
แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ดา้นการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
ประเด็น การบริหาร/ การด าเนินงานท่ีตอบสนองเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  
1.  ช่ือ-สกุล  ผู้ เ ล่า เ ร่ือง นายแพทย์มนต์ชัย  ศิ ริบ า รุงวงศ์    คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน /หน่วยงาน  
ศูนยแ์พทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน  
 
2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทึก  ศ.คลินิก แพทย์หญิงยุพิน ไทยพิสุทธิกุล  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน  
รองคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ วทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
3. บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาอาจารย ์ศูนยแ์พทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 
  
4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

การจดัตั้งศูนยแ์พทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 
 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  
โรงพยาบาลเลิดสินเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นศลัยศาสตร์ สาขาออร์

โธ-ปิดิกส์ สังกดักรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2432โดยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5  ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หมอที  เฮวาร์ด  เฮส์ (T  Heyward  
Hays ) มิชชัน่นารีอเมริกา (เช้ือสายสก็อต)  ใช้ “บา้นหลวง” ท่ีปากถนนสีลมต่อกบัถนนเจริญกรุง  เป็น  
Nursing  Home  ส าหรับการรักษาพยาบาลชาวต่างประเทศ  ผูเ้ขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในพระ
นคร  Nursing  Home ของหมอเฮส์ มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า  “โรงพยาบาลบางรัก”  แต่ชาวบ้านใน
ละแวกน้ีเรียกวา่ “โรงพยาบาลหมอเฮส์” 
 ปีพ.ศ.  2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6  ไดโ้อนกิจการของโรงพยาบาล
บางรัก  ซ่ึงเดิมสังกดักรมสุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล ไปสังกดักรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย 
 ปี พ.ศ. 2485  โรงพยาบาลบางรัก  ไดย้า้ยมาสังกดักรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุขโดยมี
หนา้ท่ีเป็นทั้งโรงพยาบาลเฉพาะกามโรคและโรงพยาบาลทัว่ไป 
 ปลายปี พ.ศ. 2485  เคร่ืองบินสัมพนัธมิตรไดทิ้้งระเบิดยา่นบางรักถนนสีลม  อาคารของ 
โรงพยาบาลบางรักถูกท าลายลงคงเหลือแต่ อาคารบ าบดักามโรคเท่านั้น 

ปี พ.ศ. 2490 คุณหญิงภกัดีนรเศรษฐ  (สิน  เศรษฐบุตร) ไดเ้ห็นความเดือดร้อนและความจ าเป็น
ของประชาชนยา่นน้ีเม่ือเกิดการเจ็บป่วย  จึงไดบ้ริจาคเงินเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยาภกัดีนรเศรษฐ (เลิด  
เศรษฐบุตร) ใหก้ระทรวงสาธารณสุข  เพื่อสร้างตึกผูป่้วย  เม่ือวนัท่ี  8  สิงหาคม  2490  แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  
25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2491 ไดเ้ปิดเป็นโรงพยาบาลใหม่ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลเลิดสิน”ซ่ึงมีภารกิจหลกั
ในด้านวิชาการร่วมกับการให้บริการทางการแพทย์ทั้ งในสาขาท่ีเช่ียวชาญและสาขาอ่ืนๆ เช่น 
อายุรศาสตร์ศลัยศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในด้านการฝึกอบรม โรงพยาบาลเลิดสินเป็นแหล่ง



 
 

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นในสาขาต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นโรงพยาบาลซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เป็น
สถานท่ีฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
 ปี พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลเลิดสินไดรั้บมอบภารกิจส าคญัคือให้พฒันาเป็นศูนยแ์พทยศาสตร์ชั้น
คลินิก ร่วมกบั วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ภายใตส้ถาบนัร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทย-์
มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงก าหนดใหเ้ร่ิมรับนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2556 
 แมว้่าจะเป็นแหล่งฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนมาก่อนแต่เป็นใน
ระดบัหลงัปริญญา การจดัตั้งศูนยแ์พทยศาสตร์ชั้นคลินิกซ่ึงแมจ้ะเป็นการเรียนการสอนในชั้นคลินิกเป็น
หลกัแต่มีความแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง อาทิ การเขียนหลกัสูตร การเตรียมการเรียนการสอน การเขียน
แผนการสอน การประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์พทยสภาควบคู่ไปกบัการผลิตแพทยใ์หไ้ดคุ้ณภาพ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมไทย คือ ความรู้ คู่คุณธรรม 

 
6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มีส่วน
ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 
การถอดบทเรียนโดยใชท้ฤษฎีของ Kotter’s Eight Steps of change เร่ิมตน้ดว้ย 
6.1 Increase urgency 
 หลงัรับนโยบายจากกรมการแพทย ์มีการลงนามหนังสือขอ้ตกลงในการร่วมผลิตแพทย์ของ
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหวา่งกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข กบั มหาวทิยาลยัรังสิต ในปี พ.ศ. 2554 
และมีก าหนดให้คณะกรรมการผูต้รวจประเมินสถาบนั กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เขา้
ประเมินโรงพยาบาล เป็นสถาบนัหลกัในการผลิตแพทยใ์นปี พ.ศ.2555 ซ่ึงภายในเวลาท่ีจ ากดัจึงจดัเป็น
ภารกิจเร่งด่วนท่ีคณะผูบ้ริหารไดส่ื้อสารให้เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัของโรงพยาบาลทราบถึงความเร่งด่วนใน
การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน นอกจากน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารระดับสูงของโรงพยาบาล การส่งต่อถึงภารกิจดังกล่าวน้ีไปยงัผูบ้ริหารท่ีมารับช่วงต่อให้
ตระหนกัถึงความส าคญั มีการปรับวสิัยทศัน์ของโรงพยาบาล โดยเพิ่มเติมเร่ืองการเป็นโรงเรียนแพทยช์ั้น
น าระดบัประเทศ 
6.2 Build the guiding team 
 คณะผูบ้ริหารของโรงพยาบาลจดัตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจดัตั้งศูนยแ์พทยศาสตร์
ชั้นคลินิก ประกอบด้วยคณะผูบ้ริหารระดับสูงของโรงพยาบาลร่วมกบัทีมแพทยส์หสาขาซ่ึงรวมถึง
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ นอกจากน้ีแมจ้ะ
มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัรังสิตในขั้นเตรียมการ แต่จากการประเมินยงัพบความขาด
แคลน การไดรั้บความร่วมมือจากคณะผูบ้ริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินอนุมติัเงินสมทบเพื่อจดัการ
ดา้นโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาเป็นส่วนส าคญั 
6.3 Get the right vision and 6.4 communication for buy in 
 ช่วงเร่ิมตน้ มีการจดัเวทีการเสวนาเร่ืองการจดัตั้งศูนยแ์พทยช์ั้นคลินิก โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ
กรมการแพทยผ์ูบ้ริหารของโรงพยาบาล ให้กบัแพทยทุ์กสาขา เพื่อช้ีแจงถึงภารกิจท่ีได้รับพร้อมกับ



 
 

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัโรงพยาบาลทั้งในระดบับุคคลและองคก์ร รับฟังอุปสรรคหรือปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนและร่วมกนัอภิปราย วางแผนการรับปัญหาและแนวทางการแกไ้ข พร้อมก าหนดความเห็นร่วม
เพื่อมุ่งเป้าสู่การพฒันาเป็นศูนยแ์พทยท่ี์ผา่นการประเมินจาก กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทั้ งมีการเปล่ียนวิสัยทัศน์ของ โรงพยาบาล เพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ท่ีมีคุณภาพ และเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทยช์ั้นน า มีเป้าหมายให้นกัศึกษาแพทยส์อบผา่นร้อยละ 100 ใน
ปี พ.ศ. 2562 
6.5 Empower Action 
 เ น่ืองจากการขาดทักษะและความรู้ในด้านแพทยศาสตรศึกษาในเชิงลึก และการขาด
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนปริญญา จึงมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษา โดยจดัเป็นกลุ่มยอ่ยทั้งหมด 3 กลุ่ม อบรมรุ่นละ 3 วนั และให้แพทยเ์ลือกตามความ
สมคัรใจ ซ่ึงเชิญวทิยากรจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จนครบทุกคน ร่วมกบัจดัสรรหา
ทุนเพื่อการพฒันาอาจารยแ์พทยไ์ปศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรศึกษาโดยตรงทั้งในและต่างประเทศ
(Essential Course for Medical Educator by CPIRD และ Master Degree of Health Professional Education 
at University of Glasgow, Scotland) 
6.6 Create short-term wins 
 ก าหนดเป้าหมายแรกดว้ยการผา่นการประเมินจากกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2555 ต่อมาก าหนดความพร้อมดา้นการเรียนการสอน ให้การวางแผน การเขียนแผนการสอนและ
การประเมินในทุกรายวิชาในปี พ.ศ.2558 ก่อนท่ีนกัศึกษาเขา้สู่ชั้นคลินิก และการก าหนดเป้าหมายให้
นกัศึกษาผา่นการสอบเพื่อประเมินรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 2  โดย ศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)ในปี พ.ศ.2561 ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 90 และในปี พ.ศ.2562 มีเป้าหมายใหน้กัศึกษาแพทยส์อบผา่นไดส้อบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ร้อยละ 100 พร้อมกบัผา่นการประเมินคุณภาพสถาบนัการศึกษาดว้ยเกณฑ์ของ 
World Federation for Medical Education (WFME) 
6.7 Don’t let up 
 ทีมน าเขา้ร่วมการพฒันาหลกัสูตรแพทยศาสตร์ร่วมกบัสถาบนัร่วมผลิตแพทยก์รมการแพทย-์
มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกับร่วมจัดการฝึกอบรม
แพทยศาสตร์ 
ศึกษากบัสถาบนัร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทยเ์ป็นประจ า ทั้งหลกัสูตรพื้นฐานและหลกัสูตรฟ้ืนฟูความรู้ 
และน ามาถ่ายทอดในท่ีประชุมรายชั้นปีทุกชั้นปี 
6.8 Make it stick 
 มีการจดักิจกรรมวนัไหวค้รู พร้อมกบัรางวลัอาจารยดี์เด่นให้เกิดความภาคภูมิใจ จดักิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยแ์พทย ์เช่น งานตอ้นรับเขา้สู่ร้ัวส าหรับนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 พิธีมอบเส้ือกาวน์ ส าหรับนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4 งานกีฬาสี และส่งเสริมให้ท าต าแหน่งวิชาการ
เม่ือครบระยะเวลา และจดัสรรงบประมาณใหค้่าตอบแทนผูส้อนเป็นหลกั 



 
 

ปัญหา อุปสรรคในการท างาน คือ ภาระงานท่ีมากข้ึน ท าให้อาจารยแ์พทยบ์างท่านไม่อยากสอน 
แกไ้ขผูบ้ริหารศูนยแ์พทยฯ์ เน้นให้จดัสรรงบประมาณค่าตอบแทนส าหรับอาจารยผ์ูส้อนเป็นหลกั โดย
การปรับค่าตอบแทนให้กับผู ้ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การประเมินร่วมกับการจัดงานสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์และตระหนกัในคุณค่าของการเป็นอาจารยแ์พทย ์เช่น ไหวค้รู นอกจากน้ีผูป่้วยไม่คุน้เคย
กบัการมีนกัศึกษาแพทยม์าร่วมดูแล ท าใหเ้กิดการซกัประวติัและการตรวจร่างกายท่ีซ ้ าซอ้น อาจเกิดความ
ผิดพลาดทางคลินิก แกไ้ขโดยการท าความเขา้ใจกบัผูป่้วยทุกคนว่านกัศึกษาเป็นหน่ึงในทีมดูแลรักษา 
ฝึกสอนนักศึกษาด้านทักษะทั้ งด้านคลินิกและด้านท่ีไม่ใช่คลินิก เช่น ทักษะการส่ือสาร และการ
ปฏิบติังานของนกัศึกษาอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณาจารยโ์ดยตรง (direct supervision) 

 
7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 
 ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนเชิงประจกัษ ์คือ 
 1. ผา่นเกณฑก์ารประเมิน WFME 
 2. นกัศึกษาแพทยรุ่์น 1 สอบผ่านการสอบเพื่อประเมินรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม ขั้นตอนท่ี 1ร้อยละ 100 และการสอบเพื่อประเมินรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ขั้นตอนท่ี 2 ร้อยละ 93.3 

นอกจากน้ี การไดรั้บภารกิจท่ีมีความยากล าบากในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลง (Change) การประยกุตท์ฤษฎีมาใชใ้นสถานการณ์จริง เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ภารกิจผา่นได้
อยา่งลุล่วงและย ัง่ยนื  
 
 


