภาพการใช้หอ้ งผ่าตัด
- ลดระยะเวลา Cycle time
- จํานวน minor / major case ใน OR ใหญ่ลดลง

Strategic objective

KPI

Action Plan

7.4 ICU /Ward
- เปิ ด step down (Intermediate care )เพือรองรับคนไข้ทีไม่
- อัตราการครองเตียงของหอ ICU
จําเป็ นต้องเข้า ICU หรือนอน รพ.
- จน.ผูป้ ่ วยทีควรเข้า ICU แต่ไม่ได้เข้า
- ขยายจํานวนเตียงของ ICU ให้ได้ตามแผน
- จน.ผูป้ ่ วย ICU ทีต้องออก
- เพิมศักยภาพให้บคุ ลากรของหอผูป้ ่ วยสามารถดูแลผูป้ ่ วยหนักได้ - ICU Re-admit
7.5 อืนๆ : X-Ray
- อัตราการรอคอย CT , MRI
- อัตราการรอคอย CT , MRI
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และ 8. เพิมประสิทธิภาพระบบการรับส่งต่อผูป้ ่ วยกับโรงพยาบาลใน
ความพึงพอใจของโรงพยาบาลทีรับส่งต่อผูป้ ่ วย
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ เครือข่าย
ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ : Networking and 9. เชือมโยง/share ข้อมูลผูป้ ่ วยกับเครือข่าย Service Plan
- ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (ระบบ
collaboration
โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
accessibility)
10.Share Resource โดยใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของ
- จํานวนเครือข่ายที active/ปี
เครือข่ายเอกชน
5. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการ 11. พัฒนางาน Excellence center ด้าน Ambulatory (MIS) /
- เปิ ดบริการ ด้าน Ambulatory ภายในปี 2562
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
Transplant
- เพิมจํานวนผูป้ ่ วย Transplantation 10 % / ปี
รักษาพยาบาล สู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล : 12. การสร้างความเข้มแข็งของ Excellence center เดิมทีมีแล้ว โดย - จํานวนบริการใหม่
Excellence /Standard and quality
สนับสนุนการขยายการบริการและพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ ให้ทนั
- วิธีการรักษาใหม่
management
ต่อเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
- การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้
13. เพิมศักยภาพของจุดบริการทีสําคัญ เช่น เพิมห้องผ่าตัด/ปรับปรุง
ห้องผ่าตัด ให้ได้มาตรฐานทางด้านการรักษาพยาบาล
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- ปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ได้มาตรฐาน 100%
- ขยายห้องผ่าตัดให้เต็มประสิทธิภาพได้ภายใน 4 ปี

Strategic objective
6. สร้างความยังยืนทางการเงิน โดยเพิม
ช่องทางในการแสวงหารายได้ และกํากับดูแล
วินยั ทางการเงิน : Financial Sustainability

KPI

Action Plan
14. การเปิ ดบริการพิเศษ (Premium)

- เปิ ดบริการได้ภายในปี 2561

15. เพิมสัดส่วนของรายรับทีเป็ น non medical เช่น
- จัดหาทุนจากแหล่งสนับสนุนทรัพยากรทางสังคมเพิมเติม
- การจัดสรรพืนทีให้เช่าของโรงพยาบาล
16. เพิมกลุม่ ลูกค้าทีมีศกั ยภาพในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
17.เพิมประสิทธิภาพระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

- รายรับเพิมขึน…%

18. ลดต้นทุนและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาพยาบาล โดยการ
Early treatment & Intervention

19. เพิมประสิทธิภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
20.สนับสนุนงานวิจยั เพือนําผลมาใช้ในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย โดย
คํานึงถึงประโยชน์ทีผูป้ ่ วยได้รบั และต้นทุนการรักษาพยาบาลที
เหมาะสม
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- เพิมสัดส่วนรายได้ของกลุ่มลูกค้าทีเพิมขึน
- สัดส่วนของความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเพิมขึน
..%
- ลดจํานวนวันนอน
- ลด unplan re-admit
- ลด ER re-visit
- ลดอัตราการติดเชือ (VAP , CLABSI , CAUTI,
SSI)
- ลด Mobidity
- ตัวชีวัด RDU บรรลุเป้าหมาย 80%
- ลดจํานวนวันนอน
- ค่าใช้จา่ ยเฉลียรายกลุม่ โรคในการรักษาโรคยาก
ของภาควิชาลดลง
- ลดอัตราการติดเชือ (VAP , CLABSI , CAUTI,
SSI)

Strategic objective
7. เพิมขีดความสามารถขององค์กรไปสูก่ ารเป็ น
องค์กรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ :
SMART&Innovative faculty (digital and
electronic)

8. สนับสนุนการเติบโตทีเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
(สุขภาพดี มีความสุข) : Environmental
concern , Healthy and Happy faculty

KPI

Action Plan

21.สนับสนุนการสร้างและใช้นวัตกรรมในการรักษาพยาบาลและการ - จํานวนนวัตกรรมทีนํามาใช้งาน
บริหารจัดการ
- ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก / ใน
22. สนับสนุนการใช้ Mobile Application เพือสนับสนุนระบบบริการ - ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานนวัตกรรม
- ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน Application ทีมีการ
ในโรงพยาบาล
พัฒนา
23. พัฒนางานด้าน Logistic ของโรงพยาบาลทังระบบ
- จํานวนผูใ้ ช้ Application
24. Green Faculty
- ลดจํานวนขยะ/ขยะติดเชือ
- reduced reused recycle
- จํานวนเงินจากการจําหน่ายขยะรีไซเคิลเพิมขึน
- เปลียนหลอดไฟเป็ น LED
- ค่าเฉลียค่าไฟฟ้าต่อเดือนลดลง (ปริมาณการใช้
- เปลียนระบบเป็ น Invertor
ไฟฟ้าต่อเดือน/Unit)
- รณรงค์เพือลดการใช้ไฟฟ้า นํา ลิฟท์
- การสํารวจการเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าในพืนทีจําเป็ น
- สนับสนุนการใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ทีสามารถ recycle ได้
25. Safety Workplace : โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการการประเมิน
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินในปี 2561
ความเสียง 4-5
26. Happy Harmony Staff สนับสนุนให้บคุ ลากรมีความสุข โดย
- ผลการประเมิน Emo-meter
สร้างบรรยากาศในการทํางานให้เป็ นมิตร
- ผลการประเมินแบบสอบถาม General
Happiness
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Strategic objective

KPI

Action Plan
27. Healthy
- สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรกลุม่ เสียง

- ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรดีขนึ 10% ต่อปี

- การวัดสมรรถภาพของบุคลากร

- การวัดสมรรถภาพของบุคลากรประจําปี โดยใช้
เครือง....

- Fitness center

- จํานวนบุคลากรทีใช้บริการ

- ส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้าร่วมชมรมเพือสุขภาพ/Fitness

- จํานวนชมรม/บุคลากรทีเข้าร่วม
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ภาคผนวก ก :
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ความท้าทาย ความได้เปรียบ
โอกาสและภาวะคุกคาม
 การวิเคราะห์จุดแข็ง
7S
1.Structure

Undergraduate
1.คณะให้ความสําคัญกับ
การจัดการเรียนการสอน
ให้ครอบคลุมสามัตถิยะ
ทัง ประการอย่างเป็ น
ระบบ (Professional
competence,
Competence in
Bioethics, Social & Life
skill, Holistic Care)

Postgraduate
. มีโครงสร้างองค์กร
และหน้าทีทีแบ่งชัดเจน
แบ่งงานรับผิดชอบ
ชัดเจน อย่างละเอียด

Research
บริการรักษาพยาบาล
. มีหน่วยระบาดทีมี 1. มีสภาพแวดล้อมทาง
ศักยภาพวิจยั ระดับสูง
กายภาพ สวยงามเอือ
เป็ นต้นแบบนักวิจยั
ต่อการบริการ
คุณภาพสูง และเป็ นพี . โครงสร้างอาคาร
เลียงได้
เชือมต่อถึงกันได้สะดวก
. มี excellence
เหมาะสําหรับการ
center เช่น ศูนย์
ให้บริการ
โรคหัวใจ และศูนย์
มะเร็งในเด็กภาคใต้ ซึง
สามารถสอดคล้องกับ
การทํางานวิจยั
. คณะแพทย์ฯ มี
กองทุนขนาดใหญ่ มี
เงินเพียงพอและ
คล่องตัวทีจะสนับสนุนการดําเนินงาน

2. System

2. มีกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาทีมีเจตคติทีดี
และศักยภาพสูง
. มีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา และ
ให้การสนับสนุนด้าน
โสตทัศนูปกรณ์
4. มีระบบการดูแล ติดตาม
และพัฒนานักศึกษาทีมี
ประสิทธิภาพ

. มีระบบการเรียนการ
สอนทีสนับสนุนซึงกัน
และกันของหลักสูตร

. มีระบบการ
3. เปิ ดโอกาสและสนับสนุน
ให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมใน
สนับสนุนให้บคุ ลากร
การบริการและมีการ
ทํางานวิจยั ที
มอบอํานาจทางการเงิน
ครอบคลุมทุกระดับทัง
ให้ผบู้ ริหารแต่ละระดับ
อาจารย์ แพทย์ใช้ทนุ
ทําให้เกิดความคล่องตัว
แพทย์ประจําบ้านและ
ในการบริหาร
บุคลากรสาย ข, ค
. มีการปรับปรุ ง
. มีมาตรฐาน
กระบวนการทํางานให้มี
จริยธรรมการวิจยั ตาม
คุณภาพ การนํา
เกณฑ์สากล
เครืองมือทีหลากหลาย
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7S

Undergraduate

Postgraduate

Research

บริการรักษาพยาบาล
ได้แก่ LEAN PDCA 7
ส QA TQA HA ฯลฯ
. มีการพัฒนาระบบงาน
ทีเข้มแข็ง
- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีดี/เข้มแข็ง
- ระบบบริการจัดการยา
- ระบบเฝ้าระวังและ
ป้องกันการติดเชือ
- ระบบบริหารการเงิน
และควบคุมภายใน
- ระบบป้องกันความ
เสียง

2. System

- การบริการ lab ผ่าน
การรับรองระบบ ISO
15189 ฯลฯ
- ระบบ CSSD
. มีระบบควบคุมต้นทุน
และการใช้งานอย่าง
สมเหตุสมผล ได้แก่ ยา
วัสดุการแพทย์
. โครงสร้างการบริหาร
ชัดเจน มีการกระจาย
และมอบอํานาจ
เบ็ดเสร็จภายใน
หน่วยงาน
. คณะมีเงินรายได้ /
แหล่งเงินสนับสนุนที
เพียงพอในการบริหาร
จัดการ
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7S

Undergraduate

3. Strategy

4. Skill

Postgraduate

Research

. มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ในการเรียน
การสอนและหลักสูตรที
ชัดเจน

บริการรักษาพยาบาล
9. มีการวางแผนทังระยะ
สัน - ปี และระยะ
ยาว ปี และมีการ
ทบทวนและปรับแผนทุก
ปี
. ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ตามรอบ
เวลาทีกําหนด
. เป็ นผูน้ าํ ด้านคุณภาพ
รพ.และพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง

5. อาจารย์มีความเชียวชาญ
ด้านการเรียนการสอน
แบบ PBL

12. ทีมนํามีความมุง่ มันใน
การพัฒนา
. มีการกําหนด
สมรรถนะหลักเฉพาะ
วิชาชีพของบุคลากรฝ่ าย
บริการพยาบาล
. มีบคุ ลากรทีมีความรู ้
ความสามารถเฉพาะ
ทางเทียบเคียงกับ
ส่วนกลาง
. ได้รบั การพัฒนาอย่าง
ต่อเนืองในความรู แ้ ละ
ทักษะทีเกียวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงาน
. มีระบบของการ
ถ่ายทอด skill จากรุ น่ พี
สูร่ ุ น่ น้อง
. บุคลากรได้รบั
ค่าตอบแทนทีเหมาะสม
เมือเทียบกับ รพ.ของรัฐ
อืนๆ
. บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถ มีความ
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7S

Undergraduate

Postgraduate

Research

บริการรักษาพยาบาล
มุง่ มัน ยอมรับการ
เปลียนแปลง และกล้า
แสดงความคิดเห็น
. การดูแลอาชีวอนามัย
และสิงแวดล้อมทีเอือต่อ
การสสร้างเสริมสุขภาพ

5. Staff

6. มีสดั ส่วนทีดีของอาจารย์ . บุคลากรทุกระดับมี
ทีมีความสนใจและเจตคติ ความสามารถทัง
ทีดีตอ่ การเรียนการสอน ความรู ้ ทักษะและ เจต
คติในการทํางาน
. อาจารย์มีความ
เชียวชาญในทุกสาขา

. มีอาจารย์นกั วิจยั ซึง
มิใช่แพทย์เพิมมากขึน
มีความเชียวชาญ
เฉพาะในงานวิจยั
พืนฐาน ความ
เชียวชาญทางเทคนิค
ในการปฏิบตั ิงานวิจยั

6. Style

. มีหลักการบริหารให้มี
engagement ในทุก
ระดับ

20. การบริหารแบบมีสว่ น
ร่วม/มีการทํางานทีเป็ น
ทีม
. ยอมรับการ
เปลียนแปลง
รับฟั งความคิดเห็นรอบ
ด้าน และทันต่อ
เหตุการณ์
. มีวฒ
ั นธรรม
คุณภาพสูง

7. Shared
Value

. มีคา่ นิยมขององค์กร
ร่วมกัน "มุง่ เน้น
ผูร้ บั บริการทํางานเป็ น
ทีม มุง่ เน้นคุณภาพ
จิตสํานึกด้านความเสียง
และความปลอดภัย ยึด
หลักคุณธรรม”

23. ในภาวะวิกฤติทกุ คน
พร้อม ทีจะให้ความ
ร่วมมือกับองค์กร
. มุง่ เน้นคุณภาพ
ผูร้ บั บริการ และการ
ทํางานเป็ นทีม คํานึงถึง
ความเสียงและความ
ปลอดภัย
. ยึดปรัชญาของพระ
ราชบิดา
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 การวิเคราะหจดุ ออน
7S
1.Structure

Undergraduate

2. System

.นักศึกษาและอาจารย์ยงั
ใช้ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีการศึกษาไม่
เต็มศักยภาพทีมี
2.ระบบ IT มีผลกระทบบาง
ด้านต่อการจัดการเรียน

Postgraduate
. การปรับ
เปลียนเป็ น
มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐยังมี
ความไม่ชดั เจนทัง
โครงสร้าง

Research
. โครงการวิจยั
พืนฐาน ยังไม่เชือมโยง
หรือมีทีมาจากปั ญหา
ทางคลินิก

. ขาดการเชือมต่อ
และแบ่งปั นข้อดี
ข้อเสียกับแต่ละ
สาขาฝึ กอบรม
. ระบบ service
plan ของกระทรวง
สาธารณสุข จะทําให้

8. ระบบ refer ไม่เป็ น
. ประเด็นงานวิจยั
หลากหลาย ไม่โดดเด่น one point contact
9. ระบบบริการผู้ป่วย
ไม่เป็ นกลุม่ ก้อน
ฉุกเฉิน / OPD และ
. ระบบการทํางานยัง
หน่วยงานทีเกียวข้องยัง
ไม่สนับสนุนต่อการ
ไม่ตอบสนอง สอดคล้อง
วิจยั ของอาจารย์
กับความคาดหวังของ
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บริการรักษาพยาบาล
1. โครงสร้างอาคารเสือม
โทรม ได้แก่ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับ
อากาศในอาคาร
โรงพยาบาลเดิมเริมเสือม
โทรม เกิดเชือราทีฝ้า
เพดานและผนัง
2. แผนการปรับปรุงห้อง
พิเศษ / หอผูป้ ่ วยสามัญ
และจุดบริการ ไม่เป็ นไป
ตามอายุการใช้งาน
3. สถานทีห้องยาคับแคบ
ไม่รองรับการขยาย
บริการ
4. การดูแลบํารุงรักษา
สภาพ
5. แวดล้อมพืนทีสีเขียวไม่
ดีพอ
6. สถานทีจอดรถไม่
เพียงพอ
7. โครงสร้างห้องผ่าตัดเป็ น
ระบบเก่า ไม่ทนั สมัย
ไม่ได้มาตรฐานใน
เส้นทางลําเลียงเครืองมือ
ผ่าตัดทีใช้แล้วผ่านทาง
เส้นทางสะอาด

7S

Undergraduate
การสอน เช่น copy and
paste ,การสังยา
. โครงสร้างการบริหาร
จัดการรายวิชาชันปรี
คลินิกไม่ได้อยูใ่ นกํากับ
ของคณะแพทยศาสตร์
โดยตรง
. โครงสร้างการบริการ
แบบ Tertiary care ไม่
สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนชันคลินิก
ซึงควรเป็ น

Postgraduate
จํานวนผูป้ ่ วยโรค
พืนฐานน้อยลง
. จํานวนพยาบาล
staff เตียงทีจํากัด
สถานทีจํากัด

Research

บริการรักษาพยาบาล
ผูร้ บั บริการ เข้าถึง
. เนือหาของงานวิจยั
อิงตามความสนใจและ บริการยาก เตียงเต็ม คิว
เต็ม
ความเชียวชาญของ
นักวิจยั ขาดจุดเด่น ไร้ 10. ห้องผ่าตัด มีขอ้ จํากัด
ทําให้คิวรอผ่าตัดนาน
ภาพจํา
. ระบบข้อมูลผูป้ ่ วย 11. ระบบนัด ยังไม่
มุ่งเน้นและตอบสนอง
นํามาใช้ประโยชน์ดา้ น
วิจยั ไม่เต็มที ปั ญหาทัง ผูร้ บั บริการ
การบันทึกไม่สมบูรณ์ 12. ระบบเครือข่าย การ
สร้างเครือข่ายการ
การบันทึกของ text
รักษาพยาบาลกับ
6. Excellence or
โรงพยาบาลต่างๆ ยังไม่
service center เน้น
เป็ นไปตามเป้าหมาย
งานบริการ ไม่เชือมกับ
งานวิจยั อย่างชัดเจน
. ระบบการทุนวิจยั ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอทีนําไปสู่
เป้าหมายทีคณะ
ต้องการทังในด้าน
คุณภาพและปริมาณ
. ระบบการติดตาม
ประเมินผลงานวิจยั ยัง
ไม่ชดั เจน
. ระบบการติดตาม
ประเมินผล และ การ
พัฒนาผูช้ ่วยวิจยั ไม่
ชัดเจน

Primary care และ
Secondary care
. การจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาชันคลินิกไม่
สอดคล้องกับโครงสร้าง
การบริหารและการ
บริการของภาควิชา

13. นโยบายของภาควิชา
ไม่สอดคล้อง ตอบสนอง
ทิศทางนโยบาย การ
บริการของโรงพยาบาล
ในหลายประเด็น
14. ยังไม่สามารถบูรณา
การงานด้านคุณภาพของ
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7S

Undergraduate
. มีปัญหามากในด้านการ
บริหารจัดการการเรียน
การสอนแบบ PBL เช่น
ใช้เวลามาก ใช้อาจารย์
มาก
7.การปรับการจัด
ประสบการณ์การเรียน
การสอนและการ
ประเมินผลในชันคลินิก
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินความรู ้
ความสามารถฯ ของศรว.
ยังทําได้ไม่ครอบคลุม

Postgraduate
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บริการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเข้ากับระบบ
การบริหารงานของ
ภาควิชา
15. การประชาสัมพันธ์
ด้านบริการ และวิชาการ
ยังไม่เป็ นระบบ รวมทัง
ยังไม่สามารถชีนําชุมชน
ในเชิงรุก
16. ระบบฐานข้อมูล
คุณภาพยังไม่สามารถ
สนับสนุนภาควิชาเพือใช้
พัฒนาคุณภาพทางการ
รักษาและบริหาร
17. การจัดบริการผูป้ ่ วยไม่
ตอบสนองต่อการเรียน
การสอนของนักศึกษา
แพทย์
18. ระบบการบันทึกข้อมูล
เพือการเบิกจ่ายเงินยังไม่
เข้มแข็ง ทําให้ได้รบั เงิน
ชดเชยน้อยกว่าค่า
รักษาพยาบาลจริง
19. ระบบการบริการไม่
เป็ น One Stop Service
ทัวทังองค์กร
20. ไม่มีหลักเกณฑ์ในการ
คํานวณต้นทุน (Unit
cost) ทําให้สามารถคิด
ค่าบริการในราคาที
เหมาะสม
21. ไม่มีระบบในการสรุป
ข้อมูลเวชระเบียน
ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันเวลา

7S

Undergraduate

Postgraduate

3. Strategy

.ไม่มีการบูรณาการที
ชัดเจนของกลยุทธ์ดา้ น
การเรียนการสอน การ
บริการ และการวิจยั ให้
เป็ นเนือเดียวกัน
.เป้าหมาย เกณฑ์ และกล
ยุทธ์เพือมุ่งสูร่ ะดับ
นานาชาติยงั ไม่ชดั เจน

. ขาดการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ทีเป็ น
ระบบรวมทังการ
สือสารภายในองค์กร
. นโยบายไม่
แน่นอนขึนกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงมี
การ เปลียนแปลง
เมือเปลียนทีมบริหาร

Research

บริการรักษาพยาบาล
22. ขาดการสือสาร
ระหว่างทีมสหสาขาทีมี
ประสิทธิภาพ
23. การจัดการรองรับ
อุบตั ิเหตุหมู่ ยังขาดการ
ประสานทีมีประสิทธิภาพ
ในการส่งต่อผูป้ ่ วย
ระหว่างสาขาร่วมถึงการ
จัดการข้อมูล
24. ทิศทางและเป้าหมาย
ไม่ชดั เจนในการจัดการ
โรคยากและซับซ้อน ไม่
จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญเรืองที
จะต้องพัฒนาในแต่ละปี
25. แผนกลยุทธ์ขาดการบูร
ณาการด้านบริการ การ
เรียนการสอน และการ
วิจยั
26. การถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบตั ิยงั ไม่ชดั เจนใน
บางเรือง และยังไม่
สามารถถ่ายทอด
แผนปฏิบตั ิการสู่
รายบุคคล/ภาควิชาและ
หน่วยงาน
27. ขาดระบบติดตามผล
การดําเนินงานในบาง
เรือง และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ทนั ต่อ
สถานการณ์
28. บางภาควิชาและ
หน่วยงานไม่มีแผน
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7S

4. Skill

Undergraduate

Postgraduate

. อาจารย์ไม่ได้รบั การ
พัฒนาด้านแพทยศาสตร
ศึกษาอย่างต่อเนืองและ
ครอบคลุมทุกด้าน

. ขาดทักษะทาง
สังคมทีจะส่งผลงาน
ออกสูช่ มุ ชน
. ขาดทักษะในการ
ทํางานร่วมกับ
ต่างชาติ

Research

บริการรักษาพยาบาล
สอดคล้องอย่างเป็ น
รูปธรรมกับโรงพยาบาล
29. ขาดความเชือมโยงของ
แผนกลยุทธ์กบั
แผนพัฒนาบุคลากร และ
การจัดหางบประมาณ

. อาจารย์บางส่วน 30. ทีมบริหารโรงพยาบาล
มีบทบาทหน้าทีหลาย
ขาดทักษะ หรือ ไม่
ด้านทังการบริหาร การ
สนใจงานวิจยั
บริการ การเรียนการ
. ขาดกระบวนการ
สร้าง สรรหา สนับสนุน สอน บางครังทําให้ไม่
และคงไว้ซงนั
ึ กวิจยั ทีมี สามารถพัฒนา
ระบบงานได้ทนั เวลา
คุณภาพ
เพือให้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อทิศทาง
นโยบายด้านสาธารณสุข
31. การพัฒนาผูเ้ ชียวชาญ
ในบางสาขายังไม่เป็ น
ระบบและไม่สอดคล้อง
กับภาระงานทีขยาย
32. ไม่สามารถแสวงหา
และธํารงรักษาคนเก่ง
คนดีโดยเฉพาะบุคลากร
ทีมีความเชียวชาญพิเศษ
ให้อยูก่ บั องค์กรและ
บุคลากรบางสายงาน
ขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนางาน
33. ไม่สามารถจัดภาระ
งานให้เหมาะสม และ
สมดุลทังของอาจารย์
และบุคลากรแต่ละท่าน
34. ระบบการประเมินผล
ยังไม่เป็ นธรรม
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7S

5. Staff

Undergraduate

Postgraduate

Research

. ไม่มีอาจารย์ทางปรี
คลินิกทีสอน clinical
correlation
. อาจารย์มีภาระงาน
หลายด้าน สัดส่วนภาระ
งานด้านการสอน ด้าน
วิจยั บริการ

. นักศึกษาและ
อาจารย์ยงั ใช้
ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ไม่เต็มศักยภาพ/5

. อาจารย์ดา้ น
ระบาดวิทยาให้ปรึกษา
ได้ไม่เต็มทีเนืองจาก
อัตรากําลังจํากัดและ
ภาระงานมาก
. การคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ ไม่
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บริการรักษาพยาบาล
35. บางหน่วยงานบุคลากร
(APN)ขาดทักษะที
จําเป็ นต่อการจัดบริการ
รักษาพยาบาล
36. บุคลากรขาด skill ใน
การบริหารจัดการ
37. ยังไม่มีระบบการ
จัดเก็บองค์ความรู ข้ อง
บุคลากรทีมี
ประสบการณ์สงู ให้อยูก่ บั
องค์กร
38. ไม่สามารถแข่งขันใน
เรืองค่าตอบแทนของ
บุคลากรกับ โรงพยาบาล
เอกชน
39. Coder ไม่เพียงพอต่อ
การแปลงรหัสโรค
40. ไม่มีตาํ แหน่ง
ข้าราชการรองรับ ทําให้
มีการโอนย้าย และ
ลาออกสูง โดยเฉพาะ
สาขาขาดแคลน
41. ระบบการนิเทศงาน
ด้านคลินิกของฝ่ าย
บริการพยาบาล ยังไม่
เข็มแข็ง
42. ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพยังมีนอ้ ย

7S

Undergraduate

Postgraduate

Research

. ขาดอาจารย์
ระดับ Ph.Dใน
ภาควิชา
. ขาดแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนทีชัดเจน
และต่อเนือง
. ยังไม่มีระบบการ
จัดเก็บองค์ความรู ้
ของบุคลากรทีมี
ประสบการณ์สงู ให้
อยู่กบั องค์กร
. ภาระงานทีมาก
หลายด้านและมี
ความเครียดสูง

ตอบสนองทิศทางของ
คณะและมหาวิทยาลัย
. อาจารย์อาวุโสทีมี
ศักยภาพด้านวิจยั มี
จํานวนน้อยและมีภาระ
งานมาก ทําให้ไม่
สามารถเป็ นอาจารย์พี
เลียงได้

บริการรักษาพยาบาล

43. ภาระงานหนัก ส่งผล
ให้คนทํางานเครียด และ
เหนือยล้าเมือเทียบกับ
คณะอืน ๆ
44. บุคลากรสายสนับสนุน
มีปัญหาเรืองการสือสาร
ศัพท์เทคนิคทางการ
แพทย์/ภาษาต่างประเทศ
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7S
6. Style

7. Shared
Value

Undergraduate

Postgraduate

Research

13.การ shared values ใน
องค์กรไม่มีคา่ นิยมร่วม
ด้านการศึกษา

บริการรักษาพยาบาล
45. ขาดการสือสารทีเป็ น
ระบบและชัดเจน
46. การบริหารบุคลากรยัง
อิงระบบราชการ
47. การปรับเปลียน
เครืองมือในการบริหาร
คุณภาพรวดเร็วเกินไป
ไม่คาํ นึงถึงผลของการ
พัฒนาคุณภาพที
แท้จริงทําให้ภาควิชา/
หน่วยงาน ตามไม่ทนั
และเพิมภาระงาน
48. ความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลข้างเคียง
องค์กรท้องถินและ
ชุมชนยังมีนอ้ ย
49. บรรยากาศในการ
ทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาและในทีม
รักษาไม่ดี
50. การ Shared Values

ในภาวะปกติจะมุงไป
ที่คนมากกวาที่งาน
และคนมุ่งเน้นตนเอง
มากกว่าส่วนรวม
51. ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที
กําหนด และยังไม่ได้
รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ด้วยเครืองมือ S
: Structure = โครงสร้าง , System = ระบบ , Strategy = กลยุทธ์ , Skill = กลยุทธ์ , Staff = บุคคล , Style = รู ปแบบ , Shared valued = ค่านิยมร่วม

 การวิเคราะห์โอกาส
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PEST

P

Undergraduate
Postgraduate
1. International
. การเป็ นโรงเรียนแพทย์
accreditation เป็ น
ภูมิภาค ทีมีระบบแพทย์
โอกาสให้คณะ
ใช้ทนุ สามารถเลือก
แพทยศาสตร์กา้ วไปสู่
ผูเ้ รียนทีมีศกั ยภาพสูง
ระดับนานาชาติ
กว่าระบบแพทย์ประจํา
. กรอบแผนอุดมศึกษา
บ้าน/P
ระยะยาว ปี ฉบับที 2. AEC ทําให้มีการ
(พ.ศ.
)
สนับสนุนให้เปิ ด
เป็ นโอกาสให้คณะ
หลักสูตรนานาชาติทงั
พัฒนาศักยภาพของ
ด้านวิชาชีพและ
บุคลากรไปสู่เป้าหมายที บัณฑิตศึกษาP
ชัดเจน

Research
. นโยบาย Thailand 4.0
. แหล่งทุนระดับประเทศ
มุ่งเน้นวิจยั เพือวัตกรรม
ทีนําไปสูก่ ารใช้
ประโยชน์
. ข้อกําหนดของ สกอ
เรืองคุณสมบัติอาจารย์
. ข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย เรืองภาระ
งานอาจารย์และเวลาใน
การเข้าสู่ตาํ แหน่ง
วิชาการ

บริการรักษาพยาบาล
. ระบบการตรวจสอบเพิม
มากขึนจากระบบกองทุน
การรักษา
. กองทุนทุกกองทุนเข้าสู่
ระบบ DRG
. ควรมีสว่ นร่วมใน
ระดับประเทศในการ
กําหนดค่านําหนักโรค
โดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ่ วย
โรคหนัก โรคยากซับซ้อน

E

.จัดบริการพิเศษกลุม่ ผูป้ ่ วย
ทีมีความสามารถในการ
จ่ายได้ ผูป้ ่ วยกลุม่
ข้าราชการ ประกันชีวิต
. เพิมจํานวนห้องพิเศษ

S

. เพิมจํานวนทีมบริหาร
โรงพยาบาลให้เพียงพอ
กับภาระงานของ
โรงพยาบาล
. สนับสนุนให้มี Service
staff ของโรงพยาบาล
. สนับสนุนนักเวชสถิติ
ให้กบั ทุกภาควิชาเพือช่วย
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีจําเป็ น
สําหรับภาควิชา
. พัฒนาศักยภาพของ
แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรเฉพาะด้าน
.จัดระบบส่งเสริม
สนับสนุนและปรับเปลียน
เกณฑ์เพือให้บคุ ลากรสาย
ข ค สามารถเข้าสู่
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PEST

Undergraduate

Postgraduate

Research

บริการรักษาพยาบาล
ตําแหน่งทีสูงขึนในแต่ละ
วิชาชีพ
. ปรับปรุงสวัสดิการ
. เพิมการจัดให้นกั ศึกษา
แพทย์ได้ฝึกทักษะ โดย
ออกตรวจรักษาภายนอก
พืนทีร่วมกับชุมชน

T

. การทีแพทย์จบมากขึน
ทําให้มีโอกาสรับแพทย์
เข้าสูร่ ะบบการศึกษามาก
ขึน และมีโอกาสพัฒนา
หลักสูตรให้มีความ
หลากหลาย(โท เอก)

. ให้มีหอผูป้ ่ วยเฉพาะ
ทางมากขึน
.พัฒนาให้มี
Intermediate care unit

. มีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการสือสาร การ
เรียนการสอน ระบบ HIS
และนวัตกรรม

. พัฒนาระบบ Coding /
นํา IT มาเสริมกับCoder
. ควรมีระบบ review
ก่อนถูก audit เวชระเบียน
ในด้านคุณภาพการรักษา
ต่อค่าใช้จา่ ย
. พัฒนาระบบ Logistic
ของระบบคลังพัสดุ / ยา
และอืนๆ
. วิเคราะห์ความไม่พงึ
พอใจในเชิงลึก เพือ
จัดระบบทีให้ตอบสนอง
ความต้องการของ
บุคลากร
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 การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม
PEST

P

Undergraduate
. การส่งต่อผูป้ ่ วยใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ทําให้
ผูป้ ่ วยต้องเข้ารับการ
รักษาใน โรงพยาบาล
ของกระทรวง
สาธารณสุขส่งผลให้
จํานวนผูป้ ่ วยเพือการ
เรียนการสอนไม่
เพียงพอ

Postgraduate
. สถานการณ์ความไม่
สงบใน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทาํ ให้มีคนมา
สมัครน้อยลง
. การออกนอกระบบทํา
ให้การประเมินการ
ทํางานของอาจารย์ไม่
เป็ นไปตามจริงทําให้เกิด
ความเครียด
. ระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย
ในระบบสาธารณสุข ทํา
ให้ผปู้ ่ วยลดลงซึงส่งผล
ต่อการเรียน
การสอน

Research
. ระบบประกันสุขภาพ
ของข้าราชการ อาจ
เปลียนเป็ นระบบประกัน
จํานวนเงินทีจะได้รบั
น้อยลง ขณะทีการรักษา
แพงขึนมาก
2. รพ.ศูนย์ ยกระดับเป็ น

โรงเรียนแพทย์ และ รพ.
ตติยภูมิ

E

บริการรักษาพยาบาล
. งบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลลดลง โดยเฉพาะด้าน
บริการรักษาพยาบาลจะไป
รวมทีกระทรวงสาธารณสุข
มากกว่า
. งบประมาณทีจะจัดสรรให้แก่
โรงพยาบาลขึนอยูก่ บั
นโยบายของพรรคการเมือง
.การปฏิรูประบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ
จะเป็ นระบบเปิ ดให้เอกชนเข้า
มาแข่งขันได้
. การปรับเปลียนนโยบาย
สาธารณสุข เช่น การให้
เครดิตโรคเรือรัง โรค ทําให้
ขาดเงินทุนหมุนเวียน และ
ต้องปรับเปลียนระบบบริหาร
ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง
. ระบบประกันสุขภาพถ้วน
หน้า มีระบบการจ่ายเงินทีไม่
แน่นอน
. (ร่าง) พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
ส่งผลให้การฟ้องร้อง/
ร้องเรียนมีแนวโน้มเพิมขึน
. ภาวะเงินเฟ้อ ทําให้คา่ บริการ
ต่าง ๆ ปรับสูงขึน
. รพ.เอกชนเปิ ดหลายแห่ง/เพิม
ศักยภาพทําให้เราสูญเสีย
บุคลากร/ ผูร้ บั บริการกลุม่ ทีมี
ความสามารถในการจ่ายเงิน
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PEST

Undergraduate

S

. สถานการณ์ความไม่
สงบใน จังหวัด
ชายแดนใต้ทาํ ให้
นักเรียนทีเก่งไม่เลือก
เรียนคณะ
แพทยศาสตร์ มอ.
.การขยายตัวของ
โรงพยาบาลเอกชน
รวมทังการให้สิทธิเบิก
ค่ารักษาพยาบาลแก่
ข้าราชการทําให้
อาจารย์มีแนวโน้ม
ลาออก
.การเปิ ดตําแหน่ง
ข้าราชการของ
กระทรวงสาธารณสุข
ทําให้แพทย์ไม่เลือก
เป็ นอาจารย์ และ
พยาบาลลาออก ส่งผล
ให้ตอ้ งลดจํานวนเตียง
ลง เกิดภาวะคุกคามต่อ
จํานวนผูป้ ่ วยเพือการ
เรียนการสอน

T

Postgraduate

Research

บริการรักษาพยาบาล
.ความก้าวหน้าของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือเทียบกับกระทรวง
สาธารณสุขยังด้อยกว่ามาก
. บุคลากรทีมีความรู ้ ความ
เชียวชาญมีอตั ราลาออก
โอนย้ายสูง เนืองจากโอกาส
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพมี
น้อย ตลอดจนค่าตอบแทน
และสวัสดิการน้อยกว่า
โรงพยาบาลอืน ๆ บางแห่ง

. คนไข้เข้าถึง social
media ได้ง่าย บางครัง
ไม่ถกู ต้อง เป็ นอุปสรรค
ต่อการดูแลรักษาการใช้
technology ทีไม่ถกู วิธี

3. ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโยลี High
throughput,
Bioinformatics, Big
data analysis,
personalized medicine

---------------------------------การวิเคราะห์โอกาส ภาวะคุกคาม ด้วยเครืองมือ PEST
P = Political component
: กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล , E = Economic component
S = Sociocultural component : สภาพสังคม , T = Technological component : เทคโนโลยี
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: สภาพเศรษฐกิจ

คณบดี
 ชุดที 1
คณะทํางานด้านการเรียนการสอน (Undergraduate)
ชํานิประศาสน์ ประธาน
1 พญ.กันยิกา
เลขะกุล
2 นพ.อานุภาพ
สุนทรโลหะนะกูล
3 นพ.สมชาย
กออนันตกุล
4 พญ.อุ่นใจ
อนันตเสรี
5 นพ.สิทธิโชค
แซ่เฮ้ง
6 นพ.ศักดิชัย
ดิสนีเวทย์
7 พญ.สุภาภรณ์
กีรติชนานนท์
8 พญ.วรางคณา
หงส์นภารักษ์
9 นพ.ธีรวิทย์
กนกวิรุฬห์
10 ดร.กัญญนัช
มะลิวรรณกุล
11 นพ.กรกช
ปรีชาไว
12 นพ.ชัชชัย
ด่านเดชา
13 นพ.พงศ์ศกั ดิ
ดิสนีเวทย์
14 นพ.พรศักดิ
สําเภา
15 พญ.ศรีลา
เดชาพันธุก์ ลุ
16 นพ.ธนเดช
เจนจินดามัย
17 นพ.ศุภชัย
วุฒสิ ทุ ธิเมธาวี
18 นพ.ประสิทธิ
สังหาร
19 พญ.ณัฏฐา
เปรมประภา
20 นพ.ธนาคม
สิงหะ
21 พญ.เพ็นนี

ทีปรึกษา

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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นพ.ชัยณรงค์
พญ.จารุ รนิ ทร์
นพ.คณินทร์
อ.สายแก้ว
อ.พรนิตย์
พญ.มาลัย
พญ.อารยา
พญ.งามจิตร์
นพ.ณรงค์เดช
พญ.กัณฐิกา
นางสาวนิตยา
นางดวงรัตน์
นางสาวอรทัย
นางสาวหงส์
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางอัษฎาพร
นางวรัญญา
นางศิรพิ ร
นางปวีณา

-

โชคสุชาติ
ปิ ตานุพงศ์
เอียมธนาภรณ์
เจือจันทร์
วรรธนพิสิฐกุล
ว่องชาญชัยเลิศ
ยืนยงวิวฒ
ั น์
ภัทรวิทย์
โฆษิตพันธวงศ์
ไกรสวัสดิ
ไกรวงศ์
หมายดี
ชยาภิวฒ
ั น์
แซ่ลิม
เรืองณรงค์ เลขานุการ
แกล้วทนงค์ เลขานุการ
ศรีพิเชียร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
อินทรัตน์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
บัวสุกล
ผูช้ ่วยเลขานุการ

 ชุดที 2
คณะทํางานด้านการเรียนการสอน (Postgraduate)
พญ.สุภาภรณ์
เต็งไตรสรณ์ ประธาน
1
พญ.วิราภรณ์
อัจฉริยะเสถียร
2
นพ.นิพฒ
ั น์
เอืออารี
3
พญ.อรุ ณวรรณ
ทองขาว
4
พญ.ศรันญา
วัฒนกําธรกุล
5
นพ.วีระ
ชัยยะมงคล
6
นพ.สุทธิพงษ์
ทิพชาติโยธิน
7
พญ.ศรีลา
สําเภา
8
พญ.ดวงกมล
เอียวเรืองสุรตั ิ
9
โกมลสุรเดช
10 นพ.นฤชา
ลิมประเสริฐ
11 นพ.พรพรต
กาญจนประดิษฐ์
12 นพ.คเณศ
ฉัตรมงคลชาติ
13 พญ.สุนิสา
สุวรรณานนท์
14 พญ.ฤดีกร
คัตตพันธ์
15 พญ.กมลวรรณ
แสงกูล
16 พญ.จตุรพร
ตังทองคํา
17 นพ.มนุพล
 ชุดที 3
คณะทํางานด้านวิจัย
1
พญ.ปารมี
ทองสุกใส
ประธาน
2
พญ.ดร.ภาสุรี
แสงศุภวานิช
3
พญ.อัจฉรีย ์
อินทุโสมา
4
นพ.สุรศักดิ
สังขทัต ณ อยุธยา
5
นพ.สมเกียรติ
สรรพวีรวงศ์
6
ดร.สมยศ
จิรสถิตสิน
7
ดร.พจนพร
ไกรดิษฐ์
8
นพ.วีระวัฒน์
คิดดี
9
นพ.จิตติ
หาญประเสริฐพงษ์
10 นพ.ธนาพันธุ์
พีรวงศ์
11 พญ.จารุ รนิ ทร์
ปิ ตานุพงศ์
12 นพ.บุญสิน
ตังตระกูลวนิช
13 อ.ปรพร
ศรีวรรณวิทย์
14 พญ.กมลวิช
เลาประสพวัฒนา
15 พญ.ศศิกานต์
นิมมานรัชต์
16 นพ.สุภมัย
สุนทรพันธ์
17 นพ.สิทธิโชค
อนันตเสรี
18 นพ.ดร สุรพงษ์
ชาติพนั ธุ์

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

พญ.ธัญญา
พญ.สิรนิ ทร์ทพิ ย์
นพ.วิศรุ ต
ดร.พจนพร
นพ.พิชญานนท์
พญ.สมจิตร์
นพ.นภดล
นางสาว สิรนิ ทร์
นางพนิดา
นางกัลยาณี
นางณัฐมน
นางจันธิมา
นส.สุภาพรรณ
นส.จันทร์รตั น์
นส.นฤมล
นางปวีณา

ลิมอภิชาต
กิตติวสิ ุทธิ
บุญชิต
ไกรดิษฐ์
งามเฉลียว
จารุ รตั นศิรกิ ลุ
เกียรติศริ โิ รจน์
ศาสตรานุรกั ษ์
เตชะโต
ท่าจีน
จิรสถิตสิน
มหัทธนาภรณ์
จิตต์โสภณ
ขอพุทธพรชัย
กลินขจรวงศ์
บัวสกุล

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นพ.กัมพล
นพ.ศรายุทธ
นพ.ประสิทธิ
นพ.คณุตม์
นพ.วรวิทย์
พญ.ศุภิกา
พญ.อรพรรณ
ดร.ฐิตวิ ร
นางวัชรีย์
นางสาวอุมา
นางโสมนัส
นางนงนภัส
นางสาวปิ ยนาฎ
นางสาววันวิสาข์
นางสาวณัฎฐา
นางจุฑามาศ

เอียมพนากิจ
ลูเซียน กีเตอร์
วุฒสิ ทุ ธิเมธาวี
จารุ ธรรมโสภณ
วาณิชย์สวุ รรณ
กฤษณีไพบูลย์
อาญาสิทธิ
ชูสง
แสงมณี
จันทวิเศษ
นาคนวล
พรธีรภัทร
สีระแก้ว
มณีฉาย
ศิรริ กั ษ์
พงศ์เวช

เลขานุการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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 ชุดที 4
คณะทํางานด้านบริการรักษาพยาบาล
นพ.เรืองศักดิ
ลีธนาภรณ์
ประธาน
1
นพ.ประสิทธิ
วุฒสิ ทุ ธิเมธาวี
2
นพ.ชนนท์
กองกมล
3
นพ.สมฤทธิ
มหัทธโนบล
4
นพ.กิตติพงศ์
เรียบร้อย
5
นพ.สุเชษฐ์
ชินไพโรจน์
6
นพ.อานนท์
วิทยานนท์
7
นพ.ธวัช
ชาญชญานนท์
8
นพ.สุนทร
วงษ์ศริ ิ
9
อนันตเสรี
10 นพ.สิทธิโชค
ดิสนีเวทย์
11 นพ.พรศักดิ
ตัณฑนุช
12 พญ.มณฑิรา
จิตติถาวร
13 นพ.วรวิทย์
รัตนสุคนธ์
14 นพ.แมนสิงห์
หวังศุภดิลก
15 นพ.บุญชัย
สุนทรพันธ์
16 พญ.กรัณฑ์รตั น์
ไข่มกุ ด์
17 พญ.วันดี
บุญยพิพฒ
ั น์
18 พญ.ปลืมจิต
บุญเรือง
19 นพ.ธนะรัตน์
ตังอดุลย์รตั น์
20 อ.นภาภรณ์
อนันตเสรี
21 พญ.วนพร
ศรีพรสวรรค์
22 พญ.พรพรรณ
ปรีชาไว
23 นพ.ชัชชัย
ขวัญนิมิตร
24 นพ.บดินทร์
สถิตย์เรืองศักดิ
25 พญ.จิรวดี

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

พญ.ธัมพรรษ
ปิ ยสุวรรณกุล
นพ.สมเกียรติ
สรรพวีรวงศ์
นพ.พงศ์ศกั ดิ
ด่านเดชา
นพ.ธีรพล
เปรมประภา
นางสาวจันทร์ฉาย
แซ่ตงั
หัวหน้าฝ่ ายเภสัชกรรม
ภกญ.รุ ง่ ฟ้า
สราญเศรษฐ์
หน้าฝ่ ายทันตกรรม
หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานเงินรายได้
หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที
หัวหน้างานสิทธิประโยชน์
หัวหน้างานคลัง
หัวหน้างานพัสดุ
นางรัตนาภรณ์
ศรีวลิ ยั
หัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเชือ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นางสาววงเดือน
ภาณุวฒ
ั นากูล
นางจําเป็ น
ยอดมุณี
นางสาวนุดี
จิตตภิรมย์ศกั ดิ
นางสาวอัจฉรา
จันทร์ช่วย
นางสาวศุภลักษณ์
นําด้วง
นางสาวธัญสินี
ศรีเกือ
นางสาวรัตนภรณ์
ขันนุย้
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เลขานุการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

