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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

แพทยมศวยุคใหม!ใหบริการปชช.ควบงานสอน-วิจัย 
 

 
 

กาวเขาสูปที่23 แลวสาํหรับคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (มศว) หลัง
กอตั้งขึ้นเมือ่เดอืนมิถุนายน2528 ผลิตบัณฑติแพทยออกไปรับใชสังคมแลวถึง18 รุนกวา 
1,000 คนโดยมีศ.นพ.สมเกียรติวฒันศิริชัยกุล วัย49 ป  

ซึ่งเปนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร ฝายวิจัย และผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กอนมาเปนคณบดีคน
ที่ 6 ตั้งแตเดือนมีนาคมปที่แลวจนถึงปจจุบัน  

 
 

"คณะแพทย มศว เกิดขึ้นเปนอันดับ 9 มีจํานวนนิสิตเวชศาสตรปองกันและชุมชนมากกวาที่อื่นเพราะ
มุงใหนิสิตออกไปใชทุนตางจังหวัดรับใชสังคมชนบทและนิสิตสอบใบประกอบโรคศิลปในปแรกได
ที่ 1 ปที่2 ไดที่2 จากที่มีนิสิตเขาสอบกวา100 คนมีผูสอบผานกวา 90 คนแสดงใหเห็นวาการเรียนการ

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันท่ี   23   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สอนของคณะแพทย มศว ไดมาตรฐาน แตทุนคณะแพทย มศว ตองไปใชทุนตางจังหวัด เด็ก
เกงๆ เลือกอยูกรุงเทพฯ มากกวา จึงไดรับเลือกเปนอันดับ 6-7 มาตลอดในกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย" คณบดีคณะแพทยศาสตรมศว กลาว   

ชวงปเศษ "ศ.นพ.สมเกยีรติ" ไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและเปาหมายในหลายเรื่องโดยจะเปด
หลักสูตรเพิ่มขึ้นจากปจจุบันมี 2 หลักสูตรคือหลักสูตรปกติรบันิสิตปละ 120 คนและหลักสูตรโครงการ
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ รับ 10-12 คนก็มีโครงการความรวมมือกบัยู
นิเวอรซิตี้ ออฟ เซาทฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จะเปดหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติในป
การศึกษา 2552 รับนิสิตรุนแรก20 คนทั้งเด็กไทยและตางชาติ   

"การเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติเพื่อเตรียมความพรอมใหนิสิตอยูในโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยาง
มั่นคง สงางาม และสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูนําดานแพทยศาสตรศกึษาในภาคพื้นอาเซียนไดใน
อนาคต"  

 
 

เชนเดียวกับการเรียนการสอนของคณะแพทยมศว ที่ไดพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ฝก
ใหนิสิตเปน "นักคิด" โดยในระดับพรคีลินิกใชปญหาเปนฐานในการศึกษา และระดับคลินิกใชปญหา
เปนฐานในการแกปญหา เชน คนไขปวดทองจะแกปญหาอยางไร นิสิตจะตองไปคนควาหาความรูและ
วิพากษวิจารณเพื่อหาทางแกปญหาใหผูปวยไดอยางเหมาะสม   

พรอมกับมุงปลูกฝงใหนิสิตแพทยมคีณุสมบัต6ิ เอชไดแก 1.เฮด-มีความรู2.ฮารด-อดทนและหมั่น
ฝกฝนพากเพียรในการหาความรูเพื่อรักษาคนไข 3.แฮนดและสกิล-ทักษะการทําหัตถการทางการ
แพทยทักษะการสื่อสาร 4.เฮลธ-มีสุขภาพที่ดี5.แฮปปเนส-มีความสุขกับการทํางานและ6.ฮิวแมนสนิ
สติก-การใหบริการดวยหวัใจความเปนมนุษยโดยผานการสอนในหองเรียนและกิจกรรมตางๆ เชน คาย
บําเพ็ญประโยชน อบรมธรรมะ   

"คุณสมบัตเิหลานี้จะเกิดขึ้นในตัวนิสิตได ก็ดวยการเรียนรูจากความเปนจริงโดยเฉพาะใน
หองฉุกเฉิน มีอาจารยแพทยประจําหองฉุกเฉินคอยสอนและเปนแบบอยางควรพูด ทําอยางไร
ใหคนไขและญาติสบายใจ กอนรักษาตองทําความเขาใจ เคารพการตัดสินใจของคนไขและ
ญาติในทุกขั้นตอน แมเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษา ก็ตองบอกคนไขและญาติทันท ีจะ
ชวยแกปญหาคนไขฟองหมอได'"   
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"ศ.นพ.สมเกียรติ"มองวาวิชาชีพแพทยไมควรผูกติดกับระบบราชการที่กําหนดเวลาใหบริการแพทย
สวนใหญทํางาน 8 โมงเชาเลิก 4 โมงเย็นอีก 16 ช่ัวโมงมีแพทยอยูไมเกิน5 คนตามโรงพยาบาล
ใหญๆ จึงตองทํางานหนัก โรงพยาบาลรัฐบางแหงแพทยตองตรวจคนไข 200 คนภายใน 3 ช่ัวโมงทํา
ใหไดรับบริการไมไดคุณภาพเทาที่ควรและแพทยไดคาตอบแทนต่ํามาก กอใหเกิดปญหาสมอง
ไหล แพทยโรงพยาบาลรัฐไปอยูโรงพยาบาลเอกชนเพราะไดคาตอบแทนสูงกวา  

ศ.นพ.สมเกยีรติจึงเสนอผูบริหารมศว และไดรับความเห็นชอบใหปรับระบบงานบริการดานสุขภาพของ
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.องครักษจ.นครนายกที่มี
ขนาด 500 เตียงไมใหยึดติดกับระบบราชการ ทําใหบริหารไดคลองตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
นอกจากเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ เชน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของผูปฏิบตัิงานดานการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) ซึ่งอาจารยแพทยไดรับตามปกติแลวก็ไดนํา
ระบบจายคาตอบแทนตามภาระงานบริการทางการแพทย เรียกวา Record Medical Workload-
RW  ซึ่งครอบคลุมทั้งงานบริการการแพทยสอนและวิจัยมาใชในศูนยการแพทยฯ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2550   

ระบบอารดับเบิลยูนี้อาจารยแพทย มศว คนไหนตรวจรักษาผาตัดคนไขมากก็ไดคาตอบแทน
มาก คนไหนทํานอยกไ็ดนอย หลังใชระบบนี้ ศูนยการแพทยฯ ใหบริการตรวจคนไข ได
ตั้งแต 7 โมงเชาและขยายเวลาผาตัดแบบธรรมดาไปจนถึง 2 ทุมทําใหคิวผาตัดลดลง
มาก ผูปวยทุกรายมีอาจารยแพทยดูแลเต็มที ่งานบริการมีคุณภาพสูงขึ้น ที่ประสบ
ความสําเร็จมากคือ การดึงอาจารยแพทยใหมาอยูหองฉุกเฉิน เพราะชวง 6-7 ปที่ผานมาทํา
ไมไดเลยจดุนี้มีประโยชนมาก นอกจากใหบริการแลว นิสิตยังไดเรยีนรูการวินิจฉัยรักษาโรค
จากอาจารยแพทยและอาจารยแพทยไดทําวิจัยดวย   

คณบดคีณะแพทยมศว อธิบายเพิ่มเติมวา ระบบอารดับเบิลยูน้ี ชวยจูงใจใหอาจารยแพทย มศวตองทํา
วิจัยผลงานวิชาการเพื่อใหไดเปน ผศ. รศ. และ ศ. เพื่อจะไดเพิ่มเพดานเงินเพิ่มพิเศษหรือแคปแมกซ
ใหสูงขึ้น เชน อาจารยแพทยขั้น 5 มีคาอารดับเบิลยู เพดานสูงสุด19,300 บาทตอเดือนผศ.ขั้น1 มีคา
อารดับเบิลยู เพดานสูงสุด23,700 บาทตอเดือนแตคาํนวณอารดับเบิลยูแลวไดถึง 3 หมื่นบาทหาก
ภายใน 1 ปไมมีผลงานวิชาการตีพิมพภาษาไทยอยางนอย1 ฉบับจะไดเงินอารดับเบิลยูตามเพดาน
สูงสุด สวนที่เหลือจะแบงเปน 50% โอนเขากองทุนภาควิชาที่สังกัดอีก 50% โอนเขากองทุนธํารง
แพทยจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคมนี้และตองมีผลงานวิชาการทุกป จึงไดเงินอารดับเบิลยูเต็มจํานวนที่ทํา
ได   

คณบดีคณะแพทยมศว แจกแจงตอไปวา ระบบอารดับเบิลยูที่ผูกกับงานวิจัยน้ี ชวยใหอาจารยแพทย
มองเห็นเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพไดชัดเจนมากขึ้น โดยไมจําเปนตองเดินตอแถวเปน
ผูบริหาร และเปนไปตามปรัชญาของคณะแพทยที่มุงให สรางงานวิจัยสรางความรูสูองคกร เพราะการ
รักษาตามตําราฝรั่งไมมีประโยชนอาจารยแพทยควรมีผลงานวิชาการ งานวิจัยเพื่อสรางองคความรูจาก
ภูมิปญญาของคนไทยใหสังคมไทย  

ชวง6 เดือนที่ใชระบบอารดับเบิลยู อาจารยแพทย120 คนเสนอผลงานวิชาการมาแลว 60% มีผูได
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คาตอบแทนตั้งแต17 บาทจนถึงเกือบ2.5 หมื่นบาทตอเดือนแตโดยเฉล่ียไดคนละ 4,700 บาทตอ
เดือนใชงบปละ 12 ลานบาทอาจารยแพทยทุกคนพอใจเพราะไดคาตอบแทนอยางยุติธรรม ศูนย
การแพทยฯ เปนโรงพยาบาลรัฐแหงแรกที่ใชระบบอารดับเบิลยู คิดวาโรงพยาบาลรัฐทุกแหงนาจะนํา
ระบบนี้ไปใชทุกวันน้ีรัฐบาลจายคาตอบแทนแพทยแบบเหมาจาย เชน เงิน พ.ต.ส.ใหแพทยคนละ
1 หมื่นบาทแตไมเกิดประโยชนแกราชการเลยและไมสามารถวัดผลงานได ศ.นพ.สมเกยีรติกลาวทิ้ง
ทาย  

 ธรรมรัช กิจฉลอง  

 


