ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ

เป็นที่สอง
เป็นกิจที่หนึ่ง
จะตกมาแก่ท่านเอง
ไว้ให้บริสุทธิ์
พระราชดารัส พระราชบิดา

ควรจะมีความภาคภูมิใจและร่วมมือกันปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยความระลึกมั่น
อยู่เสมอว่าความเมตตา กรุณา ความสามารถ และความเที่ยงตรงในหน้าที่นั้น เป็นสิ่งสาคัญที่สุด
ที่จะนาความสาเร็จพร้อมทั้งชื่อเสียง เกียรติคุณ มาสู่โรงพยาบาลแห่งนี้อย่างแท้จริง
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526)
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พระราชดารัส และพระบรมราโชวาท

“

พระบรมราโชวาท และพระราชดารัส

พระราชดารัส พระราชบิดา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ได้รับทราบถึงความขาดแคลนต่าง ๆ ในด้านการแพทย์และการ
ให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ย จึ ง ทรงสละพระราชทรัพ ย์ ส่ ว น
พระองค์ เป็นทุนการศึกษา เช่น ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาการ
แพทย์และพยาบาล ณ ต่างประเทศ และทรงมีพระราชดารัสต่อ
นักเรียนทุนพระราชทานว่า

“ ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ”
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือ
ว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหา
สาคัญ ที่ต้องได้รับการแก้ ไข จึงทรงยึดมั่นสืบทอดพระราช
ปณิ ธานของสมเด็ จ พระบรมราชชนก พระบิ ด าแห่ ง
การแพทย์ไทย และสมเด็จพระบรมราชชนนี พระมารดาของ
การแพทย์ ช นบท เพื่ อ ให้ ป ระชาชนชาวไทยมี สุ ข ภาพ
พ ล า น า มั ย ส ม บู ร ณ์ แ ข็ ง แ ร ง โด ย เฉ พ า ะ ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉีย งเหนือ โดยเมื่อครั้ง เสด็จ พระราชดาเนินมา
ทรงเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2526 (ซึ่ งปั จ จุ บั น โรงพยาบาลศรี น คริน ทร์ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางการรักษาผู้ป่วยทั่วภาคอีสาน) ทรงมีพระบรมราโชวาท
แก่บุคลากรโรงพยาบาลว่า

“ควรจะมีความภาคภูมิใจและร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ด้วยความระลึกมั่นอยู่เสมอว่าความเมตตากรุณา
ความสามารถ และความเที่ยงตรงในหน้าที่นั้น
เป็นสิ่งสาคัญที่สดุ ที่จะนาความสาเร็จ พร้อมทั้ง
ชื่อเสียงเกียรติคุณมาสูโ่ รงพยาบาลแห่งนี้อย่างแท้จริง”

”

สารบัญ
สารบัญ
สารจากผู้บริหาร
1
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ข้อมูลองค์กร

6

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

9

แผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

14

แผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับ
งานประจาตามพันธกิจ

16

คารับรองผู้บริหาร

23
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร

การบริหารจัดการที่ดี

24

การผลิตบัณฑิตที่ดี

34

ความเป็นเลิศด้านวิจัย

42

การบริการรักษาพยาบาลที่ดี
การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์
เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
การอนุรักษ์และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี

55
62

ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี

65
71
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63

ผลงานและกิจกรรมเด่น

ผลงานและกิจกรรมเด่น

75

ผลงานภาควิช62า
ผลงานภาควิชา

80
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62

“สารจากผู้ บ ริ ห าร”

(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ปี 2560 นั บเป็ น ปี แห่ งการอาลัย จากการสู ญ เสี ย
พระมหากษั ต ริย์ อั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง “พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช” ด้วยสานึ ก ในพระมหา
กรุณ าธิคุ ณ หาที่ สุ ดมิ ได้ ข้ าพระพุ ท ธเจ้ า ผู้ บ ริห าร และ
บุ ค ลากรคณะแพทยศาสตร์ ขอมุ่ งมั่ น สื บ สานพระราช
ปณิ ธ าน เจริญ เบื้ อ งพระยุค ลบาทสื บ ไป และน้ อ มเกล้ า
น้ อ มกระหม่ อ มถวายพระพรชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ขอ
พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในปี งบ ป ระม าณ 2560 ค ณ ะแพทยศาสต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้ นการส่งเสริมสังคมให้เห็ น
ความสาคัญของการรักษาสุขภาพ และการออกกาลังกาย
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการ “3
สถาบั น แพทย์ ภู มิ ภ าค รวมใจไทยวิ่ ง ปั่ น ปั น น้ าใจเพื่ อ
ผู้ป่วยในภูมิภาค” ร่วมกับ “โครงการวันศรีนครินทร์มินิ
มาราธอน” ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี และยังคงมุ่งมั่นในการ
พัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา ความรู้ทางวิชาการ
และการรั ก ษาพยาบาลอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง รวมถึ ง การ
แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน ในฐานะของสถาบันการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ได้ ทาหน้ าที่
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางด้ า นการแพทย์ ในทุ ก ๆ ระดั บ ตาม
ปณิธานของคณะฯ
สุ ด ท้ า ยนี้ ในนามตั ว แทนคณ ะผู้ บ ริ ห าร คณ ะ
แพทยศาสตร์ ขอขอบคุ ณ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห าร
คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนเครือ ข่า ย
ความร่วมมื อ จากภาครัฐ และเอกชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะฯ ด้วยดีมาตลอด คณะแพทยศาสตร์
จะยังคงมุ่งมั่น ในการเป็น โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่ มี
คุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติสืบต่อไป

1

บทนา

ข้อมูลองค์การ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่
9 กันยายน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5 ของประเทศไทย และ
เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปณิธาน : เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้น
ด้ า นเวชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปและสุ ข ภาพชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เพื่ อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือใน
การค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์ : โรงเรีย นแพทย์ ร ะดั บ โลกที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ
สังคมไทย และมวลมนุษยชาติ
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ มาตรฐานสากล บริ ก ารวิชาการ
วิชาชีพ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้
เข้ ม แข็ ง และมี ดุ ล ยภาพ บริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล
ค่านิยมขององค์กร : ACT – SMART:
1) รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability)
2) มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Customer target)
3) รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
4) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง
(Management by fact)
5) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
6) มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย (Research based)
7) การทางานเป็นทีม (Teamwork)
สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ เป็นคณะแพทยศาสตร์ ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine)

6

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะฯ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรักษาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการรักษาพยาบาล ให้เกิดผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ
1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่กับ
การมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
2. มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต และบุ ค ลากรทางการแพทย์ และแพทย์ ผู้เชี่ ย วชาญที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบและ
มีทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21
3. ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ น าไปใช้ แ ก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีระบบเครือ ข่ายการให้ บริการที่ ครอบคลุมและสอดคล้องกั บระบบสุขภาพของ
ประเทศ สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง สานต่อ การตั้งศูน ย์กลางการบริก ารทางการแพทย์ของภู มิภ าค (Academic medical hub) เพื่ อ
รองรั บ การรั ก ษาโรคที่ ต้ อ งการความเชี่ ย วชาญและเทคโนโลยี ขั้ น สู ง ส าหรั บ ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และนานาชาติ
5. มีระบบการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ทาให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
6. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการรักษาพยาบาลกับสถาบันในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของงานสู่สากล และทาให้คณะฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
สังคมนานาชาติ
7. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ที่ดี ครอบคลุมทั้งเรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะ เส้นทางความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
รวมทั้งการสร้างกลไกในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่ในคณะฯ ตลอดจนการสร้าง
แรงจูงใจที่จะดึงดูดคนดีคนเก่งให้มาปฏิบัติงานในคณะฯ
8. มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดจนการบูรณา
การเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล
9. มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ ตามแนวทาง
รางวั ล คุ ณ ภ าพ แห่ งชาติ (Thailand quality award-TQA/Education criteria for performance
excellence-EdPEx) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล
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8
โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี
รองคณบดีฝ่ายการคลังทรัพย์สินและพัสดุ รองคณบดีฝ่ายการคลังทรัพย์สินและพัสดุ
(1 ต.ค. 59–31 ธ.ค. 59)
(3 เม.ย. 60–30 ก.ย. 60)
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รศ.พญ.วราภรณ์ เชือ้ อินทร์
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
รศ.นพ.สุพชั ญ์ สีนะวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

รศ.พญ.สุพนิ ดา คูณมี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และการสือ่ สารองค์กร

รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

นายเนาวรัตน์ สังคมคาแหง
รักษาการหัวหน้าสานักงาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
1. รศ.นพ.ชาญชัย
2. ผศ.นพ.วินัย
3. ผศ.นพ.ธเนศ
4. รศ.นพ.อภิชาติ
5. ผศ.นพ.ธรา
6. รศ.นพ.สุรพล
7. ศ.พญ.ผิวพรรณ
8. ผศ.นพ.เสริมศักดิ์
9. รศ.พญ.วราภรณ์
10. รศ.นพ.สุพัชญ์
11. รศ.นพ.บัณฑิต
12. รศ.พิพัฒน์พงษ์
13. รศ.พญ.สุพินดา
14. ผศ.พญ.วิไลวรรณ
15. รศ.พญ.อรรฆิศา
16. ผศ.นพ.สุวิน
17. อ.ศักดา
18. ศ.ดร.วิจิตรา
19. ศ.นพ.วัลลภ
20. รศ.พญ.ปรารถนา
21. ผศ.นพ.พลากร
22. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ
23. รศ.นพ.วินัย
24. รศ.นพ.วัชรา
25. นายเนาวรัตน์
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พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ตันติยาสวัสดิกุล รองคณบดีฝ่ายการคลังทรัพย์สินและพัสดุ
(1 ต.ค. 59–31 ธ.ค. 59)
รังษีขจี
รองคณบดีฝ่ายการคลังทรัพย์สินและพัสดุ
(3 เม.ย. 60–30 ก.ย. 60)
จิระวุฒิพงศ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ธรรมโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
วีระศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
มาลีวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
สุมานนท์
รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ
เชื้ออินทร์
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีนะวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ชุมวรฐายี
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แคนลา
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
คูณมี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
หม้อทอง
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ไชกิจภิญโญ
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ว่องวัจนะ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
วราอัศวปติ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
ทัศนียกุล
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
เหล่าไพบูลย์
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
(1 ต.ค. 59-22 ก.พ. 60)
เชาวน์ชื่น
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
(23 ก.พ. 60-30 ก.ย. 60)
สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
วัฒนศัพท์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ศิริชาติวาปี
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
บุญสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
สังคมคาแหง รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์

หัวหน้างาน สังกัดสานักงานคณบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางปริศนา
นางละมัย
นายเชิดศักดิ์
นางชูศรี
นายไชยยงค์
นายรักษ์เกียรติ
นางวัลย์ณรัตน์
นางสาวหทัยกาญจน์

9. ผศ.พญ.สุรัตน์
10. นายไพฑูรย์
11. นางดวงสมร
12. นายวิศรุต
13. นายเนาวรัตน์
14. นายบุญเสริญ
15. รศ.พญ.เนสินี
16. รศ.นพ.สุรพล
17. ผศ.ดร.ปิยธิดา
18. รศ.ณัฐเศรษฐ
19. นางวัฒนา

ใจบุญ
ไวยโภชน์
เจริญศักดิ์ขจร
ดินประภา
กงศรี
กระแสร์
ศรีไสย
จันทะเสน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน
หัวหน้างานคลัง
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพศึกษา
(1 ต.ค. 59-8 มี.ค. 60)
เจียรณ์มงคล รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพศึกษา
(9 มี.ค. 60-30 ก.ย. 60)
ประฏิภาณวัตร รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศ
ชาญกว้าง
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
เชิดชู
รักษาการหัวหน้างานซ่อมบารุง
สังคมกาแหง หัวหน้างานนิติธรรม
(1 ต.ค. 59-15 ธ.ค. 59)
มีศรีจันทร์
หัวหน้างานนิติธรรม
(16 ธ.ค. 59-30 ก.ย. 60)
ไชยเอีย
หัวหน้าสานักงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
วีระศิริ
หัวหน้าสานักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
ดูแลงานบริการวิชาการ
คูหิรัญญรัตน์ หัวหน้าสานักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
ดูแลงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม
มนิมนากร
หัวหน้าสานักงานระบาดวิทยา
พุทธิสวัสดิ์
หัวหน้าสานักงานกองทุนวันศรีนครินทร์
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หัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์
1. นางจันทิมา
กาญจนสุรัตน์ หัวหน้างานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2. นางสาวกาญจนา
สิมะจารึก
หัวหน้างานบริการพยาบาล
3. นางชฎาพร
สุนทรภาส
หัวหน้างานเภสัชกรรม
4. นางสุวรรณี
มหาวีรวัฒน์
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
5. นายสัมฤทธิ์
คะมะปะเต
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
6. นายสุทธิกานต์
ก่อสกุล
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
7. นางสาวศรีสุดา
วงศ์ประทุม
หัวหน้างานโภชนาการ
8. นางจุฑารัตน์
เอี่ยมทอง
หัวหน้างานแม่บ้าน
9. นางศศิธร
เรืองประเสริฐกุล หัวหน้างานจ่ายกลาง
10. นางกาญจนศรี
สิงห์ภู่
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
11. นางสาวธิติพร
ลีลาเศรษฐ์
หัวหน้าสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
12. ทันตแพทย์ยุทธเกียรติ หอวิจิตร
หัวหน้างานทันตกรรม
13. นางสาวจงกล
พลตรี
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ที่มา งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางชาริยา
นางเบญจมาศ
นางสาวเนาวคุณ
ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
นางอรสา
นายวันชัย

บารุงศิริ
แสนแสง
อริยพิมพ์
มกรเวส
ภูพุฒ
วะนะชัยศิริ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
หัวหน้าฝ่ายการแพทย์
หัวหน้าสานักงานพัฒนาคุณภาพ
เลขานุการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ / หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

แสนแสง
กิ่งแก้ว
ศักดิ์พิศุทธิกุล
คาหาญสุนทร
ชัยวรรณคุปต์
สิงหัษฐิต
จันทนุช
อนันต์สุวรรชัย
รู้ยืนยงค์
ธีรพงศ์ภักดี
แสนเมือง

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้างานโภชนาการ
หัวหน้างานจ่ายกลาง
หัวหน้างานคลัง
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
หัวหน้างานบริการและรักษาความปลอดภัย
หัวหน้างานซ่อมบารุง
หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ

สำนักงำนผู้อำนวยกำร
1. นายอาสาฬ
2. นายสุรพงษ์
3. นางชุติกาญจน์
4. นางพัชนีรัตน์
5. นางขนิษฐา
6. นางเจียรนัย
7. นางวรกานต์
8. นางภัทริณี
9. นายรัตนศักดิ์
10. นายปิโยรส
11. นางสาวอรุณศรี
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ฝ่ ำยกำรพยำบำล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวมัณฑนา
นางกุลธรา
นางไพจิตร์
นางวิภาณี
นางเบญจมาศ
นางพัชรินทร์

สังคมกาแหง
จงตระการสมบัติ
วงศ์แสน
จิตรนอก
แสนแสง
เกตษา

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
หัวหน้างานการพยาบาลฉุกเฉิน
หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด

พัฒนจักร
กองแก้ว
อริยพิมพ์
ยาสุด
หมื่นหัส
ตนัยโชติ

หัวหน้างานตรวจสวนหัวใจ
หัวหน้างานตรวจพิเศษทางหัวใจฯ
หัวหน้างานเวชศาสตร์ชันสูตร
หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
หัวหน้างานอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์
หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย

ฝ่ ำยปฏิบัตกิ ำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางจาเนียร
นางสาวจุรีรัตน์
นางอานิสรา
นายมนตรี
นางสาวสุพรรณี
นายมนูญ

ฝ่ ำยเภสัชกรรม
1.
2.
3.
4.

นางมณีพิมาย
นางสาวธิติมา
นางสาวชุลีกร
นางสาวภัทรพร

ไชยชุน
หัวหน้างานบริการจ่ายยา
สามแก้ว
หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรม
เหล่าวชิระสุวรรณ หัวหน้างานบริหารเภสัชกิจ
ตั้งสุจริต
หัวหน้างานเภสัชสารสนเทศ

สำนักงำนพัฒนำคุณภำพ
1. นางสาวศิริญา
คันธิยงค์
หัวหน้างานอาชีวอนามัย
2. นางอรอนงค์
อันปัญญา
หัวหน้างานบริหารจัดการความเสี่ยง
3. นางสาวอนินธิตา ชานาญ
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมเชื้อในโรงพยาบาล
ที่มา : ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์
(โรงเรียนแพทย์ระดับโลกทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสงั คมไทยและมวลมนุษยชาติ)
)

Go
Premium

Go
Professional

คุณภาพการให้บริการ
ระดับเป็นเลิศ

คุณภาพการบริหาร
องค์การระดับเป็นเลิศ

VISION
ความเป็นโรงเรียน
แพทย์ระดับนานาชาติ
Go
International
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ความเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรม
Go
Innovation

ที่
เรื่อง/กลยุทธ์
1 คุณภาพการให้บริการ
ระดับเป็นเลิศ
(Go Premium)

2

คุณภาพการบริหาร
องค์การระดับเป็นเลิศ
(Go Professional)

3

ความเป็นโรงเรียน
แพทย์ระดับนานาชาติ
(Go International)

4

ความเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม
(Go Innovation)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ
(Superior Customer Satisfaction)
2. สร้างผลการดาเนินการระดับเยี่ยมจาก
การให้บริการในทุกพันธกิจ (Excellence
Outcome)
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นเลิศ
(Workforce Excellence)
2. พัฒนารูปแบบการบริหารองค์การที่เป็น
เลิศ (Administration Excellence)
3. สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยและมวล
มนุษยชาติ (Value to Social)

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
1. ค่าผลกระทบต่อจานวนผลงานวิจัย
(IF/paper)
2. จานวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์ (QS)
3. รายได้จากค่ารักษาพยาบาล
4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตามเกณฑ์ TQF
(Over all student satisfaction) (QS)
1. กาไรจากการรักษาพยาบาล
2. ส่วนต่างรายรับรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล
3. สัดส่วนงบประมาณสาหรับการซื้อยาและ
วัสดุ/รายได้จากการรักษาพยาบาล
4. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กรตาม
เกณฑ์ TQA/EdPEx
5. สัดส่วนของรายได้นอกเหนือค่า
รักษาพยาบาล: รายได้จากค่ารักษาพยาบาล
6. สัดส่วนงบประมาณสาหรับการซื้อวัสดุ/
รายได้รวม
7. ผลิตภาพรายบุคคล (Rev(million)/person)
8. จานวนงบประมาณสาหรับกิจกรรมเพื่อชุมชน
(Community investment) (QS)
9. การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน ISO 50001
10. มาตรฐาน JCI
1. ขยายการบริการระดับนานาชาติ
1. จานวนนักศึกษานานาชาติ
(Expand International Service)
2. Number of International conference
3. รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการประกันชีวิต
2. เพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติ
(Enhance International Collaboration) เอกชน
4. จานวน MOU: Research with QS World
3. สร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
Top 500 (QS)
สะดวกให้เป็นนานาชาติ (International
5. จานวน Inbound student (QS)
Facility & Climate)
6. จานวน Outbound exchange student
4. ยกระดับเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับ
นานาชาติ (Better International Ranking) (QS)
7. จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
8. การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน ISO
14001
1. สร้างนวัตกรรมบริการ และวิจยั (New 1. ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์
Innovative Service)
WFME
2. รายได้จากงานวิจัย (grant and rev. from
2. สร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรการศึกษา
Spin off company)/Faculty
(New Innovative Education Program)
3. รายได้จากค่ารักษาพยาบาล
3. สร้างนวัตกรรมด้านการบริการ
4. จานวนเงินบริจาค (ศิษย์เก่า/บุคคลทั่วไป)
รักษาพยาบาล (New Innovative
Healthcare Program)
4. พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับ
องค์การ (New Innovative Relationship)
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MISSION
(1) การบริหารจัดการที่ดี
(1) วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ : สร้ า งระบบ
บริห ารจัด การที่ ดี (Administration excellence)
ที่ ท าให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข ในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร (Happy workplace)
ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (Good governance)
และมาตรฐานการท างานที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (High
performance organization)

(2) การผลิตบัณฑิตที่ดี

แผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงาน
ประจาตามพันธกิจ
(MISSION)

(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิต
และบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่
มีคุณ ภาพได้ มาตรฐานสากล) มีค วามรับ ผิดชอบ
คุณ ธรรม จริย ธรรม (Morality) มี ความสนใจใฝ่ รู้
และสามารถเรีย นรู้ได้ด้ วยตนเองตลอดชีวิต (life
long learning) และมี ทั ก ษะที่ จ าเป็ นส าห รั บ
บุ ค ล า ก ร ท า งก า ร แ พ ท ย์ ใน ศ ต ว รร ษ ที่ 2 1
(Professional graduate)

(3) ความเป็นเลิศด้านวิจัย
(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงานวิจัย
และนวัต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ (Research quality &
numbers) เพื่ อ น าไปใช้ แ ก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุ ภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society
and all mankind) รวมทั้ งการน าไปใช้ป ระโยชน์
เชิ งพ าณิ ชย์ (Commercial application) แ ล ะ
อุตสาหกรรม
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MISSION
(4) การบริการรักษาพยาบาล
(4) วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ : พั ฒ นา
คุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรี
นคริ น ทร์ แ ละศู น ย์ หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ฯ ให้ มี คุ ณ ภาพตาม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล (International healthcare
standard) มี ระ บ บ เค รื อ ข่ าย ก ารให้ บ ริ ก าร ที่
ครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ ระบบสุ ข ภาพของ
ประเทศ (Holistic service & network) สามารถ
รองรับการผลิตบั ณ ฑิตทั้ งในระดั บ ปริญ ญาตรีและ
การฝึ ก อบรมแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง (All
medical curriculum integration) ก า ร ตั้ ง
ศู น ย์ ก ลางการบริ ก ารทางการแพทย์ ข องภู มิ ภ าค
(Academic medical hub) เพื่ อ รองรั บ การรั ก ษา
โรคที่ ต้อ งการความเชี่ย วชาญและเทคโนโลยีขั้น สู ง
(Super tertiary care) ส าหรั บ ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประเทศอนุ ภูมิภาคลุ่มน้า
โขง และนานาชาติ (Value to Thai society and
all mankind)

(7) ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
(7) วัตถุป ระสงค์เชิ งกลยุ ท ธ์ : มี ระบบ
การพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Quality assurance)
ตามแนวทางรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ งชาติ (Thailand
quality award-TQA/Education criteria for
performance excellence-EdPEx) เ พื่ อ เ พิ่ ม
ค วาม ส าม ารถใน การแ ข่ ง ขั น (Organization
competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐาน
ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล ( International ranking &
outcome)

(5) การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์
เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
(5) วัตถุป ระสงค์ เชิ งกลยุ ท ธ์ : มีระบบ
การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพ ย์ในการพั ฒนา
(Asset utilization system) มี ก ารบริห ารจั ด การ
ทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ( Intellectual property
management) ทาให้มีความมั่นคงทางการเงินและ
ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้ ( Organization
sustainability)

(6) การอนุรักษ์และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี
(6) วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ : มี ก าร
อนุ รักษ์ และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม
แล ะ ป ระเพ ณี อั น ดี งาม ของชา ติ (Culture &
heritage support) ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับ
การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล (Mission
integration)

(8) ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
(8) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูล
กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก (Corporate social
responsibility & community trust)
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กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจาตามพันธกิจ
ที่
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
(1) การบริหารจัดการ 1. มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ที่ดี
อาคารสถานที่ที่ดี
2. ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่ดี
3. การเงิน งบประมาณและ
ระบบบัญชีที่ดี
4. ระบบบริหารจัดการ
องค์กรทีด่ ี

(2) การผลิตบัณฑิตที่
ดี

1. การจัดการการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและปริญญาตรีสาขา
อื่น ๆ ที่ดี
2. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของบัณฑิตศึกษา
เพื่อสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง

มาตรการ
1. มีการบารุงรักษาอาคารสถานที่ที่ดี
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว
3. มีระบบการประหยัดพลังงานทีด่ ี
4. จัดระเบียบการจราจรและทีจ่ อดรถ
5. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
6. การกาจัดขยะและการบาบัดของเสียที่ดี
7. ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่
เหมาะสม
8. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ดี
9. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
การสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง มาทางานในคณะฯ
10. การสร้างความผาสุกในสถานที่ทางาน
11.การบริหารจัดการงบประมาณและระบบการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพ
12. สร้างระบบบริหารจัดการทีด่ ีและทันสมัย
13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
14. มีระบบการสื่อสารภายในคณะฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. การมีหลักสูตรที่ดี
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา
3. การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. การสร้างแหล่งเรียนรู้ (Learning resources)
ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรูแ้ ละทักษะด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษา

ตัวชี้วัด
1. อุบัติการณ์ของการเกิดปัญหาการใช้งานของอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวกลดลง
2. จานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง ร้อยละ 10
4. มีสถานที่จอดรถที่เป็นระเบียบเรียบร้อย (คัน)
5. อุบัติการณ์โจรกรรมทรัพย์สินในคณะฯ ลดลง (เรื่อง)
6. ไม่เกิดเหตุการณ์ด้านอัคคีภัย (จานวนอุบัติการณ์)
7. คุณภาพน้าทิ้งหลังการบาบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (BOD : mg/dL)
8. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้าง
9. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรมากกว่าร้อยละ 85
10. แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์
11. อัตราการลาออกของบุคลากรสาขาขาดแคลนลดลง (ร้อยละ)
12. อัตราการบาดเจ็บของบุคลากรที่มีสาเหตุจากการทางาน
13. มีระบบบัญชีใหม่
14. มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
15. จานวนกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนา (จานวน)
16. ความส าเร็ จ ของการติ ด ตั้ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ระดั บ
ความสาเร็จ)
17. จานวนช่องทางการสื่อสารภายใน (จานวน)
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจาก WFME ภายในปี 2017
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบขั้นตอนที่สอง ต่อจานวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้า
สอบขั้นตอนที่สอง โครงการ MDX (ร้อยละ)
3. ผลการประเมินของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ตาม
กรอบคุณวุฒิมาตรฐาน TQF (ร้อยละ)
4. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น (จานวน)
5. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางวิชาชีพ ทั้ง

ที่

ยุทธศาสตร์

(3) ความเป็ นเลิศ
ด้ านการวิจยั

กลยุทธ์
3. การฝึกอบรมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่ดี

มาตรการ
6. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
7. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางการวิเคราะห์ วิจัย
ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์
8. เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
9. รับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
10. พัฒนาการฝึกอบรมฯ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

ในและต่างประเทศ (ร้อยละ)
6. จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา (จานวน)
7. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท ที่ ไ ด้ รั บ การ ตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ต่อจานวนนักศึกษาที่จบ
8. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกที่ ได้ รั บ การ ตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ต่อจานวนนักศึกษาที่จบ
9. ร้อ ยละของคณาจารย์ ที่ มี ความสามารถเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษาที่ ดี และ
สามารถให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้สูงขึ้น
10. ร้อยละของจานวนนัก ศึกษาที่มี ศัก ยภาพสูงและสาเร็จการศึ กษาตาม
หลักสูตรกาหนด (ปี 2557 ระดับ ป. โท ร้อยละ 44, เอก 38, ป.บัณฑิตชั้นสูง
100)
11. ร้อยละของจานวนแพทย์ฝึกอบรมที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกาหนด
(ปี 2557 แพทย์ประจาบ้าน ร้อยละ 93.02, แพทย์ต่อยอด 92.85, แพทย์ใช้
ทุน 97.24)
1. พัฒนาระบบบริหาร
1. ปรับปรุงโครงสร้างงานบริหารงานวิจัยให้มีความ
1. มี ร ะบบบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ส ามารถช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
จัดการงานวิจัยของคณะฯ
พร้อมในการสนับสนุนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย (ระบบ)
ให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ 2. จัดตั้งระบบบริหารงานวิจยั และนวัตกรรมเชิง
2. มีจานวนทุนวิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจาเพิ่มขึ้น (จานวนเงิน: บาท)
การเป็นคณะแพทยศาสตร์ พาณิชย์
3. จานวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น (Paper/Faculty)
ชั้นนาในและในระดับ Asia 3. จัดตั้งหน่วยเครื่องมือวิจัยกลางและห้องปฏิบตั ิการ 4. มีระบบและหน่ วยงานรองรับ การน าผลงานวิจัยเพื่ อผลิตนวัตกรรมเชิ ง
และระดับโลก
วิจัยที่จาเป็นและสามารถแข่งขันในการขอทุนวิจัย
พาณิชย์
2. สร้างและพัฒนาบุคลากร ภายนอกกับสถาบันอื่นได้
5. ร้อยละของรายได้จากนวัตกรรมวิจัย (หลังหักต้นทุน) ที่เพิ่มขึ้น
ด้านการวิจัยเพื่อรองรับการ 4. พัฒนากลไกการเขียนบทความทางวิชาการ การขอ 6. มีเครื่องมือวิจัยกลาง และห้องปฏิบัติการวิจัยที่จาเป็นต่ อการขอทุนจาก
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ทุนวิจยั ของนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและ ภายนอกสถาบันครบ
3. สร้างความเป็นเลิศด้าน
ต่างประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น
7. ห้องปฏิบัติการวิจัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
การวิจัยโดยการสร้าง
5. พัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานให้มีความเข้าใจใน
8. หน่วยสัตว์ทดลองผ่านมาตรฐานระดับชาติ
เครือข่ายเพื่อได้รับการ
การพัฒนางานประจาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
9. มีระบบและกลไกสนับสนุนการขอทุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง ต่างประเทศ
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ที่

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
4. พัฒนาระบบการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

มาตรการ
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
7. การสร้างแรงจูงใจโดยการเชิดชูเกียรตินักวิจยั ที่
สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
8. ส่งเสริมงานวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชาตามเรื่องที่
คณะฯ ต้องการเป็นเลิศ
9. เพิ่มผลงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการทาวิจัย ต่อ
ยอดจากงานวิจัยพื้นฐานสูค่ ลินิกและประยุกต์สู่
นโยบายระดับชาติ หรือสาธารณะ
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
11. การขับเคลื่อนคณะฯ ตามโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติหรือ World Class University ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายมหาวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ)
12. พัฒนาระบบการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์แก่
ประชาชนในภูมิภาค และประเทศชาติ ตาม
แนวนโยบายมหาวิทยาลัยและของประเทศ
13. พัฒนาระบบและกลไกการนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
10. ร้ อ ยละของค่ า เฉลี่ ย จ านวนหั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ต่ อ จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดที่ได้รับทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น
11. ร้อ ยละจ านวนเงิน ทุ น วิ จั ย ที่ ได้ รั บ จากภายนอก (Out bound grant:
ล้านบาท)
12. บุ คลากรทุ กหน่วยงานมีการพั ฒ นางานประจาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
(จานวน R2R)
13. ร้อยละของนักวิจัยหน้าใหม่: นักวิจัยทั้งหมด (ร้อยละ)
14. จานวนนั ก วิจัยที่ ได้ รับการเชิ ดชู เกียรติ ห รือ สร้างชื่อเสี ยงให้ กับ คณะฯ
(จานวน)
15. คณะฯ ได้ รับ การยอมรั บ จากองค์ กรภายนอกถึงความเป็ น เลิ ศ ความ
เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 สาขา (จานวนสาขาที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร
ภายนอก)
16. จานวนผลงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานสู่คลินิกและการนาไปใช้
ประโยชน์ / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (จานวน)
17. จานวนเครือ ข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัยในระดับ นานาชาติเพิ่ มขึ้ น
[จานวน MOU: Research with QS World Top 500 (QS)]
18. ล าดั บ โลกและเอเชี ย ของ QS University ranking สู งขึ้ น (QS Asian
ranking)
19. คณะแพทยศาสตร์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ รั บ การจั ด อยู่ ใ น
มหาวิท ยาลัย วิจัย แห่ งชาติ หรือ World class university ตามเกณฑ์ ข อง
สกอ. (EdPEx score)
20. จานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
21. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิทธิบัตรที่นาไปสู่เชิงพาณิชย์มีมากขึ้น
ทุกปี (จานวน)
22. จานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่นาไปใช้ประโยชน์

ที่
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
(4) การบริการ
1. การสร้างระบบบริการ
รักษาพยาบาลทีด่ ี รักษาพยาบาลทีม่ ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
2. การพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์ของภูมิภาค
(Academic medical hub)
3. การเป็นศูนย์บริการ
รักษาพยาบาลและการ
ฝึกอบรมในระดับนานาชาติ
(5) การสร้างรายได้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพือ่ ให้เป็น
จัดเก็บรายได้
สินทรัพย์เพื่อการ 2. การเปิดบริการพิเศษ
พัฒนาและพึ่งพา (บูรณาการ) สาหรับผู้ป่วยที่
ตนเอง
มีประกันชีวิตเอกชนหรือจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลได้เอง
3. การลดค่าใช้จ่าย

มาตรการ
1. การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรอง
สถานพยาบาล (สรพ.) และ JCI
2. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ให้บริการ
3. การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
4. การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
(Centers of excellence)
5. การสร้างระบบบริการเพื่อรองรับชาวต่างชาติ
6. การเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์จาก
ต่างประเทศ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กลุม่ ผู้ป่วย
นอก
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กลุม่ ผู้ป่วย
ใน
3. การเปิดพื้นที่บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันชีวิต
เอกชนหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง
4. การบริหารจัดการคลังพัสดุ วัสดุการแพทย์ ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
5. การลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุ วัสดุการแพทย์
ยาและเวชภัณฑ์
(6) การอนุรักษ์และ 1. การบริหารจัดการการ
1. การมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดกิจกรรม
การทานุบารุง
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 2. การบูรณาการ
ท้องถิ่นเข้ากับกิจกรรมของคณะฯ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เข้ากับการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการ
รักษาพยาบาล

ตัวชี้วัด
1. การได้การรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)
2. การลดจ านวนสิ น ค้ า คงคลั ง (สั ด ส่ วนงบประมาณส าหรับ การซื้ อ วัส ดุ /
รายได้รวม)
3. จานวนเครือข่ายการให้บริการ (จานวน)
4. จานวนศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (จานวน)
5. ร้อยละผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
6. จานวนผู้มาศึกษาดูงานจากต่างประเทศ (จานวน Inbound /Outbound
exchange student (QS))
7. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมฯนานาชาติ (จานวน)
1. รายได้จากบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. รายได้จากการบริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3. มีการดาเนินการตามแผนเปิดหน่วยให้บริการผู้ป่วย (จานวนหน่วยบริการ
ที่เพิ่มขึ้น)
4. ลดอัตราการขาดยาและเวชภัณฑ์ไม่เกิน 10 รายการต่อปี (รายการ)
5. ลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์ ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 (จ านวน
งบประมาณที่ใช้ในการซื้อยา : จานวนงบประมาณทั้งหมด)

1. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนา ที่เสริมสร้างความเข้มแข็ งของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ (หมายเหตุ: เฉพาะโครงการที่ใช้รายได้ของคณะฯ)
2. จานวนกิจกรรมการบูรณาการฯ ในรอบปี (จานวน)
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22
ที่
ยุทธศาสตร์
(7) ระบบการพัฒนา
คุณภาพที่ดี

กลยุทธ์
1. การดาเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ
2. การดาเนินการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ของสถาบันรับรอง
สถานพยาบาล (สรพ.)
3. การสร้างกระบวนการ
เรียนรูภ้ ายในองค์กร
(8) ด้านชุมชนสัมพันธ์ 1. การสร้างความร่วมมือกับ
ที่ดี
หน่วยงานภายนอก
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการ
ตัวชี้วัด
1. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกตาม 1. จานวนผลลัพธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (ร้อยละ)
เกณฑ์ TQA
2. การได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2. การดาเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ของ
3. จานวนบทเรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ (จานวน)
สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
3. การส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายในคณะฯ

1. การมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2. การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายรอบมหาวิทยาลัย

1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือฯ (จานวน)
2. จานวนชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ (จานวน)

ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษในปี
การศึกษา 2559

ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2548

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาในต่างประเทศ
หรือตลาดงานอาเซียน

ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่
ร้อยละอาจารย์
ชาวต่างชาติหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด

อัตราการลดลง
ของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่

ร้อยละจานวนผลงาน
วิชาการ (หนังสือ/ตารา)
ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพต่อจานวน
อาจารย์ประจา
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ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อ
การจัดสภาพแวดล้อม
ของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่น
และมีพื้นที่สีเขียว

การทาวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ติด
อันดับ 1-400 ของโลก

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาทั้งหมด

ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละของงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
กับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวน
อาจารย์ประจา

ร้อยละอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ.+รศ.+ศ.) ของ
อาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกต่อจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละของนักศึกษาทุก
ระดับที่แลกเปลี่ยนไป
และมาต่างประเทศต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

จานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ใน
ฐานข้อมูล Referred
journal ต่อจานวนอาจารย์
ประจา

จานวนผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตร
อนุสทิ ธิบัตร และลิขสิทธิ์

ร้อยละของผลงานวิจัย
ที่นาไปใช้ประโยชน์
และก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสังคมภายนอก

ร้อยละจานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ได้รับการออกแบบและ
ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ศิลปวัฒนธรรมอึสานหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จานวนเงินสนับสนุน
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด

ระดับของการรับรู้
และเข้าใจทิศทาง
ขององค์กร

จานวนหน่วยงาน/องค์กรของ
ผู้ใช้งานบัณฑิตทีม่ ีชื่อเสียงใน
ระดับชาติ/นานาชาติที่คณะมี
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

2

ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร

การบริหารจัดการที่ดี : ยุทธศาสตร์ที่ 1
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุข
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy workplace) ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (Good governance) และมาตรฐานการ
ทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

งบประมานในการดาเนินงานประจาปีงบประ
มาน พ.ศ. 2560
จากกราฟ พบว่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะ
แพทยศาสตร์ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ บริ ห ารจั ด การและ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จากแหล่งงบประมาณ 2 แหล่ง
จ านวนทั้ ง สิ้ น 5,109,840,867 บาท จ าแนกเป็ น งบประมาณ
แผ่นดิน จานวน 445,734,400 บาท (ร้อยละ 9) และงบประมาณ
เงินรายได้ จานวน 4,664,115,467 บาท (ร้อยละ 91)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามแหล่งงบประมาณและจาแนกตามรายจ่าย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่ายจริงจานวน 445,734,400 บาท ประกอบไปด้วย งบบุคลากร 0
บาท (มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ตั้งงบประมาณ) งบดาเนินงาน จานวน 63,973,600 บาท (ร้อยละ 14.35) งบอุดหนุน
จานวน 125,669,000 บาท (ร้อยละ 28.19) และงบลงทุน จานวน 256,091,800 บาท (ร้อยละ 57.45)
งบประมาณเงิ น รายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่ ายจริงจ านวน 3,895,043,154 บาท ประกอบไปด้ วย งบ
บุ ค ลากร จ านวน 553,781,485 บาท (ร้ อ ยละ 14.22) งบด าเนิ น งาน จ านวน 3,178,697,390 บาท (ร้ อ ยละ 81.61)
งบอุดหนุน จานวน 38,996,266 บาท (ร้อยละ 1) และงบลงทุน จานวน 123,568,013 บาท (ร้อยละ 3.17)

24

ผลการดาเนินการโครงการพัฒนาหน่วยงาน

ผ ล ก า ร ด า เ นิ น
โครงการพัฒนาหน่วยงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า ง
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 25552560

รวม

990

1,082

1,005

1,005

964

938

งบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ
จั ด ส รร ส าห รั บ ก ารด าเนิ น
โครงการพั ฒ นาหน่ ว ยงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระหว่ า งปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560

อัตรากาลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อัตรากาลังของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาแนกอัตราที่มีคนครอง
1. จาแนกตามประเภทบุคคล มีบุคลากรทั้งหมด จานวน 5,917 อัตรา จาแนกได้ดังนี้
- ข้าราชการ
116
อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจา
93
อัตรา
โครงการ
2
- พนักงานมหาวิทยาลัย
2,742 อัตรา
0
(เงินงบประมาณ)
- พนักงานมหาวิทยาลัย
1,295 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว
24
(เงินรายได้)
พนักงาน
- พนักงานราชการ
245
อัตรา
ราชการ
- ลูกจ้างชั่วคราว
1,421 อัตรา
4
พนักงาน
มหาวิท ยาลัย
- ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
5
อัตรา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ลูกจ้างประจา
2

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(เงิน
งบประมาณ)
46

(เงินรายได้)
22
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2. บุคลากรสายผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
สายผู้สอน
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
อาจารย์
81
383
384
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
121
117
121
รองศาสตราจารย์
152
139
142
ศาสตราจารย์
27
29
29
รวม
381
456
446

ปี 2558
409
125
141
30
485

ปี 2559
99
122
141
32
394

ปี 2560
135
114
104
30
383

กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
ผลการดาเนินการ ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม มีภารกิจความรับผิดชอบที่สาคัญในด้านการบารุงรักษาอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ การบริห ารจัดการความเสี่ย งด้ายกายภาพและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จัดการระบบอาชีวอนามั ยและความ
ปลอดภัยในการทางาน การบริหารจัดการที่จอดรถ การจราจรและขนส่ง ระบบการรักษาความปลอดภัย และระบบการรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณคณะฯ ตลอดจนหอพักนักศึกษา บ้ านพักแฟลต และที่พักของบุคลากรคณะฯ มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ในฝ่ายประมาณ 270 คน ประกอบด้วย งานซ่อมบารุง สานักงานหน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วยอาคารและสถานที่ หน่วย
ยานพาหนะ หน่วยสวนและสนาม และหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยมีการว่าจ้างเอกชนบางส่วนเพื่อช่วยดูแลด้านการรักษา
ความสะอาดอาคารและการดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่กว่า 160 ไร่

หน่วยอาคารและสถานที่ มีภาระหน้าที่ตา่ ง ๆ เช่น
1. การจัดการสิ่งแวดล้อม และ 5 ส ในที่ทางาน โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเพิ่มมูลค่าของหน่วยงานและ
ภาพรวมของคณะฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สามารถจาหน่ายขยะรีไซเคิลได้ จานวน 1,359,593 บาท
2. การบริการทาความสะอาดแบบครบวงจร รวมตั้งแต่การขัดและเคลือบเงาพื้น การเช็ดกระจก ทาความสะอาด
มุ้งลวด พัดลม และการขนย้ายสิ่งของ ภายในหอผู้ป่วยและภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ
3. การจัดสถานที่กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ หน่วยอาคารและสถานที่ รับผิดชอบในการจัด
สถานที่ภายในคณะฯ และภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดปีใหม่ งานทาบุญ งานเลี้ยงรับปริญญา ฯลฯ

หน่วยสวนและสนาม มีภาระหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
1. การดาเนินงานมีขอบเขตรับผิดชอบบริเวณภายนอกอาคาร เป็นการจัดการด้านการปรับภูมิทัศน์สิ่ งแวดล้อม เพื่อ
ความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์ เช่น ปรับแต่งต้นไม้ยืนต้นตามถนน จัดสวนหย่อม การตัดหญ้าบ่อน้าดิบ และบ่อบาบัดน้า
เสียขยะเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การดูแลความสะอาดบริเวณลานจอดรถยนต์, รถจักรยานยนต์ โดยรอบคณะแพทย์ฯ
รวมถึงลานจอดรถหนองแวง และการดาเนินการกาจัดแมลง เช่น ยุง แมลงสาป
2. การบริการต้นไม้กระถาง การให้บริการไม้กระถาง กิจกรรมวันสาคัญของคณะแพทยศาสตร์ และโครงการวิชาการ
และภาควิชา/หอผู้ป่วย/หน่วยงานต่าง ๆ
3. โครงการปลูกต้นดอกดาวเรือง และสัญลักษณ์เลข ๙ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานซ่อมบารุง มีภาระหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
1. การควบคุมการเดินระบบเครื่องทาน้าเย็นเพื่อประหยัดพลังงาน
ในการเดินระบบเครื่องทาน้าเย็นสาหรับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จะเปิดตลอด 24 โดยเครื่องและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในระบบจะต้องมีการทางานที่สัมพันธ์กัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งชารุดหรือทางานไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ทั้งระบบ
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เกิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงได้มีการกาหนดแนวทางการเดินเครื่องให้สัมพันธ์กัน ซึ่งจากการดาเนินการในรอบ 8 เดือน ที่ผ่านมา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 138, 287 หน่วย (kWh) คิดเป็น
เงินที่ลดได้ (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท) สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 138,287 x 4 = 553,148 บาท (8 เดือน)
2. การฝึกซ้อม ป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอุบัติภยั ในคณะแพทยศาสตร์
ได้ทาการจัดให้มี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ แพทย์
พยาบาลและนักศึกษาแพทย์จานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 3 และ 10 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 520 คน

3. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และระบบอานวยความสะดวก เช่น
- เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร 89 พรรษา อาคารเวชวิชชาคาร และโรงอาหาร ชั้น 2
- การจัดทาระบบระบายน้าฝนและป้องกันระบบไหลลงบ่อน้าเสีย ใต้อาคารหอผู้ป่วย ค, ง และคลังเก็บเวชภัณฑ์
เพื่อให้การระบายทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในกรณีเกิดเหตุฝนตกหนัก ป้องกันน้าที่จะไหลลงไปท่วมห้องลิฟต์ คลัง
เวชภัณฑ์ อาคาร MRI และห้องชั้น 0 รวมทั้งป้องกันน้าฝนไหลเข้าระบบท่อน้าเสียทาให้เอ่อล้นตามบ่อพักน้าเสีย
- งานเปลี่ยนท่อเมนน้าดับเพลิง อาคารหอผู้ป่วย ก และ ข เนื่องจากท่อส่งน้าดับเพลิงเกิดการรั่วซึม เสื่อมสภาพ
จากการใช้งานมายาวนานมากกว่า 30 ปี และเพื่อเป็นการป้องในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้
- งานเปลี่ยนท่อเมนน้าประปาและตู้ควบคุมปั๊มสูบน้าประปา
4. การปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (N2O, O2)
- ปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide (N2O)) ระบบจ่ายก๊าซให้กับห้องผ่าตัด เพื่อใช้ในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย เนื่องจากเดิมระบบใช้งานมามากกว่า 20 ปี โดยได้ทาการติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซอัตโนมัติ
(Nitrous manifold) และเดินท่อจ่ายก๊าซใหม่ ให้ได้ตามมาตรฐานก๊าซทางการแพทย์ (HA / JCI)
- ติดตั้งระบบก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Oxygen (O2)) เพื่อสารองการใช้งาน หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ระบบ
หลักไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ (ระบบจ่ายก๊าซออกซิเจนเหลว) โดยติดตั้งที่ อาคาร สว. และอาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง ตามมาตรฐาน (HA / JCI)
5. อื่น ๆ
- ติ ด ตั้ ง หมายเลขโทรศั พ ท์ งานวั น ศรี น คริ น ทร์ เพื่ อ ให้ ท างแพทย์ พยาบาล ได้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการ
รักษาพยาบาล ฯลฯ แก่ประชาชนทั่วไป ในงานวันศรีนครินทร์ ของทุกปี โดยออกอากาศที่ช่อง NBT
- ติดตั้งเวที เต็นท์ ในงานวันสาคัญ ต่างของคณะฯ

สานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื่องจากระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน เป็นระบบงานที่สนับสนุนคุณภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก และสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยบางส่วน ดังนั้นกิจกรรมงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทางานจึงสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดี
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1. การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
เนื่องจากบุคลากรในหลายหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทางด้านกายภาพ
เคมี ชีวภาพและจิตวิทยาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้านสารเคมีอันตราย ซึ่งสิ่งคุกคามต่าง ๆ เหล่านี้อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ สุขภาพของบุคลากรในด้านการเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน รวมทั้งการสูญ เสีย
ทางอ้อมในด้านอื่น ๆ ได้ด้วย ดังนั้นหากมีการเฝ้าควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทางานโดยการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการ
ทางานร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่บุคลากร
และนักศึกษา รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทางานลงได้
2. การควบคุมความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
การควบคุ ม ความเสี่ย งจากสิ่ งแวดล้ อมในการท างานหลั งจากท าการประเมิ น ด้ วยการตรวจวัด แล้ ว ส านั ก งาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะดาเนินการทาบันทึกข้อความ เกี่ยวกับผลการตรวจและข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไขแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยทาการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมรวมทุกด้านจานวน 31 หน่วยงาน ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน โดยมี 22 หน่วยงาน อยู่ในระหว่างการรอดาเนินการ
3. การจัดการเรื่องข้อร้องเรียน และรายงานข้อมูล ปัญหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการทางาน
สายด่ ว นของส านั ก งานอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คื อ 63587 และ 63362 บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาด้ า น
อาชีวอนามัยฯ และการจัดการสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ วาจา
หรือหนังสือลายลักษณ์อักษรโดยทางสานักงานอาชีวอนามัยฯ จะเป็นผู้ดาเนินเองในส่วนของการประเมินความเสี่ยงของ
สภาพแวดล้อมในการทางานเบื้องต้น และประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์
เพื่อให้มีการแก้ไขโดยทันที
4. การจัดการด้านอาชีวอนามัยสาหรับบุคลากร
การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทางาน การประเมินสุขภาพก่อนเข้าทางาน เพื่อความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (Pre-placement health assessment) โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
ทั้งนี้บุคลากรใหม่ทุกคนต้องมารับการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
บุคลากรใหม่ทั้งหมด 384 คน ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38
ผลตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่ พบว่าไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคในการทางานหรือต้องเปลี่ยนตาแหน่งงานร้อยละ 100
อยู่ระหว่างดาเนินการ
โรค
มีภูมิคมุ้ กัน
ไม่มภี ูมิคุ้มกัน
ได้รับวัคซีน
ติดตามให้มารับวัคซีน
ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี
ร้อยละ 76.4
ร้อยละ 22.5
ร้อยละ 74.6
ร้อยละ 25.4
สุกใส
ร้อยละ 86.1
ร้อยละ 13.9
ร้อยละ 71.9
ร้อยละ 28.1
5. การดูแลบุคลากรเมื่อมีการเจ็บป่วยจากการทางาน
- การรั ก ษาโรคของบุ ค ลากร การเยี ย วยา และการกลั บ เข้ าปฏิ บั ติ งานหลั งจากการลาป่ วย บุ ค ลากรคณะ
แพทยศาสตร์ จะได้รับการรักษาหากเจ็บป่วย กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจาก
การทางาน บุคลากรจะได้รับการประเมินสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทางานเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะกับภาวะสุขภาพ และมี
การรายงานอุบัติเหตุ และโรคจากการทางานไปยังบุคลากรและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บุคลากรที่สงสัยว่าจะเกิดโรค
ที่เกี่ยวเนื่ องจากการทางาน ก็ส ามารถรับการปรึกษาสุข ภาพที่ คลินิ กอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากการทางาน สานักงาน
อาชีวอนามัยฯ จะเป็นผู้ดาเนินการหารือผู้บริหารเป็นรายๆ ไป
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- จัดระบบการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมในคณะแพทยศาสตร์ สานักงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเภสั ช กรรม จั ด อบรมการปฐมพยาบาลที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม เพื่ อ แต่ ล ะหน่ ว ยงานใน
คณะแพทยศาสตร์สามารถใช้เวชภัณฑ์แต่ละชนิดในกระเป๋าปฐมพยาบาล ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีผู้เข้าอบรมจานวน 30 คน ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีกระเป๋าปฐมพยาบาลจานวน 50 หน่วยงาน
- การป้องกันโรคติดต่อที่จาเป็นโดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ทุกคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ต่อไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีนโยบายให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี ให้ครอบคลุมร้อยละ 100 นอกจากนี้บุคลากรที่
ให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยตรงจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคสุกใส
6. การฝึกอบรม
- อบรมบุคลากรใหม่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ปฏิบัติงานและมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทางาน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย (กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549)
- อบรมความปลอดภัยในการทางานห้องปฏิ บัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานของผู้บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงทรัพย์สินภายในคณะแพทยศาสตร์
- อบรมความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงในห้องผ่าตัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ทางานของบุคลากรห้องผ่าตัด
7. การติดตามผลการดาเนินงานความปลอดภัยในการทางานของระบบงานอาชีวอนามัย
- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ) เพื่อติดตามผล
การดาเนิ น งาน ที่ เป็น ประโยชน์ต่ อเจ้าหน้ าที่ และบุ คลากรคณะแพทยศาสตร์ และปรับ แผนปฏิ บัติ งาน ตลอดจนเสนอ
มาตรการในการควบคุม จึงมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเป็น
ประจาทุกเดือน โดยมีรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อมเป็นประธานคณะกรรมการฯ
- โครงการวันสร้างสุขภาพความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแพทย์ (SHE day ครั้งที่ 13)
จัดงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และติดตาม
ความก้าวหน้าของระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การติดตามคุณ ภาพน้ าทิ้งของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยหน่วยงานภายนอก สานักงาน
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ได้ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าเสี ย และน้ าทิ้ ง ของระบบบ าบั ด น้ าเสี ย รวม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทาการเก็บน้าเสีย จานวน 2 จุด คือ บ่อพั กน้าเสียคณะแพทยศาสตร์ (ข้างโรงพยาบาลทันตกรรม)
และจุดน้าเสียคณะแพทยศาสตร์เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวม น้าทิ้ง
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ผลการดาเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ในระดับตติยภูมิชั้นสูง จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 บริหารงานโดยรองคณบดี
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น
- กิจกรรมผูบ้ ริหาร บุคลากรศูนย์หัวใจฯ แสดงความอาลัยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- กิจกรรม 24 ปี ที่ดูแลด้วยหัวใจ ครบรอบวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิรกิ ิติ์ฯ
- กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กสาหรับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
- กิจกรรมศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากรในสถานศึกษา
- กิจกรรมศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงพยาบาล
- ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรรัชกาลที่ 10
- ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560 ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
- กิจกรรมสะอาด ปลอดภัย เชื่อมสัมพันธ์ชาวศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
- หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก จัดประชุมพัฒนาองค์ความรู้
- ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ จัดมุทติ าจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เชื้ออินทร์ ผู้อานวยการ
ศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ

ผลการดาเนินการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้
ภารกิจต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มี
สมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนมีคุณ ลักษณะที่ดี พึ งประสงค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อคณะแพทยศาสตร์ จะทาให้คณะแพทยศาสตร์เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็น
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงเห็นสมควรกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
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1. การแจ้งหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ทุกหน่วยงาน
จัดทาการประเมินในระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สรุปรายงานผลการประเมินฯ เสนอมหาวิทยาลัย นาผลการประเมินฯ ไปใช้
ในการบริหารงานบุคคล ในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง การให้ออกจากราชการ การจ่ายเงินโบนัส เป็นต้น
2. แผนพัฒนาบุคลากรที่ดี
มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกระดับให้ตรงตามภารกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน
และส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ แพทย์ใช้ทุน ปี 1 ประจาปี 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดปฐมนิเทศ เพื่อให้บุคลากร
ใหม่ ได้รู้จักผู้บริหาร วัฒ นธรรมองค์กร ค่านิยม นโยบายทิศทางการบริหารงาน กฎ ระเบี ยบแนวทางการปฏิบัติตน และ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
- หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่” ประจาปี 2560 สาหรับกลุ่มอาจารย์ และอาจารย์พิเศษ (สาย ข)
ได้จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่” ประจาปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่ ได้ทราบและเข้าใจ
โครงสร้างนโยบายและภารกิจของ คณะแพทยศาสตร์ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
เพื่ อ นร่วมงาน ตลอดจนให้ อาจารย์ใหม่ ได้ มีค วามรู้ตามมาตรฐานด้ านการเรีย น การสอน และยังได้ส อดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็นอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาแพทย์ต่อไป
- หลักสูตร “เส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ” (ผู้บริหารรุ่นใหม่)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตร “เส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่
อยู่ในตาแหน่งผู้บริหาร และผู้ที่ทางหน่วยงานเตรียมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารในอนาคต ได้รับความรู้และทักษะในด้านการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีแนวคิดความเป็นเอกภาพในการทางานร่วมกัน และสามารถสร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้าน
ต่าง ๆ เพื่อผลักดันนโยบายของคณะฯ ต่อไป
- โครงการจัดอบรมเทคนิคการให้บริการที่ดี Service Mind
มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นเลิศ (Workforce Excellence) ได้รับความ
ร่วมจากคณะทางานพัฒนา Service Mind และการจัดอบรม “เทคนิคการให้บริการที่ดี” (Service Mind) เป็นโครงการที่จัด
ขึ้นต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. สัมมนาการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการที่ดี (Service Mind)
2. อบรม“การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม” (Train the Trainer)
3. การประเมินบุคคลต้นแบบ และหน่วยงานต้นแบบ
4. หลักสูตร “พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior-ESB)"
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5. จัดอบรม "Mindfulness สู่หัวใจแห่งความนอบน้อมในการให้ที่ไร้เงื่อนไข"
6. Srinagarind Service Mind Culture Day 2017
- การพัฒนาการทางานเป็นทีม (Team Building)
ฝ่ า ยทรัพ ยากรบุ ค คลส่ งเสริ ม ค่ า นิ ย มองค์ ก ร ACT – SMART ในด้ านการท างานเป็ น ที ม (Teamwork) เพื่ อ ให้
บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเป็นทีมและทาให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร
3. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง มาทางานในคณะฯ
การพัฒนาบุคลากร เน้นการเพิ่มอัตราส่วนของตาแหน่งระดับสูงขึ้นทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ซึ่งเป็นแนว
ทางการพัฒนาความก้าวหน้า เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีขวัญ และกาลังใจที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ซึ่งผลที่ได้จะสอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ที่ตั้งไว้ มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ งการขอตาแหน่งทางวิชาการ สายผู้สอน (ผศ. รศ. ศ.)
- โครงการชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ
จัดกิจกรรม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น ในที่ประชุม
คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ และยังมีการคัดเลือกขวัญใจผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี และค้นหาบุคลากรสายสนั บสนุน
ประเภทลูกจ้างชั่วคราวที่ทางานตั้งแต่ 10 – 24 ปี ที่มีผลงานดีเด่นเชิงพัฒนาเข้ารับรางวัลในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
- จัดระบบสวัสดิการให้กับลูกจ้างชั่วคราว

ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ และให้บริการประชาชน ประกอบไป
ด้วยหน่วยงาน และงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานเลขานุการโรงพยาบาล งานบริการพยาบาล งานเภสัชกรรม งานเวชระเบียน
และสถิติ งานห้องปฏิ บัติการเวชศาสตร์ ชันสูตร งานสังคมสงเคราะห์ งานโภชนาการ งานทั นตกรรม งานจ่ายกลาง งาน
เวชกรรมสังคม งานแม่บ้าน งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ฯลฯ

งานจ่ายกลาง มีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้
1. โครงการ “การสัมมนากาหนดแผนการปฏิบัติงาน งานจ่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ 2560” เพื่อเตรียมความ
พร้อมการรองรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ครั้ งที่ 5 ในปี 2560 ตามกระบวนการ
รับรองมาตรฐาน HA เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารด้านการรักษาพยาบาลที่ดี กาหนดแนวทางแผนการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกันให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของคณะแพทยศาสตร์และเพื่อที่จะสามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้น การทางานแบบมืออาชีพ (GO Professional) และการมุ่งสู่สากล (GO International)
2. โครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริการรักษาพยาบาล ระบบงานจ่ายกลาง คณะแพทยศาสตร์
CSSD management” เป็น การต่อยอดการพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริการรักษาพยาบาล ให้ มีป ระสิทธิภ าพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีการดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางานด้านบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ในระบบ Health
Object ของงานจ่ายกลาง โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
- โครงการ : การอบรมบุคลากรในการใช้โปรแกรม CSSD management ของ โปรแกรม Health Object
และกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการใช้เครื่องมืออุป กรณ์ การแพทย์กับผู้ป่วย เพื่ อตรวจสอบและ
รวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
- มาตรการ : การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่
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3. โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง” โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
- มาตรการ : การจัดแผนงบประมาณการจัดหา จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ประจาปีโดยการนาวิธีการ Demand
Forecasting มาใช้ในการจัดทาแผนการจัดซื้อ
- มาตรการ : กระบวนการ Supply chain management ผลลัพธ์ที่ได้ ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 และ ปีงบประมาณ 2560 มีการลดลงจานวนเงิน 1,283,196บาท คิดเป็นร้อยละที่ลดลง 50.48

งานบริการพยาบาล มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับการบริหารงาน
แนวใหม่ที่เน้นการบริหารงานบุคคลภายในให้มี ความเข้มแข็ง โดยยึดมาตรฐานในวิชาชีพ ส่งผลให้การให้ การปฏิบัติการ
พยาบาลได้ตามมาตรฐานระดับสากล งานบริการพยาบาลจึงจัดให้มีการอบรมในเรื่อ งต่าง ๆ เช่น อบรมการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการช่วยพยาบาลขั้นพื้นฐาน: Smart Vital Signs อบรมสมรรถนะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพสาหรับบุคลากรทางการพยาบาล
และ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เป็นต้น
กิจกรรมเติมพลังสร้างสุขสานึกรักองค์กร และการส่งเสริมพฤติกรรมบริการ การพัฒนาบุคลากรเข้าใจตนเอง/ผู้อื่น มี
ความเสียสละ มองโลกในแง่ดี และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน ซึ่งส่งผลดีต่อตนเองและต่อหมู่คณะ และส่งผลให้ มี
พฤติกรรมการบริการที่ดี โดยใช้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมและยึดหลักการปฏิบั ติของ สมเด็จย่าและในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้
ได้อัตลักษณ์ที่เรียกว่า Srinagarind Service Mind – SSM มีคุณธรรม ทาด้วยใจ อุทิศให้ส่วนรวม

งานเวชกรรมสังคม มีกิจกรรมและโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การดาเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ในปี 2559 มีการพบโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในต่างประเทศ และตรวจพบผู้ป่วยในประเทศไทย โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น เทศบาล
นครขอนแก่น และสานักระบาดวิทยา เพื่อเฝ้าระวังโรคและติดตามสถานการณ์การเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค ใส่ใจ “เมนูชูสุขภาพ” ในโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาให้
ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าเรื่องการพัฒนาเมนูอาหารเป็นเมนูชูสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง
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การผลิตบัณฑิตทีด่ ี : ยุทธศาสตร์ที่ 2
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มี
ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life long
learning) และทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 (Professional graduate)

กิจกรรมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี
ผลการดาเนินการ ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการมีการดาเนินการ เกี่ยวกับการศึกษา และมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดี ดังนี้
1. กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านคลินิก
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์ Research Methodology in Medicine”
สาหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้านฯ"
- โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อ
เพิ่ มพูนประสบการณ์ ของอาจารย์ในการปรับปรุง การพัฒ นาหลักสูตร การบริห ารจัดการหลักสูตร และเพื่อให้ห ลักสูต ร
น าน าช าติ ผ่ าน ก ารป ร ะ เมิ น ด้ วย เก ณ ฑ์ AUNQA (AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme
Assessment)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนและ
งานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ จานวน 11 สาขาวิชา และ หลักสูตรนานาชาติ จานวน 6
สาขาวิชา
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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หลักสูตรปกติ
กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
สรีรวิทยาทางการแพทย์
ประสาทวิทยาศาสตร์
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
อาชีวเวชศาสตร์
นิติเวชศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรนานาชาติ
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
เวชศาสตร์เขตร้อน
เภสัชวิทยา
ระบาดวิทยาคลินิก
สรีรวิทยาทางการแพทย์
อาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จานวน 14 สาขาวิชา
ลาดับ
สาขาวิชา
ลาดับ
สาขาวิชา
1. กุมารเวชศาสตร์
8. จิตเวชศาสตร์
2. จักษุวิทยา
9. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
3. วิสัญญีวิทยา
10. โสต ศอ นาสิกวิทยา
4. ศัลยศาสตร์
11. รังสีวิทยา
5. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
12. พยาธิวิทยากายวิภาค
6. อายุรศาสตร์
13. เวชศาสตร์ครอบครัว
7. ออร์โธปิดิกส์
14. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ จานวน 9 สาขาวิชา และ หลักสูตรนานาชาติ จานวน 6 สาขาวิชา
ลาดับ
หลักสูตรปกติ
ลาดับ
หลักสูตรนานาชาติ
1. กายวิภาคศาสตร์
1. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
2. จุลชีววิทยาทางการแพทย์
2. เวชศาสตร์เขตร้อน
3. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
3. เภสัชวิทยา
4. ปรสิตวิทยา
4. วิทยาศาสตร์คลินิก
5. พยาธิวิทยา
5. สรีรวิทยาทางการแพทย์
6. เภสัชวิทยา
6. อาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์
7. สรีรวิทยาทางการแพทย์
8. ประสาทวิทยาศาสตร์
9. การพัฒนาสุขภาพชุมชน
2.4 ระดับเทียบเท่าปริญญาเอก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จานวน 27 สาขา คือ
ลาดับ
สาขา
1. ศัลยศาสตร์
2. ออร์โธปิดิกส์
3. ศัลยศาสตร์ทรวงอก
4. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
5. ประสาทศัลยศาสตร์
6. กุมารศัลยศาสตร์
7. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
8. กุมารเวชศาสตร์
9. จักษุวิทยา
10. วิสัญญีวิทยา
11. อายุรศาสตร์
12. อายุรศาสตร์โรคเลือด
13. อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
14. กุมารศัลยศาสตร์

ลาดับ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

สาขา
ประสาทวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
รังสีวิทยาทั่วไป
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
จิตเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พยาธิวิทยากายวิภาค
เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงอาชีวฯ)
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
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แพทย์ใช้ทุน จานวน 28 สาขา คือ
ลาดับ
สาขา
1. ศัลยศาสตร์
2. ออร์โธปิดิกส์
3. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
4. กุมารเวชศาสตร์
5. จักษุวิทยา
6. วิสัญญีวิทยา
7. อายุรศาสตร์
8. โสต ศอ นาสิกวิทยา
9. รังสีวิทยาวินิจฉัย
10. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
11. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
12. จิตเวชศาสตร์
13. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
14. ประสาทวิทยา

ลาดับ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2.5 ระดับหลังปริญญาเอก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญต่อยอด (Fellowship) จานวน 44 สาขา คือ
ลาดับ
สาขา
1. มะเร็งนรีเวชวิทยา
2. เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
3. เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
4. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด
5. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
6. กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
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สาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ครอบครัว
อาชีวเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พยาธิวิทยา
ประสาทศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
กุมารศัลยศาสตร์
ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ลาดับ
23.
24.
25.
26.
27.
28.

7.
8.

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารเวชศาสตร์โรคไต

29.
30.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

31.
32.
33.
34.
35.
36.

สาขา
อายุศาสตร์โรคเลือด
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
สรีระไฟฟ้าหัวใจ
หัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
จุลศัลยศาสตร์ทางมือ
เนื้องอกกระดูกและระบบกล้ามเนือ้ เกี่ยว
กัน
Spine
กีฬาเวชศาสตร์
โรคข้อสะโพกและข้อเข่า
โรคจอตาและวุ้นตา
โรคต้อหิน
โรคกระจกตาและการผ่าตัดรักษาสายตา
ผิดปกติ

ลาดับ
15.
16.
17.
18.
19.

สาขา

ลาดับ
37.
38.
39.
40.
41.

สาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
จักษุวิทยาเด็กและตาเข
อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
โรคจมูกและภูมิแพ้
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
โรคโสตประสาท
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้าดี
รังสีร่วมรักษาของลาตัว
ศัลยศาสตร์ตกแต่งปากแหว่งเพดาน โหว่
และความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้า
20. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
42. มะเร็งศีรษะและคอ
21. ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
43. ออร์โธปิดิกส์เด็ก
22. วิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดฯ
44. ภาพวินิจฉัยเต้านม
หมายเหตุ ลาดับที่ 29 - 44 หลักสูตร 1 ปี ที่บริหารจัดการโดยคณะแพทยศาสตร์

3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
จานวน
จานวนเงิน
ลาดับ
ทุน
ร้อยละ
ทุน
(บาท)
1 ทุนสาหรับนักศึกษาในประเทศ
20,146,000 89.73
1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน
43
2,370,000 10.56
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานคณะแพทยศาสตร์
1.2 ทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
10
1,396,000 6.22
แพทยศาสตร์
1.3 ทุนวิจัยสาหรับคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่
6
420,000 1.87
มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทาวิจัยในสาขา
ที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ (joint funding ทุนวิจยั แบบร่วมทุน)
1.4 ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาประกาศนียบัตร
266
15,960,000 71.09
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ทุนสาหรับนักศึกษานานาชาติ
2,306,448 10.27
2.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนักศึกษา
8
1,374,048 6.12
นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ (Full Support)
2.2 ทุน Co-funding (กองวิเทศน์ มข.)
2.2.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุคลากรจากประเทศใน
6
576,000 2.56
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2.2.2 ทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
3
356,400 1.59
ราชอาณาจักรกัมพูชา(ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
รวม
342
22,452,448
100
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4. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 จานวน 1,590 คน
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 สาเร็จการศึกษาตามเวลา จานวน 231 คน (ร้อยละ 82.73)
- สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 269 คน
- เกียรตินิยมอันดับ 1 จานวน 49 คน
- เกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน 73 คน
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายณภัทร จิรวัฒน์
นายอานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
นายชิณุวัฒน์ ธนาพงศ์ธร
นางสาวจุฑามาศ นาวิบลู วงศ์
นางสาวชุดา ร่มพฤกษ์
นายชยพล เทียมวรรณ
นายฐานิศร คาสวนจิก
นางสาวเดือนชนนี ศรีเบญจลักษณ์
นางสาวณัชชา นิติวัฒนา
นายธนก ชมภูนุช
นายณัฐวัชร สีอไุ รย์
นายธนชิต ไกรกีรติ
นายธนโชติ กิจมีรัศมีโยธิน
นายธนโชติ รัตนโกศลศรี
นายธนิส อิ่มเอมกมล
นายธนดล มะโนมงคลกุล
นางสาวนภัสสร ธีรตกุลพิศาล
นายนภัส ตีรสวัสดิชัย
นางสาวนุชชนก คาพิทักษ์
นายนันชลิต เลิศประวัติ
นางสาวพลอย โควสุวรรณ
นายบรรณวัชร ตันติคณ
ุ
นายพิสาข์ พิพิธพร
นายพีระวัส สุขกุล
นายพีรวิชญ์ เหลืองอิงคะสุต
นางสาวภัทรานิษฐ์ ราษฎร์นุ้ย
นางสาวเพ็ญประภา สิริเพาประดิษฐ์ นายรพีภัทร์ พิพัฒนานันท์
นางสาววรันต์พร ศิริบูรณ์พิพัฒนา
นางสาวสรัลชนา เจียมพจมาน
นางสาววศินี แซ่เซียว
นายอธิวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์
นางสาวสุรมั ภา เชี่ยวชาญวัฒนา
นางสาวอรนิชา ศักดิ์ชัยกุล
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับ เกียรตินิยมอันดับสอง
นายเรืองฤทธิ์ ศิริพานิช
นางสาวปารมี ตระกูลขจรศักดิ์
นางสาวจนิสตา วงศ์รตั นชีวิน
นางสาวปิยวรรณ บุญรัตน์
นายจุติเทพ เจริญขวัญ
นายพีรดนย์ จันทรเสรีรักษ์
นางสาวณัฐวิกา เพ็ญดี
นางสาววิชุดา ผ่องศรี
นายธนัช ตันสกุล
นายกรพงศ์ ลังกาฟ้า
นายธราเวช น้อยสอาด
นางสาวกรุณา ศรีสลุ ัย
นางสาวนันทิยา ศรีสองเมือง
นายกษิตินาถ ปลายขอก
นายบดินทร์ ดวงฤดีสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา แข่จะวัด
นางสาวปวิธิตา คะเลรัมย์
นายเกื้อกูล เกียรติพีรกุล
นางสาวพลอยนภา มะลิวลั ย์
นางสาวจุฬารัตน์ น้อยโนนทอง
นางสาวพัชรารัตน์ ดวงมาลา
นายชัยณรงค์ ศิลปษา
นายรัฐธนินท์ เรืองนพรุจน์
นายฐาปนา เชื้อบุญชัย
นางสาววรัชญา วิศวไพศาล
นางสาวดวงกมล วรรณเลิศสกุล
นางสาวชวิศา โรจนศักดิโ์ สธร
นายธนวัฒน์ รัตนะพันธ์
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นายอรรถพล ศรีวิเชียร
นางสาวอัชรายุ คันธานนท์
นางสาวอารยา ทิพย์สูงเนิน
นางสาวณัฐกานต์ ตันฑวรักษ์
นายลัญฉกร พู่ภราดร
นางสาวอภิชญา ภักดีไพฑูรย์
นายธรรมนูญ ลิ้มมหาคุณ
นางสาววราพร ดีสุ่ย
นายธนวัฒน์ ปัญญะวิก
นางสาวเพชรศิริ ศรีนวล
นางสาวเชาวัสพร จงเกษกรณ์
นางสาววิรัญญา ศรีสิทธิประภา
นางสาววรดา เกรียงเกษม
นางสาวมุกระวี ชอบชื่น
นางสาวศุภวรรณ ปัทมธรรมกุล

นางสาวอมรรัตน์ เอกปณิธานพงศ์
นายฉัตริน พละพันธ์
นางสาวบุญนิธิ ศิลารินทร์
นางสาวลลิตา เลียวธัญญรัตน์
นายอภิเชษฐ์ ทัดเทียม
นางสาวณัฐชยา แก้วมะ
นางสาวณัฐนรี ตันติกุลวัฒนกิจ
นายธนาธิป วิเชียรแสน
นางสาวธัญวรัตน์ กานต์รังสรรค์
นางสาวสริตา พานทองวิริยะกุล
นางสาวสิรีธร ลือชาธนานนท์
นางสาวสุชากานต์ โรจน์สราญรมย์
นางสาวสุวิมล ไตรมิตรภาพ
นายณัชพล ทาแดง

นายธิติวุฒิ แสงคล้อย
นายปภังกร มีแก้ว
นางสาวปลิตา พรวิไลกุล
นายสินชัย วงศ์พิเชฐชัย
นายหลักเขต เหล่าประไพพรรณ
นางสาวอรจิรา จาลองพิมพ์
นางสาวกิตติญา แตงอ่อน
นายจตุรภัทร สมานพงษ์
นางสาวฉัตราภรณ์ วิทยาดารงชัย
นางสาวณัฐรุจา บุญต่อ
นางสาวณิชารีย์ เต็งวัฒนโชติ

นางสาวนลินี แข็งแอ
นางสาวเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์
นางสาวปภาวี กุลพรหม
นางสาวปวีณา สุทธิเจริญ
นางสาวปิติภรณ์ พรมดวงสี
นางสาวพรกมล แสนปุย
นางสาวพันทิพา มีทองหลาง
นายมเหสักข์ ศรีเสกสรร
นายศิรวิทย์ วัฒนเรืองโกวิท
นายศิวัช ธรรมาภิวันท์
นางสาวสุลักขณา ศรีมันตะ

นางสาววันใหม่ เต็มธนะกิจไพศาล
นายเศรษฐ์ มหาสุวีระชัย
นางสาวอิชญาอร ไชยขันธ์
นายณัฐทเชษฐ์ อนุรักษ์พัฒนา
นายพลดนัย พลจอหอ
นายภาสกร ตั้งชีวเจริญ
นางสาวรยา ธนยงพิบูล
นายสรวิชญ์ อุตสาหะ
นางสาวสโรชา พิพิธแสงจันทร์

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 90 คน
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 สาเร็จการศึกษาตามเวลา
จานวน 24 คน (ร้อยละ 85.71)
- เกียรตินิยมอันดับ 1 จานวน 4 คน
- เกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน 12 คน
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ทีไ่ ด้รบั เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นางสาวสายธาร โพธิสัตย์
นางสาวจุฑารัตน์ ตันทา
นายคเนศ กฐินเทศ
นางสาวเบญญทิพย์ ประยูรชาญ
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ทีไ่ ด้รบั เกียรตินิยมอันดับสอง
นางสาวสกุลรัตน์ จันทะปัสสา
นายปฏิภาณ หงษ์สมดี
นางสาวสุภารัตน์ น้าโมง
นางสาวภัทรกร เกษรสมบัติ
นางสาวปรารถนา สีลา
นายอภิวัฒน์ ศรีสภุ าพ
นางสาวณัฐรินทร์ ค่อมสิงห์
นางสาวมาริสา แสนณรงค์
นางสาวอัจฉรา คาบูชา
นางสาวทัตชญา พานันต์
นางสาวศลิษา คลังบุญครอง
นางสาวอัจฉรา หอมอ่อน

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2560 ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ ได้ ด าเนิน กิ จกรรมต่ าง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิจ ของคณะ
แพทยศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ห้องสมุดเปิดบริการทุกวันทั้งในและนอกเวลาราชการ อีกทั้งเปิดบริการห้อง
อ่าน 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน

ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
งานเวชกรรมสังคม
1. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
2. หน่วยระบาดวิท ยาโรคติดต่อ เป็น อาจารย์พิเศษ สอนนักศึ กษาแพทย์ชั้นปี ที่ 5 กองเวชศาสตร์ชุมชน หัวข้อ
Disease surveillance, Investigation and control จานวน 2 ชั่วโมง จานวน 12 กลุ่ม
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ผลการดาเนินการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
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รางวัล
รางวัล รองชนะเลิศ การนาเสนอผลงานประเภท Poster Presentation
One Day Trip: Professionalism & Medical Ethics Learning
รางวัล ชมเชย การนาเสนอผลงานประเภท Poster Presentation
Learning Medical Ethics Through Community Health Camp
รางวัลกัลปพฤษณ์ด้านทักษะในการจัดการและการทางาน
รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านจิตอาสา
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันThe 6th Siriraj International medical
Microbiology and Immunology Competition 2017(SIMPIC) โดย
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
นศ.พ.รัชภูมิ กิตติวัฒนาสาร
นศ.พ.ฐิตินันท์ ศิริขันธ์

นศ.พ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
นศ.พ.ญานิกา วลีอิทธิกุล
นายวิภาศ กิตติวรี วงศ์
นายธาวิน ไข่มุกด์
นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล
นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์
รางวัลที่ 3 การแข่งขัน The 6th Siriraj International medical
นายปารเมศ เงี้ยบงามศรี
Microbiology and Immunology Competition 2017(SIMPIC) โดย นายพัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
นายชัยธวัช ปัตธวัชชัย
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
รางวัล 1st Runner-Up Oral Presentation จากการประชุมวิชาการ นางสาวคมปรียา อุปลานนท์
The 1st ASEAN Medical Education Conference หัวข้อ
“Medical Education: Past, Present and Future” ร่วมกับ การ
ประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ในโอกาสเฉลิม
ฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสัน้ “@สคบ.” ระดับอุดมศึกษา
นายปริญญา สุปันโน
ประจาปี 2559 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ นายศาศวัต สิงห์เขาภู
ด้านการคุม้ ครองผู้บริโภคโดยสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายภาสกร แสนเจียม
สานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชย การประกวดหนังสัน้ หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับ นายภาสกร แสนเจียม
การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
นายศาศวัต สิงห์เขาภู
ของคนไทย” ระดับอุดมศึกษา โดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
นายปริญญา สุปันโนนางสาว
นางสาวจุไรรัตน์ เชื้อบัณฑิตย์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ “ประชันวาทะ ปะทะวาที” ปี นายธนโชติ สิทธิมาตย์
การศึกษา 2559
นางสาวปริยากร เกตุภูเขียว
นางสาววริศรา จึงพิชาญวณิชย์
รางวัลดาวรุ่งยอดนักพูด การแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ “ประชันวาทะ
นางสาววริศรา จึงพิชาญวณิชย์
ปะทะวาที” ปีการศึกษา 2559
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ความเป็นเลิศด้านวิจัย : ยุทธศาสตร์ที่ 3
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Research quality & numbers) เพื่อนาไปใช้แก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and
all mankind) รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ (Commercial application)

กิจกรรมสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิจัย
ผลการดาเนินการ ฝ่ายวิจัย
1. ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายวิจัย ดาเนินการจัดสรรทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ จานวน 3
รอบ ให้กับอาจารย์ บุคลากร แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีโครงการที่ยื่นเสนอขอทุน
จานวน 180 โครงการ ทุนวิจัย 22,622,678.00 บาท อนุมัติทุนจานวน 157 โครงการ จานวนเงินทุนวิจัย 14,836,860 บาท
ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุงเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนต่อไป

2. ความร่วมมือด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็น ตัวแทนอธิการบดีม หาวิท ยาลัยขอนแก่น มอบสิ ทธิ์การใช้โปรแกรม KKU Scholar ให้แ ก่
ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวาระการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3
สถาบัน ณ โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลราชธานี
โปรแกรม KKU Scholar สานักหอสมุด ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนักวิจั ยและผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากฐานข้อมูล
Scopus, ISI และ Pub Med สามารถประมวลผล แสดงผลในรูปแบบการแจกแจงในมิติต่าง ๆ และสรุปผลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
การมอบสิทธิ์นี้ เพื่อที่ คณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 สถาบัน จะร่วมใช้โปรแกรมนี้ ในการ benchmark ผลงานวิจัยที่
ได้รับ การตีพิ มพ์ ในฐานข้อมูล Scopus, ISI และ Pub Med ผู้สนใจเข้าทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Scholar ได้ผ่าน Smart
service ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ https://scholar.kku.ac.th/
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วันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ค ณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบั น ครั้ ง ที่ 18 ณ โรงแรม
ราชมั ง คลาสงขลาเมอร์ เ มด อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา หั ว ข้ อ การ
แลก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้ “ก ารรายงาน KPI ด้ ว ยระบ บ Management
Information system” โดยศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และทีมงาน
“การยื่ น จดสิ ท ธิ บั ต รและการร่ ว มใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก The One” โดยที ม
จาก SCG และ ผศ.นพ.อานาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
“การติ ด ตามการใช้ โ ปรแกรม Scholar รายงานผลงานวิ จั ย ” โดย
รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผอ.สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผู้รับผิดชอบจาก 3 สถาบัน

3. ความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ลงนามบั น ทึ ก ความเข้ าใจระหว่ างสถาบั น (MOU) กั บ School of
Medicine, Nankai University สถาบันชั้นนาอันดับที่ 315 ของโลก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น และ
Prof.Dr. Rong Xiang, MD., คณบดี School of Medicine, Nankai University และผู้ อ านวยการ The International
Joint Laboratory for Biological Medicine ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ
Medical International Collaborative Innovation Center, School of Medicine, Nankai University เมื อ ง Tianjin
สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์วีระพงศ์
ลุลิตานนท์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ และอาจารย์ ดร.สุปราณี พันธ์ธนวิบูลย์
อาจารย์ประจาภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือด้านการวิจัยทางการแพทย์ และใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
ฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันด้านการวิจัย ทางภูมิคุ้มกันวิทยา วัคซีน ด้านโรคติดเชื้อ ทั้งสองสถาบันได้ร่วมเจรจากาหนด
ขอบเขตความร่ ว มมื อ ใน 4 ประเด็ น โดยสรุ ป ประกอบด้ ว ย การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในลั ก ษณะ
Co-supervisor การแลกเปลี่ยนอาจารย์และทุนวิจัยนักศึกษาหลังปริญ ญาเอก การร่วมวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนระดับ
นานาชาติร่วมกัน
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4. ความร่วมมือกับสานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแวง สานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 6
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผลิตงานวิจัยทางด้านการแพทย์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ
5. การบริหารจัดการงานวิจัย
การประชุมกลยุทธ์ด้านการวิจัย
ฝ่ายวิจัย จัดประชุมทบทวนกลยุทธ์ด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธรา ธรรมโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรเพื่อให้การแนะนาชี้แนะ การทบทวนแผนกลยุทธ์ด้าน
การวิจัย แก่ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นผลดีต่อการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนงานฯ

การสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายวิจัย โดย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ ายวิจัย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันวิจัย
วิท ยาศาสตร์ ลุ่ ม น้ าโขง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยเรี ย นเชิ ญ คณาจารย์ นั ก วิ จั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ โดยนาประเด็นที่สาคัญและเกิดประโยชน์สู่การพิจารณาวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันวิ จัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณาจารย์ นักวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ เป็นแกนนาหลักของ
สถาบันฯ
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ประชุมนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อปรึกษาหารือคณะทางานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุม่ น้าโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. Research Forum
โครงการ “Research Forum” เป็นการเสริมความรู้แก่นักวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย โดยเรียนเชิญ
นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาให้ความรู้แก่นักวิจัยให้มีศักยภาพในการออกแบบงานวิจัย และสามารถ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ มีการพบปะกันระหว่างนักวิจัยคลินิกและปรีคลินิกเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
ทุนเพื่อการวิจัย

“Clinic & Pre Clinic Research Forum 2560”

หั ว ข้ อ “Introductory Research Forum: แนะน า
นั ก วิ จั ย ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มข.” เมื่ อ วั น ที่ 10
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 เวลา 11.00 -13.00 น. ณ ห้ อ ง
ประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทาวิจัยระหว่างอาจารย์
นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากคลินิกและปรีคลินิก

“Clinic & Pre Clinic Research Forum 2560”
หัวข้อ “Tumor Genetics” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
เวลา 11.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวช
วิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์นักวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญจากคลินิกและปรีคลินิก นาเสนอเทคนิค
และข้อมูลในการทาวิจัย
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“Clinic & Pre Clinic Research Forum 2560”
หัวข้อ “ทาอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ
และทุ น วิจั ย ต่ า งประเทศ” ระดั บ ชาติ โดย ศ.สมปอง
คล้ายหนองสรวง ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ สานักงาน
กองทุ นส นั บ ส นุ น การวิ จั ย (ส กว.) เมื่ อวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00-13.30 น. ณ อาคารเวช
วิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคการขอทุนวิจัยจากหน่วยงาน
7. นวัตกรรมผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์

เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้ อ งกั ล ปพฤกษ์ 7 อาคารสิ ริ คุ ณ ากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยมหาวิท ยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและการถ่ ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบั ติ การแทนอธิการบดีม หาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ลงนาม อนุญ าตให้ ใช้ สิท ธิ์ “แผ่ น
แอนติเจนสาหรับตรวจหาแอนติบอดีผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ดที่เป็นโปรตีนรีคอมบิแนนท์ จากยีน Hypothetical protein” และ
คุณริญญาภัทร์ พัชระโรจน์อุดม ผู้จัดการโรงงานบริษัท เคสเทรลไบโอไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ลงนามรับอนุญาต
การใช้สิทธิ์
ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์, ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ , อ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน และทีมผู้วิจัย สังกัดภาควิชาปรสิต
วิท ยา คณะแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ Dr. Hiroshi Yamasaki จากสถาบัน National Institute of Infectious Diseases
ประเทศญี่ ปุ่ น ประสบความสาเร็จในการสร้างห้องสมุ ดยีน (cDNA library) และค้นพบโคลนของแบคทีเรียที่ผลิต รีคอม
ไบแนนท์โปรตีน (recombinant protein) ที่จาเพาะต่อโรคพยาธิตัวจี๊ด (rLiC18 protein) ได้สาเร็จเป็นรายแรกของโลก
“แผ่นแอนติเจนสาหรับตรวจหาแอนติบอดีผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ดที่เป็นโปรตีนรีคอมบิแนนท์ จากยีน Hypothetical
protein” เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน หรือคลินิกเอกชนสามารถทดสอบ
ได้เอง สะดวก รวดเร็ว ลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น ผลการทดสอบมีความไวและความจาเพาะสูง เชื่อถือได้
เมื่อประกอบกับอาการทางคลินิกสามารถวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดได้แม่นยา รีคอมไบแนนท์แอนติเจนสามารถผลิตได้อย่างไม่
จากัด สามารถขายได้ทั่วโลก
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8. การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย
การฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
สานั กงานระบาดวิท ยาคลินิ ก ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกั บ
ภาควิ ช าชี ว สถิ ติ แ ละประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 2 สิ ง ห า ค ม 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ชั้น 16
อาคารเฉลิ ม พระบารมี ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
(อนุสรณ์ ) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้พัฒ นาความรู้
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติเพื่อที่จะสามารถดาเนินการวิจัย
อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและมีค วามรู้แ ละทั กษะทางด้านสถิ ติเพื่ อการ
วิ เคราะห์ แ ละประมวลผลอย่ างถู ก ต้ อ งน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถในทางการแพทย์

อบรมหลักเกณฑ์และการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง
หน่วยสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดการอบรม
หลั ก เกณฑ์ แ ละการใช้ บ ริ ก ารหน่ ว ยสั ต ว์ ท ดลอง เพื่ อ ให้
ความรู้ แ ก่ อ าจารย์ บุ ค ลากร นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ สามารถใช้สัตว์ทดลอง
เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลองที่พระราชบัญญัติเพื่อ
งานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 กาหนด

โปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัย (BioBank)
วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.45-15.00 น ณ ห้ อ ง
บรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยเปิ ดตัว Biobank โดย
ศาสตราจารย์ ผิ ว พรรณ มาลี ว งษ์ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย คณะ
แพทยศาสตร์ เรีย นเชิญ รองศาสตราจารย์ ชาญชัย พานทอง
วิ ริ ย ะกุ ล คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ เป็ น ประธานในพิ ธี เปิ ด
โครงการและการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การอบรมการใช้
งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัย (Biobank)
โดยมี รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อานวยการสานัก
วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คุ ณ พงศ์ พั ฒ น์ กั ง ก๋ ง
โปรแกรมเมอร์ของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณ
อรนุ ช แสนพู ล นัก วิจัยหลังปริญ ญาเอก ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการ
อบรม เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ใ นการใช้ โ ปรแกรมข้ อ มู ล ชี ว ภาพเพื่ อ
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 ได้จัดประชุม
ปรึกษาหารือนักวิจัยพี่เลี้ยงตัวแทนจากภาควิชา (mentor) เพื่อร่วมวางกรอบแนวทางการจัดตั้ง “โครงการ ขุมเหมืองข้อมูล
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project)” โดยร่วมมือกับ ฝ่าย
สารสนเทศ หน่วยมะเร็ง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาควิชาคลินิก และปรีคลินิก และหน่วยงานภายใน
คณะแพทยศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ด าเนิ น การวิจั ยให้ ได้ บ ทความต้ น ฉบั บ ที่ เป็ น ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การตี พิ ม พ์ ในรู ป แบบ
retrospective study, review article, systematic review หรือ prospective study ในวารสารระดับนานาชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 -15.45 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธี เปิดโครงการขุมเหมือง
ข้อมูลเพื่ อการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และการบรรยาย
พิเศษจากวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจัยด้านคลินิกที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานตีพิมพ์จากขุมเหมืองข้อมูล
2. เพื่อเพิ่มจานวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ประเภท Review Article , Retrospective Review Article และ
Systematic Review ที่มีคณ
ุ ภาพสูง
3. เพือ่ เพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยพี่เลี้ยง (research mentor)

48

10. รางวัลของหน่วยงานปี 2560

ฝ่ า ยวิ จั ย คณะแพทยศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล KM Awards 2017 : หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด การความรู้ ที่ เป็ น เลิ ศ
งานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ : Share & Learn ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
11. ตัวชี้วัดที่สาคัญ (Key performance index : KPI)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
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Paper/Faculty 1.11

Citation (Total) 6353

Citation/Faculty 16.94
Citation/Paper 15.27

Paper (Total) = 416

Paper 1 ใน 400 = 61

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
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ผลการดาเนินการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผลการดาเนินงานโดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2560
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
1 .จานวน Research oriented MOU กับสถาบันที่อยู่ใน QS World Top 500
18
19
2 .จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น Inbound undergraduate exchange student
64
100
3 .จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น Outbound undergraduate exchange student
48
60
ผลการดาเนินงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธสาสตร์ระหว่างประเทศในรอบ 4 ปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการทาความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาชั้นนาในประเทศ
ต่าง ๆ กว่า 25 ประเทศ โดยได้มุ่งเน้นในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน QS World Top 500

ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาและยกระดับ
การให้บริการด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับ Undergraduate และ Postgraduate โดยได้รับความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ทาให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งแบบ Inbound Exchange Student และ
Outbound Exchange Student ระหว่างสถาบันคู่ความร่วมมือเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มขยายความร่วมมือขึ้นทุก
ปี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณที่
มากขึ้นสาหรับสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถไปศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
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คู่ความร่วมมือในต่างประเทศในโครงการ Outbound Elective Exchange Student ทาให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในจานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
และด้วยความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิชาการ
ท าให้ เกิ ด การพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการวิ จั ย และด้ า นแพทยศาสตร์ ศึ ก ษา โด ยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาชั้นนาของโลก เช่น
1. มี ก ารพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ Harvard
Medical School มหาวิ ท ยาลั ย Harvard
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มีโอกาสศึกษาบทเรียน E-learning ของ
Harvard Medical School

2. ก า ร จั ด ง า น Thailand mHealth Bootcamp &
Hackathon 2017 ระหว่ าง MIT Sana มหาวิ ท ยาลั ย
Harvard และมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute
of Technology ป ระ เท ศ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก ากั บ ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ระดมความคิดและพัฒ นาความคิดเกี่ยวกับ
สุข ภาพองค์ รวม และจัด การเรีย นรู้และน าเทคโนโลยี
( Digital Technology) ม า ช่ ว ย พั ฒ น า ใ ห้ เ กิ ด
applications ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวิถีการใช้ชีวิต
ของผู้ ค นในปั จ จุ บั น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพและ
สาธารณสุขให้ดีขึ้น

3. การพัฒนาความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาและ
วิ จั ย กั บ ม ห าวิ ท ยาลั ย Bergen ป ระเท ศ
น อ ร์ เวย์ แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย FriedrichAlexander Erlangen-Nürnberg ป ระ เท ศ
เยอรมนี ที่นามาสู่ Collaborative Research
Project ระหว่างสองสถาบันอย่างต่อเนื่อง
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ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
งานเภสัชกรรม
“ระบบการจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัตผิ ู้ป่วยใน หน่วยบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน”
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้นาเครื่องจัดยาอัตโนมัติ (Robot) มาใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยในนอนรักษาซึ่งการนาเครื่อง
จ่ายยาเม็ดอัตโนมัติมาใช้ในระบบยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นแนวคิดของผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่
ต้ อ งการลดความคลาดเคลื่ อ นทางยาด้ า น Dispensing Error และ Administration Error รวมถึ งการลดภาระงานของ
พยาบาลในการจัดเตรียมยาเม็ดชนิดรับประทานเพื่อนามาบริหารยาให้ผู้ป่วย และรองรับวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นโรงเรียน
แพทย์ชั้นนาในระดับสากลในอนาคต ระบบจ่ายยาโดยเครื่องจัดยาอัตโนมัติจะนามาจัดเฉพาะยาเม็ดที่ที่มีความถี่ในการสั่งใช้
บ่อย และสามารถนามาจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ ส่วนยาประเภทอื่นเช่น ยาฉีด ยาใช้ภายนอก ยารับประทานที่อยู่ใน
รูปแบบอื่น เช่น ยาน้า ยาชนิดผง ไม่อยู่ในรายการยาที่จัดผ่าน Robot แต่จะนามาจัดภายใต้ตู้ยาที่บอกตาแหน่งยา เพื่อลด
ความผิดพลาดในการทางานการจัดยาผ่านเครื่องจัดยาอัตโนมัติ เป็นการจัดยาเป็นมื้อเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องในการนายาไปบริหารให้แก่ผู้ป่วย โดยสามารถระบุชื่อผู้ป่วย หอผู้ป่วย ชื่อยา จานวนยา รวมถึงการนาระบบ Barcode
มาใช้ในการระบุชื่อผู้ป่วย และ QR code มาใช้ในระบุรูปร่างของยาที่จัดนอกจากนี้นาระบบดังกล่าวมาใช้ในการจ่ายยาที่มี
ความเสี่ยงสูง (High Alert Drug :HAD) เพื่อความถูกต้องและลดความผิดพลาดรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงและตรวจสอบได้

การจัดยาผ่านเครื่องจัดยาอัตโนมั ติ เป็นการจัดยาเป็นมื้อเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในนายาไป
บริหารให้แก่ผู้ป่วย โดยสามารถระบุชื่อผู้ป่วย หอผู้ป่วย ชื่อยา จานวนยา รวมถึงการนาระบบ Barcode มาใช้ในการระบุชื่อ
ผู้ป่วย และ QR code มาใช้ในระบุรูปร่างของยาที่จัด
ผลลัพธ์การนาระบบจัดยาอัตโนมัติมาใช้ พบว่าก่อนลงระบบในหอผู้ป่วยชั้น 4 พบ Dispensing error จานวน 5
ครั้ง หลังลงระบบแล้วไม่พบ Dispensing Error
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งานบริการพยาบาล
ในปี 2560 งานบริ ก ารพยาบาล ได้ เน้ น ในการพั ฒ นาวิ ชาชี พ การพยาบาล โดยน าผลการวิจั ย มาใช้ มี ก ารจั ด
Capstone projects เพื่อยกระดับผลลัพธ์การปฏิบัติ มีการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ และนามาบูรณาการเข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์การทางานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และแนวคิดการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย วิจัยที่ได้รับรางวัล เช่น
- ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองรายบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ สาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
2 ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดย นางกรรณิการ์ ยั่งยืน ได้รับรางวัลระดับชาติ คือ รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภูมิ
ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและโรงเรียนแพทย์
- ผลงานวิจัยเรื่อง Nursing system development in patients undergoing operation in 3C ward โดย น.ส.
ดาราวรรณ อักษรวรรณ ได้รับรางวัลนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ คือ รางวัล best presentation award นาเสนอในการ
ประชุม ICHNC 2017: 19th International Conference on Holistic Nursing Care เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับ
รางวัล best presentation award

งานโภชนาการ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่แดงเหลือใช้ จากผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่แดงเหลือใช้ พบว่า สามารถลด
จานวนไข่แดงเหลือใช้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มาสร้างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มคุณค่าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากไข่
แดง นอกจากนี้ยังช่วยลดทรัพยากรในงานโภชนาการ และโรงพยาบาลลงได้ในระดับที่พึงพอใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์จากไข่แดงเหลือ
ใช้มีคุณค่าทางสารอาหาร เหมาะกับผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพลังงานและโปรตีนมากกว่าคนปกติ เช่น โรคมะเร็ง
โรคตับ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) เป็นต้น
2. โครงการผลิตสารับมาตรฐานการปรุงรสของอาหารเฉพาะโรค ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการที่กาหนดไว้ คือ คน
ครัวสามารถชั่ง / ตวงเครื่องปรุงรสได้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานการปรุงรสของอาหารเฉพาะโรค และจากการกาหนดชนิดและ
ปริมาณเครื่องปรุงรสที่ใช้สาหรับการปรุงประกอบอาหารแต่ละประเภท ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องปรุงรสได้ถูกต้องตรง
ตามมาตรฐานที่กาหนด และทาให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณโซเดียมตรงตามคาสั่งอาหารของแพทย์มากยิ่งขึ้น
3. โครงการโภชนาการปลอดภั ย ห่ างไกลสัต ว์พ าหะ (หนู , แมลงสาบ, มด) จากผลการด าเนิน โครงการ พบว่ า
ปริมาณแมลงสาบ มีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด ภาพรวมความพึงพอใจด้านความสะอาดและปริมาณของสัตว์พาหะลดลง ใน
ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโภชนาการให้สะอาด มีการกาจัด
ขยะมูลฝอยเศษอาหาร รวมทั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่งานโภชนาการ

งานเวชกรรมสังคม
ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่มารักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชนิดขาดเลือด
เฉียบพลัน (Factors Affecting Travel Time Period to Hospitals for Patients with Acute Ischemic Stroke) เป็นงานวิจัย
ที่ร่วมกับ โรงพยาบาลเขตจังหวัด ร้อยเอ็ ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสิน ธุ์ เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เพื่ อ น า
ผลการวิจัยสู่การปรับปรุงการบริการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยได้รักษาทันเวลา และอัตรารอดชีวิตเพิ่มขึ้น

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2560 ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ของ
คณะแพทยศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย ห้องสมุดฯ จัดหา e-Books ได้แก่ Access Emergency
Medicine, Access Medicine, Access Surgery เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดหาหนังสือตารา วารสารภาษาไทย มาให้บริการแก่
บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การบริการักษาพยาบาลที่ดี : ยุทธศาสตร์ที่ 4
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มี
คุณ ภาพตามมาตรฐานสากล (International healthcare standard) มี ร ะบบเครือ ข่า ยการให้ บ ริก ารที่ ค รอบคลุ ม และ
สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic service & network) สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี
และการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (All medical curriculum integration) การตั้งศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์ของภูมิภาค (Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง
(Super tertiary care) สาหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้าโขง และนานาชาติ (Value
to Thai society and all mankind)
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใช้สาหรับการเรียนการสอน และการให้บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยใน
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ โดยมีจ านวนเตียง 1,058 เตีย ง และในปี งบประมาณ 2558 - 2560 มีข้ อมู ลและสถิติผู้ ป่ วย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

จานวนผู้รับบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558-2560
รายการ
1. รวมจานวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด
1.1 ผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยใหม่
- ผู้ป่วยเก่า
1.2 ผู้ป่วยรับไว้
- ผู้ป่วยประเภททั่วไป
- ผู้ป่วยคลอดบุตร
- ทารกแรกคลอด
1.3 ผู้ป่วยจาหน่าย
- ผู้ป่วยจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
- ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
- วันนอนรวมของผู้ป่วยจาหน่าย
- วันนอนเฉลี่ยของผู้ป่ายจาหน่าย
2. ข้อมูลคานวณเป็นร้อยละ
- อัตราการตายต่อผู้ป่วยจาหน่าย
- อัตราการครองเตียง
- อัตราการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
- ตราการหมุนเวียนเตียง
3. จานวนหอผู้ป่วย
4. จานวนเตียงทั้งหมดใน ร.พ.

หน่วยนับ

2558

2559

2560

ราย
ราย
วัน
วัน

881,075
837,542
58,198
779,344
43,533
38,882
2,408
2,243
44,026
43,436
590
299,525
6.80

904,643
859,946
48,885
811,061
44,697
40,179
2,372
2,146
44,811
44,215
596
302,748
6.76

960,251
915,173
44,671
870,502
45,078
39,914
2,717
2,447
45,085
44,492
593
291,493
6.47

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
หอผู้ป่วย
เตียง

1.34
77.59
5.20
1.97
51
1,572

1.33
78.50
5.20
1.85
52
1,583

1.32
75.53
4.93
2.09
53
1,568

ครั้ง
ราย
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย
ราย
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รายการ

หน่วยนับ

2558

2559

2560

5. จานวนเตียงผู้ป่วยนอนรักษาใน ร.พ.
(นามาคานวณอัตราการครองเตียง)
- เตียงสามัญ
- เตียงพิเศษ
- คริบ
6. จานวนเตียงที่ไม่นามาคานวณอัตราการ
ครองเตียง
- เตียงในห้องผ่าตัด
- เตียงตรวจที่ OPD
- เตียงตรวจที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน (AE)
- เตียงทันตกรรม OPD
- เตียงDay Chemo
- เตียงที่ใช้เพื่อการอื่น
7. จานวนผู้ป่วย
- ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (AE)
- ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา
- ผู้ป่วยภาควิชารังสีวิทยา

เตียง

1,055

1,058

1,055

เตียง
เตียง
คริบ
เตียง

684
307
64
517

688
306
64
525

686
305
64
513

เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง

29
295
31
8
37
117

29
294
31
9
37
125

20
299
28
9
37
129

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

64,000
112,096
64,183

62,763
120,832
80,862

70,079
173,044
78,163

คาจากัดความ
1) ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทุกราย รวมผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้คลอด
บุตรและทารกแรกเกิด
2) ผู้ป่วยรับไว้ หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยแพทย์สงั่ ให้รับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาใน
โรงพยาบาลและลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน
3) ซึ่งจาแนกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ผู้คลอดบุตร และทารกแรกเกิดรวมผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้
คลอดบุตรและทารกแรกเกิด
4) ผู้ป่วยจาหน่าย หมายถึง ผู้ป่วยรับไว้ที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลทุกกรณีของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยหาย
จากโรค อาการดีขึ้น หรือ
5) ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ ผู้ป่วยประสงค์จะกลับบ้านเอง หรือ ไม่ประสงค์จะอยู่รักษาต่อ หรือ
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม
6) เตียงทั้งหมด หมายถึง เตียงผู้ป่วยที่มีอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทั้งหมด รวมเตียงเสริม เตียงรอคลอด เตียง
คลอด เตียงทารกแรกคลอด เตียงตรวจผู้ป่วยนอก เตียงผ่าตัด เตียงเฝ้าสังเกต เตียงในหอผู้ป่วยหนัก และเตียงที่ใช้เพื่อการอื่น
7) เตียงที่นามาคานวณ หมายถึง เตียงที่รับผู้ป่วยในไว้รักษาเป็นประจาในหอผู้ป่วยเท่านั้น เป็นเตียงที่ใช้ในการ
คานวณอัตราการครองเตียง
8) คริบของแผนกสูติกรรม หมายถึง เตียงทารกแรกคลอดที่ไม่ป่วย
9) คริบของแผนกกุมารเวชฯ หมายถึง เตียงทารกแรกคลอดที่ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 1 วันถึง 1 เดือน โดยประมาณ
10) อัตราการครองเตียง หมายถึง ร้อยละของการใช้เตียงในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน ในช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่ง
คานวณได้จากสูตร
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กิจกรรมสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลที่ดี
ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
งานจ่ายกลาง มีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้
1. โครงการ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดี
เพื่อตอบสนองการบริการรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นสาคัญ โดยยึดพันธกิจ คือ เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการเครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพ เพียงพอ ทันเวลา ผู้รับบริการปลอดภัย
และมีความพึงพอใจ โดยมีโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี้
1. โครงการ : การพัฒนาการจ่ายสินค้าห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ด้วยเครื่องมือ 5 ส
2. โครงการ : การพัฒนาระบบการทาปราศจากเชื้อ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อ
การรับรองคุณภาพการดาเนินงาน
3. โครงการ : การขยายการให้บริการอาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์
4. โครงการ : การพั ฒ นาสมรรถนะการปฏิ บั ติ งานให้ ได้ ต ามมาตรฐานตามกระบวนการคุ ณ ภาพของ
โรงพยาบาลของงานจ่ายกลาง
2. ผลงานด้านการทาลายเชื้อและการทาปราศจากเชื้อ ด้านบริการการทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจากเชื้อ
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการติดตามการประกันคุณภาพที่
สาคัญ คือระบบการกากับและติดตามตัวชี้วัดและการประกันคุณภาพ ผลการดาเนินการ
ที่
รายการตัวชี้วัดคุณภาพ
เป้าหมาย (%) 2559 2560
1 อัตราการตรวจสอบประสิ ทธิภ าพการทางานปราศจากเชื้อ โดยการสุ่ มตรวจ
100
100 100
เฉพาะเชื้อตามเกณฑ์ที่กาหนด
2 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ที่กาหนด
100
100 100
3 อัตราการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ครบถ้วน ถูกต้อง
100
100 100
4 อั ต ราการจ าหน่ ายจ่ า ยเครื่อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ให้ ห น่ ว ยงาน
100
99.95 99.89
ครบถ้วน ถูกต้อง
5 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีต่องานจ่ายกลาง
85
92.69 91.50
6 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบุคลากรภายนอกคณะฯ ที่มีต่องานจ่ายกลาง
85
100 100
3. หมวดการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ของงานจ่ายกลาง ได้มีการจัดแบ่งหมวดตาม
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการการใช้งานในการรักษาพยาบาลและการศึกษา ดังนี้
ที่
รายการตามหมวดการผลิต
จานวนรายการ
จานวน(ชิน้ /ชุด)
1 หมวดที่ 1 หมวดผลิตชุดทาแผลและชุดชาระ
14
222,957
2 หมวดที่ 2 หมวดผลิตชุดวินิจฉัยและรักษา
32
79,315
3 หมวดที่ 3 หมวดผลิตถุงมือ
11
246,989
4 หมวดที่ 4 หมวดผลิตชุดผ้าทุกประเภทผ้าซับโลหิตและอื่น ๆ
40
210,276
5 หมวดที่ 5 หมวดชุดกระบอกฉีดยาและอื่น ๆ
21
53,987
6 หมวดที่ 6 หมวดผลิตซัพพลายและอื่น ๆ
37
2,704,049
7 หมวดที่ 7 หมวดผลิตอับสาลีและกระปุก
17
74,481
8 หมวดที่ 8 หมวดอบแก๊ส
19
111,283
9 หมวดที่ 9 หมวดบริการเครื่องมือพิเศษอบแก๊ส
174
68,442
10 หมวดที่ 10 หมวดบริการเครื่องมือพิเศษนึ่ง
139
14,664
รวม
504
3,786,443
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งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
เป็นงานที่มุ่งให้เกิดการดูแลทางสังคม อารมณ์ จิตใจของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยการให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ เพื่อให้สามารถทา
หน้าที่ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตที่เป็นปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจึงจาเป็นต้องมีนัก
สังคมสงเคราะห์ ร่วมในทีมสหวิชาชีพ โดยมีบริบทงานดังนี้
1. พิ จารณาด้านค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจากัดในการรักษาพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่ วยยากไร้ /รายได้น้ อย
บุ คลากรคณะแพทยศาสตร์ /ญาติ ส ายตรง /VIP/ ผู้ มีอุ ป การคุณ ของโรงพยาบาล /ผู้ ป่ วยที่ ได้ รั บ ความเสี ยหายจากการ
รักษาพยาบาล/การให้บ ริการ /นักศึก ษามข. Walkin /หน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลศรีนคริน ทร์ เพื่ อเสนอ
ผู้บริหารโรงพยาบาล
2. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน/ชมเชย ในหลักประกันสุขภาพ (ศูนย์พึ่งใจศรีนครินทร์)
3. ศูนย์บริการช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 แม่วัยใส /เด็กสตรีถูกกระทาความรุนแรง
4. การดาเนินการจัดหาประสานงานวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยรายได้น้อยกลับบ้าน ยืม/คืน/มัดจา/
ค่าบารุงรักษา / ให้เปล่า อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียงผู้ป่วย วิกผมจากการให้ยาเคมีบาบัด รถเข็นเป็นต้น
5. งานแนะนาให้คาปรึกษาจดทะเบียนคนพิการ ยืมเงินทุนประกอบอาชีพไม่มีดอกเบี้ย
6. งานตรวจสอบสิทธิ รับรองสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่องทางด่วนพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และคน
พิการ
7. งานไกล่เกลี่ยพูดคุย ตรวจสอบ พิจารณาเงินค่ารักษาพยาบาลขอค้างชาระโรงพยาบาล/ เสนอขออนุ มัติ
ผู้บริหารโรงพยาบาล
8. งานบริหารจัดการทีมสหสาขาวิชาชีพโรค เพื่อดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ของ
ผู้ป่วย ครอบครัว
9. งานบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ งานรับบริจาคเงิน สิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย /
ครอบครัวและส่งมอบของบริจาคให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาลนาไปใช้ประโยชน์ หรือการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.
(กองทุนวันศรีนครินทร์ / กองทุนเงินพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ / กองทุนเงินบริจาคงานสังคมสงเคราะห์ / กองทุน
มูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต / กองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็ง / เงินรายได้คณะแพทย์ / ผู้มีอุปการคุณ)
10. งานบริการให้ความรู้วิชาการทางสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล /เครือข่ายการอบรมเพิ่มพูนความรู้นัก
สังคมสงเคราะห์

งานบริการพยาบาล
เน้นการพยาบาลแบบองค์รวมที่มีคุณ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลเพื่ อให้ผู้ใช้ บริการ
สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้
1. ตามรอยผลงาน ผสานความคิด ร่วมจิตพัฒนางาน IC ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
2. การทบทวนและวิเคราะห์การปฏิบัติการพยาบาลในเหตุการณ์ไม่พึง
3. โครงการพัฒ นาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลมุ่งเน้นพฤติกรรมด้านจริยธรรมของบุคลากร
ทางการพยาบาล
4. การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคมะเร็งท่อน้าดี โรคมะเร็งท่อน้าดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
ไทย พบอุบัติการณ์การเกิดมากที่สดุ ในโลกที่ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการ
ซับซ้อน เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย และมีความยุ่งยากในการรักษาพยาบาล ทีมสหสาขาจึงต้องมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยอย่างบูรณาการให้ได้ระดับสากล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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5. โครงการนาเสนองานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางการพยาบาล Show and Share
6. โครงการตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการจัดตั้งศูนย์การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรโดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใช้แบบประเมินและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศ

งานโภชนาการ มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ผลงานด้านการให้ความรู้ในชุมชน ได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนบาบัดและโภชนาการโครงการวันตับ
อั ก เสบโลก และการให้ ค วามรู้ ด้ า นโภชนบ าบั ด และโภชนาการ โครงการ / กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงพยาบาลและ
คณะแพทยศาสตร์
2. การบริการอาหารผูป้ ่วย ได้แก่การบริการอาหารเฉพาะโรค และการบริการอาหารทั่วไป
3. ผลงานด้านโภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยในและผูป้ ่วยนอก
4. จานวนนักศึกษาภายในประเทศ ที่มาศึกษา อบรม ดูงาน

งานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และ
นัก ศึก ษาในมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น ตามนโยบายการสร้างเสริม สุข ภาพของโรงพยาบาล และนโยบายของมหาวิท ยาลั ย
ขอนแก่น ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy campus) จึงได้ดาเนินการจัดโครงการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคสาหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะตรวจ คัด
กรองสุขภาพเบื้องต้นและให้คาแนะนาสุขภาพเฉพาะรายแล้ว ยังสามารถสรุปวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ ส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้
กลุ่มคณะ และหน่วยงานพิจารณาวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ สาหรับบุคลากรในสังกัดที่เหมาะสมต่อไป
มีการบริการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพบุคลากร รวมถึงจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก และกิจกรรม “ลดพุง ลดโรค ด้วยตัวเรา” สาหรับบุคลากรที่มีดชั นีมวลกายเกิน
พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคสุกใสในบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทยศาสตร์

งานเวชระเบียนและสถิติ
ดาเนินการโครงการบริการเชิงรุก “เพิ่มช่องทางในการให้บริการเวชระเบียนเพื่อการตรวจรักษา” ที่หน้าห้องตรวจ
โสต ศอ นาสิก หน้าห้องตรวจรังสีวิทยา และที่อาคารกัลยาวิวัฒนานุสรณ์

งานทันตกรรม
การให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม
- การให้บริการทางทันตกรรมในคลินิกในเวลาราชการ
- การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
- การให้บริการทางทันตกรรมในคลินิกนอกเวลาราชการ
รวมผู้ป่วยทางทันตกรรมทุกประเภท 9,025 ราย ทารายได้ 9,371,375 บาท
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หน่วยกู้ชีวิต
หลักสูตรการกู้ชีวิตสาหรับบุคลากรภายใน และภายนอก
1. การกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS)
2. การกูช้ ีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support: ACLS)
ด้านบริการ
1. มีการทบทวนการประเมินความพร้อมก่อนเกิด Cardiac arrest ตามหอผู้ป่วยหน่วยงานต่าง ๆ
2. ทบทวนความรู้เรื่อง Pre-Cardiac Arrest Signs
3. การบันทึกการกู้ชีวิต
4. การเยี่ยมตรวจรถฉุกเฉินและทักษะการใช้เครื่อง Defibrillator พร้อมการบารุงรักษา
5. การเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินและการจัดรถฉุกเฉิน มีการซ้อม CPR
6. การวิเคราะห์หาสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น ของผู้ป่วยเฉพาะรายมีการทา Cardiac arrest Case
conference
7. พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลการกู้ชีวติ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ผลการดาเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสามารถการให้บริการ
ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาล ประจาปีงบประมาณ 2560
การบริการรักษาพยาบาล
จานวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด (เตียง)
จานวนการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (ราย)
จานวนการตรวจรักษาผู้ป่วยใน (ราย)
จานวนการตรวจรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤติ (ราย)
สถิติการผ่าตัด
การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด Open Heart Surgery
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิดในผู้ใหญ่ (Adult Open Heart Surgery)
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิดในโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด (Congenital
Open Heart Surgery)
การผ่าตัดหัวใจแบบปิด (Close Heart Surgery)
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปิดในผู้ใหญ่ (Adult Close Heart Surgery)
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปิดในโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด (Congenital
Close Heart Surgery)
การผ่าตัดอื่น ๆ
การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ
สถิติห้องปฏิบัติการ ตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน (EST)
การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 24 และ 48 ชม. (Holter)
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (TEE)
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (TTE)
การตรวจภาวะการเป็นลมหมดสติ (TTT)
การตรวจบันทึกความดันโลหิตชนิด 24 ชม. (ABPM)
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จานวนผู้รับบริการ
200
93,661
7,073
2,447
641
141
57
29
579
386
287
20,216
1,300
609
80
7,643
30
0

สถิติห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ
การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography)
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Percutaneous Coronary
Intervention)
การตรวจสวนหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Catheterization)
การตรวจสวนหัวใจผู้ใหญ่ (Left and Right Heart Catheterization)
การขยายลิ้นหัวใจไมทรัลตีบด้วยบอลลูน (Percutaneous Balloon Mitral
Valvuloplasty)
การขยายลิ้นหัวใจเอออร์ติคหรือพัลโมนิคตีบด้วยบอลลูน (Percutaneous Balloon
Aortic or Pulmonic Valvyloplas)
การปิดรูรั่วในหลอดเลือดส่วนเกินผ่านสายสวนหัวใจ (Transcatheter intervention:PDA
Occluder)
สถิติห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ
การปิดรูรั่วทีผ่ นังกั้นห้องหัวใจห้องบนผ่านสายสวนหัวใจ (Transcatheter
intervention:ASD Closure Device )
การบริการรักษาพยาบาล
การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Permanent Pacemaker
Implantation)
การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study And
Radiofrequency Ablation)
การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Peripheral Angioplasty)
คุณภาพการบริการ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน
อัตราการครองเตียง
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ปว่ ยใน

3,391
1,582
93
220
22
22
90
30
จานวนผู้รับบริการ
304
575
306
90
87
76.68
6.07 วัน

สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกจาแนกตามสิทธิการรักษา ประจาปีงบประมาณ 2560
สิทธิการรักษาพยาบาล
จานวนผู้ใช้บริการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31,521
เบิกต้นสังกัด
46,739
ประกันสังคม
1,735
ปกส.(บุคลากร รพ.ศรีนครินทร์)
ชาระเอง
13,559
รวม
93,554
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สถิติการให้บริการผู้ป่วยในจาแนกตามสิทธิการรักษา ประจาปีงบประมาณ 2560
สิทธิการรักษาพยาบาล
จานวนผู้ใช้บริการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4,066
เบิกต้นสังกัด
2,538
ประกันสังคม
264
ปกส.(บุคลากร รพ.ศรีนครินทร์)
ชาระเอง
224
รวม
7,092
กิจกรรมศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่น่าสนใจ มีดังนี้
1. กิจกรรมศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ประชุมใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2. กิจกรรมศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ด้วยความมุ่งมั่นและเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพ
บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ วยโรคหั ว ใจหลอดเลื อ ดและทรวงอกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เข้ า สู่ ม าตรฐานระดั บ สากล (Joint
Commission International: JCI) จึ งได้ จัด โครงการพั ฒ นางานบริก ารโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับ นานาชาติ โดยมี
กิจกรรม JCI Kick-off และสัปดาห์คุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยและ
เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยทั้งด้านการรักษาพยาบาลและสิ่งแวดล้อม

3. ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ จัดกิจกรรมวันล้างมือ
4. กิจกรรมศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด ไทย – ลาว
5. ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ จัดโครงการมุ่งพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูหัวใจผูป้ ่วย

การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง : ยุทธศาสตร์ที่ 5
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒ นา (Asset utilization system) มีการ
บริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ (Intellectual property management)
ทาให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Organization sustainability)

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
ผลการดาเนินการ ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ
โครงการ “OPEN HOUSE ประชาสัมพันธ์การบริการสู่ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต”
ผลการดาเนินโครงการ
งบประมาณปี 2559 รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันชีวิต จานวนเงิน 9,197,865 บาท
งบประมาณปี 2560 รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันชีวิต จานวนเงิน 10,069,111 บาท
สรุป เปรียบเทียบรายได้ฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5
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ผลการดาเนินการ สานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอาชีวเวชศาสตร์และเพื่อให้บริการในมิติการป้องกันโรคและ
สร้างเสริมสุ ขภาพแก่ กลุ่ม ผู้ รับ บริก ารวัย ทางานที่ค รอบคลุม ทั้ งผู้ ใช้สิ ท ธิ์ ประกัน สังคม สิท ธิ์ จ่ายตรง และสิท ธิ์บั ตรทอง
นอกจากนี้ยังเป็นการบริการเชิงรุกที่สามารถบริหารจัดการรายได้ด้วยตนเอง เป็นการทางานร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิก
และรังสีวิทยา โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองเพื่อค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพ
ตามความเสี่ยง เช่น ตรวจการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสายตาอาชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น ผลการดาเนินงานตรวจ
สุขภาพพนักงานในสถานประกอบการประจาปี 2560 รวมทั้งสิ้น 10 สถานประกอบการ จานวน 1, 734 คน ซึ่งมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับดีมากร้อยละ 85 ระดับดีร้อยละ 15

การอนุรักษ์และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี : ยุทธศาสตร์ที่ 6
วัตถุป ระสงค์ เชิงกลยุทธ์ : มี การอนุ รักษ์และส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม และประเพณี อันดีงามของธรรมชาติ
(Culture & heritage support) ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การบริการรักษาพยาบาล (Mission integration)

กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
1. กิจกรรมร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่ องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จ พระศรีน ครินทราบรมราชชนนี ซึ่ งทรงมีพ ระมหากรุณ าธิคุ ณ ต่ อ
ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การสงเคราะห์ต่าง ๆ และได้กาหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีพระเมตตาเสียสละ และอุทิศพระวรกายปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนชาวไทย
2. งานประเพณีสงกรานต์ แพทยศาสตร์สมั พันธ์

ในปี พ.ศ. 2560 "แพทยศาสตร์สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" โดยมีการตั้ง
ขบวน การแสดงดนตรีจิตอาสา พิ ธีส รงน้าพระพุท ธรูป และรดน้าดาหั วผู้อาวุโส การแสดงของนั กศึกษาแพทย์ และการ
ประกวดเทพีสงกรานต์ ณ เวทีกลาง หน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
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ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
งานจ่ายกลาง มีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
2. กิจกรรมสงฆ์น้าพระรดน้าขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์
3. กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

งานบริการพยาบาล มีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจาปี 2560 งานบริการพยาบาลร่วมกับภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
2. กิจกรรมวันพยาบาลสากล และวันพยาบาลแห่งชาติ
3. กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ SAFE @ LOVE “รักนะรักแต่อ ยากให้ป ลอดภัย ” โดยการสอน
เพศศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนักเรียนมีความพึงพอใจของการอบรมครั้งนี้ในภาพรวมระดับมาก ร้อยละ 82.69

ผลการดาเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2559 เพื่อสมทบสร้างกุฏิที่
พักพระสงฆ์สามเณร บูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุตา่ ง ๆ ภายในวัดโพธิ์ ด้วยยอด 2,851,128 บาท ณ สานักปฏิบัติ
ธรรมประจาจังหวัดขอนแก่น แห่ งที่ 1 วัดโพธิ์ บ้ านโนนทัน ตาบลในเมื อง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่ อวันอาทิต ย์ที่
30 ตุลาคม 2559
2. ผ้าป่ามหากุศล ปรับปรุงงานหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับวัดหนองแวงพระอารามหลวง จัดทอดผ้าป่า
มหากุศล เพื่อปรับปรุงงานด้านหัวใจและหลอดเลือดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดหนองแวงพระอาราม
หลวง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งศรัทธาผ้าป่าครั้งนี้รวมกว่า 1,064,217.34 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พัน
สองร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)
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ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี : ยุทธศาสตร์ที่ 7
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Quality
assurance) ตามแนวทางรางวัลคุณ ภาพแห่งชาติ (Thailand quality award-TQA) เพื่อเพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน
(Organization competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล (International ranking & outcome)

กิจกรรมสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ผลการดาเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพต่ อ เนื่ อ ง ผ่ านการต่ อ อายุ ม าตรฐาน HA ศู น ย์ หั วใจสิ ริกิ ติ์ ฯ ได้ รั บ การต่ อ อายุ ก ารรั บ รอง
กระบวนการคุณ ภาพของสถานพยาบาล จากสถาบั นรับรองคุณ ภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) The Healthcare
Accreditation Institute (Public Organization) โดยมีระยะเวลาในการรับรองเป็นเวลา 3 ปี
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจาก Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา องค์กรที่ทาหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ
มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) อยู่ในการกากับ ดูแลของ The Joint Commission ซึ่ งเป็ น
สถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกาไร ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒ นาคุณ ภาพ และความปลอดภั ยในการดูแ ลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วโลกอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติ
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เป็นไปตามข้อกาหนด การตรวจประเมินของ The Joint Commission เพื่อพิจารณารับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐาน JCI
นั้น ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นา ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการ
รองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วย
เข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคานึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น
ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่ วย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ทั่วประเทศ จานวน 61 แห่ง
การที่ ศู น ย์หั วใจสิริกิ ติ์ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ได้รับ การรับ รอง
มาตรฐานในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ให้บริการในระดับนานาชาติ

พิธีเปิดป้ายสัญลักษณ์ JCI ในโอกาสที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับสากล จาก
The Joint Commission International Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
รางวัลผลเลิศรัฐ งานตรวจพิเศษทางหัวใจฯ

งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ ได้รับรางวัลผลเลิศรัฐ ประจาปี 2560 ในงานสัมมนา
วิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ.2560 ของส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ สาขาบริการ
ภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการในระดับดี จากผลงานการพยาบาลผู้ป่วยตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
แบบผ่านทางหลอดอาหารโดยการใช้ Modified Mallampati Classification ประเมินการขย้อน เป็นการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผู้ป่วยตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบผ่านทางหลอดอาหาร (กลืนกล้อง) ภายใต้แนวคิด PDCA โดยใช้
องค์ความรู้ใหม่จากผลการวิจัยเรื่อง Modified mallampati classification in determining the success of unsedated
transesophageal echocardiography procedure in patients with heart disease: simple but efficient ซึ่ ง ได้ รั บ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและนวัตกรรมหมอน J Pillow สาหรับผู้ป่วยตรวจกลืนกล้องโดยเฉพาะ ที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน
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ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
งานเวชระเบียนและสถิติ
มีการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการระดมสมอง นาเสนอปัญหาพร้อมวิเคราะห์ผลร่วมกัน
(Gap Analysis) เพื่อหาวิธีลดเวลาในกระบวนการงาน โดยนาหลัก 4M 1E มาพิจารณา เพื่อนาไปสู่การแยกแยะปัญหา โดยได้
พัฒนาคุณภาพงานในเรื่อง การลดเวลารอคอยในการมารับบริการทาเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่และตรวจสอบสิทธิ์ และการศึกษา
กระบวนการ การค้นบัตร ลงทะเบียน และกระบวนการนาเวชระเบียนไปส่งห้องตรวจ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การลดเวลารอคอยในการมารับบริการทาเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่และตรวจสอบสิทธิ์
จากการทาโครงการนี้สามารถลดเวลาลงได้ 33.10 นาที

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง ลดเวลาในกระบวนการค้นบัตรตรวจโรค ลงทะเบียนและการนาบัตรไปส่งห้อง
ตรวจจากการทาโครงการนี้สามารถลดเวลาลงจากเดิม 8 นาที โดยการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทางาน

งานทันตกรรม
1. การให้บริการเพื่อสนับสนุน Excellent center ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น
การเตรียมช่องปากก่อนฉายแสงรักษามะเร็ง
การเตรียมช่องปากก่อนให้เคมีบาบัด
การเตรียมช่องปากก่อนผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
การเตรียมช่องปากก่อนให้ยารักษาโรคกระดูกพรุน เช่น ยาในกลุ่ม Bisphosphonate เป็นต้น
การเตรียมช่องปากก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ, ไต เป็นต้น
การเตรียมช่องปากก่อนให้ยากดภูมิคุ้มกัน
การกาจัดสาเหตุการติดเชื้อในช่องปาก ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในร่างกายที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจาก
ช่องปาก
การเตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
2. การออกตรวจสุขภาพพิเศษ เนื่องในสัปดาห์วันศรีนครินทร์และสัปดาห์วันมหิดล ตามโปรแกรมการตรวจของ
โรงพยาบาล
3. การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับทางโรงพยาบาลเนื่องในวันทันตสาธารณสุข
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งานบริการพยาบาล
1. กิจกรรมเตรียมเรา เตรียมทีม เยี่ยมตรวจหน่วยงาน ให้พร้อมรับการรับรองคุณภาพครั้งที่ 4 โดยใช้กระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย 3P โดยใช้กระบวนการตามรอยคุณภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านกระบวนการทางาน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สามารถประเมินกระบวนการดูแลผู้ป่วยว่าได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติหรือไม่ และยังสะท้อนคุณภาพของ
การดูแลทุกขั้นตอนอีกด้วย
2. งานบริการพยาบาลได้นาหลักของ สุนทรีสาทกหรือ ความคิดเชิงบวก (Appreciative Inquiry หรือAI) ร่วมกับ
การจัดการความรู้ (knowledge management: KM) มาเป็นเครื่องมือสาคัญ เพื่อผลักดันแต่ละหน่วยงานพัฒนาตนเองไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลการดาเนินการ งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The 7th Asian EUS Group workshop in Thailand

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและโรค
ตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย (TAGE) และ Gastrointestinal Endoscope Summit of Thailand (GEST) ได้
ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The 7th Asian EUS Group workshop in Thailand
โดยตระหนักว่าความรู้ เทคนิคการตรวจ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจและรักษาโรคทางเดินอาหารได้
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อให้อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ ผู้ทา
หน้าที่ดูและรักษาผู้ป่วยสามารถใช้กล้องส่องตรวจระบบท่อน้าดีและตับอ่อน และกล้องอัลตราซาวด์ความถี่สูงซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่มีความละเอียด ซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญในการตรวจและแปลผลตรวจระบบทางเดินอาหารได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน
โครงการการสัมมนาแผนปฏิบัติการศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร มีภารกิจ คือ รักษาพยาบาล เป็นสถานฝึกอบรม (Training
center) และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้าน gastrointestinal endoscopy เพื่อให้การดาเนินการของศูนย์บริการความ
เป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจานวนผู้ให้บริการและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ
ระดับ Mekong Sub-Regional จึงได้จัดให้มีการสัมมนาแผนปฏิบัติการศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดิน
อาหาร

68

โครงการจัดประชุมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
Regional RRT Technology and Training Center (RRT-TC) ประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฟอก
เลือดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
อัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น และจะได้เป็นต้นแบบในการจัดการหน่วยบริการที่ดี
โครงการอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพเบื้องต้นในเด็กทารก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอตาในทารกเกิดก่อนกาหนด (Srinagarind Excellence Center
Of Retinopathy of Prematurity (ROP) ได้จัดโครงการอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพเบื้องต้นในเด็กทารก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางตาและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานใ ห้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ซึ่งครอบคลุมไปถึงการใช้เครื่องมือในการรักษาโรคทางตาที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ป้องกันโอกาสความ
ผิดพลาด หรือให้เกิดความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
โครงการ ONE DAY CHECK-UP ตรวจให้ครบ จบที่เดียว

โครงการจัดทาพิธีการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศอย่างเป็นทางการ
ในปีงบประมาณ 2560 งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ จานวน 3 ศูนย์ ดังนี้
1. พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
2. พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษ์ปทุม
3. พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “International Hand on EUS and ERCP Workshop”

โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ายาล้างไตทางช่องท้อง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ด้านชุมชนสัมพันธ์ทดี่ ี : ยุทธศาสตร์ที่ 8
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกับหน่วยงานภายนอก (Corporate
social responsibility & community trust)

กิจกรรมสนับสนุนด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
ผลการดาเนินการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โครงการ : จิตอาสา บริการด้วยหัวใจ
1. จิตอาสา “การให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก” ณ จุดการให้บริการต่าง ๆ เช่น จุดทาบัตร จุด
ช่วยกดบัตรคิว จุดตรวจสอบสิทธิ จุดหน้าห้องเจาะเลือด จุดหน้าห้องตรวจเบอร์ 8 จุดหน้าห้องตรวจเบอร์ 9 อานวยความ
สะดวกในด้านอื่น ๆ ให้กับผู้ป่วยและญาติ เช่น บริการพาไปส่งจุดบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกิจกรรมมอบ
ความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ ในโอกาสต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้ให้และผู้รับ เกิดความสุขร่วมกัน มีจิตสาธารณะ
เพื่อทาให้ผู้อื่นมีความสุข ก่อเกิดให้สังคมน่าอยู่เกื้อกูลกันและกัน

2. ดนตรีจิตอาสา กิจกรรมสร้างความผ่อนคลาย ให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ได้ร่วมกิจกรรมดนตรีจิต อาสา คาราโอเกะ โดยที ม ดนตรีจิต อาสา อาจารย์ยงยุท ธ ไวคกุล อาจารย์เกษี ย ณอายุราชการ
จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น อั งคารและทุ ก วั น พุ ธ สถานที่ ณ ข้ า งร้ า นสวั ส ดิ ก าร
คณะแพทยศาสตร์
โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียง
กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามแนวพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในด้านชีวิตความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอย่างมัธยัสถ์หรือที่นิยมเรียก
อีกชื่อหนึ่งคือ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” และผู้ทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติ นาไปปรับ
ใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งในปี 2560 ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคล ร่วมกับ
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงคณะแพทยศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
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1. “ร้ า นพอเพี ย ง” และ ตลาด
พอเพียง กิจกรรมจัดจาหน่ายสินค้าของสมาชิกลุ่ม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากร
ภายใน คณะแพทยศาสตร์ ที่ ได้ส มัครเป็น สมาชิ ก
ร้านพอเพียง เพื่อนาสินค้าทางการเกษตรที่ได้ปลูก
เอง มาจาหน่ ายที่ ร้านพอเพีย ง ณ สุดทางเดิน ข้าง
ร้านสวัส ดิการ โดยสับเปลี่ยนหมุน เวียนกัน มาเฝ้ า
ร้านในช่วงเวลาพักเที่ยง
เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุน
ให้ บุ ค ลากรมี ร ายจ่ า ยน้ อ ยกว่ า รายรั บ มี เงิ น ออม
หนี้สินลดลง จนหมดไป สามารถพึ่งพาตนเอง และ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถพึ่งพากันเอง
ได้ บุคลากรมีความสุขและมีครอบครัวอบอุ่น อันจะส่งผลให้ชุมชนที่อยู่มีความเข้มแข็งต่อไป
2. จัดอบรม “ส่งเสริมสุขภาพผู้สนใจการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” ประจาปี 2560 เป็น
กิจกรรมตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในด้านชีวิตความเป็นอยู่การ
ใช้ชีวิต อย่างมัธยัสถ์หรือที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” และผู้ที่โครงการนี้ยังสามารถนาความรู้
แนวคิด วิธีการปฏิบัติ ที่ได้ไปอบรมกลับมาปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และภายในองค์กรที่ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
งานเวชกรรมสังคม
โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคป้องกันโรคระบาด สาหรับผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร โรงอาหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตลาดนัด มข. โดยหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม ร่วมกับ
สานักงานบริหารจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และโรงแรมเจริญ ธานี
ขอนแก่น จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จานวน 4 ครั้ง
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ผลการดาเนินการ ฝ่ายวิชาการ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2560 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
ด้านต่าง ๆ ในด้านบริการสังคมและชุมชน ห้องสมุดจัดมุม KM สาหรับชุมชนที่ผ่านเข้ามาใช้บริการ มีการสอนทาดอกไม้จาก
กระดาษ การประดิษ ฐ์กล่องใส่ข องจากเศษวัสดุเหลือใช้ บริการที่ อ่านหนั งสือ พิมพ์ นิต ยสาร ตาราวิชาการ มี บริการค้ น
สารสนเทศให้ กั บ บุ ค ลากรทั่ ว ไปที่ ม าใช้ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ อี ก ด้ ว ยนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นต่ าง ๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาขอเยี่ยมชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมุ่งมั่นสอบเข้ามาเรียนในคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป

ผลการดาเนินการ งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ
หน่ ว ยมะเร็ ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ สถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ และผู้ แ ทนจาก
The International Agency for Research on Cancer (IARC) ออกติดตามความก้าวหน้า การทาทะเบียนมะเร็งและเยี่ยม
ชมศูนย์ Cancer Center รพ.พนมเปญ และมอบหมวกไหมพรมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง

ผลการดาเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ ครบรอบ 24 ปี ทาดีเพื่อพ่อ

3. ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ ให้พ่อแม่ตรวจสุขภาพหัวใจฟรี 86 ราย เนื่องในวันแม่
4. โครงการ : จัดอบรมการช่วยฟืน้ คืนชีพสาหรับญาติผู้ป่วย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และทักษะ แก่ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
ก่อนนาส่งโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสีย่ งที่จะเกิดภาวะวิกฤตทางโรคหัวใจและเกิดภาวะหัวใจหยุดกะทันหันได้ ผู้ป่วย

73

ที่หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยชีวิตให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะ
การตายของสมองอย่ างถาวร การได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น อย่ างทั น ท่ ว งที แ ละถู ก ต้ อ ง และมี ก ารส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยไปยั ง
สถานพยาบาลอย่างเหมาะสมจะทาให้มีโอกาสรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้
5. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมทาบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 53 ปี สถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 2560

7. รับบริจาคเงินสร้างศาลาองค์พระหฤทัยสัมฤทธิ์ผล ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ

8. บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม

9. ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี
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ผลงานและกิจกรรมเด่น

ผลงานเด่น
ผลงานเด่นของงานสังคมสงเคราะห์
1. การส่งเสริมอาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติคนพิการมาตรา 35 เงินสนับสนุนอัตราจ้างจากบริษัทสยามคราฟใน
เครือ SCG ให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จานวน 12 อัตรา แผนกห้องผ่าตัด หน่วยซักฟอก หน่วยบรรจุเครื่องมือแพทย์ปลอด
เชื้อ โดยไม่ได้ใช้รายได้ค่าจ้างของคณะ/โรงพยาบาล ทาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.การพัฒนาช่องทางในการรับบริจาค ที่ผู้บริจาคต้องมาที่โรงพยาบาลเท่านั้น อยู่ที่ใดผู้บริจาคก็สามารถร่ วมทาบุญกับ
กองทุนรับบริจาคงานสังคมสงเคราะห์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ผู้ด้อยโอกาสได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนามาเป็นค่าเดินทางมาพบแพทย์
ตามนัดต่อเนื่อง ค่าอาหาร ปัจจัยสี่ นมผง และเป็นทุนประกอบอาชีพให้กับคนพิการ การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ Line/
Facebook ให้เกิดประโยชน์ เอื้ออานวยประโยชน์การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้บริจาคได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร เอกสารการลดหย่อนภาษี การตอบขอบคุณ และสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง
3. คนพิการรายได้น้อยส่วนใหญ่ไม่ทราบสิทธิของตนเอง การดาเนินการแก้ไขสิทธิ/อนุมัติสิทธิหลักประกันสุขภาพผ่าน
ระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการช่วยเหลือคนพิการหรือญาติ เพื่อลดขั้นตอน เวลา ในการแก้ไขสิทธิ การ
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การเดินทางติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัด การเสียโอกาสในการพบแพทย์ ลดการให้สงเคราะห์ในรายที่
แพทย์เห็นควรจาเป็นต้องรักษา สามารถใช้สิทธิคนพิการได้ทันที ไม่ต้องมีใบส่งตัว

ผลงานเด่นของหน่วยงานงานเวชกรรมสังคม
1.หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบระดับดีเยี่ยม ประจาปี 2560 ในงาน Srinagarind service
mind culture day 2017
2.การจัดตั้งทีม “Healthy Together” ที่รวมทีมสหขาวิชาชีพ ได้แก่ งานเวชกรรมสังคม PCU หน่วยกายภาพบาบัด
และงานโภชนาการ เพื่อพัฒนาทีมการบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคมอย่างครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
การทางานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยลดระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ/เตรียมงานจากเดิม 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 1 วัน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 98.46 -100

ผลงานเด่นของงานเวชระเบียนและสถิติ
ได้รับรางวัลตามภารกิจการปฏิบัติงาน เรื่อง “การจัดการความรู้ (KM) กลุ่มผู้ให้รหัสผู้ป่วยนอก” กลุ่ม KM Hospital
ระดับดีเด่น ในงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้: Share & Learn ประจาปี 2560 “KM from Knowing to Doing: จาก
การสร้างองค์ความรู้สู่การนาไปใช้” จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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กิจกรรมเด่น
“3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง
ปั่น ปันน้าใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค”
คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน
ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร์
ร่ ว มกั น จั ด โครงการ “3 สถาบั น แพทย์ ภู มิ ภ าค
รว ม ใจ ไท ย วิ่ ง ปั่ น ปั น น้ า ใจ เพื่ อ ผู้ ป่ ว ย ใน
ภู มิ ภ าค” ระหว่ า งวั น ที่ 22 – 28 กรกฎาคม พ.ศ.

2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อรณ รงค์ ใ ห้ เห็ น
ความส าคัญ ของการออกกาลั งกายเพื่อสร้างเสริม
สุ ข ภาพให้ แ ข็ งแรง ได้ ร่ ว มกั น ท าความดี โดยการ
รณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางการวิ่ง ปั่น เพื่อ
นารายได้ทั้งหมดไปใช้สาหรับผู้ป่วย ทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาล การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมทั้ง
ก ารส ร้ า งอ าค ารส าห รั บ ผู้ ป่ ว ย ย าก ไร้ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะของแต่ ล ะสถาบั น ส าหรั บ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อน าเงิน บริจ าคเข้าเป็ น “กองทุ น
สนับ สนุ น ก่อสร้างศูน ย์การแพทย์ สาหรับรักษา
โรคซับซ้อน ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
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“วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”
การแข่ งขั น วิ่ งมิ นิ ม าราธอน และเดิ น วิ่ ง
เพื่อสุขภาพการกุศล เนื่องในวันศรีนครินทร์ เป็น
อี ก ห นึ่ ง ใ น กิ จ ก ร ร ม เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ
“สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” ชิงถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และหารายได้สมทบกองทุน
วันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่ วยที่มีข้อจ ากัดในการรั กษาพยาบาลเกินสิ ท ธิ์
เบิกค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องกัน
มาทุกปี
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ผลงานภาควิชา
คลังเลือดกลาง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

88

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
62
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

100

118
129

136

146
153
161

176

62

92

ภาควิชาจั62กษุวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา

110

84

62

106

ภาควิชาชี62วเคมี
ภาควิชานิติเวชศาสตร์

62

114

ภาควิชาเภสัชวิทยา

62

121

ภาควิชารังสีวิทยา

62

132

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 62

143

ภาควิชาศัลยศาสตร์

150

ภาควิชาปรสิ
62 ตวิทยา
ภาควิชาพยาธิ
62 วิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน
62
ภาควิชาวิ62สัญญีวิทยา
62

ภาควิชาสรี
62รวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเ62
วชวิทยา

156

ภาควิชาอายุรศาสตร์

169

ภาควิชาโสต
62 ศอ นาสิกวิทยา
62

ภาควิชาออร์
62 โธปิดิกส์
โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์
62 ฉุกเฉิน 180

80

62
62

คลังเลือดกลาง
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
คลังเลื อดกลางมีส่ วนร่วมในการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ งานบริการโลหิต ให้กับ นั กศึก ษาคณะต่าง ๆ ใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับปริญญาตรี
- การทา Small group สาหรับ นักศึกษาแพทย์ ปี 1, 2, 3
- 353 231 Module Hematopoietic and Lymphoreticular System
- 353 361 Introduction to clinical science
- 468 321 เวชศาสตร์การบริการโลหิต 1 (โครงการปกติ -พิเศษ)
- 468 322 ปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต (โครงการปกติ – พิเศษ)
- 468 423 เวชศาสตร์การบริการโลหิต 2 (โครงการปกติ -พิเศษ)
- 468 424 ปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต2 (โครงการปกติ – พิเศษ)
- 464 452 ฝึกปฏิบัติการทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต (โครงการปกติ – พิเศษ)
- 301 554 ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ปี 3
ระดับปริญญาโท - เอก
- หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
1. Human platelet antigens in Burmese, Karen and north-eastern Thais. Phuangtham R,
Romphruk A, Puapairoj C, Leelayuwat C, Romphruk AV. Transfus Med. 2017 Feb;27(1):60-65.
doi: 10.1111/tme.12362. Epub 2016 Oct 3.
2. Assessment of HNA alloimmunisation risk in Northeastern Thais, Burmese and Karen. Simtong
P, Puapairoj C, Leelayuwat C, Santoso S, Romphruk AV. Transfus Med. 2017 Jun 7. doi:
10.1111/tme.12431.
3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
งานด้านชุมชนสัมพันธ์ มีการจัดทาโครงการรณรงค์การบริจาคโลหิตหลายโครงการ อาทิเช่น
1. โครงการ “ทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึก สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2. โครงการ "ทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึก สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ " ผู้บริจาคโลหิตครบ 2 ครั้ง ใน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 จะได้รับเข็มกลัดเลข ๙ เป็นของที่ระลึก
3. โครงการ " 85 พรรษา น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน" ประจาปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม
2560 ณ คลังเลือดกลาง ม.ขอนแก่น
4. การจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก " World Blood Donor Day 2017” วันที่ 14 มิถุนายน 2560
5. การทารายการสาระน่ารู้งานบริการโลหิต คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางวิทยุ
FM 103 mHz มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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งานด้านบริการวิชาการ
1. โครงการประชุมเวชศาสตร์การบริการโลหิตเรื่อง "การใช้โลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการต่าง ๆ
ของคลังเลือดกลาง ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการ
โลหิต การขอใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิต การจัดเก็บที่ถูกต้อง กระบวนการและการประสานงานในการขอ
ใช้ส่วนประกอบโลหิตชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการให้โลหิตผู้ป่วย และเพื่อให้บุคลากร
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการขอใช้โลหิต

2. โครงการประชุมวิชาการ The New Era of Blood Automation วันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม กรีน
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านธนาคารเลือด เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานธนาคารเลือดที่
ให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล และเพื่อให้บุคลากรภาครัฐและเอกชนมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นมีโอกาส
สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้

4. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. การทาบุญวันปีใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และคลังเลือดกลาง
2. การร่วมงานประเพณีสงกรานต์
3. การร่วมงานประเพณีกีฬาประจาปีคณะแพทยศาสตร์
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5. การพัฒนาหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบ Logistics ในการจัดส่งส่วนประกอบของโลหิตให้กับหอผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ Logistic ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระงานของหอผู้ป่วยในการส่งคนจากทุกหอผู้ป่วยเพื่อมา
รับโลหิตที่คลังเลือดกลาง และบริหารจัดการการใช้เลือดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบการขอและเตรียมเลือดสาหรับผ่าตัด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการทา type and screen
การขอและเตรียมเลือดผ่าตัดโดยไม่ต้องจัดส่งห้องผ่าตัด
3. การสัมมนาจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีคลังเลือดกลาง 2560
6. การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในด้านต่าง ๆ
1. การประชุมวิชาการ งานบริการโลหิตระดับชาติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. การประชุมวิชาการด้านการบริการโลหิต ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล
3. การประชุมวิชาการด้านการบริการโลหิต รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
4. การประชุมวิชาการประจาปี สมาคมเทคนิคการแพทย์
5. HA forum ระดับชาติ
6. Routine to Research (R2R) ระดับชาติ
7. การบริหารจัดการและแผนรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี
8. IPFA 2nd Asia Workshop on Plasma Quality and Supply , Yokyakarta Indonesia
9. The 27th Regional Congress of International Society of Blood Transfusion, Denmark
7. ผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
คลั งเลื อ ดกลาง ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การแข่ ง ขั น HACKATHON "mHealth Thailand" Mobile
Technology for Health Care Improvement วันที่ 9 - 10 มกราคม 2560 ในด้านการพัฒนาแนวคิดการนา Mobile
technology มาใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี, ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
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ผลงานวิจัยที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ
1. Shaiju S. Nazeer, Rarinthorn Samrid, David Perez-Guaita, Parichat Prachaney, Kowit
Chaisiwamongkol, Poungrat Pakdeechote, Ponlatham Chaiyarit and Bayden R. Wood.
Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using
Fourier transform infrared hyperspectral imaging. The Royal Society of Chemistry.
2. Waraporn Sakaew, Tansita Arnanteerakul, Somsuda Somintara, Somsiri Ratanasuwon,
Nongnut Uabundit, Sittichai Iamsaard, Kowit Chaisiwamongkol, Amnart Chaichun, Wiphawi
Hipkaeo. Sexual Dimorphism Using the Interstyloid Distances and Clinical Implication for
Elongated Styloid Process in Northeastern Thailand. International journal of morphology.
3. Promma L, Sakulsak N, Putiwat P, Amarttayakong P, Iamsaard S, Trakulsuk H, Hirunyakorn K,
Suarbua S, Wattanaraeungchai Y. Cortical bone thickness of the mandibular canal and
implications for bilateral sagittal split osteotomy: a cadaveric study. The Royal Society of
Chemistry.
4. Ailadda Kaewna; Apichakan Sampannang; Panya Tuamsuk & Sitthichai Iamsaard.
Morphometry of Isan-Thai Clavicles as aGuide for Sex Determination. 35(1):172-177, 2017,
Int. J. Morphol.
5. Apichakan Sampannang; Supatcharee Arun; Wannisa Sukhorum; Jaturon Burawat; Somsak
Nualkaew; Chanwit Maneenin; Bungorn Sripanidkulchai & Sitthichai Iamsaard. Antioxidant
and Hypoglycemic Effects of Momordica cochinchinensis Spreng. ( Gac) Aril Extract on
Reproductive Damages in Streptozotocin (STZ)-Induced Hyperglycemia Mice. 35(2):667-675,
2017, Int. J. Morphol.
6. Malivalaya Namking; Arada Chaiyamoon; Wunnee Chaijaroonkhanarak; Kimaporn
Khamanarong; Worawut Woraputtaporn & Sitthichai Iamsaard. Incidence of Unusual
Formation of the Median Nerve in Thai-Northeast Embalmed Cadavers. 35(1):52-55, 2017,
Int. J. Morphol.
7. Iamsaard S, Ailadda K, Apichakan S, Panya T. Classification and incidence of medial articular
surface in Northeastern - Thai clavicles. ปี 2017 ฉบั บ ที่ 4 ปี ที่ 15, Journal of Morphological
Sciences.
8. Sitthichai Iamsaard, Wannisa Sukhorum, Supatcharee Arun, Nichapa Phunchago, Nongnuch
Uabundit, Porntip Boonruangsri, Malivalaya Namking. Valproic acid induces histologic changes
and decreases androgen receptor levels of testis and epididymis in rats. International journal
of reprodertive Bromedicine.
9. Pattanapong Boonprom, Orachorn Boonla, Kanokporn Chayaburakul, Jariya Umka Welbat,
Patchareewan Pannangpetch, Upa Kukongviriyapan, Veerapol Kukongviriyapan, Poungrat
Pakdeechot, Parichat Prachaney. Garcinia mangostana pericarp extract protects against
oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47phox and iNOS in nitric
oxide deficient rats. Annals of Anatomy.
10. W. Chaijaroonkhanara, W. Pannangrong, J. Umka Welbat, M. Namking, K. Khamanarong, P.
Prachaney. Double inferior vena cava with three shunts: a rare anomaly with important
implications for surgeons. ฉบับที่ 2 ปีที่ 76 p. 307-311, Folia Morphologica.
11. Wiphawi Hipkaeo, Kedsarin Siriked, Natthiya Sakulsak, Wisa Supanpaiboon, Supaporn
Cheunchoojit, Hisatake Kondo. Cadmium (Cd)-concentration and histopathological changes

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

and metallothionien expression in the kidney of wild great bandicoots residing in a Cdintoxicated area in Thailand. Asian-Pacific Journal of Science and Technology.
Apussara Tachow, Wipawee Thoungseabyoun, Laorrat Phuapittayalert, Kanaoktip Petcharat,
Hiroyuki Sakagami, Hisatake Kondo, Wiphawi Hipkaeo. Co-localization of endogenous Arf6
and its activator EFA6D in the granular convoluted tubule cells of mouse submandibular
glands under normal conditions and when stimulated by isoproterenol, noradrenaline and
carbachol. Archives of Oral Biology.
Wipawee Thoungseabyoun, Apussara Tachow, Sawetree Pakkarato, Atsara Rawangwong,
Suthankamon Krongyut, Waraporn Sakaew, Hisatake Kondo, Wiphawi Hipkaeo.
Immunohistochemical localization of cannabinoid receptor 1 ( CB1) in the submandibular
gland of mice under normal conditions and when stimulated by isoproterenol or carbachol.
Pyaporn Thorajak, Wanassanum Pannangrong, Jariya Umka Welbat, Wunnee
Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, and Bungorn Sripanidkulchai. Effects of Aged
Garlic Extract on Cholinergic, Glutamatergic and GABAergic Systems with Regard to Cognitive
Impairment in Ab-Induced Rats. Nutrients.
Wanassanan Pannangrong, Jariya Umka Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Amnart
Chaichun, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai. Neuroprotective Effect of Aged
Garlic Extracts on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by B-Amyloid in
Rats. Nutrients.
Sitthichai Iamsaard, Wannisa Sukhorum, Apichakarn Sampannang, Bungron Sripanidkulchai.
Protective Effect of Momordica cochinchinensis (L.) Spreng Aril Extract on Essential Testicular
Markers in Rats Induced with Valproic Acid. International journal of morphology.
Chaisawang P, Sirichoat A, Chaijaroonkhanarak W, Pannangrong W, Sripanidkulchai B, Wigmore
P, Welbat JU. Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell
proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy.
2953 หน้าที่ 1-14, Scientific Reports.
Amimanan P, Tavichakorntrakool R, Fong-Ngern K, Sribenjalux P, Lulitanond A,
Prasongwatana V, Wongkham C, Boonsiri P, Umka Welbat J, Thongboonderd V. Elongation
factor Tu on Escherichai coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium
oxalate crystal growth and aggregation. 2953 หน้าที่ 1-14, Scientific Reports.
Nawaporn Techataweewan, Panya Tuamsuk, Yanyong Toomsan, Worawut Woraputtaporn,
Parichat Prachaney, Nancy Tayles. A surgical landmark for frontal ventriculostomy.
Sitthichai Iamsaard, Wannisa Sukhorum, Supatcharee Arun, Nichapa Phunchago, Nongnuch
Uabundit, Porntip Boonruangsri, Malivalaya Namking. Valproic acid induces histologic
changes and decreases and rogen receptor levels of testic and epididymis in rats.
International Journal of reproductive BioMedicine.

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 งานบริการด้านจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
วันที่
ชื่อหน่วยงานที่มาขอรับบริการ
ชื่อเรื่อง
จานวน
12-15 ตุลาคม 2559
คณะเทคนิคการแพทย์
ขอความอนุเคราะห์เตรียมตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และใช้เครื่อง TEM
20 ตุลาคม 2559
ภาควิชาชีววิทยา
ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง Critical 8 ตัวอย่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Point Dryer
27 ตุลาคม 2559
ภาควิชาชีววิทยา
ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง Critical 8 ตัวอย่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Point Dryer
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วันที่
26 พฤษภาคม 2560
20-23 สิงหาคม
2560
30 สิงหาคม 2560

ชื่อหน่วยงานที่มาขอรับบริการ
คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2 งานการเรียนการสอน
วันที่
ชื่อหน่วยงานที่มาขอรับบริการ
21 กันยายน - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ
10 ตุลาคม
ภาควิชาปรสิตวิทยา
2559
12 ตุลาคม - 16
พฤศจิกายน
2559

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 3 มีนาคม 2560
20 กันยายน - 9
ตุลาคม 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ชื่อเรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง TEM
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการ
ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง
transmission electron
microscope

ชื่อเรื่อง
356 713 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์
Laboratory Technique in Medical Science
Module 7: Electron microscope technique
364 703
Experimental Parasitology
: Laboratory in Technique Preparation for
Transmission Electron Microscope
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมตัวอย่างสาหรับกล้อง
Transmission electron microscope
356 713 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์
Laboratory Technique in Medical Science
Module 7: Electron microscope technique

3.3 งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่
ชื่อหน่วยงานที่มาขอรับบริการ
20-21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จานวน
1 ราย
2 ราย
1 ราย

จานวน
11 ราย

2 ราย

1 ราย
7 ราย

ชื่อเรื่อง
จานวนคน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
12 ราย
เรื่อง การเตรียมตัวอย่างสาหรับงานด้าน
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
3.4 การเตรียมครูใหญ่สด (Fresh cadaver) แก่ภาควิชาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาดับ
หน่วยงาน
จานวน
จานวนครั้งที่
ร้อยละ
ให้บริการ
ร่าง
ศีรษะ
1
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
51
51
24.51
2
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
42
42
20.19
3
ภาควิชาศัลยศาสตร์
115
98
17
55.28
รวม
208
149
59
100
3.5 การเตรียมครูใหญ่ดองฟอร์มาลินสาหรับสถาบันการศึกษาอื่น (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560)
- จานวนร่างครูใหญ่ที่ให้บริการ รวม 78 ร่าง
3.6 บริการศึกษาดูงานด้านกายวิภาคศาสตร์ สาหรับหน่วยงานภายนอก (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)
- จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน รวม 672 คน
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4. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

- การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพเิ ศษ ประจาปี 2560 ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560

-

รูปภาพในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจาปี 2560
มีศพที่เข้ารับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ร่างชาแหละ 131 ร่าง โครงกระดูกจานวน 393 คน รวมครูใหญ่
ทั้งหมด 524 ร่าง
มีนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ามาร่วมงานทั้งสิ้น 6 คณะ จานวน 1,000 คน
มีประชาชนเข้ามาร่วมงาน จานวน 13,000 คน
ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 300,589.- บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98

5. การพัฒนาภาควิชา

- มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารภาควิชาฯ และปรับ KPI

6. การพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายผู้สอนเข้าร่วมรับการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกที่จดั ขึ้น

7. การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี

1. มี Bone collection มากที่สดุ ในประเทศ
2. ให้บริการ Fresh cadaver ได้มาก
3. มีผู้บริจาคร่างกายเพื่อใช้เป็นครูใหญ่มาก
4. มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนของภาควิชาฯ เป็นอย่างดี
5. มี Professor ชาวต่างประเทศสังกัดภาควิชาฯ
6. มีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเครื่อง Scan slide
7. มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
8. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ
9. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
10. มีการกาหนด KPI รายบุคคลของอาจารย์ที่ชัดเจน
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 ระดับปริญญาบัณฑิต 2 รายวิชา
รวมสอนนักศึกษาแพทย์ จานวน 499 คน
รายวิชา 368521 กุมารเวชศาสตร์ สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จานวนนักศึกษา 254 คน
รายวิชา 368631 กุมารเวชศาสตร์ สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จานวนนักศึกษา 245 คน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ให้ตรงตาม
เกณฑ์แพทยสภา เช่น การสอน Holistic approach ในผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง การประเมินด้าน communication skill การ
จัดทา Portfolio การจัดทา Table of specification ข้อสอบ การจัดทาคลังข้อสอบร่วมกับสถาบันร่วมสอน
ในปี 2560 รับ นัก ศึก ษาแพทย์แลกเปลี่ย นจากสถาบั นต่ าง ๆ ทั้ งหมด 44 คน เป็ น นั กศึ กษาแพทย์จ ากสถาบั น
ภายในประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จานวน 13 คน และนักศึกษาแพทย์
จากสถาบั น ในต่ างประเทศ ได้ แ ก่ Puthisastra University, International University ประเทศกั ม พู ชา, Fujita Health
University, Mie University Graduate School of Medicine ประเทศญี่ ปุ่ น , University of New England ประเทศ
ออสเตรีย, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา, Semmelweis University ประเทศฮังการี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 31 คน
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร
1.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์
1.2.2 หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ทั้งสอง
หลักสูตรสามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ชั้นปีละ 11 คนต่อปี

2. ผลงานวิจัยที่ดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
2.1 งานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ใช้ทุน
งานวิจัยของ พ.กฤตพร ลิ้มวงษ์สินธุ์ แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลที่2 ในการประกวดผลงานของแพทย์ประจา
บ้านในการประชุมวิชาการประจาปี 2560 ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
งานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 10 คน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
3 คน นาเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือน ตุลาคม 2560
จานวน 6 คน ได้รับรางวัล 4 คน (รางวัลที่ 2 จานวน 1 คน และรางวัลชมเชยจานวน 3 คน)
งานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 10 คน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
1 คน นาเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนตุลาคม 2559 จานวน
8 คน ได้รับรางวัลทั้ง 8 คน (รางวัลที่ 2 จานวน 1 คน รางวัลที่ 3 จานวน 1 คน และรางวัลชมเชยจานวน 6 คน)
2.2 งานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
1. Index-journal
จานวน 33 ฉบับ
2. Nonindex-journal จานวน 1 ฉบับ
3. มีการนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ จานวน 9 ท่าน
4. รางวัลที่อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้รับ
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อรางวัล
หน่วยงานเจ้าของรางวัล
หมายเหตุ
1 รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์
กุมารแพทย์ดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
สมาคมกุมารแพทย์ฯ/ราช 27 เมษายน 2561
2559
วิทยาลัยกุมารแพทย์
2 รศ.นพ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ โล่รางวัลเกียรติคณ
ุ อาจารย์แพทย์ที่ แพทยสภา
8 กันยายน 2559
เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม
จริยธรรม จากแพทยสภา
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ที่
3

ชื่อ - นามสกุล
ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสภุ าพ

ชื่อรางวัล
แพทย์สตรีดีเด่นแห่งประเทศไทย

4

ผศ.รสวันต์ อารีมิตร

ผลงานเด่น “ แอปพลิเคชัน
KhunLook”

หน่วยงานเจ้าของรางวัล
สมาคมแพทย์สตรีแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช)

หมายเหตุ
9 ตุลาคม 2559
20 มิถุนายน
2561

3. การบริการวิชาการแก่สังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด”

2

โครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง
“A Preceptorship in Thalassemia
Practice in the Northeast, Thailand”
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใส่และดูแลสายสวนหลอดเลือดกลาง
ชนิด peripherally -inserted Central
Venous Catheter (PICC)
โครงการ การดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจ
และเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก
“KKU Pediatric Respiratory and Critical
care Conference 2016” (KPRC 2016)
การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 18
เรื่อง “Critical Conditions in Neonates”
ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 10
ประจาปี 2560 เรื่อง “Practice in
Pediatric : Now and the Next”

3

4

5
6

จานวน
ผู้เข้าร่วม
70 คน

วันที่
7-8 กรกฎาคม
2559

สถานที่
ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จ
ย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องประชุมสุขชาติ เกิดผล

46 คน

30 กันยายน 2559
- 1 ตุลาคม 2559

60 คน

10 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมพิสฏิ ฐ์-เนตร
เฉลียว อาคาร 89 พรรษา
สมเด็จย่า

80 คน

8 พฤศจิกายน 2559

ห้องประชุม บรรยาย 1

250 คน

16-17 กุมภาพันธ์
2560
วันที่ 6-8 กันยายน
2560

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

215 คน

ณ ห้องประชุม 89 พรรษา

หน่วยโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเป็นวิธีการรักษาที่มีโอกาสทาให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก รอดชีวิตเพิ่มขึ้น โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ได้เริ่มทาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดของผู้ป่วยเองมาตั้งแต่ปี 2552 ในกลุ่มมะเร็งต่อมน้าเหลือง ที่ไม่ตอบสนอง
ต่อยาเคมีบาบัดและกลุ่มมะเร็งต่อมหมวกไต ซึ่งจากผลการทางานที่ผ่านมา ทาให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้าเหลือง มีภาวะโรคสงบ
เมื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยจานวน 5 ราย อัตราการหายกลุ่มมะเร็งต่อมหมวกไต เพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40
กองทุนวันศรีนครินทร์เริ่มให้การสนับสนุนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 มี
ผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุน จานวน 12 คน ผลการดาเนินการมีผู้ป่วยโรคสงบ 3 ราย
ปี 2559 ได้ยื่นเสนอให้ทางสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็น ศูนย์การปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกาเนิดของผู้ป่วยเอง ได้ตามข้อกาหนดของทางสานักงาน ได้ทาการลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้าเหลืองกลับเป็นซ้า

89

1 ราย ซึ่งโรคยังอยู่ในภาวะสงบ และในปี 2561 ได้ทาการปลูกถ่ายเซลล์ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้าเหลืองกลับเป็นซ้า 2 ราย และ
ดาเนินการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดพี่น้องในโรคธาลัสซีเมีย 1 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในการรักษา
หน่วยไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นศูนย์รับการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก จากทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใน พ.ศ. 2554 ได้เริ่มให้บริการทาการปลูกถ่ายไตซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วยเด็กไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายเป็นครั้งแรก ทาให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
สามารถดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไตได้ครบวงจร จนถึงปัจจุบันหน่วยไตเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ทาการปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยเด็ก
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ไปทั้งสิ้น 57 ราย ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย
งานบริการอื่น ๆ ได้แก่ การเจาะชิ้นเนื้อไตตรวจทางพยาธิวิทยา การล้างไตผ่านช่องท้อง การฟอกไตผ่านเครื่อง
ไตเทียม การทา plasmapheresis
จานวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดของหน่วยโรคไตเด็กมีประมาณ 160 รายต่อเดือน ผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องประมาณ 10
รายต่อเดือน ผู้ป่วยฟอกไตผ่านเครื่องไตเทียมประมาณ 4 รายต่อเดือน ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตประมาณ 20 รายต่อเดือน ส่วน
ผู้ป่วยในประมาณ 20 รายต่อเดือน

4. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
มีการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันสงกรานต์และรดน้าดาหัวอาจารย์ผู้ใหญ่ งานแสดงมุทิตาจิต เป็นต้น

5. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชามีกระบวนการบริหารจัดการโดยแบ่งภาระงานความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ให้อิสระในการ
ด าเนิ น งานของแต่ ล ะฝ่ ายทั้ งอาจารย์ แ ละสายสนั บ สนุ น โดยความเห็ น ชอบของบุ ค คลากรส่ ว นใหญ่ ข ององค์ ก ร มี ก าร
ประชุมสัมมนาเป็นประจาสม่าเสมอเพื่อวางนโยบายแผนกลยุทธ์การดาเนินการ การประเมินผลและการสะท้อนกลับ เพื่อให้มี
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการปฏิบัติงานเต็มกาลังของ
บุคลากรที่มีอยู่ โดยมีการพัฒนาครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
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1. ด้านการเรียนการสอน ทั้งปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มการเรียนการสอน basic science ให้กับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน และมีการ
ประเมิน 360 องศา
ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต พั ฒ นาแบบบั น ทึ ก ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-portfolio) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการประเมินให้ง่าย สะดวก ประหยัดทรัพยากรและรวดเร็วในการสื่อสาร
2. ด้านงานวิจัย จัดให้มีผู้ช่วยทาวิจัยเพื่อสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้ง Index และ Non-index โดยมี
จานวนงานวิจัย Index จานวน 33 เรื่อง
3. ด้านการรักษาพยาบาล นาความรู้ที่ทันสมัยทั้งจากการประชุมและผลงานวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการบริการ
ผู้ป่วยให้ดีขึ้น
6. การพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมให้ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถนามา
พัฒนางานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่างปี 2559-2560 สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจานวน 5 คน มีการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารงานส่วนกลาง ของภาควิชาฯ โดยส่ง
อาจารย์ระดับกลางเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้บริหารระดับสูง
7. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
7.1. ด้านการเรียนการสอน
7.1.1 เป็นศูนย์กลางฝึกอบรม Social Pediatrics ให้แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
7.1.2 ให้การฝึกอบรมแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด หลักสูตร 3 ปี จากประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวมทั้งสิ้น 7 คน ใน 6 อนุสาขา ได้แก่ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต สาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคผิวหนัง และในปี 2561 จะมีการรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจากประเทศสาธารณ ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก
8 คน โดยมีอนุสาขาใหม่เพิ่มเติมอีก 2 อนุสาขาคือ สาขาพัฒนาการเด็ก และสาขาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
7.2 ด้านงานวิจัย
7.2.1 มีจานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และแพทย์ประจาบ้านทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์เพิ่มขึ้น
7.2.2 มีการเรียนการสอน evidence based medicine ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา และนามาใช้
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
7.3 การบริการวิชาการแก่สังคม
7.3.1 การจัดให้มี “โรงเรียนพ่อแม่ ” ทุกวันศุกร์บ่าย เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรให้ถูกต้องในทุก ๆ ด้าน แก่
ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาตรวจสุขภาพและรับวัคซีน
7.3.2 อาจารย์ในภาควิชา ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายและให้ความรู้แก่สถาบันต่าง ๆ
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
1. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
1.1 สามารถจัดบุคลากรให้ทางานปริมาณมากได้โดยมีกาลังคนจากัด
1.2 สามารถจัดการบริหารงบประมาณและโครงการได้และสามารถทาตามเป้าหมายได้

2. ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดี
2.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
2.1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- 370 111 พฤติกรรมศาสตร์
- 370 315 จิตเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
- 370 419 จิตเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษากายภาพบาบัด
- 370 581 จิตเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
- 370 681 จิตเวชศาสตร์วิชาเลือกสาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
2.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาจิตเวชศาสตร์

3. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาตินานาชาติ
1. Paholpak P., Paholpak S., Patanasethanant D., Rangseekajee P., Patjanasoontorn N. Rate of
serum valproate concentration monitoring in patients with bipolar disorder type I at
srinagarind hospital outpatient clinic. J Med Assoc Thai. 2016 Oct; 99(10): 1153-1160.
2. Paholpak P., Carr A.R., Barsuglia J.P., Barrows R.J., Jimenez E., Lee G.J., Mendez M.F. PersonBased Versus Generalized Impulsitity Disinhibition in Frontotemporal Dementia and Alzheimer
Disease. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2016 Nov; 29(6): 344-351.
3. Carr A. R. , Samimi M. S. , Paholpak P. , Jimenez E. E. , Mendez M. F. Emotional quotient in
frontotemporal dementia vs. Alzheimer’ s disease: the role of socioemotional agnosia.
Cagnitive Neuropsychiatry. 2017 Jan; 22(1): 28-38.
4. Mendez M. F. , Carr A. R. , Paholpak P. Psychotic-like speech in frontotemporal dementia.
Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 2017; 29(2): 183-185.
5. Fong S.S., Paholpak P., Daianu M., Deutsch M.B., Riedel B.C., Carr A.R., Jimenez E.E., Mather
M.M., Thompson P.M., Mendez M.F. The attribution of animacy and agency in frontotemporal
dementia versus Alzheimer’s disease. Cortex. 2017 July; 92: 81-94.
6. Grannadillo E., Paholpak P., Mendez M.F., Teng E. Visual Ratings of Medial Temporal Lobe
Atrophy Correlate with CSF Tau Indices in Clinical Variants of Early-Onset Alzheimer Disease.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2017 August; 44(1-2): 45-54.
7. Yang H., Leaver A.M., Siddarth P., Paholpak P., Ercoli L., St. Cyr N.M., Eyre H.A., Narr K.L.,
Khalsa D.S., Lavretsky H., Neurochemical and neuroanatomical plasticity following memory
training and yoga interventions in older adults with mild cognitive impairment. Frontiers in
Aging Neuroscience. 2016 Nov; 8: Article number 277.
8. Eyre H.A., Siddarth P., Acevedo B., Van Dyk K., Paholpak P., Eroli L., St Cyr N., Yang H., Khalsa
D. S. Lavretsky H. A randomized controlled trial of Kundalini yoga in mild cognitive
impairment. International Psychogeriatrics. 2017 April; 29(4): 557-567.
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9. Jariyavilas A., Thavichachart N., Kongsakon R., Chantakarn S., Arunpongpaisal S., Chantarasak
V., Jaroensook P., Kittiwattanagul K., Nerapusee O. Effects of paliperidone extended release
on hostility among thai patients with schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment.
2017 Jan; 13: 141-146.
10. Piyavhatkul N. , Arunpongpaisal S. , Patjanasoontorn N. , Rongbutsri S. , Maneeganondh S. ,
Pimpanit W. Effectiveness of family therapy based on the Satir model in family of patients
with schizophrenia. J Med Assoc Thai. 2017 June; 100(6): 670-678.
11. Wongpakaran T., Wongpakaran N., Sirirak T., Arunpongpaisal S., Zimet G. Confirmatory factor
analysis of the revised version of the Thai multidimensional scale of perceived social support
among the elderly with depression. Aging and Mental Health. 2017 June: 1-6.

4. ด้านการบริการรักษาพยาบาลที่ดี
4.1 มีคลินิกเฉพาะเพื่อรักษาโรคทางอารมณ์
4.2 มีคลินิกเฉพาะเพื่อรักษาโรคระบบประสาทและโรคจิตเวชในผู้สงู อายุ

5. ด้านการอนุรักษ์และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
จานวน-รายชื่อกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ มีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์ พัฒนา
ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- จัดงานขึ้นปีใหม่
- จัดงานสงกรานต์
- จัดงานแสดงความยินดีนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาหลักสูตร วว.จิตเวชศาสตร์
- มีอาจารย์ไปร่วมงานมุทิตาจิตอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
- ไปร่วมงานไหว้ครูของคณะ และจัดงานไหว้ครูอย่างง่ายภายในภาควิชา
- ส่งเสริมให้แต่งกายสุภาพ
- ส่งเสริมให้พูดอ่านเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ไม่พูดฝรั่งคาไทยคา ยกเว้นศัพท์เทคนิค

6. ด้านระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
6.1 การพัฒนาภาควิชา
1. โครงการเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน สาขา
จิตเวชศาสตร์
2. พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาทางจิตเวชโดยทีมสหสาขาจิตเวชศาสตร์
3. อบรมการจัดการผู้ป่วยภาวะติดสุรา และผู้ป่วยภาวะ delirium
4. พัฒนาเทคนิคและทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
5. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยสหสาขาวิชาชีพ
6. การจัดการปัญหาทางจิตเวชในเวชปฏิบัติ (Management of psychiatric problem in clinical practice)
7. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Emergency Case based learning)
6.2 การพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
1. รศ.สุ ว รรณา อรุ ณ พงค์ ไ พศาล เข้ า รั บ การอบรม Three-Day Workshop on Cognitive Therapy for
Addictive Disorders ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
2. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่
12-13 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รศ.สุ ร พล วี ร ะศิ ริ อบรม Apdated National Medical Education Accreditation Process วั น ที่ 24
พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4. รศ.พู น ศรี รั งษี ข จี อบรม Bedside Teaching : How can I do it? วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ ห้ อ ง
บรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. รศ.พูนศรี รังษีขจี การจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญฯ ตามหลักเกณฑ์ของ WFME
2015 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.
6. รศ.พูนศรี รังษีขจี อบรม Active Ageing วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม.
7. รศ.นวนั น ท์ ปิ ยะวัฒ น์ กู ล อบรมเพื่ อ เป็น ครูฝึก นั กจิ ตบ าบั ดตามแนวซาเที ย ร์ (STS: Training for Trainer
program) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
8. รศ.นวนั น ท์ ปิ ย ะวั ฒ น์ กู ล อบรม EMDR Therapy Supervision for Supervisors ระหว่ า งวั น ที่ 16-17
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. รศ.นวนั น ท์ ปิ ย ะวั ฒ น์ กู ล อบรมการเขี ย นรายงาน SAR หลั ก สู ต ร ระหว่ า งวั น ที่ 5-6 มิ ถุ น ายน 2560
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รศ.นวนั น ท์ ปิ ย ะวัฒ น์ กู ล อบรมการใช้ โปรแกรมระบบฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รศ.นวนันท์ ปิ ยะวัฒ น์กูล อบรม EMDR Humanitarian Training ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2560 ณ
สถาบัน University of Worcester เมือง Worcester ประเทศอังกฤษ
12. ผศ.กุ ศ ลาภรณ์ ชั ย อุ ด มสม อบรม Workshop for clinical supervision for residency training วั น ที่ 7
กันยายน 2560 ณ ห้องพลโทอรุณ เชาวนาศัย ชั้น 15 รพ.พระมงกุฎเกล้า
13. อ.พงศธร พหลภาคย์ อบรม Psychiatry Advisory Board Meeting 2017 วั น ที่ 13 มี น าคม 2560 ณ
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
14. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ อบรมการออกข้อสอบ NL1 และ NL2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสิริคุณากร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะจิตบาบัดแนว EMDR Wintroduction to
EMDER Therapy and Stabilization ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมัง
คลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
16. อ.ศิ ริ น ภา อภิ สิ ท ธิ์ ภิ ญ โญ อบรม Workshop for clinical supervision for residency training วั น ที่ 7
กันยายน 2560 ณ ห้องพลโทอรุณ เชาวนาศัย ชั้น 15 รพ.พระมงกุฎเกล้า
17. อ.นรั ก ษ์ ชาติ บั ญ ชาชั ย อบรม Workshop for clinical supervision for residency training วั น ที่ 7
กันยายน 2560 ณ ห้องพลโทอรุณ เชาวนาศัย ชั้น 15 รพ.พระมงกุฎเกล้า

7. ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
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7.1 บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
1. ศ.สุ ช าติ พหลภาคย์ SCAN AC group วั น ที่ 13-18 พฤษภาคม 2560 ณ department of psychiatry,
university medical center groningen ประเทศ เนเธอร์แลนด์
2. ศ.สุชาติ พหลภาคย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Alzheimer's Association International Conference
(AAIC 2017) ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
3. รศ.สุว รรณา อรุณ พงค์ ไพสาล ประชุม วิชาการ Moving on with Mood disorders ระหว่างวัน ที่ 24-26
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแชงกีล่า จ.เชียงใหม่
4. รศ.สุ ว รรณา อรุ ณ พงค์ ไพศาล ประชุ ม วิ ชาการ 5 th ACNS Summit ระหว่า งวั น ที่ 3-6 มี น าคม 2560 ณ
Imperial Palace Hotel, Seoul Korea
5. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ประชุมวิชาการเรื่อง Psychiatry Advisory Board Meeting 2017 วันที่ 13
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
6. รศ.สุ ว รรณา อรุ ณ พงค์ ไพศาล เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการเรื่ อ ง Alzheimer’s Association International
Conference (AAIC 2017) ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

7. รศ.สุ ว รรณ า อรุ ณ พ งค์ ไ พศาล เข้ า ร่ ว มป ระชุ ม วิ ช าการนานาชาติ The 5th Asian Congress of
Schizophrenia Research 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
8. รศ.พูนศรี รังษีขจี ประชุมวิชาการ The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences
2017 (ACP 2017) – Art Center Kobe ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2560 ณ เมือโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
9. รศ.พูนศรี รังษีขจี ประชุมวิชาการ The 11th International of Asian society Against Dementia ระหว่าง
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 the Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand
10. รศ.สุ ว รรณ า อรุ ณ พ งค์ ไ พศาล เข้ า ร่ ว มป ระชุ ม วิ ช าการนานาชาติ The 5th Asian Congress of
Schizophrenia Research 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
11. รศ.นิรมล พัจนสุนทร ประชุมพั ฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์ แบบเพื่ อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่และความพิการแต่กาเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-6
พฤษภาคม 2560 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ขอนแก่น
12. รศ.นิรมล พัจนสุนทร ประชุม Basic assessment and treatment of mental health disorders among
youth living with HIV ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ กรุงเทพฯ
13. อ.พงศธร พหลภาคย์ ประชุ ม วิ ช าการ The 11th International of Asian society Against Dementia
ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ the Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand
14. อ.ภาพั น ธ์ วั ฒ นวิ ก ย์ กิ จ ประชุ ม วิ ช าการ North-East Psychiatric Educational Symposium วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2559 ณ โรแรมอมารี บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จ.บุรีรัมย์
15. อ.ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ ประชุมวิชาการ Moving on with Mood disorders ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์
2560 ณ โรงแรมแชงกีล่า จ.เชียงใหม่
16. อ.ภาพั น ธ์ วั ฒ นวิ ก ย์ กิ จ ประชุ ม วิ ช าการ The Asian Conference on Psychology & the Behavioral
Sciences 2017 (ACP 2017) – Art Center Kobe ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2560 ณ เมือโกเบ ประเทศ
ญี่ปุ่น
17. อ.ศิ ริ น ภา อภิ สิ ท ธิ์ ภิ ญ โญ ประชุ ม วิ ช าการจิ ต เวชปฏิ บั ติ 2017 (Siriraj Psychiatric Practice 2017 :
Consultation – Liaion Psychiatry) ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ
ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ศิริราชพยาบาล
18. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ ประชุมวิชาการ "Joint Conference Fighting Against Dementia (JCFAD - 11th
ASAD 2017)" ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Berkeley Pratunam กรุงเทพฯ
19. อ.ศิ ริ น ภา อภิ สิ ท ธิ์ ภิ ญ โญ ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ The 5th Asian Congress of Schizophrenia
Research 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
7.2 อาจารย์และบุคลากรเป็นวิทยากร
1. ศ.สุชาติ พหลภาคย์ วิทยากร Schizoaffective Disorder : โรคเรื้อรังและรักษายาก วันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม.
2. ศ.สุชาติ พหลภาคย์ วิทยากร Hormanal Side Effects of Antipsychotics วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม.
3. ศ.สุชาติ พหลภาคย์ วิทยากร Pharmacotherapeutics in psychiatric disorders : schizophrenia วันที่
10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด
4. ศ.สุชาติ พหลภาคย์ วิทยากร Tips & Tricks for teaching by Suchatr2 วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้อง
บรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ศ.สุ ชาติ พหลภาคย์ วิ ท ยากรการรัก ษาผู้ ป่ วยโดยใช้ เครื่ อ งกระตุ้ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าผ่ า นกะโห ลก วั น ที่ 30
พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
6. ศ.สุชาติ พหลภาคย์ วิทยากรการดูแลบุคคลออทิสติกทันยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ วิชชิ่ง
ทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น
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7. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล เป็นวิทยากร การพัฒนาเครื่องมือ 90 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม
2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
8. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล เป็นวิทยากรโครงการวิจัยแผนงานวิจัยบูรณาการ: การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อ
แก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ
9. รศ.สุวรรณา อรุณ พงค์ ไพศาล เป็ นวิทยากร Family meeting and family therapy วัน ที่ 17 กุมภาพั น ธ์
2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
10. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล เป็นวิทยากรระบบการจาแนกโรคที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560 ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
11. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรประเด็นการตั้งโจทย์วิจัย และการเรียน โครงร่างวิจัย วันที่ 7 มีนาคม
2560 ณ ห้องประชุมมูราโน่ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ
12. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากร Alcohol and the Brain วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สถาบันจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
13. รศ.สุวรรณา อรุณ พงค์ไพศาล วิท ยากร Satir Systemic Brief Therapy Workshop ระหว่างวัน ที่ 22-24
มีนาคม 2560 ณ บ้านผู้หว่า อ.สามพราน จ.นครปฐม
14. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากร หนหวย บ่เป็นตาอยู่ อุกอั่ง หายใจไม่อิ่ม : เศร้า หรือ วิตกกังวล หรือ
กลุ่มโรคเฉพาะ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
15. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากร Dopamine System Stabilizer and Long Term Effectiveness in
Schizophrenia Treatment วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
16. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากร แบบประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย วันที่ 2
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
17. รศ.สุวรรณา อรุณ พงค์ไพศาล วิทยากร รูปแบบการจัดทาร่างโปรแกรมออนไลน์เพื่อ ป้องกันโรคซึมเศร้าใน
วัยรุ่นไทยและจัดทาร่างโปรแกรมออนไลน์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
กรุงเทพฯ
18. รศ.สุวรรณา อรุณ พงค์ไพศาล วิทยากรการพัฒ นาระบบสุขภาพเพื่ อแก้ไขปัญ หาและป้องกันความสูญเสีย
เนื่องจากโรคซึมเศร้า วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
19. รศ.สุวรรณา อรุณ พงค์ไพศาล วิทยากร Smoking counseling วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม
นพดล ทองโสภิต อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ชั้น 3
20. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดที่มีโรคร่วมและแนวทางในการ
บาบัดรักษา” วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
21. รศ.สุ ว รรณา อรุ ณ พงค์ ไพศาล วิ ท ยากรเรื่ อ ง Detoxification for addiction และ Community based
Rehabilitation วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
22. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรเรื่อง การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดที่มีโรคร่วมและแนวทางในการ
บาบัดรักษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
23. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออภิปรายผลการวิจัยจากการทดสอบ
ความเข้าใจทางภาษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
24. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนโปรแกรมการ
ป้องกันโรคซึมเศร้าทางออนไลน์สาหรับวัยรุ่นไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์
พอร์ต กรุงเทพฯ
25. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรบรรยายเรื่อง Early optimized treatment to prevent relape an
rehospitalization วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
26. วิทยากรในหัวข้อ “การวัดและการกาหนดตัวแปร (Measure & Outcome Variable)” วันที่ 23 กรกฎาคม
2560 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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27. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
28. รศ.สุ ว รรณา อรุณ พงค์ ไพศาล เป็ น คณะกรรมการตั ด สิ น ผลงานวิจั ย ผู้ ด าเนิ น การบรรยายในหั วข้ อ เรื่ อ ง
"Practical points in assessment and treatment for obsessive compulsive disorder" ในวั น ที่ 29
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดระยอง
29. รศ.สุวรรณา อรุณ พงค์ไพศาล วิทยากรบรรยายเรื่อง “ประชุมนานาทรรศน์ 8: งานศึกษากัญ ชา” วันที่ 3
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด
30. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรการพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลาดับความสาคัญข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติในหน่วยงานสังกัดกรมสุข ภาพจิต วันที่ 15 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
31. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากร การเสวนา Best practice กับการพัฒนายุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน
การแพทย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
32. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากรการประเมินอาการทางจิตโดยใช้แบบประเมิน positive and negative
syndrome scale ฉบับภาษาไทย (PANSS-T) วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์
33. รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล วิทยากร Comparison of Cognitive Function between Mood Disorders
(Including Bipolar Disorder) and Schizophrenia วันที่ 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
34. รศ.สุวรรณา อรุณ พงค์ ไพศาล วิท ยากร การตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วยยาเสพติด ที่มี โรคร่วมและแนวทางในการ
บาบัดรักษา วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวสุ จ.มหาสารคาม
35. รศ.สุ ว รรณา อรุ ณ พงค์ ไพศาล วิ ท ยากรเทคนิ ค การเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ในวารสารทั้ งในและ
ต่างประเทศ วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรังสิพรามณสกุล รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินนทร์
36. รศ.สุรพล วีระศิริ วิทยากรการจัดการความเครียด (coping with stress) วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องเรียน
สาขาวิชาร่วม ชั้น 3 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37. รศ.สุ ร พล วี ร ะศิ ริ วิ ท ยากรหั ว ข้ อ “การดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ของบุ ค ลากรสุ ข ภาพ Burnout, Harassment,
Violence” วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
38. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากร Clinical Profile of Vascular Cognitive impairment & Treatment วันที่ 14
มกราคม 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
39. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากร Redefined on remission and recovery in MDD วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ
โรงแรมแคนทารี่ จ.ระยอง
40. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากร กรณีศึกษา : manic episode ในวัยรุ่น และ ผู้สูงวัย วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ
โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
41. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากรต่างประเทศเรื่อง Management of Neuropsychiatric Symptoms in Elderly
Patients วันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
42. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากรการพัฒนาการดูแลแบบบูรณาการในผู้ป่วยสมองเสื่อมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
บทบาทและหน้าที่ของสหสาขาวิชาชีพ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
43. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากรบรรยายเรื่อง Strategies to counteract antipsychotic – induced adverse
effects in schizophrenia วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
44. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “How Neuroscience Helps to Explain Our Emotions”
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ท แอด์ สปา จังหวัดระยอง
45. รศ.พูนศรี รังสีขจี วิทยากร Schizoaffective Disorder : Should It be Subtype of Schizophrenia วันที่
2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
46. รศ.นิรมล พัจนสุนทร วิทยากร ACLS guideline: Asystole & PEA วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยกู้ชีพ
ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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47. รศ.นิรมล พัจนสุนทร วิทยากร Put it all together : Case scenario II วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วย
กู้ชีพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48. รศ.นิ ร มล พั จ นสุ น ทร วิ ท ยากรเรื่ อ ง Inter Professional Non-Pharmacologic Pain Management
Workshop วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
49. รศ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล วิทยากรเรื่องดูแลพลังใจให้พายเหนื่อย วันที่ 31 มกราคม 2560 ห้องประชุมสมาคม
ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
50. รศ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล EMDR Level IV Training ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2560 ณ Empress Angkor
Resort, Siem Reap province ประเทศกัมพูชา
51. รศ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล วิทยากรเรื่อง ทักษะจิตบาบัดแนว EMDR "Introduction to EMDR Therapy and
Stabilization" วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
52. ผศ.กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม วิทยากรกรณีศึกษา Manic episode ในวัยรุ่น และผู้สูงวัย วันที่ 10 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
53. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิท ยากรเรื่อง Neuropsychiatry of Anxiety วันที่ 27 ธัน วาคม 2559 ห้ องประชุ ม
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
54. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิทยากรเรื่อง Pharmacotherapeutics in psychiatric disorder : depression and
bipolar disorders วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด
55. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิทยากรเรื่อง How to deal with suicidal patient วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ห้อง
ประชุมแกรนด์พาวิลเลียม ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
56. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิทยากรเรื่อง Neurobiology of effect of antidepressant on cognitive function
วันที่ 18 มีนาคม 2560 โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดระยอง
57. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิ ทยากรเรื่อง ภาพรวมของการประเมินปัญหาพฤติกรรมในเวชปฏิบัติทั่วไป วันที่ 10
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
58. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิทยากร ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ สมองใส วัน ที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ องประชุ ม
มิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิ ทยากร Understanding in Schizophrenia Treatment วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ห้องประชุม One Dream & One Goal อาคารภคินทร์ ชั้น 8 กทม.
60. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิทยากร Parasomnia วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม ปลื้มจิตต์กนิษฐสุต ชั้น 9
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
61. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิ ท ยากร "ปั ญ หาทางจิ ต เวชที่ พ บบ่ อ ยในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองและบาดเจ็ บ
ไขสันหลัง และการจัดการเบื้องต้นสาหรับนักกายภาพบาบัด" วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
62. อ.พงศธร พหลภาคย์ วิทยากร Management of behavioral in dementia วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ
ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63. อ.ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ วิทยากรเรื่อง ปัญหาพฤติกรรมในโรงพยาบาลทั่วไป มุมมองจากการรับปรึกษาปัญหา
จิตเวช วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
64. อ.ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ วิทยากร กรณีศึกษา: ปัญหาในการรับปรึกษาปัญหาจิตเวช วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ
โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
65. อ.ภาพั น ธ์ วั ฒ นวิ ก ย์ กิ จ วิ ท ยากรเรื่ อ ง Schizoaffective Disorder : โรคเรื้ อ งรั งและรั ก ษายาก วั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
66. อ .ภ า พั น ธ์ วั ฒ น วิ ก ย์ กิ จ วิ ท ย า ก ร เรื่ อ ง Depression Management in Medical Problem with
Agomelatine วัน ที่ 24 พฤศจิ กายน 2559 ณ ห้ องประชุม ภาควิชาจิต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.
ขอนแก่น
67. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ วิทยากร กรณีศึกษา: โรคซึมเศร้าซึ่งดื้อต่อยา วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช
จ.ขอนแก่น

98

68. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ วิทยากร โรคอารมณ์ 2 ขั้ว: กุญแจสาคัญในการป้องกันการกลับเป็นซ้า วันที่ 10
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช
69. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ วิทยากร Psychiatric emergency for Extern วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้อง
บรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ วิทยากร กรณีศึกษา : การใช้ข้อมูลจากสหสาขาเพื่อช่วยวินิจฉัย และทานายภาวะ
สมองเสื่อม วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
71. อ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ การจัดการปัญหาพฤติกรรมในผู้ป่วยสมองเสื่ อม: การรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยา วันที่ 26
พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
72. น.ส.จิน ตนา สิงขรอาจ วิท ยากรการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่อ สารและพฤติก รรมการบริก ารผู้ป่ วยจิต เวชของ
บุคลากร ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเรียน OPD จิตเวชฯ ชั้น 1 OPD จิตเวช
73. น.ส.จิ น ตนา สิ งขรอาจ วิ ท ยากร เทคนิ ค การสร้ า งวิ นั ย เชิ งบวก ส าหรั บ เด็ ก ในสถานสงเคราะห์ วั น ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมอาคาร 1 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
74. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยากรเรื่องสมดุลชีวิต และภาวะหมดไฟ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวารี
วัลเล่ย์ รีสอร์ท ขอนแก่น
75. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยากรเรื่อง การป้องกันภาวะหมดไฟ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวารี
วัลเล่ย์ รีสอร์ท ขอนแก่น
76. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยการเรื่องการบาบัดทางจิตสังคมและการประเมินประสิทธิภาพการบาบัด วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
77. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยากรเรื่องขั้นตอนการจัดทาเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการบาบัด วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
78. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยากรเรื่อง กลุ่มวิเคราะห์เครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการบาบัด วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
79. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยากรแบบทดสอบ Gesell Figure Drawing Test วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ
โรงแรมปริ๊นส์ตั้นพาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
80. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยากรในหัวข้อ ทักษะการสื่อสารเพื่อการเยียวยา วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า
81. น.ส.จินตนา สิงขรอาจ วิทยากรบรรยายเรื่องเมื่อฉันเศร้า ลูกเราจะเป็นอย่างไร วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
Grand Ballroom โรงแรมมิราเคลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

8. ผลงานเด่นของหน่วยงาน
การน าเสนอผลงาน อ.พงศธร พหลภาคย์ น าเสนอโปสเตอร์เรื่อ ง Predicting Fuactor of Quality of Life in
Caregivers for Patients with Dementia in Northeastern Region of Thailand ในการประชุมวิชาการ The 11th
International of Asian society Against Dementia วัน ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ the Berkeley Hotel Pratunam,
Bangkok, Thailand

ภาพกิจกรรมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

การประชุมวิชาการประจาปีภาควิชาจิตเวชศาสตร์
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น

การประชุมราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ภาควิชาจักษุวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเปิดสอนรายวิชาสาหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ได้แก่รายวิชาจักษุวิทยา 369
521 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด เพื่อให้ผลการประเมินนักศึกษาแพทย์
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาได้เริ่มเปิดสอน เมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เดือนมิถุนายน 2555 และการจัดกิจกรรมวิชาการมาโดยตลอด เพื่อให้ผลการประเมินแพทย์ประจา
บ้านบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทย
สภา นอกจากนี้ ภาควิชาได้เปิดโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา ในปี พ.ศ. 2549 อนุ
สาขาโรคต้อหินในปี พ.ศ. 2551 และอนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดสายตาผิดปกติในปี พ.ศ. 2553 และเปิดศูนย์แว่นตา
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปี 2559 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข รวมทั้ง
ได้รับอนุมัติให้เพิ่มศักยภาพแพทย์ฝึกอบรม จาก 7 อัตรา เป็น 8 อัตรา โดยได้รับการอนุมัติจากแพทย์สภาและราชวิทยาลัย
จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ งประเทศไทย ในปี ก ารศึ ก ษา 2559-2560 ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู งทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกจักษุวิทยา ได้ระดับคะแนน 3.45 และภาควิชาฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจาบ้านกับ
ต่างประเทศ Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น และ Tufts University เมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา มาฝึกอบรม
และได้ รั บ ทุ น โครงการ Overseas Visiting Professor เชิ ญ Dr.Jackson Lau และ Dr.Sarah Lopez จาก University of
California,San Francisco ป ระเทศ สห รั ฐ อเมริ ก า เรื่ อ ง The 1st KKU spectacles & Contact Lens Conference
เอกสารประกอบการสอน 5 เรื่อง
1. ตามัว (Blurred vision)
2. ตาเข (Strabismus)
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้อหิน
4. การบาดเจ็บทางตา
5. โรคของจอตาและวุ้นตา
เอกสารคาสอน 6 เรื่อง
1. กายวิภาคและการตรวจร่างกายทางตา
2. การตรวจภายในลูกตาส่วนหลัง
3. ตาแดง
4. การเปลี่ยนแปลงทางตาจากโรคอายุรศาสตร์
5. ต้อกระจก (Cataract)
6. การตรวจตา (Ocular examination)
ตารา 4 เรื่อง
1. การผ่าตัดรักษาจอตาลอกหลุด
2. การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติโดยวิธีเลสิค
3. การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา
4. โรคจอตาและวุ้นตาที่พบบ่อย

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้านของภาควิชาทางานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาเป้าหมายให้มีจานวน
ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ต่อจานวนอาจารย์ประจาต่อปี และในการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
ผลงานวิจัยที่นาเสนอในประเทศ
จานวน 6 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่นาเสนอระดับนานาชาติ
จานวน 5 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
จานวน 2 เรื่อง
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 2 รางวัล
ที่
ชื่อผู้วิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
1 พญ.ศศิ ใหญ่สว่าง
Ocular Involvements in
Melioidosis : 23 yearsretrospective review
2 อ.พญ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์
Validation of Strabis PIX, a mobile
application for home
measurement of ocular alignment

รางวัลที่ได้รับ
รางวั ล ผ ลงานชนะเลิ ศ งานป ระชุ ม วิ ช าการ
Research Day ราชวิ ท ย าลั ย จั กษุ แ พ ท ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการของงานประชุ ม วิ ชาการนานาชาติ
“The Association for Research in Vision and
Ophthalmology (ARV02017)”, Baltimore,USA

3. ผลงานวิจัยที่ดีเด่น / รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้านของภาควิชาทางานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาเป้าหมายให้มีจานวน
ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ต่อจานวนอาจารย์ประจาต่อปี และในการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
ผลงานวิจัยที่นาเสนอระดับชาติ
ที่
วิธีนาเสนอ/ผู้เสนอ
ชื่อเรื่อง
ชื่อการประชุมวิชาการ สถานที่
วันที่
1 Jirathip Luangrungrot,
Depression in patients who
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ กรุงเทพฯ 5-7 ก.ค. 60
Phanthipha Wongwai,
underwent enucleation or
แห่งประเทศไทย ครั้งที่
Suwanna Arunpongpaisal, evisceration.
39
Sirinya Suwannaraj,
Oracha Teerakapong.
2 Kidakarn Meethongkam,
Treatment Outcomes of
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ กรุงเทพฯ 5-7 ก.ค. 60
Yosanan Yospaiboon.
Streptococcal Endophthalmitis แห่งประเทศไทย ครั้งที่
in the Northeast.
39
3 Parichat Phothiraksanon,
Visual Outcome of Retained
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ กรุงเทพฯ 5-7 ก.ค. 60
Tanapat Ratanapakorn.
Intraocular Foreign Body in
แห่งประเทศไทย ครั้งที่
North Eastern Thailand : 2006- 39
2015
4 Pukkapol Suvannachart. Research Presentation 5 :
Thailand Glaucoma ภูเก็ต
1-2 ก.ย. 60
Safety, Repeatability and
Camp (TGC2017)
Agreement of A Custom-Made
Plastic Wrap Tono-Pen Tip
Cover for Intraocular Pressure
Measurement.
5 Kanograt Pornpanich,
The Response of Ptotic Upper ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ กรุงเทพฯ 27-29 พ.ย.
Patsuda Thariya,
Eyelids to Topical
แห่งประเทศไทย ครั้งที่
60
Sumalee Vangveerawong, Phenylephrine
40
Panitee Luemsamran,
Mathuwan Srikong,
6 Oriel Spierer, Kara M.
Outcome of Optical
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ กรุงเทพฯ 27-29 พ.ย.
Cavuoto, Sirinya
Iridectomy in Peters Anomaly แห่งประเทศไทย ครั้งที่
60
Suwannaraj, Craig A.
40
McKeown, Ta Chen Chang
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ผลงานวิจัยที่นาเสนอระดับนานาชาติ
ลาดับ วิธีนาเสนอ/ผู้เสนอ
ชื่อเรื่อง
1 Pulnitiporn R,
Effect of Eyelid Margin
Cleaning on Conjunctival and
Eyelid Bacterial Flora in
Patients Undergoing Ocular
Surgery
2 Sintuwong S,
Sensitivity and Specificity of
Asawaphureekorn S, the Robotic Slit Lamp Version
Bunnan P,
ll (RoboEye ll) for Detecting
Panyayingyong N,
Anterior Segment Findings
Vanijjirattikhan R,
Pornseth A.
Sriphon P, S
Efficacy of micropulse
ayawat N
transcleral
cyclophotocoagulation in
uncontrolled glaucoma at
Srinagarind Hospital, Thailand
4

นพ.นนทวัตร ชีวเรือง
โรจน์

5

นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ

ชื่อการประชุม
32nd Asia-Pacific
Academy of
Ophthalmology
Congress

สถานที่
วันที่
Singapore 1 - 5
March
2017

32nd Asia-Pacific
Academy of
Ophthalmology
Congress

Singapore 1 - 5
March
2017

Glaucoma Unit,
Finland
Department of
Ophthalmology,
Faculty of Medicine,
Khon Kaen University,
Khon Kaen, Thailand
ARVO Asia

June 28
- July 1,
2017

Helsinki
Finland

June 28
- July 1,
2019

Choroidal structural changes
in tubercular muitifocal
serpiginous choroiditis
Safety, Repeatability and
7th WORLD
Agreement of a Custom-made GLAUCOMA
Plastic Wrap Tono-Pen Tip
CONGRESS
Cover for Intraocular Pressure
Measurement.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ลาดับ
ชื่อผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
1 Sanguansak T, Morley Comparing smartphone camera
K, Morley M, Kusakul S, adapters in imaging postLee R, Shieh E,
operative cataract patients
Yospaiboon Y,
Bhoomibunchoo C,
Chai-Ear S, Joseph A,
Agarwal I.
2 Wongwai P,
Prevalence of visual
Anupongongarch P,
impairment among 4- to 6Suwannaraj S,
years-old children in Khon
Asawaphureekorn S.
Kaen City Municipality,
Thailand
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ชื่อวารสาร: ปีที่พิมพ์
J Telemed Telecare
2017;23:36-43

IF
1.377

J Med Assoc Thai
2016;99(Suppl. 5):S132-6.

SNIP
0.232

4. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
2.1 คณาจารย์เป็นกรรมการวิชาการระดับชาติ
ชื่อ-สกุล
ชื่อกรรมการวิชาการ - ชาติ
1. ศ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของ Journal of Medical Association of
Thailand
กองบรรณาธิการวารสารจักษุเวชสาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน
คณะอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2.2 คณาจารย์เป็นกรรมการวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อ-สกุล
ชื่อกรรมการวิชาการ - ชาติ
1. ศ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
กรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของวารสาร Indian Journal of
Ophthalmology,
Clinical Ophthalmology
2. ศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน
กรรมการวิชาการของ Asia Pacific Academy of Cataract and Refractive Surgery
กรรมการพิ จารณาบทความทางวิชาการของ Archives of Ophthalmology, British
Journal of Ophthalmology, Cornea, Ophthalmology
2.3 คณาจารย์เป็นกรรมการวิชาชีพระดับชาติ
ชื่อ - สกุล
1. ศ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์

2. รศ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์
3. รศ..นิพนธ์ สายวัฒน์
4. รศ..กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน
5. ศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน

6.
7.
8.
9.

ผศ.ธนภัทร รัตนภากร
ผศ.พรรณทิพา ว่องไว
ผศ.อรสิริ ธนธานี
อ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย

ชื่อกรรมการวิชาชีพ/ชื่อสถาบันและหน่วยงานที่เป็นกรรมการ
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร / สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา / ชมรมจอประสาทตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
กองบรรณาธิการ / จักษุเวชสาร
กองบรรณาธิการ / จ.พ.ส.ท.
กรรมการชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
กรรมการชมรมต้อกระจกแห่งประเทศไทย
กรรมการชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
กรรมการชมรมประสาทจักษุ
กรรมการชมรมกระจกตาแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ อฝส ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาด
กรรมการชมรมจอประสาทตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการวิจัยและเลขานุการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตาแห่งประเทศไทย
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5. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาจักษุวิทยา ได้สืบสานอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยได้ถือ
ปฏิบัติเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองสร้างเสริมความสัม พันธ์ในองค์กร อาทิเช่น งานวัน
ประเพณีสงกรานต์ งานวันปีใหม่ งานกิจกรรมรับน้อง เลี้ยงอาลา การเคารพอาจารย์ผู้อาวุโส การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

6. การพัฒนาภาควิชา
ระบบบริหารงานของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้นา
สูงสุดของภาควิชาฯ มีวาระ 4 ปี โดยมีรองหัวหน้าภาควิชา 1 คน ช่วยดูแลด้านการบริหาร และในรูปแบบคณะกรรมการ
อีก 1 คน ช่วยดูแลด้านงานบริการและงานวิจัย มีคณะกรรมการที่ช่วยในการบริหาร 5 ชุด คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการ
ประชุม 1-2 ครั้ง/เดือน และแจ้งความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ขอความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ขอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้แนวทางปฏิบัติ ในที่ประชุมภาควิชาฯ ซึ่งจัดการประชุมคณาจารย์ทุกท่าน 2 ครั้ง/เดือน และภาควิชายัง
มีหน่วยงานสายสนับสนุน แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยงานธุรการ และหน่วยงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีการแบ่งหน่วยงานบริการเป็ นหน่วยงานบริการทางคลินิ ก และหน่วยงานสนับสนุ น
หน่วยงานบริการทางคลินิกยังแบ่งออกเป็นหน่วยงานบริการย่อย 11 ศูนย์
ศูนย์จักษุฯ ประกอบด้วยศูนย์ย่อย 11 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์จอตาและวุ้นตา ( Vitreoretinal center ) ( เริ่มบริการ ปี 2550 )
2. ศูนย์เลสิค ( LASIK center ) ( บริการแบบบูรณาการ เริ่มบริการ ปี 2553 )
3. ศูนย์ต้อหิน ( Glaucoma center )
4. ศูนย์กระจกตาและธนาคารดวงตา
5. ศูนย์ประสาทจักษุ ( Neuro-ophthalmology )
6. ศูนย์จักษุวิทยาเด็กและตาเข ( Pediatric Ophthalmology and strabismus )
7. ศูนย์จักษุศัลยศาสตร์และเสริมสร้าง ( Oculoplastic )
8. ศูนย์แว่นตา คอนแทคเลนส์และอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยสายตาเลือนราง ( Optic center )
9. ศูนย์จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (Uveitis)
10. ศูนย์จักษุพยาธิวิทยา (Ocular pathology)
11. ศูนย์สายตาเลือนราง (Low vision)
ศูนย์เลสิค
1. เพื่อรักษาผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง โดยใช้วิธีเลสิค
2. บริการการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาหรับ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน ทุกปีต้องผ่านการฝึกอบรมใน
ศูนย์เลสิค คนละ 2 สัปดาห์/ปี
3. การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคกระจกและผ้าตัดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเลสิค หลักสูตร 1 ปีละ 2
คน
ศูนย์แว่นตา
1. สามารถให้บริการผู้ป่วยที่มีกาลังสายตาผิดปกติ โดยใช้แว่นสายตาเลนส์สัมผัส และอุปกรณ์เพื่ อผู้ป่วยสายตา
เลือนราง ทาให้การบริการของศูนย์จักษุโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาจักษุวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างรายได้ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่อง
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ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ Retinopathy of prematurity (ROP) หรือ โรคจอตาเจริญผิดปกติในทารกเกิด
ก่อนกาหนด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาโรคจอตาเจริญผิดปกติในทารกเกิดก่อนกาหนด ของเครือข่าย
โรงพยาบาลเขตภาคอีสาน
1. โรคจอตาเจริญผิดปกติในทารกเกิดก่อนกาหนดนั้น เป็นภาวะแทรกซ้อนในทารกเกิดก่อนกาหนดทีม่ ีความสาคัญ
มากหากได้รับการวินิจฉัยโรคหรือได้รับการรักษาล่าช้าอาจเป็นสาเหตุทาให้เด็กสูญเสียการมอง
เห็นได้
2. การอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าทีส่ ามารถ ถ่ายภาพจอตาในทารกแรกเกิดให้ได้ภาพถ่ายคุณภาพ
ดีพอ
3. ช่วยลดภาระของจักษุแพทย์ในการให้การตรวจวินิจฉัย

7. การพัฒนาบุคลากร
ภาควิชาจักษุวิทยา ได้พัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
อาจารย์ไปศึกษาเพิ่ มพูนความรู้ในสาขาวิชาเพื่ อมาพั ฒ นาศู นย์จักษุ ตั้ งแต่ ปี 2551 ปีละ 2 คน และพัฒ นาบุคลากรสาย
สนับสนุนได้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาในสายปฏิบัติงาน รวมถึงเชิญอาจารย์และวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้อาจารย์ในภาควิชาได้อบรมหลักสูตรผู้บริหารเพื่อสร้างผู้บริหารของภาควิชา

8. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
ภาควิชาจักษุวิทยา มีจุดแข็งที่มีอาจารย์รุ่นใหม่ๆ มาช่วยในการสร้างผลงานด้านการวิจัย จนได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่นในปี 2560 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การให้บริการรักษาพยาบาลคนไข้มากทีส่ ุด รวมถึงมีอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึน้

กิจกรรมรับน้อง แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน

งานจอตาดีชีวีมีสุข

งานประชุมวิชาการ
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ภาควิชาจุลชีววิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) โดยมีแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มีผู้สาเร็จการศึกษาและรับปริญญา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จานวน
14 และ 2 คนตามลาดับ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 30 และ 18 คน ตามลาดับ

มหาบัณฑิ ตและดุษฎีบณ
ั ฑิ ตหลักสูตรจุลชี ววิ ทยาทางการแพทย์ ธันวาคม 2559
ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาเป็นแกนหลักในการบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ในระบบวิชาหลักการ
ทั่วไปสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 และ ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้าเหลืองเรติคูลา นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียน
การสอน 6 รายวิชาสาหรับนักศึกษาคณะอื่น ได้แก่ จุลชีววิทยา สาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ จุลชีววิทยาสาหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปกติ สมทบ และนานาชาติ) จุลชีววิท ยาสาหรับนั กศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จุลชีววิทยาสาหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อิมมูโนวิทยา และจุลชีววิทยาเชื้อโรค
มี ก ารใช้ สื่อ การสอนชนิ ด ต่ า ง ๆ ในการจัด การเรีย นการสอน มี ก ารน าระบบการเรี ย นการสอนแบบ e-learning
ของมหาวิท ยาลั ยมาใช้ในการจัด การศึกษาในทุก รายวิชา มีก ารใช้การเรียนการสอนในรูป แบบผู้เรีย นเป็น ศูนย์กลาง กั บ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะอื่น ๆ ที่มาเรียนวิชาจุลชีววิทยา รวมทั้ งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยการสอดแทรกการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น การเรีย นการสอนในแต่ ละรายวิชาเพื่ อพั ฒ นาปรับ ปรุงทั้ งการเรีย นภา คบรรยาย และ
ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการสารวจความคาดหวัง
สารวจศักยภาพของนักศึกษาใหม่ ให้รุ่นพี่แนะนารุ่นน้อง จัดให้นักศึกษาใหม่ได้ทาความคุ้นเคยกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษารุ่นพี่ รับทราบกฎระเบียบ แนวทางการเรียนให้ประสบผลสาเร็จ โครงการนี้ดาเนินการติดต่อกันเป็นประจาทุกปี
มีโครงการสัมมนานักศึกษาบัณ ฑิตเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีโครงการเตรียม
ความพร้อ มของนั ก ศึก ษาบั ณ ฑิ ต ก่อ นที่ จะเริ่ม ต้ น ท าวิท ยานิ พ นธ์ โดยมี ก ารจัด อบรมในโครงการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
Good laboratory practice (GLP) จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การอบรมและ
ทดสอบการใช้อุ ป กรณ์ และเครื่อ งมื อวิจัย ต่าง ๆ ในภาควิชาฯ มีก ารจัดงานมัชฌิ ม นิ เทศ และปั จฉิม นิ เทศเพื่ อให้ โอวาท
และสอบถามข้อมูลย้อนกลับเพื่อประเมินหลักสูตรและนามาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
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นำเสนอควำมก้ ำวหน้ ำงำนวิจัยวิทยำนิพนธ์ ในหลักสูตรของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำฯ

งำนวันสงกรำนต์ เมษำยน 2560

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ผลงานวิจัย
ในปี ค.ศ. 2016 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี index จานวน 43 เรื่อง จานวนครั้งของบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในปี 2016 ในฐาน SCOPUS เป็นจานวน 641 ครั้ง (จากจานวน 377 paper ถูกอ้างอิง 205
เรื่อง) ซึ่งคิดเป็น จานวน paper/staff = 43/22=1.95
ภาควิชาฯ มีงานวิจัยในหลายด้านประกอบด้วย แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ภูมิคุ้มกัน วิทยา และสมุนไพรต้านมะเร็ง
โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ วัณโรค โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
เชื้อดื้อยา ไวรัสก่อโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก เริม ไข้เลือดออก และ เชื้อราก่อโรค
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. รศ.ดร.จริยา หาญวจนวงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ของ โรงเรียนอัมพรไพศาล
ประจาปี 2560
2. ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี
2560
3. มีผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาจานวน 3 คน
คือ ศ.ดร.วีรพงศ์ ลุลิตานนท์ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และ ศ.ดร.พญ.แจ่มใส เพียรทอง
4. ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2559 ประเภท Biomedical research
(นักวิจัยอายุไม่เกิน 40 ปี) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเมื่อ 11 ตุลาคม 2559
5. ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจาปี พ.ศ. 2560
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเมื่อ 3 เมษายน 2560
Inbound postgraduate student นักศึกษาปริญญาเอก จานวน 1 คน
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1. Miss Benedicte Fustec Researcher and Ph.D. student, Université de Montpellier (สิงหาคม พ.ศ.2559 ธันวาคม พ.ศ.2562) ทุนจากต่างประเทศ มาทาวิจัยที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.
2.

3.
4.
5.

Outbound postgraduate student นักศึกษาปริญญาเอก จานวน 5 คน
นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี (23 มิ ถุนายน 2559- 31 พฤษภาคม 2560) ทุน พสวท. ไปที่ Laboratory fr Innate
Immune System, IMS, RIKEN Center for integrative Medical Science (IMI), Yokohama, Japan
นางสาวฐิตินันท์ เกษตรทัต (4 กันยายน 2559- 28 กุมภาพันธ์ 2560) ทุน คปก. ไปที่ Division of Stem Cell
Cellomics Center for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, The University of Tokyo 4-6-1
Shirikanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan
นายวีรยุทธ วงจาปา (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ทุน คปก. ไปที่ Japan
นางสาวเพ็ ญ ศิ ริ ภู สิงหา (1 ตุ ลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560) ทุ น คปก. ไปที่ National Cancer Center
Research Institute Tokyo, Japan
นายจั ก รกฤษ เหวชั ย ภู มิ 7 พฤษภาคม 2560 - 6 พฤษภาคม 2561 ทุ น คปก. ไปที่ Department of
Microbiology, Facultyof Medicine, Shimane University, Japan

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
การเป็นกรรมการวิชาชีพ
1) ศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ เป็นอุปนายกสมาคม คนที่ 2 ของสมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย
2) ศ.ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ วงศ์ รั ต นชี วิ น เป็ น กรรมการบริ ห ารสมาคม FIMSA (The Federation of Immunological
Societies of Asia-Oceania)
3) ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นกรรมการบริหารสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
การดารงตาแหน่งบริหาร
1) ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ
มีการจัด กิจกรรมทางด้านประเพณี และวัฒ นธรรมเป็ นประจาทุกปี ประกอบด้วย พิ ธีไหว้ครูของนักศึกษาบั ณ ฑิ ต
ภายในภาควิชาฯ การสรงน้าอวยพรอาจารย์อาวุโสภายในภาควิชาฯ เนื่องในวันสงกรานต์ นอกจากนี้ยังมีการทาบุญภาควิชาฯ
การจั ด กิ จ กรรม Big cleaning day การจั ด กิ จ กรรม Happy Hour Happy Birthday เพื่ อ เพิ่ ม สั ม พั น ธภาพของบุ ค ลากร
ภายในภาควิชาฯ การจัดโรงทานในนามภาควิชา

5. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการโดยนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการตรวจประเมินตนเอง
ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการที่ดาเนินการอยู่ ยังมีโอกาสในการพัฒนาในเรื่องราวประเด็น
ใดบ้าง จึงสามารถกาหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
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กำรสัมมนำบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงของภำควิชำฯ มิถุนายน 2560
มีการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การเงิน วัส ดุ
ครุภัณ ฑ์ การวิจัย งานด้านบัณ ฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารภาควิชาได้อย่างทันท่วงที
มีการนาระบบ Google calendar มาประยุกต์ใช้ในการดูเรื่องวันลาต่าง ๆ ของบุคลากร จัดทาตารางการจองห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม เป็นต้น มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในรูปแบบของคณะกรรมการ และมีการบริหารจัดการภาควิชาฯ
ในรูปแบบของคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ

6. จุดแข็งของภาควิชา
ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายทั้งในด้านของการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และ
การบริการ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความรักใคร่ สามัคคี อบอุ่น ร่วมมือร่วมแรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ด้ า นการเรี ย นการสอน มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ Course management system (CMS) คื อ ระบบ MOODLE
ของมหาวิทยาลัย มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เป็นที่แสดงและเป็นแหล่งข้อมูล ทั้งเอกสารประกอบ
การสอน ข้อสอบ quiz ต่าง ๆ แบบประเมินรายวิชาและรายบุคคล
ด้านศูนย์วิจัย บุคลากรของภาคฯ มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดตั้งและบริหารศูนย์วิจัยตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ ศูนย์วิจัย
โรคเมลิออยโดสิส และ ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
- มีบุคลากรที่เป็นแพทย์ร่วมออกตรวจผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
- มีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการตรวจโดยเทคนิคชั้นสูง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์
วิสัยทัศน์ภาควิชา
ภาควิชาจุลชีววิทยาชั้นนาระดับสากลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัยและบริการ เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์
ต่อสังคม
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ภาควิชาชีวเคมี
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภารกิจหลักของภาควิชาชีวเคมีคือการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรีนั้น ภาควิชาฯ นอกจากจะสอนภาคบรรยาย ปฏิบัติการ และการเรียนการสอนกลุ่มย่อยแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่
1,2 และ 3 แล้ว ยังให้ให้บริการสอนนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อีกด้วย โดยจัดเนื้อหาวิชาชีวเคมีที่ปรับให้เหมาะสมกับ
แต่ละหลักสูตร เพื่อเน้นให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ เช่น จัดให้มี Clinico-Biochemical
Conference ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกค้นคว้านาความรู้ด้านชีวเคมีมาประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพ และยังนาเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-learning, computer application ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย
ในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึกษา ภาควิชาฯ รับ ผิด ชอบจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรบั ณ ฑิ ต ศึกษา สาขาวิชาชี วเคมีท าง
การแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ตาม
มาตรฐานสากล มีความสามารถในการค้นคว้า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
ในปี พ.ศ.2560 นี้ ได้ปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปี โดยมีการปรับเปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มรายวิชา เพื่อทาให้หลักสูตรมีเนื้อหาที่
ทันสมัย ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ รวมทั้งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียน
การสอนแบบ Double Degree Program (DDP) คือ การศึกษาในระดับปริญญาเอกร่วมกัน ระหว่างหลักสูตร Biochemistry
and Molecular Biology ภ าค วิ ช าชี วเค มี ค ณ ะแ พ ท ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ Medical Sciences, Faculty of Medicine,
Kumamoto University อีกทั้ งหลั กสูตรได้ผ่ านการตรวจประเมิ นคุณ ภาพภายในประจาปี การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการประชุม
วิชาการ 25 ปี “ชีวเคมีทางการแพทย์” สู่ “ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล” ณ ห้องบรรยาย 4 คณะแพทยศาสตร์
เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของหลักสูตรและร่วมกันกาหนดทิศทาง
หลักสูตร เพื่อให้มีการพัฒนาก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ

เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ได้จัดโครงการสัมมนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิ ตศึกษา โดยคณาจารย์ทุกท่านร่วมกันนาเสนอข้อมูลในการ
สัมมนา จากนั้นสรุปผลการสัมมนาเพื่อนามาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ซึ่ งการสัมมนานี้ได้รวมถึงการ
พัฒนาระบบการทางานของเจ้าหน้าที่สายงานธุรการและสายงานห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้การเรียน
การสอนและงานอื่น ๆ ของภาควิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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จากการทางานร่วมกันของบุคลากรทุกส่วนของภาควิชาฯ ทุกปีภาควิชาฯ ได้จัดโครงการสัมมนาประจาปีนอกสถานที่
ซึ่งในปีนี้ได้เดินทางไปสัมมนา ณ บ้านต้นไม้ทองหัตถารีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 - 1 กรกฎาคม 2560
โดยเน้นการอภิปรายเรื่องหลัก ได้แก่ ทบทวนและวิเคราะห์ผลการทางานในรอบปีที่ผ่านมา นาข้อ ที่ควรปรับปรุงมาร่วมกัน
วางแผนงานสาหรับปีถัดไป สิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการสัมมนาประจาปีคือ ทาให้บุคลากรได้ใช้ชีวิตร่วมกัน มีความรักสามัคคี
กัน ซึ่งนาไปสู่ความราบรื่นในการประสานงานของภาควิชาฯที่เป็นทิศทางเดียวกัน

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2560 คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี มีผลงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายท่าน อันเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เป็นผลที่ได้จากการวางแผนงาน ความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทุกท่าน
ในภาควิชา ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. อ.เรณู ทานันท์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research (นักวิจัย
อายุไม่เกิน 40 ปี) ในงานประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 32 ประจาปี 2559 ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มอบโดย ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์
2. ผศ.อุบ ล ชาอ่อน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพั นธ์ 2560 รับรางวัล วิท ยานิพนธ์ ระดับดี เรื่อง ผลของโมโนโซเดียม
กลูทาเมต ต่อเซลล์ islets of Langerhans ของตับอ่อนในหนูแรท โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจาปี 2559 จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.โสพิศ วงศ์คา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รับรางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับ ดีเด่น เรื่อง ผลของระดับกลูโคสใน
สภาวะเบาหวาน ต่ อ ความรุ น แรงของมะเร็ งท่ อ น้ าดี โครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ ดี เด่ น ประจ าปี 2559 จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. อ.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
(นักวิจัยอายุไม่เกิน 40 ปี). ในงานประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 33 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มอบโดย ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์
5. อ.เรณู ทานันท์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รับรางวัล ผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impact
factor ได้รับการอ้างอิงสูงสุด จานวน 2 เรื่องในงานประชุมวิชาการประจาปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
6. ผศ.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ และ อ.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ รับTravel Grant Award
เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ในงานประชุม 76th Annual meeting of Japanese Cancer Association, Yokohama,
Japan.
นอกจากนั้นยังมีศิษย์ปัจจุบันซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
หลายคนได้รับรางวัลจากงานวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
ภาควิชาฯ ที่สามารถสร้างบุคลากรอันเป็นกาลังสาคัญของประเทศ

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
ภาควิชาฯ ได้ให้บริการวิชาการต่าง ๆ แก่สังคมและชุมชน เช่น การผลิตน้าและการวิเคราะห์คุณภาพน้า ซึ่งเป็นงาน
หลักของหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้า ในปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ ได้รับงานบริการผลิตน้าดื่มไปบริหารจัดการ
ต่อจากภาควิชา แต่อย่างไรก็ตามหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้า ยังคงรับผิดชอบการผลิตน้าเพื่อใช้ในการวิจัย และตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าดื่ม และน้าเสีย รวมทั้งเปิดบริการรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยมี อ.เรณู
ทานันท์ เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้า
ในปี พ.ศ.2560 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้าดี ซึ่ง
คณาจารย์ของภาควิชาฯ หลายท่านได้มีส่วนร่วมในการทางานนี้สู่ชุมชน พร้อมกับผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตรวจ
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คั ด กรองความ เสี่ ย งที่ จ ะเป็ นม ะเร็ ง ท่ อ น้ าดี พร้ อ มทั้ ง ให้ บ ริ ก ารตร วจคั ด กรองและความรู้ แ ก่ ป ระชาชน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างสม่าเสมอ

หน่วยตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม (Genetic diagnosis unit) ซึ่งภาควิชาฯ ได้เปิดให้บริการ ร่วมกับภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2560 ได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอีก 2 โรค คือ
1.1 Whole gene sequencing (TP53) รหัสกรมบัญชีกลาง 37548 ราคาต่อหน่วย 5,000 บาท
1.2 Whole gene sequencing (MYD88) เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย โรค Waldenstr¨om’s macroglobulinemia ในผู้ ป่ ว ย
leukemia รหัสกรมบัญชีกลาง 37548 ราคาต่อหน่วย 5,000 บาท
โดยใช้เครื่อง Applied Biosystems Genetic Analyzer ในการวิเคราะห์ผลร่วมด้วย มีผู้รับผิดชอบ คือ ดร.กัณหา
มุยสุข นักเทคนิคการแพทย์ประจาหน่วยตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยมี รศ.นิษณา นามวาท เป็นผู้กากับ
ดูแล และ นางกนกวรรณ อิ่มถวิล นั กวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการพิเศษ เป็นผู้ให้บริการ หน่วยนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทา มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189/15190) ทั้งนี้มีประโยชน์ทางอ้อมต่อการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาด้วยในการทาวิทยานิพนธ์ และนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ ได้ พัฒนาประสบการณ์ สั่งสมความ
เชี่ยวชาญให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

4. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาฯ ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย เช่น วันไหว้ครู เทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ มาโดย
ตลอด เมื่อถึงวันสาคัญต่าง ๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา จะจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นประจาทุกปี
ซึ่งนอกจากจะเป็นการธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย ยังจัดเป็น
การสอนนอกห้องเรียนให้นักศึกษาได้ภาคภูมิความเป็นไทย และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย

5. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาฯ เน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งศักยภาพการสอน การวิจัย และบริหาร ซึ่งล้วนเป็นภารกิจสาคัญ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของภาควิชาได้ในอนาคต โดยมีอาจารย์รุ่นอาวุโสเป็นผู้ให้คาปรึกษา เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่ม ศูนย์ สถาบันวิจัย
และเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้า คณะกรรมการ
บริหารงานหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม เป็นต้น เพื่อสร้างภาวะผู้นาและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งรายละเอียด
อยู่ในข้อที่ 6 นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา Ph.D.-MD อีก 2 คนที่รอจบการศึกษา และบรรจุเข้ามาเป็นกาลังสาคัญในอนาคตอัน
ใกล้
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6. การพัฒนาบุคลากร
นอกจากการสร้างภาวะผู้นาแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการขอตาแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการลาศึกษาต่อของบุคลากร
การปฏิบัติ งานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกที่ต่างประเทศ ด้านการเป็นผู้บริหารระดับคณะฯ การประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อมูลของงานธุรการและห้องปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ที่
ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ลาศึกษาต่อ และเป็นผู้บริหารระดับคณะฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1. อ.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560
2. อ.เรณู ทานันท์
เอกสารประเมินผ่านคณะฯ ออกไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 27 กันยายน 2560
3. อ.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ ผ่านขั้นตอนประเมินการสอนเรียบร้อย รอส่ง กพอ.03 เพื่อขอกาหนดตาแหน่ง ผศ.
4. อ.ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ อยู่ระหว่างเตรียมยื่นเอกสารประเมินการสอนต่อคณะฯ
การเป็นผูบ้ ริหารระดับคณะฯ
1. ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ เป็ น ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพั ฒ นานั กศึ กษา เมื่อ 1 ตุล าคม 2560 และเป็ น รองผู้อ านวย
ศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ 21 เมษายน 2560
2. รศ.นิษณา นามวาท
เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 1 กันยายน
2559
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน จบแล้ว 1 คน
1. อ. ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ ศึ ก ษาต่ อ ในประเทศ หลั ก สู ต รนานาชาติ สาขาเวชศาสตร์ ร ะ ดั บ โมเลกุ ล ณ
มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล สอบวิท ยานิพ นธ์ผ่าน เมื่ อ 13 พฤศจิ กายน 2560 (รอตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัย)
2. อ. จุฑารพ เพชระบูรณิน ศึ ก ษ าต่ อ PhD. Medicine Research (Surgery and Cancer) ส าขา Systems
Medicine and Molecular Phenotyping ณ Imperial College เมื อ งลอนดอน
ประเทศอั ง กฤษ (ระยะเวลา 20 ตุ ล าคม 2556 – 31 ตุ ล าคม 2560) รอสอบ
วิทยานิพนธ์ ภายใน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
3. อ.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ ศึก ษาต่ อต่ า งประเทศ สาขา Biomolecular Chemistry, University of Leeds ณ
เมือง Leeds ประเทศอังกฤษ สาเร็จการศึกษาปริญญาเอก 8 สิงหาคม 2559

7. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาได้ผลิตมหาบัณฑิต 2 คน และดุษฎีบัณฑิตจานวน 3 คน มีคณาจารย์ของภาควิชาและ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ต่อเนื่องตลอดทุกปี อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในปี 2560 มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยของอาจารย์จานวน 3 ห้อง และห้องธุรการภาควิชา เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการด้ านการเรีย นการสอนปฏิ บั ติ ก ารวิ จัย และการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทั้ งนี้
งบประมาณหลักที่ใช้ในการดาเนินงาน มาจากเงินรางวัลที่ได้รับจากผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในภาควิชาฯ ปี 2014 และปี
2015
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ภาควิชานิติเวชศาสตร์
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 รายวิชา 371 411 นิติเวชศาสตร์ I สาหรับนั กศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 (Block Rotation, จานวน 8 กลุ่ม )
จานวน 251 คน
1.2 รายวิชา 371 511 นิติเวชศาสตร์ II สาหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 (Block Rotation, จานวน 12 กลุ่ม)
จานวน 272 คน
1.3 รายวิ ช า 371 120 นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และ
คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 279 คน
1.4 สอนแพทย์ประจาบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์
1.5 สอนแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
2.1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
1. Puthdee N, Seubwai W, Vaeteewoottacharn K, Boonmars T, Cha'on U, Phoomak C, et al
Berberine Induces Cell Cycle Arrest in Cholangiocarcinoma Cell Lines via Inhibition of NFkappaB and STAT3 Pathways Biological & pharmaceutical bulletin. 2017;40(6):751-7.
2. Phoomak C, Vaeteewoottacharn K, Silsirivanit A, Saengboonmee C, Seubwai W,
Sawanyawisuth K, et al. High glucose levels boost the aggressiveness of highly metastatic
cholangiocarcinoma cells via O-GlcNAcylation Oncology Reports, 2016 3 (36), pp. 1435-1446
3. Dana P, Kariya R, Vaeteewoottacharn K, Sawanyawisuth K, Seubwai W, Matsuda K, et al.
Upregulation of CD1 4 7 Promotes Metastasis of Cholangiocarcinoma by Modulating the
Epithelial-to-Mesenchymal Transitional Process Oncology research. 2017;25(7):1047-59
4. Thamrongwaranggoon U, Seubwai W, Phoomak C, Sangkhamanon S, Cha'on U, Boonmars T,
et al. Targeting hexokinase II as a possible therapy for cholangiocarcinoma Biochemical and
biophysical research communications. 2017;484(2):409-15.
5. Saengboonmee C, Seubwai W, Cha'on U, Sawanyawisuth K, Wongkham S, Wongkham
C.Metformin Exerts Antiproliferative and Anti-metastatic Effects Against Cholangiocarcinoma
Cells by Targeting STAT3 and NF-kB. Anticancer research. 2017;37(1):115-23.
6. Thonsri U, Seubwai W, Waraasawapati S, Sawanyawisuth K, Vaeteewoottacharn K, Boonmars
T, et al. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with
poor prognosis Histology and histopathology2017;32(5):503-10
2.2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ
1. วิ รุ จ น์ คุ ณ กิ ต ติ , ขนิ ษ ฐา นวลไธสง. ผ ลของการร้ อ งเรี ย นแพทย์ แ ละพยาบาล : ศึ ก ษาในพื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ศรี น คริ น ทร์ เวชสาร. ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 4 กรกาคม – สิ ง หาคม
2560. หน้า 366-371.
2. อรัญรัตน์ วิไลพิศ, อัญชัญ เครือสุวรรณ ,ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ พฤติกรรมการทางานเป็นทีมในกลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
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3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1.1 เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์มาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศกัมพูชา ชื่อ
Miss Sok Chhomg Ly ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 23 มีนาคม 2560

3.1.2 เป็ นแหล่ ง ฝึ ก อบ รมของแพทย์ ป ระจ าบ้ า นสาขาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น คณ ะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2559, 14-25 พฤศจิกายน 2559, 12-23 ธันวาคม 2559, 9-20 มกราคม
2560, 6-17 กุมภาพันธ์ 2560, 6-17 มีนาคม 2560 และ 24 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560
3.1.3 การจัดอบรมระยะสั้นทางวิชาการเรื่อง “การชันสูตรพลิกศพ ปัญหา และอุปสรรค” สาหรับแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์

3.1.4 เข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่น
ทางทะเบียนของกรมการปกครอง
3.1.5 เป็นแหล่ง elective ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 นางสาววิลาสินี นาดอน ระหว่างวันที่ ระหว่าง
วันที่ 7-14 สิงหาคม 2560
3.16 แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานี มาศึกษาดูงาน เรื่อง “การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่
ภาควิชานิติเวชศาสตร์” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. จานวน 3 คน
3.1.7 หัวหน้าภาควิชา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทางพัฒนาเครือข่ายงานนิติเวช ที่โรงพยาบาล
อุดรธานี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

115

4. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ทาบุญห้องศพภาควิชานิติเวชศาสตร์ เป็นประจาทุกปี

2. จัดงานปีใหม่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ในวัน 30 ธันวาคม 2559

5. การพัฒนาภาควิชา
1. ดาเนินการกากับติดตามการขอเปิดหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขานิติเวชศาสตร์
2. ได้เชิญวิทยากรจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย มาประชุมประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
3. ได้เชิญวิทยากรจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย มาประชุมประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

4. การจัดทา 5 ส. ห้องศพ

6. การพัฒนาบุคลากร
1. การสัมมนาผู้ช่วยชันสูตรพลิกศพภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 และวันที่
28 เมษายน 2560 ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของภาควิชา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560
3. ส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงาน 2 คน ในวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เพื่ อ สร้างความร่วมมื อทางวิชาการ เพื่ อเปิ ด
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ส่งเจ้าหน้าที่ห้องศพ 2 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
สาขานิติเวชศาสตร์ ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6
กันยายน 2560
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7. การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
7.1 คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ วุ ฒิ แ ละความตั้ ง ใจที่ จ ะทุ่ ม เทให้ ภ าควิ ช านิ ติ เวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการชันสูตรพลิกศพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.3 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการตรวจสารพันธุกรรม DNA ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จานวนผู้มารับการตรวจดีเอ็นเอทีภ่ าควิชานิติเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2547 -2560 เป็นจานวน ราย และจานวนครอบครัว

แสดงรายได้จากการตรวจดีเอ็นเอภาควิชานิติเวชศาสตร์ ปี 2555-2559 จานวน 32,060,000 บาท

แสดงรายได้จากการให้บริการตรวจดีเอ็นเอภาควิชานิติเวชศาสตร์ ตัง้ แต่ปี 2547 – 2560 เป็นจานวนถึง 58.64 ล้านบาท
7.4 เป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตารวจต่าง ๆ
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ภาควิชาปรสิตวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชารับผิดชอบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
ระดั บ ปริญ ญาตรี : จัด การเรียนการสอนหลัก สูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต รายวิช า module ในชั้น ปรีคลิ นิก 10
รายวิชา และจัดการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาให้กับนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 รายวิชา (7 หลักสูตร) ได้แก่
วิชาปรสิตวิทยาสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ (3 หลักสูตร คือ ปกติ สมทบ และภาษาอังกฤษ) สาธารณสุข
ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ ปรสิตวิทยาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ รวม 15 หน่วย
กิต มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 440 คน นอกจากนี้ยังร่วมสอนรายวิชาอื่นนอกคณะฯ 2 รายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา : จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 15 รายวิชา 424 หน่วยกิต มีนักศึกษาลงทะเบียน 89 คน และร่วมสอนรายวิชาในคณะแพทยศาสตร์
35 รายวิ ชา นอกจากนี้ ยั งร่ว มผลิ ต วิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และปรัชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาอื่ น เช่ น เวชศาสตร์เขตร้ อ น
(นานาชาติ) ชีวเวชศาสตร์ ในปีการศึ กษา 2559 ภาควิชาปรสิตวิทยา มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม 36 คน เป็นระดับ
ปริญญาโท 19 คน และปริญญาเอก 17 คน

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
2.1 จานวนผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI/
PUBMED ที่มี impact factor ในปีงบประมาณ 2560 มีจานวน 57 เรื่อง (เฉลี่ย 5.7 เรื่อง/คน) โดยมีผลรวม impact factor
= 146.46 คิดเป็นค่าเฉลี่ย impact factor : paper = 2.57 โดยผลงานวิจัยที่ผ่านมาถูกอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติที่
ตีพิมพ์งบประมาณ 2560 ถูกอ้างอิงโดยมีจานวนครั้งที่บทความจนถึงปัจจุบัน 296 บทความ 1,078 ครั้ง (3.64 ครั้ง/บทความ)
ผลงานวิจัยได้นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
2.2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในปี ค.ศ. 2015 ประเภท Review article /คณะแพทยศาสตร์/
11 ตุลาคม 2559/ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สิทธิถาวร
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2559/สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล/18 มีนาคม 2560/ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์
2.3 จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับทุนทาวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จานวน 4 คน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 870,000 บาท
ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,370,000 บาท เฉลี่ย 280,833.33 บาท/อาจารย์ 12 คน

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตทางห้องปฏิบัติการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ภาควิชาได้ให้บริการตรวจ
วินิจฉัยโรคปรสิตทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลอื่น ๆ จานวน 4,845 รายต่อปี รวมทั้งมี
อาจารย์แพทย์ร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
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3.2 การเป็นวิทยากร อาจารย์ในภาควิชาเป็นวิทยากรให้บริการวิชาการระดับชาติ จานวน 23 ครั้ง และระดับ
นานาชาติ จานวน 1 ครั้ง
3.3 การเป็นกรรมการวิชาการ อาจารย์ในภาควิชาได้รับเกียรติเป็นกรรมการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เช่น
กรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ 24 ประจาปี 2558-2560 และเป็นกอง
บรรณาธิการวารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ชุดที่ 24 คณะกรรมการและนักวิจัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับภายใต้เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณ ฑิตยสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 เป็นกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเชิญ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการประเมินโครงการวิจัยและตาแหน่งทาง
วิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (peer review) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3.4 การให้ความรู้ด้านวิชาการและบริการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิแก่ชุมชน ภาควิชาปรสิตวิทยา ให้บริการความรู้ด้าน
สุขอนามัยและบริการตรวจพยาธิเข็มหมุด โรคเหาในโครงการ “การให้สุขศึกษาและบริการตรวจพยาธิเข็มหมุดแก่นักเรียน
ระดับอนุบาล” ให้กับโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม และจัดนิทรรศการเรื่อง “โรคพยาธิและการป้องกันในงานวันเด็กแห่งชาติ”
ของคณะแพทยศาสตร์
3.5 การฝึกงานของนักศึกษา ภาควิชาปรสิตวิทยารับนักศึกษาเข้าฝึกงานจากหลายหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จานวน 1 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จานวน 2 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จานวน 2 คน

4. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาปรสิตวิทยา มีพันธกิจในการอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมของภาควิชาในวาระ
สาคั ญ ต่าง ๆ ได้ แก่ กิจกรรมวันสงกรานต์ภ าควิชาปรสิ ตวิทยา กิจกรรมส่งท้ายปี เก่ า ต้อนรับปี ใหม่ กิจกรรมไหว้ครูของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึก ษา การร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมทาง
ศาสนาของคณะแพทย์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาปรสิตวิทยามีการพัฒนางานด้านการวิจัยและผลงานตีพิ มพ์ระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
คณะแพทยศาสตร์ (การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลก) และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยของ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเน้นให้คณาจารย์มีการทาวิจัยร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และให้มีการส่งนักศึกษาไปทา
วิจัยต่างประเทศ มีโครงการเสริมทักษะด้านความรู้ภาษาอังกฤษ และการเตรียมบทความวิจัย สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มี
อาจารย์ต่างประเทศช่วยสอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนางานบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาให้ได้มาตรฐาน
(ISO15189, ISO15190) มีการขยายการบริการทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้น

6. การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา มีการเข้าร่วมประชุม , สัมมนา, อบรม และการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

7. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
ภาควิชามีจุดแข็งในทุกภารกิจหลัก ด้านการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทุ่มเท
ให้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีระบบการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF) และตามเกณฑ์ WFME สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจจากผล
การประเมินจากผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก (>95 ทุกรายวิชา) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาปรสิต
วิทยา ปรับปรุงใหม่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ระดับดี ติดต่อกัน 3 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2557 2558 และ
2559) และได้เปิดหลักสูตรปรสิตวิทยา นานาชาติ (ใหม่) เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล ด้านการวิจัย ภาควิชาได้มี
ผลงานตีพิมพ์และบทความต่อจานวนอาจารย์สูงที่สุดในสาขาปรสิตวิทยาในประเทศไทย จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งล่าสุด ในปี 2557 โดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเครือข่ายการทาวิจัยร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งคณาจารย์ได้รับ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติผลงานวิจัยสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาสุขภาพ
และงานบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตได้รับการรับรองมาตรฐานจากราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และได้รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189
และ ISO 15190 จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ ยังได้นาองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าวิจัยไปสู่ชุมชน ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยโดยการให้ บริการวิชาการ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ร่วมเป็นกรรมการในนโยบายของรัฐบาล วาระแห่งชาติ โครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

งานการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา: โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน

งานบริการวิชาการ: จัดนิทรรศการเรื่อง “โรคพยาธิและการป้องกัน”
ในงานวันเด็กแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
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ภาควิชาเภสัชวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาควิ ชาฯ จั ด การเรีย นการสอนนั ก ศึ ก ษาแพทยศาสตร์ ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 13
modules โดย รับ ผิดชอบเป็ น ประธาน 3 module ได้แก่ module neuroscience, endocrine system และ module
clinical correlation และสอนนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 รายวิชา (7 หลักสูตร) ได้แก่ วิชาเภสัชวิทยา สาหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ (3 หลักสูตร คือ ปกติ สมทบ และภาษาอังกฤษ) เทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด ทันต
แพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาเลือก 2 รายวิชา 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ Drugs in daily life มีนักศึกษาลงทะเบียน
ทั้งหมด 492 คน และ Foods supplements, Drugs and cosmetics for health มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 357 คน
ภาควิชามีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และจัดทา e-learning ทุกรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาฯ ได้ใช้หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. ทั้งระดับปริญญาโท
และเอก โดยหลักสูตรทั้งสองได้ ผ่านการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลการประเมินของทั้ง 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา
และ หลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต อยู่ ในระดั บ ดี (3.5) นอกจากนี้ และได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ระดั บ
บัณฑิตศึกษานานาชาติทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ภาควิชายังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เรียนจากการแนะนาของอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ , การสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาเพื่อ
สรุปผลรวมทั้งปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ นอกจากนี้ยังกาหนดให้นักศึกษาบัณฑิตเข้าอบรมที่หน่วยงานได้จัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพการทางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ได้แก่ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง, การใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ, การเขียนเค้าโครงการวิจัย, หลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ รวมทั้งการสนับสนุนให้เข้า
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่าง ๆ รวมทั้งเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ค้นพบยีนแพ้
ยาเป็น visiting professors เพื่อให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาบัณฑิตและคณาจารย์ในภาควิชา ได้แก่
Prof. Dr. Wen-Hung Chung Department of Dermatology, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan ในหั ว ข้ อ
“Precision Medicine in Clinical Practice” (วันที่ 22 ธันวาคม 2560)

Prof.Dr. Wen-Hung Chung จากประเทศไต้หวัน มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะ
แพทยศาสตร์ ในหัวข้อ “Precision Medicine in Clinical Practice”
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2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
2.1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ ระดับชาติ ในปี 2560 จานวน 28 เรื่อง ดังนี้
1. Yothaisong S, Namwat N, Yongvanit P, Tassaneeyakul W, Tangsucharit P, Loilome W et al.
Increase in L-type amino acid transporter 1 expression during cholangiocarcinogenesis
caused by liver fluke infection and I ts prognostic significance. Parasitol Int. 2017;66(4):471-8.
2. Wattanachai N, Kaewmoongkun S, Tassaneeyakul W. Development of a pharmacogeneticsbased warfarin dosing algorithm for Thai patients. Drug Metab Pharmacokinet. 2017;32(1):S86S.
3. Wattanachai N, Kaewmoongkun S, Pussadhamma B, Makarawate P, Wongvipaporn C,
Kiatchoosakun S, et al. The impact of non-genetic and genetic factors on a stable warfarin
dose in Thai patients. Eur J Clin Pharmacol. 2017;73(8):973-80.
4. Tempark T, Satapornpong P, Rerknimitr P, Nakkam N, Saksit N, Tassaneeyakul W, et al.
Dapsone-induced severe cutaneous adverse drug reactions are strongly linked with HLAB*13: 01 allele in the Thai population. Pharmacogenet Genomics. 2017.
5. Nakkam N, Tiamkao S, Kanjanawart S, Phunikhom K, Tiamkao S, Vannaprasaht S,
Tassaneeyakul, W, Tassaneeyakul W. Comparative pharmacodynamic effects of two
clopidogrel formulations under steady-state conditions in healthy Thai volunteers. Int J Clin
Pharmacol Ther. 2017;55(2):177-85.
6. Tassaneeyakul W, Konyoung P, Kongpan T, Chumworathayi P, Nakkam N, Vannaprasaht S, et
al. CYP2C9*3
variant is associated with phenytoin-related severe cutaneous adverse
reactions in a thai population. Drug Metab Pharmacokinet. 2017;32(1):S85-6.
7. Tassaneeyakul W. Genetic markers for severe cutaneous adverse drug reactions in Thai
population and their
clinical status. Drug Metab Pharmacokinet. 2017;32(1):S16.
8. Swangphon P, Pientong C, Burassakarn A, Vatanasapt P, Kleebkaow P, Patarapadungkit N, et
al. Methylation status of P16Ink4a in human papillomavirus-associated cancer of oral cavity
and oropharynx in Northeastern Thailand. Asian Pac J Cancer Preven. 2017;18(3):699-705.
9. Sukasem C, Tempark T, Satapornpong P, Rerknimitr P, Klaewsongkram J, Tassaneeyakul W.
Haplotype of HLA-B* 13: 01/ HLA-B* 15: 02 and Dapsone-induced drug hypersensitivity
syndrome in Thai. Hla. 2017;89(6):470-1.
10. Saraphon C, Boonloh K, Kukongviriyapan V, Yenjai C. Cytotoxic flavonoids from the fruits of
Derris indica. J Asian Nat Prod Res. 2017;19(12):1198-203.
11. Saksit N, Tassaneeyakul W, Nakkam N, Konyoung P, Khunarkornsiri U, Chumworathayi P, et al.
Risk factors of allopurinol-induced severe cutaneous adverse reactions in a Thai population.
Pharmacogenet Genomics. 2017;27(7): 255-63.
12. Saksit N, Nakkam N, Konyoung P, Khunarkornsiri U, Tassaneeyakul W, Chumworathayi P,
Kanjanawart S, Sukasem C, Sangviroon A, Pattanacheewapull O, Tassaneeyakul W.
Comparison between the HLA-B( *)58 : 01 Allele and Single-Nucleotide Polymorphisms in
Chromosome 6 for Prediction of Allopurinol-Induced Severe Cutaneous Adverse Reactions.
Journal of immunology research. 2017;2017:2738784.
13. Koomdee N, Pratoomwun J, Jantararoungtong T, Theeramoke V, Tassaneeyakul W,
Klaewsongkram J, Rerkpattanapipat T, Santon S, Puangpetch A, Intusoma U, Tempark T,
Deesudchit T, Satapornpong P, Visudtibhan A, Sukasem C. Association of HLA-A and HLA-B
Alleles with Lamotrigine-Induced Cutaneous Adverse Drug Reactions in the Thai Population.
Frontiers in pharmacology. 2017;8:879.
14. Prawan A, Butsri S, Kukongviriyapan V, Senggunprai L, Kongpetch S. Silencing of
NAD( P) H: quinone oxidoreductase 1 decreases the cell growth and migration of
cholangiocarcinoma cells. Drug Metab Pharmacokinet. 2017;32(1): S84.
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15. Phusingha P, Ekalaksananan T, Vatanasapt P, Loyha K, Promthet S, Kongyingyoes B, et al.
Human papillomavirus ( HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell
carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand. J Med Virol. 2017;89(6):1096101.
16. Phosri S, Jangpromma N, Patramanon R, Kongyingyoes B, Mahakunakorn P, Klaynongsruang S.
Protective Effect of Crocodile Hemoglobin and Whole Blood Against Hydrogen PeroxideInduced Oxidative Damage in Human Lung Fibroblasts (MRC-5) and Inflammation in Mice.
Inflammation. 2017;40(1):205-20.
17. Maneesai P, Bunbupha S, Kukongviriyapan U, Senggunprai L, Kukongviriyapan V, Prachaney P,
et al. Effect of asiatic acid on the Ang II-AT1R-NADPH oxidase-NF-B pathway in renovascular
hypertensive rats. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol. 2017:1-11.
18. Makarawate P, Chaosuwannakit N, Vannaprasaht S, Sahasthas D, Koo SH, Lee EJD, et al.
SCN5A genetic polymorphisms associated with increased defibrillator shocks in Brugada
syndrome. J Am Heart Assoc. 2017;6(6).
19. Lattmann E, Sattayasai J, Narayanan R, Ngoc N, Burrell D, Balaram PN, et al. Cholecystokinin2/gastrin antagonists: 5-hydroxy-5-aryl-pyrrol-2-ones as anti-inflammatory analgesics for the
treatment of inflammatory bowel disease. Med Chem Comm. 2017;8(3):680-5.
20. Jusakul A, Cutcutache I, Yong CH, Kongpetch S, Huang MN, Padmanabhan N, et al. WholeGenome and Epigenomic Landscapes of Etiologically Distinct Subtypes of
Cholangiocarcinoma. Cancer discovery. 2017.
21. Chunlertlith K, Limpapanasit U, Mairiang P, Vannaprasaht S, Tassaneeyakul W, Sangchan A, et
al. Outcomes of a Randomized Controlled Trial Comparing Modified High Dose Omeprazole
and Amoxicillin Triple Therapy with Standard Triple Therapy for Helicobacter Pylori
Eradication. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2017;18(4):927-32.
22. Chuerduangphui J, Pientong C, Patarapadungkit N, Chotiyano A, Vatanasapt P, Kongyingyoes
B, et al. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus
infection in oral squamous cell carcinoma. Med Oncol. 2017;34(9).
23. Chen CB, Hsiao YH, Wu T, Hsih MS, Tassaneeyakul W, Jorns TP, et al. Risk and association of
HLA with oxcarbazepine-induced cutaneous adverse reactions in Asians. Neurology.
2017;88(1):78-86.
24. Butsri S, Kukongviriyapan V, Senggunprai L, Kongpetch S, Zeekpudsa P, Prawan A.
Downregulation of NAD(P)H:Quinone oxidoreductase 1 inhibits proliferation, cell cycle and
migration of cholangiocarcinoma cells. Oncol Lett. 2017;13(6):4540-8.
25. Burassakarn A, Pientong C, Sunthamala N, Chuerduangphui J, Vatanasapt P, Patarapadungkit
N, et al. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 INK4a, p14 ARF, and MGMT
in Epstein–Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas. Med Oncol. 2017;34(7).
26. Boonprom P, Boonla O, Chayaburakul K, Welbat JU, Pannangpetch P, Kukongviriyapan U, et
al. Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular
remodeling via suppression of p47phox and iNOS in nitric oxide deficient rats. Ann Anat.
2017;212:27-36.
27. Tiamkao S, Pranboon S, Lertsinudom S, Tiamkao S, Kutcharin Phunikhom. Developing
regional guidelines of epilepsy for multidisciplinary teams. J Med Assoc Thai. 2017; 100
(Suppl. 6): S218-S226.
28. Lertsinudom S, Chainirun S, Somsak Tiamkao, Tiamkao S, Phunikhom K. Facilities and services
for people with epilepsy-A survey from the Northeast Thailand.J Med Assoc Thai. 2017; 100
(Suppl. 6): S252-S258.
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2.2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ในปี 2560 จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. Huaysrichan W, Prachaney P, Kongyingyoes B, Kukongviriyapan U, Itharat A, Pannangpetch P.
Hibiscus sabdariffa Linn. Calyx Extract and Gallic Acid Improve Cardiac Diastolic Dysfunction
in High Fat Diet-STZ-Induced Type 2 Diabetic Rats. Asia-Pacific Journal of Science and
Technology 2017; 22(2): 103-119.
2. Singh R, Pannangpetch P. Roselle (Hibiscus sabdariffa) calyce ethanolic extract decreases
insulin resistance in high carbohydrate diet fed cats. Asia-Pacific Journal of Science and
Technology 2017; 22(4).
3. Klungsaeng S, Senggunprai L. Tyrosine Kinases: Potential molecular Targets for Cancer
Therapy. Srinagarind Medical Journal; Vol 32, No 1 (2017): January-February; 86-95.
4. Wattanachai N, Kaewmoongkun S. Warfarin: Pharmacology and Factors Affecting its
Response. Srinagarind Medical Journal; Vol 32, No 2 (2017): March - April; 189-199.
5. Apiboon P, Senggunprai L, Prajaney P, Kongyingyoes B, Pannangpetch P. Effect of Aril Extract
of Momordica cochinchinensis Spreng. on Glucose and Fat Metabolism in High Fat and High
Fructose Diet Induced Insulin Resistant Rats. Thai J Pharmacol; Vol. 39: No. 1, 2017:38-47.
2.3 คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ จานวน 4 รางวัล
1) ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2559 รางวัลระดับดี:
เรื่อง "ผลของเคอร์คูมินและเทตราไอโดรเคอร์คูมิน ต่อภาวะหลอดเลือดทางานผิดปกติและกลไกที่เกี่ยวข้องในภาวะความดัน
เลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2560 (Thailand Inventors' Day 2017) และงาน
มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติและพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
โดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
2) ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560 ประเภท Biomedical Research อายุ
40 ปีขึ้นไป ชื่อเรื่อง “Associations between HLA class I and cytochrome P450 2C9 genetic”.ในการประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2560 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก
ชั้น 2 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) รศ ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ด้าน Pre-Clinic อายุ 40 ปีขึ้นไป ในการประชุ ม
วิ ช าการคณะแพทยศาสตร์ ครั้ ง ที่ 33 ประจ าปี 2560 วั น ที่ 2-4 สิ งหาคม 2560 ณ ห้ อ งบรรยาย 1-4 อาคารเตรี ย ม
วิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) อ. นนทญา นาคคา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ สาขา
Human and Medical Research เรื่ อ ง “ The prevalence of HLA pharmacogenetic markers associated with
adverse drug reactions in a Northeastern Thai population” ในงานประชุม National Genetics Conference 2017
Bangkok, June 15-17, 2017
2.4 รางวัลการเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ 3 รางวัล
1) รางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง “ฤทธิ์ของสารไมริเซติน (myricetin) ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้าดี” ในการ
ประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (The National and International
Graduate Research Conference 2017) ณ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น วั น ที่ 10 มี น าคม 2560 โดยนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
นางสาว ภัทราภรณ์ ทุพลชัย
2) รางวัลที่ 2 การประกวดผลงานทางวิ ชาการ Poster Presentation เรื่อง “The Effect of Cytidine
Deaminase Polymorphisms on Hematotoxicity in Thai Cancer Patients Treated with Gemcitabine-based
Chemotherapy” ในการประชุ ม วิ ชาการแพทย์ ครั้ งที่ 32 ประจ าปี 2559 ระหว่ า งวั น ที่ 11-13 ตุ ล าคม 2559 ณ ห้ อ ง
บรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาปริญญาโท นางสาว
ดวงกมล เมืองแสน
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3) รางวั ล ที่ 2 การประกวดผลงานทางวิ ช าการ Oral Presentation กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เรื่ อ ง
“Metformin Enhances Cisplatin-Induced Cell Cytotoxicity and Antiproliferation in Cholangiocarcinoma Cells
” ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 33 ประจาปี 2560 ระหว่างวัน ที่ 2-4 สิ งหาคม 2560 ณ ห้อ งบรรยาย 1-4 อาคารเตรีย ม
วิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาปริญญาเอก นายจรูญ วันดี

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 การบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการบริการด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวในภาคอีสาน รองรับ
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ของผูป้ ่วยในโรงพยาบาลให้บริการตรวจ 8 รายการทั้ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาล
ทั่ ว ประเทศ CYP2C9*2*3, CYP2C19*2*3, VKORC1, TPMT*3C, TPMT activity, HLA-B*15:02, HLA-B*58:01 และ
HLA-B*57:01 รวมให้ บ ริก ารทั้ งสิ้น 324 รายการค่ าบริก ารรวมทั้ งสิ้ น 416,400 บาท เพิ่ ม ขึ้ น กว่ าปี งบประมาณ 2559 =
180,900 บาท นอกจากนั้นยังให้บริการตรวจสอบ Interlaboratory traceability แก่หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์มาด้วย
การตรวจสอบสารพิษตกค้างในตัวอย่างอาหาร ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยสุ่มตรวจประมาณ 20-30 ตัวอย่าง
ทุก 3 เดือน
4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
อาจารย์ประจาที่เป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (peer review) วารสารระดับนานาชาติ
จ านวนมาก เช่ น World Journal of Gastroenterology, Pharmacogenetics and Genomics, World Journal of
Cardiology, Xenobiotica, Expert Opinion On Drug Metabolism and Toxicology, Oncotarget, Phytotherapy
Research, Journal of Clinical Laboratory Analysis, Journal of Investigative Dermatology, Clinical
Ophthalmology, Nephrology Dialysis Transplantation, Clinical & Exp Pharmacol & Physiol, Life Sciences,
Biochemistry Research International, Xenobiotica
4.3 กรรมการประเมินโครงร่างวิจัย, ประเมินตาแหน่งวิชาการ, ประเมินวิทยานิพนธ์ดีเด่น, ประเมินรายงานวิจัย
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร,
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , สารศิริราช, สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ, สมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย,
สานักบริหารการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สกว., สวรส, ศรีนครินทร์เวชสาร,
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย, Thai Journal Pharmacology, วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์,วารสารประสาท
วิทยาศาสตร์, วารสารวิจัย มข., สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.4 กรรมการวิชาชีพ
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย, สมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย, สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์, สมาคมประสาทวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย
4.5 เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ 3 ท่าน จานวน 4 เรื่อง
1) ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล บรรยาย เรื่อง “Pharmacogenomics of severe cutaneous adverse reactions”
ในการประชุ ม วิชาการ The 6th Meeting of South East Asian Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm)
และ Genomic Medicine 2017 ณ มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City International University ประเทศ เวียดนาม ระหว่าง
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2560
2) ศ .วิ จิ ต รา ทั ศ นี ย กุ ล บ รรย าย เรื่ อ ง “Pharmacogenomics of drug-induced hypersensitivity
reactions: challenges, opportunities and clinical implementation” ในการประชุ ม วิ ช าการ 26th FAPA congress
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2016 “ Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health.” Bangkok, Thailand 9-13 November
2016
3) รศ. จิ น ตนา สั ต ยาศั ย บรรยาย เรื่ อ ง “Health Benefits of Gamma-Oryzanol-Enriched Virgin Rice
Bran Oil : From Animals to Humans” ในการประชุ ม วิ ช าการ The 4th International ณ Pathumwan Princess
Hotel, Bangkok, Thailand
4) ผศ. เอื้อมเดือน ประวาฬ บรรยาย เรื่อง “NQO1 as a therapeutic target for cholangiocarcinoma”
ในการประชุ ม วิชาการ International Conference on the 21st Annual Meeting of the Korean Society of Cancer
Prevention Dec. 8-9th, 2016 Grand Hilton Hotel, Seoul, South Korea
4.6 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ศ.วิ จิ ต รา ทั ศ นี ย กุ ล ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก ที่ Faculty of medicine,
University of Malaya, Malasia, Title of thesis “ Clinacal and genetics predictors of dipeptidyl peptidase-4
inhibitor treatment response in type 2 diabetes.”

4. การอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่ ออนุรักษ์ วัฒ นธรรมและพั ฒ นาความสัมพัน ธ์ ครูและศิษ ย์ รวมทั้ งบุคลากรของภาควิชาฯได้ป ระสานงานกั บ
นักศึกษาบัณฑิต จัดให้มีงานปฐมนิเทศ (31 กรกฎาคม 2560), งานไหว้ครู (31 สิงหาคม 2560), จัดงานแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้สร้างผลงาน-ชื่อเสียงแก่ภาควิชาฯ ประจาปี 2560 รวมทั้งจัดงานสงกรานต์รดน้าดาหัว
อาจารย์อาวุโสของภาควิชาเป็นประจาทุกปี และงานปีใหม่เพื่อกระชับความสามัคคี

งานวันรับปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาเภสัชวิทยาพัฒ นาภาควิชาฯ ผ่านการสัมมนาภาควิชาประจาปีด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมและ
พั ฒ นางานวิ จั ย ของภาควิ ช า การด าเนิ น การตามแผนของคณะแพทยศาสตร์ ผ่ า นคณะกรรมการต่ า ง ๆ 7 ชุ ด ได้ แ ก่
กรรมการบริหารการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี , กรรมการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัย , กรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน, กรรมการบริการวิชาการและกิจการพิเศษ, กรรมการบริการวิชาการด้านห้องปฏิบัติการ, กรรมการ
ควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการ, กรรมการควบคุมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักศึกษาบัณฑิตทาวิจัยร่วมกับ
สถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โดย นาย นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ได้ไปทาวิจัย ร่วมกับ Prof Wen-Hung Chung ที่ Institute of
Pharmacology, National Yang-Ming University (18 February 2016 - 20 January 2017 ) Taipei, Taiwan เรื่ อ ง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยา
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คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีการทาวิจัยร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ดังนี้
ศ. ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล ได้ร่วมทาวิจัยกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศหลายสถาบัน ได้แก่
Prof. Dr Sheun-lu Hung ( Professor, Institute of Pharmacology, National Yang-Ming University,
Taipei, Taiwan; (QS rankink อันดับ 179) เรื่อง T-Cell receptor in phenytoin induced SCAR
Prof Dr Wen-Hung Chung ( Director, Drug Hypersensitivity Clinical and Research Center,
Department of Dermatology, Chang Gung Memorial Hospital, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan; QS
ranking 2017 อันดับ 308) เรื่อง Association of HLA polymorphism on oxcabazepine-induced SCARs
Prof. Nathorn Chaiyakunapruk, Pharm.D., Ph.D (Professor of Health EconomicsSchool of Pharmacy;
Monash university; QS world ranking 2017 อั น ดั บ 60; QS WU ranking by subject Pharmacy and
Pharmacology อั น ดั บ 2 เรื่ อ ง Cost-effectiveness of HLA-B*5801 for prevention of allopurinol-induced SCAR
in malaysian population
Prof. Dr. Datin Zahurin Mohamed (Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, University
of Malaya, Malaysia) (QS world university ranking 2017 อันดับ 113) เรื่อง Cost-effectiveness of HLA-B*5801
for prevention of allopurinol -induced SCAR in malaysian population
รวมทั้งอาจารย์รุ่นใหม่ ดร. ศริญญา คงเพชร ได้ร่วมทาวิจัยกับ Professor Teh Bin Tean (DUKE-NUS graduate
school, National University of Singapore, Singapore, QS ranking 2017 อั น ดั บ 20) ชื่ อ โครงการ Genomic and
epigenetic profiling by Next-Generation sequencing: identify putative markers for treatment of
cholangiocarcinoma.
นอกจากนี้ ภาควิ ช าฯ ได้ ร่ ว มจั ด ท า MOU กั บ Department of Endocrinology, Yonsei University Wonju
College of Medicine, Korea ร่วมโครงการวิจัย “Diabetes Mellitus” (24 Apr 2014-24 Apr 2019)

6. การพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ โดยในปี 2560 ผศ. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ได้เลื่อนตาแหน่ง
เป็น รศ. ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ภาควิชาฯ ได้มีการพั ฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ในการทาวิจัย การเข้าร่วมการ
อบรมสัมมนาระบบการเรียนการสอนของแพทยศาสตร์ศึกษาเป็นประจาตามนโยบายภาควิชาฯ นอกจากนี้ ได้รับบรรจุแพทย์
ใช้ ทุ น นพ. ธัญ พิ ชญ์ วรธงชั ย และสนั บ สนุ น ให้ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ในสาขา Neuropharmacology ที่ Kyoto
University รวมทั้งได้สนับสนุนให้ อ. นพ. สรายุทธ หลานวงศ์ ทาวิจัยร่วมกับ ศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ณ ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ทดแทนอาจารย์อาวุโสที่กาลังจะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายสนับสนุนได้ร่วมกันพัฒนางานประจาโดยจัดทาโครงการแผนงานและได้รับอนุมัติบรรจุ
ในแผนปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ ชื่อ “โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับจัดเก็บและค้นข้อมูลภาระ
งานแบบ real Time สาหรับงานบัณฑิตศึกษา” เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ด้วยการเขียน
โปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนของนักศึกษาบัณฑิต และให้นักศึกษาได้ใช้ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลของตนเองได้ ทาให้สะดวก
ในการค้นหาข้อมูลภาระงาน ต่าง ๆ แบบ real Time

7. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
จุดแข็งของภาควิชา ฯ เกิดจากการมีกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ งที่สามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ จานวน 22 เรื่อง impact factor สูง 3.27/paper และมีความร่วมมืองานวิจัยกับคลินิกอย่างต่อเนื่อง มีความ
สามัคคี ภายใน สร้างความร่วมมือกั บนั กวิจัย และหน่วยงานต่ าง ๆ นอกภาควิชาทั้งระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ เช่ น
ห้ องปฏิ บั ติ การเภสั ชพั นธุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, Chang Gung Memorial Hospital และ National Yang-Ming
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University, Taipei, Yonsei University Korea, National Cancer Centre Singapore รวมทั้ ง มี ง านบ ริ ก ารเชิ ง วิ จั ย
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยามีคุณวุฒิสงู มีความสามารถในการสอนและการทาวิจัยได้รับการยอมรับและเลือกสรร
เป็นกรรมการบริหารสมาคมต่าง ได้แก่ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย, สมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย และ
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย รวมทั้งสายสนับสนุนมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการบริการ มีจิตบริการดี และ
สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้
ภาควิชามีจุดแข็งในด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณ ฑิตศึกษา มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพ ผ่านการประเมินติดต่อกัน 3 ปี คณาจารย์ทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่จากผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา

ภาพกิจกรรมภาควิชาเภสัชวิทยา

11 เมษายน 2560 พิธีรดน้าดาหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว
ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์

31 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์
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ภาควิชาพยาธิวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญ ญาตรี และบัณ ฑิตศึกษา โดยมีแนวทางก ารพั ฒนา
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ภาควิชามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
4. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
มีการใช้สื่อการสอนชนิดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีการนาระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการจัดการศึกษาในทุกรายวิชา มีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กับนักศึกษา
ปริญญาตรีคณะอื่น ๆ ที่มาเรียนวิชาพยาธิวิทยา รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ภาควิชาพยาธิวิทยา มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยดังนี้
1. Research ระดับ นานาชาติ (Indexed journal) 62 เรื่อง
2. Research ระดับชาติ (non-indexed journal) 49 เรื่อง
3. มีลิขสิทธิส์ ิทธิบัตร 1 เรื่อง

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี ภาควิชาฯ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวรอยโรคและมะเร็ง ต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้สนใจ ให้เข้าใจเกี่ยวกับมะเร็ง รายละเอียดชุมชน
สัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้
วันที่
เรื่อง
26/01/2560 บรรยาย “ละว้าโมเดล” : โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ให้กับผู้มาเยี่ยมชม
ละว้าโมเดลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านละว้า อาเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น
21/01/2560 บรรยาย “ละว้าโมเดล” : โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ให้กับผู้มาเยี่ยมชม
ละว้าโมเดล ณ โรงเรียนโนนงามสะอาด หมู่บ้านสะอาดสมศรี ตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
27/01/2560 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กุดวังซอโมเดล : โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
13/03/2560 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี และ “ละว้าโมเดล” : โครงการป้องกันโรคพยาธิ
และ
ใบไม้ ตั บ แบบบู ร ณาการวิ ถี นิ เวศสุ ข ภาพ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งประเทศจากโครงการ CIEE จ านวน 18 คน ณ
6/07/2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านละว้า อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
25/08/2560 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี และ “ละว้าโมเดล” : โครงการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ให้กับนักศึกษาต่างประเทศจากสถาบันวิจัยและพั ฒนา จานวน 20 คน ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านละว้า อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
18/10/2560 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ละว้าโมเดล” : โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จานวน 6 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลโพนงาม อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
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4. ด้านการอนุรักษ์และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ภาควิชาพยาธิวิทยามีการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมเป็นประจาทุกปี ประกอบด้วย
1. ทาบุญภาควิชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
2. การสรงน้าดาหัวขอพรผู้อาวุโส ภายในภาควิชา เนื่องในวันสงกรานต์
3. การจัดงานเกษียณอายุราชการ

5. การพัฒนาภาควิชา
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา ให้ทันเทคโนโลยี และสามารถแข่งขันได้ ภาควิชาฯ
ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดเก็บชิ้นเนื้อในมะเร็งเต้านมระยะก่อนวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา” เนื่อง
ด้วยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คิดค้นนวัตกรรมกล่องบรรจุชิ้นเนื้อสาหรับการจัดเก็บ
ชิ้นเนื้ อมะเร็งเต้ านม พั ฒ นาใช้งานที่ โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์และโรงพยาบาลร้อ ยเอ็ด มาตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ส่ งผ ลให้เกิ ด
นวัตกรรมการบริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบ fast tract ของโรงพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวที่
เร็วขึ้นหลังได้รับยาเคมีบาบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุญาตให้ SME รับถ่ายทอดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 9256 ตามนโยบาย
Thailand 4.0 “พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มั่งคั่ง และยั่งยืน ” เพื่อนานวัตกรรมการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม เพื่อรักษาสภาพ
เซลล์ในการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ไปผลิตเชิงพาณิชย์ ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม “กล่อง
บรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม” มกอ. 2759-2559 จึงได้จัดฝึกอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการจัดเก็บชิ้นเนื้อ มะเร็ง
เต้านมระยะก่อนวินิจฉัย” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทีมสหวิชาชีพในการดูแลและจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมระยะก่อนการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

6. การพัฒนาบุคลากร
ให้การสนับสนุนบุคลากรได้ขอตาแหน่งทางวิ ชาการให้สูงขึ้น และสนับสนุนให้ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ข้อมูลของงานธุรการ และห้องปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.1 การพัฒนาบุคลากร (ด้านงานพัฒนาองค์ความรู้)
1 .โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ Prof.Reza Alaghehbandan
6-8 พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 90
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา University of British Columbia , CANADA
2. โครงการ “การพัฒนาการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี คณะแพทยศาสตร์
20 กรกฎาคม 2560
ร้อยละ 90
จั ด เก็ บ ชิ้ น เนื้ อ ในมะเร็ งเต้ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นมระยะก่อนวินิจฉัย”
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์
14 ธันวาคม 2560
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 ธันวาคม 2560

7. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
7.1 ภาควิชาพยาธิวิทยา มีงานบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีระบบงาน
พยาธิวิทยากายวิภาค (Pathology Information System; PIS)
7.2 ภาควิชาฯ มี อาจารย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประจาปี 2017
7.3 ภาควิชาได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 9256 ตามนโยบาย Thailand 4.0 “พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” เพื่อนานวัตกรรมการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม เพื่อรักษาสภาพเซลล์ในการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ไปผลิตเชิง
พาณิชย์ ได้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม “กล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม” มกอ. 2759-2559
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ภาพกิจกรรมภาควิชาพยาธิวิทยา
โครงการเพิม่ พูนศักยภาพแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน Visiting
Professor (Professor Reza Alaghehbandan,MD University
of British Columbia, CANADA)
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560

Professor Reza Alaghehbandan
สอนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน

Professor Reza Alaghehbandan
และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน

ภาพกิจกรรมสัมมนาภาควิชาพยาธิวิทยา
“การวาดรูป ตามที่ประธานกาหนดให้”

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง Thailand Spring Up ขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่
ตลาดโลก ระหว่างสานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.
กระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เส้นทางการพัฒนางานจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมสู่ความเป็น
นวัตกรรม Module Breast Thailand 4.0
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ภาควิชารังสีวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- วิชารังสีวิทยาคลินิก สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (สอนตลอดทั้งปี 12 กลุ่ม)
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
1.3 เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
2. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลาตัว
3. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
5. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (หลักสูตร 1 ปี)
6. อนุสาขาภาพวินิจฉัยในเด็ก (หลักสูตร 1 ปี)
7. อนุสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม (หลักสูตร 6 เดือน)

2. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
2.1 วิชาการ
2.1.1 โครงการพัฒนาคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ
มาเป็นวิทยากรบรรยายและสอนสาธิตปฏิบัติการ เดือนละ 1-2 ครั้ง ตลอดทั้งปี
2.1.2 จั ด โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารอั ล ตราซาวด์ โครงการแก้ ปั ญ หาพยาธิ ใบไม้ ตั บ และมะเร็ งท่ อ น้ าดี ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 2 เดือน/ครั้ง
2.1.3 ร่วมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้านอัลตราซาวด์ให้รังสีแพทย์ทั่วไป วันที่ 19-20 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารเอ็มอาร์ไอ ภาควิชารังสีวิทยา
2.1.4 จัดประชุม วิชาการเรื่อง การใช้ Contrast media อย่างปลอดภั ยในคนไข้ CT Scan วันที่ 14 ธันวาคม
2559
2.1.5 ร่วมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้านอัลตราซาวด์ให้ทีมรังสีแพทย์ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
ณ โรงพยาบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2.1.6 ร่วมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้านอัลตราซาวด์ให้รังสีแพทย์ทั่วไป วันที่ 18-19 ธันวาคม
2559 ณ โรงแรมอานวยสุข จังหวัดขอนแก่น
2.1.7 ร่วมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้านอัลตราซาวด์ให้ทีมรังสีแพทย์ วันที่ 19-20 เมษายน 2560
ณ โรงแรมอาวานี จ.ขอนแก่น
2.1.8 ร่วมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้านอัลตราซาวด์ให้รังสีแพทย์ทั่วไป วันที่ 15-16 มิถุนายน
2560 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
2.1.9 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง The multip proposes of MR agent and risk management วันที่ 9 สิงหาคม
2560 ณ ห้องประชุมอาคาร เอ็มอาร์ไอ
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2.1.10 ร่วมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้านอัลตราซาวด์ให้ทีมรังสีแพทย์ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมอาวานี จ.ขอนแก่น
21.11 จัดประชุ มวิชาการ เรื่อง Role of contrast-Enhanced CT in Oncologic Imaging วันที่ 13 กันยายน
2560 ณ ห้องประชุมอาคาร เอ็มอาร์ไอ
2.2 บริการวิชาการแก่สังคม
2.2.1 ออกตรวจอัลตราซาวด์ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ วันตับอักเสบโลก
ประจาปีที่ 7 ครั้งที่ 53 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
2.2.2 ออกตรวจอัลตราซาวด์ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ วันตับอักเสบโลก
ประจาปีที่ 7 ครั้งที่ 59 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
2.2.3 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว. เพื่อตรวจอัลตราซาวด์ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนดงมันพิทยาคม
อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
2.2.4 ร่วมออกตรวจอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ “โครงการเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิลอดุลยเดช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านหัวนาค า
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2.2.5 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว. เพื่อตรวจอัลตราซาวด์ วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนดูนสาด อ.
กระนวน จ.ขอนแก่น
2.2.6 ร่วมบริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทอดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
3.2.7 ร่วมบริการตรวจสุขภาพพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย วันที่ 27-28 เมษายน 2560
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2.2.8 ร่วมบริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทเนชั่นแนลสตาร์ช เคมิเคิล (ไทยแลนด์) วันที่ 26 เมษายน 2560
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย วันที่ 27-28 เมษายน 2560
2.2.9 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว. เพื่ อตรวจอัลตราซาวด์ วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนโนนอุด ม
สะอาด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2.2.10 ร่วมออกตรวจโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย
โอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ อาเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น
2.2.11 ร่วมออกตรวจโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย
โอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ อาเภอพระยืน จ.ขอนแก่น
2.2.12 ร่วมบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ทั่วไป ภายใต้ชื่อ “ONE DAY CHECK-UP ตรวจให้ครบ จบที่เดียว ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ
ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น
2.2.13 จัดโครงการให้บริการผู้ป่วยในโอกาสครบรอบเปิดศูนย์ Excellent Mammogram วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้องเอกซเรย์ สว.1 ชั้น 2
2.2.14 ออกตรวจอุลตราซาวด์และเอกซเรย์ปอด ให้กับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-21
กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร สว.1 ชั้น 2
2.2.15 ร่วมออกตรวจอัลตราซาวด์ “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้าดี
สัญจรครั้งที่ 66” วันที่ 23 กันยายน 2560 โรงแรมอาวานี จ.ขอนแก่น
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3. การอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 จัดทาโครงการทานุบารุง และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาทุกปี
3.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ประจาปี ได้แก่ วันสงกรานต์ วันไหว้ครู งานมุทิตาจิต

4. การพัฒนาภาควิชา
4.1 โครงการประชุมวิชาการด้าน Imaging of Common Problems in Pediatric
4.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องอัลตราซาวด์สาหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 29
4.3 โครงการประชุมวิชาการรังสีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
4.4 โครงการพัฒนาคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจาบ้าน
4.5 โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี 2560
4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในภาควิชารังสีวิทยา
4.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านรังสีวินิจฉัย
4.8 โครงการทานุบารุงและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรังสีเทคนิค
4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม และการสร้างเครือข่ายความรู้
4.11 โครงการพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยสาขารังสีร่วมรักษาระบบลาตัว
4.12 โครงการตรวจเยีย่ มสถาบันร่วมสอนของรายวิชา clinical radiology

5. การพัฒนาบุคลากร
5.1 สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
5.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ /ประชุมวิชาการเพื่อฟื้นฟูความรู้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

6. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
6.1 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
6.2 การบริการตรวจทางรังสีนอกเวลาราชการ
- ใช้เครื่องมือราคาแพงอย่างมีประสิทธิภาพ
- คนไข้เข้าถึงบริการลดคิว CT, MRI, Ultrasound, Mammogram
6.3 หลักสูตรอบรมได้รบั ความนิยมอย่างมาก มีผสู้ มัครเป็นจานวนมาก
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ภาพกิจกรรมภาควิชารังสีวิทยา

โครงการประชุมวิชาการ “Imaging of Common Problems in Pediatric”
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องมิตรภาพ อาคารเรียนรวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอัลตราซาวด์สาหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 29
ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ

งานมุทิตาจิต ผูเ้ กษียณอายุราชการ
ภาควิชารังสีวิทยา 2560
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ

งานมุทิตาจิต ผูเ้ กษียณอายุราชการ ภาควิชารังสีวิทยา 2560
วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ราชาวดีรีสอร์ท

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
วันไหว้ครู
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ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการฝึกภาคสนาม
ร่วม มหาวิท ยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุป ระสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในชุมชน
1.2 การเรียนการสอนในชั้นคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
เน้นการบริการสุขภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวมในระดับโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน และมุ่งเน้นให้ นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 4 มีทักษะในกระบวนการรักษาผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ต่อเนื่องและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มีความ
เข้า ใจระบบบริ ก ารสุ ข ภาพระดับ primary และ secondary care, มี ทั ก ษะในการให้ บ ริก ารสุข ภาพในกลุ่ ม เฉพาะ และ
นักศึกษาแพทย์ ได้เรียนรู้ระบบการบริหารโรงพยาบาล รวมถึงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นผู้นาสุขภาพแนวใหม่ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 ได้มีการทาวิจัยระบบสุขภาพ และฝึก
ปฏิบัติให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม
1.4 ภาควิชาฯ มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีวเวชศาสตร์
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเน้นการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในระดับชุมชนและสามารถนาไปผลักดันนโยบายระดับภูมิภาคและระดับประเทศ นอกจากนั้นยังมี
การฝึกภาคปฏิบัติให้มีทักษะในการจัดการระดับองค์กร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ในเรื่อง Health
care systems, Primary care systems, Traditional Medicine, การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ Community
based drug addiction treatment
1.5 ภาควิ ชาฯ เป็ น สถาบั น ฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยแพทย์ประจาบ้านบางส่วนจะได้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังเปิดโอกาสให้แพทย์ใช้
ทุนที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตร ผู้มีความรู้ความชานาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของแพทยสภา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจานวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเป้าหมายการผลิต 6,500 คนทั่วประเทศ ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า
โดยภาควิชาฯ มีตาแหน่งแพทย์ใช้ทุนสาขานี้ปีละ 3 ตาแหน่ง แพทย์ประจาบ้าน ปีละ 3 ตาแหน่ง และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อ
การสอบวุฒิบัตรฯ ปีละ 5 ตาแหน่ง
1.6 ภาควิชาฯ เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

2.1 การนาเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
Index Journal
Non-index Journal
ชื่อหลักสูตร
(จานวน)
(จานวน)
วทม.(อาชีวเวชศาสตร์)
2 (PubMed)
ป.บัณฑิตชั้นสูง (เวชศาสตร์ครอบครัว)
วทม.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
19 (TCI group 1=5,
TCI group 2=14)
ปรด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
6 (PubMed)
รวม
27
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลเดียวกับ SAR ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
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ประชุมวิชาการ
(จานวน)
5 (นานาชาติ)
1 (นานาชาติ)
20 (นานาชาติ=6,
ระดับชาติ=14)
2 (นานาชาติ)
14

2.2 ผลงานวิจัยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิจัยโดยอิสระภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา นักศึกษาสามารถทาวิจัยระบบสุขภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวนไม่น้อยกว่า 28 เรื่องต่อปี
และได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นศรี น คริ น ทร์ เ วชสาร จ านวน 3 เรื่ อ ง คื อ 1. นศ.พ.ธนธรณ์ สวาสดิ พั น ธ์ และคณะ
2. นศ.พ.กิตติธัช สุวรรณโรจน์ และคณะ และ3. นศ.พ.เจษฎา ศรัณยพฤทธิ์ และคณะ
2.3 ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ในภาควิชาฯ ที่มีชื่ออาจารย์เป็นชื่อแรกและเป็น Correspondent จานวน 45 เรื่อง

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรม
การให้บริการผู้ป่วยแบบ
องค์รวม ณ ศูนย์สุขภาพ
สามเหลี่ยม
เยี่ยมบ้าน

การเผยแพร่ความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค ในโครงการ
โรงเรียนสุขภาพ คนพันธุ์
เฮลท์
การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน
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โดยคณาจารย์จากภาควิช าเวชศาสตร์ชุมชน ออกให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนสามเหลี่ยม ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. จานวนผู้ป่วยที่ให้บริการตลอดปี
ประมาณ 4,200 คน และให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมสาหรับผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
เป็ นการให้บ ริการเชิงรุ ก โดยการเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยร่วมกับ ทีม เยี่ยมบ้ านของภาควิชา หน่ วย
บริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม และทีมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยกาหนดเยี่ยมบ้านในทุก
บ่ายวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยด้อยโอกาส ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรักษาที่ไม่ได้ผล และติดตาม
ผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับมาบ้านหลังรักษาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
- ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วย ในด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ ความเชื่อของ
ผู้ป่วยและครอบครัว ปัญหาการใช้ยา ให้คาแนะนาในการแก้ปัญหาผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพเมื่อ
เกิดความพิการ หรือเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยชรา ปัญหาสุขภาพจิต
- ให้ความรู้แก่กลุ่ม อสม. และให้ความสนใจต่อสุขภาพกายและจิตของผู้ที่ทาหน้าที่ดูแล
ผู้ป่วย
คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เป็นวิทยากรหลักให้กับโครงการ โรงเรียนสุขภาพ คนพันธุ์เฮลท์
ของเทศบาลนครขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องในการ
ดูแลสุขภาพของตนและครอบครัว มีการจัดการอบรม เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 50 – 60 คน รวม
มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 700 คน

จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ให้ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้น ปี ที่ 4 โดยประสานงานกั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขในชุมชนบ้านเป็ด เพื่อนัดหมายผู้สูงอายุมารับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความ
ดันโลหิตและชีพจร ตรวจสายตา วัดแรงบีบมือ ทดสอบการทรงตัว และสอบถามถึงการดาเนิน
ชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในบ้านและชุมชนให้สุขศึกษาและคาแนะนา
การสร้างเสริมสุขภาพและ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยประสานงานกับหน่วยเวชปฏิบัติ
สุขศึกษาในชุมชน
ครอบครัวและศู นย์สุขภาพนักศึกษา เพื่อนัดหมายกาหนดออกให้บริการตรวจสอบสิทธิ์การ
รักษาพยาบาล ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการ
ย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาล
งานสุขศึกษาและอนามัย โดยอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล นักสุข
โรงเรียน
ศึกษา จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยดาเนินการตรวจสุขภาพ
ทั่ ว ไป ชั่ งน้ าหนั ก วั ด ส่ ว นสู ง ให้ สุ ข ศึ ก ษา ตรวจวั ด การได้ ยิ น และตรวจวั ด สายตา ส าหรั บ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึง 6 กรณีตรวจพบความผิดปกติจะทาหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองเพื่อนานักเรียนไปตรวจยืนยันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสรุปภาพรวมผลการตรวจ
สุขภาพนักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบ
โครงการหมู่บ้านปลอดนิ่ว โดยอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ปี 5 ได้จัดให้มีการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้ที่
ไต
เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในไตให้กับประชาชนในหมู่บ้านในเขตอาเภอน้าพอง อาเภออุบลรัตน์
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และอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งให้สุขศึกษาเรื่องการป้องกันโรคนิ่วในไต
การป้องกันโรคไตวายจาก โดย ศ.นพ.อมร เปรมกมล การป้องกันโรคอีสานรวมมิตรไตวายพร้อมตรวจอัตราซาวด์ฟรีปีละ
โรคนิ่วไตขนาดเล็ก
12 ครั้ง โดยมีคนไข้ครั้งละประมาณ 80 ราย ดาเนินการทั่วประเทศ
การจัดการฝึกอบรมเชิง
มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์ครอบครัว ให้แก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติการเวชศาสตร์
ปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มีทักษะใน
ครอบครัว
การสื่อสารที่ดี ทักษะการวิจัยในงานบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรฯ
การเป็นที่ปรึกษาให้กับ
บุคลากรของภาควิชาได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรม
หน่วยงานของกระทรวง สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สานักงานสุขภาพแห่งชาติ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
สาธารณสุข
แห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
จัดบริการด้านอาชีวอนา แพทย์และบุคลากรจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นผู้บริหารงานและจัดบริการเต็มรูปแบบ มี
มัยและความปลอดภัยแก่ ผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรในคณะ
1. ทาให้เกิดผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านบริการรักษาพยาบาลและด้านคุณภาพบริหาร
แพทยศาสตร์
จัดการองค์กร อย่างเป็นรูปธรรมโดยพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร
2. เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดระบบงานด้านนี้จนเป็น best
practice ของโรงเรียนแพทย์ และเป็นที่อ้างอิงและเป็นที่ศึกษาดูงาน
3. อบรมบุ ค ลากรเวชระเบี ย นเรื่ อ งการบั น ทึ ก รหั ส อาชี พ ให้ เป็ น ไปตามรหั ส อาชี พ
มาตรฐานสากล ISCO-08 (International Standard Classification of Occupation: ISCO08) จานวน 2 ครั้ง จานวน 100 คน
4. สัมมนา Non-technical skills สาหรับงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 12-14
มกราคม 2560 ให้แก่บุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและสานักงานอาชีวอนามัย
5. การอบรมเรื่อง การให้บริการอาชีวเวชศาสตร์ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 21 กันยายน
2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่นผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล จากสถานประกอบการ แพทย์ พยาบาล จานวน 80 คน
6. จัดประชุมเรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัยแรงงาน เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยโรค
เหตุหรือเกี่ยวเนื่องจากอาชีพ และการประเมินความพร้อมก่อนกลับไปทางาน 23 พฤศจิกายน
2559 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร ผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน
7. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โดยอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจาบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ได้
ให้บริการวิชาการในบริบท แพทย์ แก่สานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ร่วมจัด โปรแกรมการเฝ้าระวังทางสุข ภาพของบุ คลากรที่ ท างานสั ม ผัส กั บ สิ่งคุ ก คามทาง
สุขภาพ โดยได้ทา health risk assessment ก่อนจัดโปรแกรม ทั้งนี้ความครอบคลุมของการ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการงาน (periodic medical examination) โดยมีโปรแกรม
การตรวจสุ ขภาพที่ สาคั ญ ได้ แก่ ตรวจสุ ขภาพตามความเสี่ ยงจากการท างาน จ าแนกตาม
ลักษณะงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ทางาน และทาตามมาตรฐาน OSHA
เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง ทั้งนี้นาไปสู่การจัดโปรแกรมการเฝ้าระวังทางการแพทย์ สาหรับแต่ละ
สิ่งคุกคามทางสุขภาพ สรุปออกมาได้ทั้งหมด 12 โปรแกรม มีบุคลากรได้เข้าร่วมทั้งสิ้น 3,215
คน (ร้อยละ 61.7) โดยหลักการทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังต้องจัดการทา TST ในการตรวจ
ก่อนเข้างานและจะมีก ารติด ตามทุ ก 1 ปี ร่วมด้วย และในโปรแกรมการสัม ผัสเชื้อไวรัสตั บ
อักเสบบี และเชื้อ varicella ได้มีการป้องกันโดยจัดทาในรูปแบบ immunization ตั้งแต่การ
ตรวจสุขภาพ pre-placement แล้ว
คลินิกโรคจากการทางาน 1. เยี่ ย มส ารวจสถานประกอบการ ประเมิ น ความเสี่ ย งสถานประกอบการ ในเขตจั งหวั ด
ขอนแก่น จานวน 20 สถานประกอบการ
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2. บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น บูรณาการ
ร่วมกับภาควิชาหู คอ จมูก ในการเรียนการสอนอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ นักศึกษา
แพทย์ปี 5 จานวน 12 สถานประกอบการ แก่พนักงานจานวน 1,663 ราย โดยให้บริการ
2.1 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทางาน
2.2 ตรวจสุขภาพทั่วไป
2.3 ติดตามให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง
2.4 ให้คาปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ใน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจกแผ่นพับ จัดนิทรรศการให้ความรู้
3. ให้บ ริการระดับตติยภูมิโดยรับ ปรึกษาผู้ป่วยที่สงสัยว่าบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโรคจากการ
ทางาน จากโรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงห้องตรวจต่าง ๆ ใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยให้บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา แก่ผู้ที่เจ็บป่วยจากการทางานหรือ
สงสัยว่าเจ็บป่วยการทางาน หรือเกี่ยวเนื่องจากการงาน และ การประเมินผู้ป่วยที่เจ็บป่วยก่อน
กลับเข้าไปทางานว่าผู้ป่วยมีความสมบูรณ์ พร้อมในการทางานเพียงใดตามกฎหมาย คลินิกอา
ชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการทางาน ให้บริการทุกวัน เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคาร
สว. ห้องตรวจบูรณาการ กรณีเร่งด่วน หรือจากหอผู้ป่วยสามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยในปี
2560 มีผู้มาใช้บริการ 337 ราย ใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน 8 ครั้ง มาขอรับใบรับรองแพทย์
ทางอาชีวเวชศาสตร์ก่อนบรรจุเข้างาน จานวน 141 ราย
4. การคัดกรองผู้ป่วยประกันสังคมที่เจ็บป่วยจากการทางาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
ในการไม่ ต้อ งใช้ เงิน จากกองทุ น ประกั นสั งคมของโรงพยาบาล ทั้งยังทาให้ ผู้ป่ วยได้ รับสิ ท ธิ์
ประโยชน์การคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
5. สามารถทาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์ 3 โครงการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวช
ศาสตร์ ชุ ม ชน คณะแพทยศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น กั บ สถานประกอบการ 2 แห่ ง
ให้บริการคลินิกโรคจากการทางาน ณ สถานประกอบการ โดยมีแพทย์ไป สถานประกอบการ
ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน
เป็นแพทย์ SRRT ทีมนา ทาการสอบสวนโรค และควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญได้ โดยใช้หลักวิทยาการระบาดและการ
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัย ประสานงาน (HA ครั้งที่ผ่านมาให้คาชื่นชม) และได้รับรางวัลการเขียนรายงานการสอบสวนโรค
สุขภาพ ของโรงพยาบาล ที่ทรงคุณค่าจากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ศรีนครินทร์และเป็นทีมนา
ให้คณะแพทยศาสตร์
อบรม การบริหารจัดการ เป็นหลักสูตรการอบรม การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และ
งานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 14 ที่ ได้รับการยอมรับจาก โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่ ว
ความปลอดภัย (OH&S) ประเทศไทยและจาก สรพ. มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี สาหรับรุ่นที่ 14 จัดในวันที่ 26-28
และสิ่งแวดล้อมใน
กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจาก 124 โรงพยาบาล จานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 207 คน
โรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่
14 วันที่ 26-28
กรกฎาคม 2560
ประชุมวิชาการนานาชาติ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสานักโรคจากการ
ด้านอาชีวอนามัย สาหรับ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคจากการ
บุคลากรด้านการแพทย์
ประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการสนั บ สนุ น ของ Scientific Committee on
และสาธารณสุขครั้งที่ 10 Occupational Health for Health Worker ภ า ย ใ ต้ International Commission on
Occupational Health (ICOH) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย สาหรับ
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กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
บุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ครั้ ง ที่ 10 เรื่ อ ง “10 th International Joint
Conference on Occupational Health for Health Workers: Health & wellbeing in
the healthcare sector; addressing current threats to workers (OHCW2017)” ใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (pre-conference workshops) และวันที่ 28-30 พฤศจิกายน
2560 (conference) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ. เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากทั่วโลก จานวน 177 คน จาก 25 ประเทศ
หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 แพทย์ และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาฯ ให้บริการตรวจรักษา และให้คาปรึกษาที่คลินิกเวชปฏิบัติ
ทั่วไปผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ป่วยที่
อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการเชิงรุก การตรวจคัด
กรองสุขภาพแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
เขียนบทความวิชาการ
โดย ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ เขียนบทความวิชาการสุขภาพเผยแพร่ความรู้ลงใน
เผยแพร่นติ ยสารคมช่าง นิตยสารคมช่าง ฟรี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เดือนละ 1 เรื่อง หัวข้อคุยกับหมอเวชศาสตร์
ครอบครัว
เขียนบทความวิชาการ
โดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ เขียนบทความวิชาการสุขภาพ
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
เผยแพร่ความรู้ลงในหนังสือพิ มพ์เมเนเจอร์ออนไลน์ อยู่เป็ นระยะตามสถานการณ์ ปัญ หา
เมเนเจอร์ออนไลน์
สุขภาพสาคัญของประเทศ

4. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ภาควิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ และเข้าร่วมกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันไหว้ครูเป็น
ต้น และได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเกิดความสามัคคีระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ ภาควิชา

5. การพัฒนาภาควิชา
5.1 จัดประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนที่ส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ไปฝึกปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการดาเนินงานและ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
5.2 จัดประชุมร่วมกับสถาบันสมทบที่ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เพื่อประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินงาน

6. การพัฒนาบุคลากร
6.1 อ.นพ.พรรษ โนนจุ้ ย ได้ ล าฝึ ก อบรม เรื่ อ ง ระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก “Short Intensive Programming in Clinical
Epidemiology” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.2 คณาจารย์ไปประชุมวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
6.3 ได้ส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมและสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ

7. จุดแข็งของภาควิชา
7.1 ผลงานด้านการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท และการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้แพทย์จากประเทศ
อินเดียที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกมาแล้ว 14 ปี รวม 7 รุ่น (ปีเว้นปี) ในหลักสูตร Community Health Care and Research
และหลักสูตร AIDS Home and Community Care ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ.2558 – 2560 คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้
เป็นผู้ประสานหลักและร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Tropical Medicine, Community Health Care
and Research ให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนจาก Thailand International Cooperation Agency ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี
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นอกจากนี้ศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยมยังเป็นเป้าหมายของการมีฝึกปฏิบัติงานวิชาเลือกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของ
นักศึกษาจากในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศจีน เวทีนี้ทาให้ภาควิชาฯได้
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ ด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
7.2 ผลงานด้านการวิจัย
ภาควิชาฯเป็นแกนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสารวจวิจัยระดับชาติ เรื่อง National Health Examination
Survey ซึ่งจะทาการสารวจทุก 5 ปี มาอย่างต่อเนื่อง ผลงานการสารวจวิจัยถูกนาไปใช้กาหนดนโยบายระดับประเทศ โดยกระทรวง
สาธารณสุข และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
7.3 ผลงานด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
การจั ด การฝึ ก ภาคสนามร่ วมสหสาขาวิ ชาชี พ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ร่ วมกั บ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบัณฑิตเอเชีย ทาให้นักศึกษาเข้าใจชุมชน พร้อม ๆ กับการเข้าใจ
บทบาทของวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทางานร่วมกันเป็นทีมที่ดีในอนาคต
การฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและชนบท ทาให้นักศึกษาแพทย์เห็นภาพรวมของระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทย
การฝึกฝนทาวิจัยระบบสาธารณสุขภาพ ทาให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้และทักษะในการสร้างและประเมินความรู้อย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.4 ผลงานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญาหลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วทม.พัฒนาสุขภาพชุมชน, ปรด.
พัฒนาสุขภาพชุมชน, วทม. อาชีวเวชศาสตร์ และ ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว) ทาให้
คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตได้ร่วมกันเรียนรู้และผลิตงานวิจัยที่นาไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน ได้ดียิ่งขึ้น ผลงาน
บางส่วนถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายระดับประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้บุคลากรของภาควิชามีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกระทรวง ระดับชาติ
หลักสูตรวทม.อาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ ได้
มีเป้าหมายให้ผู้จบหลักสูตรสามารถมีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยอาศัยการใช้ resource จากพื้นที่
เช่น สานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณะแพทยศาสตร์ ที่พัฒนามาจากอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน สาขาอาชีว
เวชศาสตร์ สายสนับสนุน นักอาชีวอนามัย ไปดาเนินการตั้งแต่ปี 2546 จนมีโครงสร้างองค์กรเป็นรูปธรรม จึงทาให้เป็นฐานด้าน
ความรู้และความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นความร่วมมือของสถานประกอบกิจการที่เป็นลักษณะ SME และอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน พยาบาลและนักอาชีวอนามัยได้ไปจัดบริการอาชีวอนามัยในลักษณะการประเมินสุขภาพ ทาให้เป็นเป็นแหล่งฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถมีทักษะในการทางานภายใต้บริบท
SME
แพทย์ ที่ ผ่ านการฝึ กอบรมจากสถาบั นนี้ จะได้ รั บ ผลการประเมิ นว่ าเป็ นแพทย์ ที่ เข้ าใจแก่ น และสมรรถนะด้ าน
อาชีวเวชศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทางานด้านนี้ดีมาก
ส าหรับจุ ดแข็งอี กด้ านได้ แก่ สาขาอาชี วเวชศาสตร์ มี บุ คลากรจ ากั ด อาจารย์ Fulltime 1 และสายสนั บสนุ น 1 คน
(นักอาชีวอนามัย) และพยาบาลวิชาชีพ (1 คน) สามารถผลิตบัณฑิตสายเชี่ยวชาญ ให้บริการวิชาชีพ/วิชาการ มีผลผลิตงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยการใช้หลักทางาน 1 อย่างให้ได้หลายวัตถุประสงค์และหลายผลลัพธ์ โดยหาความร่วมมือกับเครือข่ายนออกภาควิชา
นอกคณะ และนอกสถาบัน
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ภาพกิจกรรมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
1.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1.3 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2. การสอนและการฝึกปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษากายภาพบาบัด จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้
2.1 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 และ 4
2.2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 และ 4
2.3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 3 และ 4
2.4 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3 และ 4
2.5 สอนนักเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3. มีนักศึกษาต่างประเทศมาฝึกปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4. ให้การศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
1. Pramodhyakul N, Amatachaya P, Sooknuan T, Arayawichanon P.Visuotemporal cues clinically
improved walking ability of ambulatory. J Spinal Cord Med.2016;39(4):405-411
2. Manimmanakorn N, Manimmanakorn A, Boobphachart D, Thuwakum W, Laupattarakasem W,
Hamlin MJ. Effects of Zingiber cassumunar (Plai cream) in the treatment of delayed onset
muscle soreness. Journal of integrafive medicine.2016;14(2):114-120
3. Pipatana Amatachaya, Sawitree Wongsa, Thanat Sooknuan, ThiwabhornThaweewannakij,
Maneepan Laophosri, Nuttaset Manimanakorn, Sugalya Amatachaya. Validity and reliability of
a thoracic kyphotic assessment tool measuring distance of the seventh cervical vertebra
from the wall. Hong kong Physiotherapy Journal,2016;30-36
4. Khammeree T, Vichiansiri R, Sawanyawisuth K, Manimmanakorn N. Vitamin D abnormalities in
Thai patients with spinal cord injuries. Asian Biomedicine,2016;10(16):595-601
5. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล , สุวลี นามวงษา, ธวัชชัย สุวรรณโท, สาวิตรี วันเพ็ญ, วิชัย อึงพินิจพงศ์, ปรีดา อารยา
วิชานนท์ . การเปรียบเทียบผลทั นทีของการออกกาลังกายแบบ RT กับการออกกาลังกายแบบ Shoulder
shrug ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง.วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด 2559;28(2):197-206
6. Sirasaporn P. Proximal humerus fracture associated with delayed axillary nerve injury. J Sci
Soc 2016; 43:147-50
7. Sirasaporn P. Diagnostic performance of urine dipstick test for urinary tract infection
screening in individuals with spinal cord injury. J Sci Soc 2016; 43:62-6.
8. Tongdee P, Annanon N, Wattanapan P, Loyd RA, Nimkuntod P. Wait/ height ratio and
traditional anthropometry for screening early atherosclerosis in premenopausal/menopausal
women. J Health Res 2016; 30(5):323-8.
9. Wattanapan P, Kovindha A, Permsiripanich W, Manimmanakorn N, Kuptniratsaikul V.
Swallowing problem in patients with stroke: multi-center study in Thailand. J Med Assoc Thai
2016;99
10. Saengsuwan J., Nef T., Hunt K.J A method for predicting peak work rate for cycle ergometer
and treadmill ramp tests Clinical Physiology and Functional Imaging 2016
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11. Saengsuwan J., Berger L., Schuster-Amft C., Nef T., Hunt K.J. Test-retest reliability and fourweek changes in cardiopulmonary fitness in stroke patients: Evaluation using a roboticsassisted tilt table BMC Neurology 2016
12. Hunt, K.J., Anandakumaran, P,Loretz, J.A., Saengsuwan, J. A new method for self-paced peak
performance testing on a treadmill Clinical Physiology and Functional Imaging 2016
13. Vilai Kuptniratsaikul, Pattra Wattanapan, Ubonwon Wathanadilokul, Kwanyupa
Sukonthamarn, Pranee Lukkanapichonchut, Kanlaya Pitagorn Thamronglaohaphan, Wipawan
Leelasanrab and Wuttiganok Wangno, The Effectiveness and Elliciency of Inpatient
Rehabilitation Services in Thailand: A Prospective Multicenter Study Rehabilitatuib Process
and outcome 2016:5 13-18

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 มีการให้บริการออกตรวจผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
3.2 มีการจัดประชุมและอบรมให้แก่บุคลากรในสายวิชาชีพ ดังนี้
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Electrotherapy in common medical condition
- การฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต รุ่นที่ 3
- Chest Physical Therapy in Pediatric (รุ่นที่ 2)
- การอบรมเชิงปฏิบัติ การเทคโนโลยี กายอุปกรณ์เทียมระดับขา ข้อเข่าระบบไมโครโพรเซสเซอร์ สาหรับ
ขาเทียมระดับเหนือเข่า (Microprocessor Knee Technology For Lower Limb Prostheses
- อบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน (Swallowing rehabilitation) รุ่นที่ 7
- โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพของตัวชี้วัดคุณภาพ: อัตราความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน ใน
ผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
- กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะด้านการรับรู้การคิดและทักษะทางสังคมในผู้สูงอายุ
- โครงการพัฒนาคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
- Update in oral health care for stroke patient
- การพัฒนาศักยภาพการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลาบากในชุมชน
- ประชุมวิชาการเรื่องอัลตราซาว์ดสาหรับแพทย์
- ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุ่มวิจัยภาวะกลืนลาบาก
- โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ รายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- โครงการเครือข่ ายฟื้ น ฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ ระดั บเขตและการพั ฒ นาช่างกายอุ ป กรณ์ เครือข่ าย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู สปสช. เขต 7 ขอนแก่น
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน ป้องกันปอดอักเสบ
- โครงการพัฒนาระบบนัดผู้ป่วย OPD กายภาพบาบัด
- โครงการการดาเนินการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลทางกายภาพบาบัด
- โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยใน
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางด้านกายภาพบาบัด ในวันผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง
- โครงการให้ความรู้ผู้ร่วมงานเนื่องในวันตับอักเสบโลก ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา (พอสว.)
- ร่วมกิจกรรมวันไตโลก / วันผู้สูงอายุ / วัน CAPD
- บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
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4. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
1. กิจกรรมการไหว้ครู
2. กิจกรรมรดน้าดาหัวในวันสงกรานต์
3. การอนุรักษ์พลังงานของภาควิชาฯ
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์

5. การพัฒนาภาควิชา
1. สร้างเครือข่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูในเขต สปสช. เขต 7
2. สร้างทีมฟื้นฟูผู้ป่วยกลืนลาบากเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์แพทย์ความเป็นเลิศต่อไป

6. การพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมและประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง, ให้อาจารย์ใหม่ศึกษาต่อต่างประเทศ และเข้า
อบรมระบาดวิทยาระยะสั้น

7. จุดแข็งของภาควิชา
1. ภาควิชามีการทางานร่วมกัน ประสานงานกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
2. ภาควิชามีการจัดทาแผน โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3. มีการถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนาไปปฏิบัติ โดยผ่านการประชุมภาควิชาและถ่ายทอดไปยังหัวหน้างานและผู้
ปฏิบัติโดยตรง
4. ภาควิชามีวิธีการรับฟังและทบทวนความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการหลายช่องทาง เช่น ประชุม
feedback ตอบแบบสอบถาม รับฟังรายบุคคล เป็นต้น
5. ภาควิชามีแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนและร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
6. ภาควิชามีการสารวจความพึงพอใจของผู้ป่วย ผ่านการสอบถามโดยตรงและใช้แบบสอบถาม และนาผลการ
สารวจความพึงพอใจมาประชุมร่วมกัน
7. ภาควิชามีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ
8. ภาควิชามีการสร้างเสริมสัมพันธภาพและบรรยากาศในการทางานที่ดีในองค์กร
9. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการบริหารจัดการของภาควิชา
10. บุคลากรของภาควิชาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้บริการผู้ป่วยเป็นจานวนมาก
11. ภาควิชาได้มีการส่งเสริมสุขอนามัยความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
12. ภาควิชามีการกาหนดตัวชี้วัดในกระบวนการทางาน และนาข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อจัดทาแผนของภาควิชา
13. พัฒนากลุ่มวิจัย ภาวะกลืนลาบาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง
14. ให้การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่แพทย์และนักกายภาพบาบัดจากประเทศลาว เพื่อนาไปพัฒนางาน
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศลาวต่อไป
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ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชาฯมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีระบบกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล อย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการเฉพาะในแต่
ละหลักสูตร เป็นคณะทางาน โดยใช้ข้อมูลจากผลการปฏิบัตงิ าน ผลการวิจัยในชั้นเรียน และผลจากการประเมินติดตามบัณฑิต
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต 3 รายวิชา และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 1 รายวิชา ส่วนระดับหลังปริญญามีการจัดการเรียนการสอน 4
หลักสูตร เป็นหลักสูตรสาหรับแพทย์ 3 หลักสูตรและสาหรับพยาบาล 1 หลักสูตร

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2560 บุคลากรของภาควิชามีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมกัน
เป็นจานวน 14 เรื่อง และมีการนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 9 เรื่อง ต่างประเทศ 11 เรื่อง มีผลงานวิจัยของแพท ย์ใช้ทุน
แพทย์ประจาบ้านได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจาปีคณะแพทยศาสตร์ จานวน 3 เรื่อง

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์ ใน
เรื่อง การบริการรักษาพยาบาลที่ดี ในหลายรูปแบบ ดังนี้
1. กิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์
1.1 การจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูวิสัญญีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 11 วันที่ 19-21 กรกฎาคม
2560 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น
1.2 การจั ด อ บ รม Prevention of CLABSI (Central Line-associated Bloodstream Infection):
Zero is Achievable with Best Practice and Technology” วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น
1.3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและป้องกันภาวะอุณหภูมิแกนต่าระหว่างผ่าตัด
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
1.4 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อัลตราซาวน์สาหรับหัตถการระงับความรู้สึกเส้นประสาทส่วน
ปลาย วั น ที่ 24 มี น าคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 3C (5314) ชั้ น 3 อาคารเวชวิ ช ชาคาร คณะ
แพทยศาสตร์
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2. การออกหน่วยให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีการออกหน่วยเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเตรียมตัวเมื่อ
ต้องผ่าตัด

3. กิจกรรมที่สนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยดาเนินการเป็นสถานที่ร่วมฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยาปีสุดท้าย ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการร่วมกับศูนย์วิจัยตะวันฉาย เพื่อ
เดินทางไปให้ความรู้ด้านการระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการของ
กะโหลกศีรษะและใบหน้าที่เมืองย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ประเทศสหพันธรัฐพม่า
4. บุคลากรในภาควิชารับเป็นวิทยากร เรื่องการระงับความรู้สึก การทา peripheral nerve block การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย การช่วยฟื้นคืนชีพ และการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลต่างสถาบัน
แพทย์และพยาบาลวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

นอกจากการบริการวิชาการดังกล่าวแล้ว ภาควิชาฯ ยังมีการให้บริการวิชาชีพ คือการให้บริการรักษาพยาบาล ด้าน
วิสัญญีวิทยาแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจ รักษา หรือผ่าตัด ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเป็นการให้บริการทั้งในและนอกห้องผ่าตัด
โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการทางวิสัญญีวิทยา การระงับความรู้สึกระหว่างการ
ตรวจ รักษา ผ่าตัด และการตรวจเยี่ยมหลังการให้บริการ ตลอดจนการบริการระงับปวดทั้งจากการผ่าตัดและจาก สาเหตุอื่น ๆ
ทั้งที่เกิดจากมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง ด้วยวิธีการใช้ยา การฝังเข็ม และการทาหัตถการเพื่อระงับปวดอื่น ๆ

4. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
หน่วยงานจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ได้แก่
1) จัดงานสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2560
2) จัดงานไหว้ครู ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) ทาบุญเลีย้ งพระภาควิชาฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
4) จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรในโอกาสเกษียณอายุราชการ 1 กันยายน 2560
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5. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาฯ มีอาจารย์แพทย์ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดวิสัญญีวิทยาด้านการระงับปวด 1
ท่านและด้านการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก 2 ท่าน มีอาจารย์สาเร็จหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 1 ท่าน มีการร่วมมือกับสหสาขา
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทางด้านวิสัญญีวิทยาและการระงับปวดได้มากขึ้น โดยได้มีการขยายการให้บริการคลินิก
ระงับปวดเพิ่มขึ้นเป็น 2 วันต่อสัปดาห์ ด้านการวิจัย มีบุคลากรสาเร็จการศึกษาด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ 2 ท่าน เป็น
วิสัญญีแพทย์ 1 ท่านและวิสัญญีพยาบาล 1 ท่าน ช่วยทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชาฯมากขึ้น

6. การพัฒนาบุคลากร
1. คณาจารย์
1) อ.พญ.สุกัญญา ภักดีสงคราม อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Department of Anesthesiology,
Faculty of Human Medicine, Heidelberg University ประเทศเยอรมนี
2) รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ณ กรมแพทย์ทหารบก
ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 2 เมษายน 2560
3) อ.พญ.ศรินญา จันทะวงศ์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
ณ หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2559
4) อ.นพ.ภัทวัฒน์ เปล่งพานิช เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ ทักษะการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่าน
ทางหลอดอาหารระหว่างและหลังผ่าตัด” ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560
5) อ.พญ.ศิวาลัย สุเฌอ ลาศึกษาต่อทางด้านเวชบาบัดวิกฤต ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2562
6) อ.นพ.ศรัญญู นนเพียราช ลาศึกษาต่อทางด้านเวชบาบัดวิกฤต ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2562
2. สายสนับสนุน (พยาบาล 86 คน เจ้าหน้าที่ supply 16 คน)
ภาควิชามีการเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น
2.1 การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานโดยการจัดอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้
- หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ปี อยู่ในระหว่างฝึกอบรมวิสญ
ั ญีพยาบาลจานวน 10 คน
- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางของภาควิชาฯสาหรับบุ คลากรใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จานวน 12 คน
- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้านของภาควิชาฯได้แก่ การให้ยาระงับความรู้สึกการผ่าตัด/ตรวจ
ส่องกล้อง, แผนกรังสี, แผนกจิตเวช สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกห้องผ่าตัด จานวน 10 คน
- อบรมประจาปี หลักสูตร ACLS และการใช้เครื่องมือพิเศษต่าง ๆ จานวน 80 คน
2.2 การพัฒนาบุคลากรส่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ภายนอกหน่วยงาน
- อบรมหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจานวน 20 คน/ปี
- ร่วมประชุมและอบรมวิจัย (R2R forum) พยาบาล จานวน 6 คน เจ้าหน้าที่ supply 4 คน
- ร่วมประชุมและอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) พยาบาล จานวน 4 คน เจ้าหน้าที่ supply
4 คน
- ร่วมประชุมวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาและด้านพยาบาล จานวน 86 คน
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7. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบปี
ภาควิชามีการให้บริการวิชาการและขยายบริการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น ตามความต้องการของโรงพยาบาล ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์ในการเป็นสถาบันชั้นนาที่มีการให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยที่
ภาควิชาสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาระบบงาน มีผลงานของบุคลากรได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1) รางวัล: หน่วยงานดาเนินการจัดการความรู้เป็นเลิศ (KM award) ปี 2560
2) ผลงาน เรื่อง RRT สู้เพื่อกู้วิกฤติ
3) ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและรางวัล popular vote ในงานการจัดการความรู้ : Share and
Learn ประจาปี 2560
4) ผลงาน เรื่อง Safety and Save Blood กับงานบริการวิสัญญี โรงพยาบาลศรีนครินทร์
5) ได้รับรางวัล ชนะเลิศที่ 2 ในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2560
6) รางวัล ระดับดีเยี่ยม ในงานการจัดการความรู้ : Share and Learn ประจาปี 2560
7) ผลงาน เรื่อง เงือกน้อยอบอุ่นกายอิ่มใจ ภายใต้การระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่
8) ได้รับรางวัล ชนะเลิศที่ 3 ในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2560
9) รางวัล ระดับดีเยี่ยม ในงานการจัดการความรู้ : Share and Learn ประจาปี 2560
10) ผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการห้องผ่าตัดสาหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
11) ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ในงานการจัดการความรู้ : Share and Learn ประจาปี 2560
12) ผลงาน เรื่อง พิชิตความปวดหลังผ่าตัดแบบ Surgeon & ward nurse base model
13) ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ในงานการจัดการความรู้ : Share and Learn ประจาปี 2560
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ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณาจารย์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ประกอบด้วย นพ.ทองอวบ อุตร
วิเชียร, นพ.ชุติ เนียมสกุล, นพ.สุชาติ อารีมิต ร, นพ.วันชัย วัฒ นศัพ ท์, นพ.วัชรพงศ์ พุ ทธิสวัสดิ์,นพ.วัฒ นา สุพรหมจักร,
นพ.สุชาย สุนทราภาและ นพ.นพดล ทองโสภิต

แนวความคิดการพัฒนาบัณฑิต
แนวความคิดที่คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ได้ปลูกฝังให้กับบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ และ
ศัลยแพทย์ทั่วไป คือให้รู้จักคิดเป็น และมีเสรีภาพทางความคิด ดังปรัชญาของภาควิชาคือ
"Freedom of Surgical Practice"
"General Surgeons will practice general surgery in its true sense"

ด้านการเรียนการสอน
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทั้งก่อนและหลังปริญญาตามความต้องการของคณะแพทยศาสตร์และประเทศชาติ
2. สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ในการหามาตรการให้นักศึกษาแพทย์สอบ National License ได้ > 90
3. สอดแทรกการสอนจริยธรรมในการสอนนักศึกษาทุกครั้งที่มีโอกาส
4. ส่งเสริมการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence Based Medicine)
5. สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ Information Technology
6. ดาเนินการให้มีการแต่งตาราหรือเอกสารคาสอนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Learning
7. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลร่วม
สอน โดยจะมีชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแกน
8. ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
9. ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาทางด้านวิชาการ
ของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
10. เสริมสร้างบทบาทในการเป็นผู้นาทางวิชาการด้านศัลยกรรมจนสามารถชี้นาสังคมให้เข้าใจถึงโรคทางศัลยกรรม
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ มีดังนี้
2519-2521
อาจารย์นายแพทย์ทองอวบ
2521-2525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทองอวบ
2526-2530
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์
2531-2534
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทองอวบ
2535-2538
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองอวบ
2538-2540
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์
2540-2544
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์
2544-2549
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์
2549-2552
รองศาสตราจารย์นายแพทย์โอวตือ
2552- 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์
2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พลากร

อุตรวิเชียร
อุตรวิเชียร
พุทธิสวัสดิ์
อุตรวิเชียร
อุตรวิเชียร
พุทธิสวัสดิ์ (รักษาราชการแทน)
พุทธิสวัสดิ์
พุทธิสวัสดิ์
แซ่เซียว
คุปตานนท์
สุรกุลประภา

แนวทางการพัฒนาภาควิชาศัลยศาสตร์ ในช่วง 30 ปีแรกของการก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ไว้ดังนี้
10 ปีแรก ของการก่อตั้งภาควิชาศัลยศสตร์ เป็นงานในระดับ Regional เน้นการให้การรักษาพยาบาลในภูมิภาค
การผลิตบัณฑิตระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตกระจายสู่ท้องถิ่น
10 ปีที่สอง เป็นงานในระดับ National เพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาล ขยายการศึกษาในระดับหลัง
ปริญญา ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านศัลยศาสตร์ โดยได้เริ่มฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านศัลยศาสตร์ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523

150

10 ปีที่สาม เป็นงานในระดับ International พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร และความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ เช่น ประชุมวิชาการ Basic Surgical Skill Course

ด้านวิชาการ
โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์
1. โครงการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2. โครงการพัฒนาการให้บริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานในด้านการให้บริการรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรม
(Surgeon & Nurse Conference)
3. โครงการประชุม Ambulatory Trauma Care
4. โครงการประชุมวิชาการ Basic Surgical Skill Course
5. โครงการประชุมวิชาการ IASGO
6. โครงการส่งอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ อบรม ศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ
7. โครงการฝึกอบรม ATLS ปีละ 4 ครั้ง
8. โครงการจัดประชุมวิชาการชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 4 ครั้ง
9. โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
10. การพัฒนาจัดทาสมุดนัดผู้ป่วย เวชระเบียนผู้ป่วย และฐานข้อมูลยาเคมีบาบัด
11. โครงการฝึกอบรม Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma® (ASSET)

ด้านการพัฒนาภาควิชาฯ
1. บริหารงานโดยให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ TQA. และ HA. นั้น จะมีผู้บริหาร
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
2. จัดระบบภาระงานของอาจารย์ในภาควิชาฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการให้ มีความ
ยืดหยุ่นตามลักษณะความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน
3. ส่งเสริมบรรยากาศของภาควิชาให้เป็น Happy Workplace
4. พัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. เตรียมผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยการให้เข้ามาช่วยทางานบริหารและส่งให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทา งด้านการ
บริหารทั้งในและต่างประเทศ
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
7. มีการสื่อสารสองทางกับบุคลากรของภาควิชาฯ อย่างสม่าเสมอ
8. สนับสนุนให้บุคลากรดารงชีพโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
9. มีแผนในการเพิ่มอัตรากาลังของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
10. มีการวางแผนทดแทนการเกษียณอายุราชการและถ่ายทอดองค์ความรู้
11. มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านผลงานวิจัย
1. ทบทวนกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ในการสร้างและพัฒนานักวิจัย
หน้าใหม่
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยให้ผลงานการวิจัย สอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์
3. มุ่งพัฒนางานที่ทาอยู่ประจาให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research)
4. สนับสนุนการให้มีเครือข่ายนักวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5. สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการวิจัยในภาควิชาฯ
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6. ส่งเสริมให้มีโครงการสร้างการบริหารงานวิจัยเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัยมะเร็งปอด กลุ่มวิจัยมะเร็งท่อน้าดี และกลุ่ม
วิจัยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น
7. สนับสนุนเงินทุนในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย
8. สนับสนุนการทาวิจัยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้านศัลยศาสตร์
9. สนับสนุนการทา Cochrane reviews
10. ให้มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
11. สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับแพทย์ เพื่อวิเคราะห์และเขียนบทความวิจัย

ด้านการพัฒนาบุคลากร
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะในการจัดตั้ง Excellent Center ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางศัลยกรรม เช่น
Trauma , Cancer, Heart, TransplantationและEndoscopy เป็นต้น
2. จัดประชุมสัมมนาในการแก้ปัญหาสุขภาพที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น มะเร็งท่อน้าดี โรคลิ้นหัวใจ
พิการ และโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
3. สนับสนุนการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในทุกระดับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการใน
ภูมิภาค
4. สนับสนุนให้มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
5. มีนโยบายให้มีการพัฒนาคุณภาพบริการ
6. ให้มีระบบการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ
7. สร้างเสริมแนวทางการพยาบาลและการป้องกันโรค
8. ส่งเสริมการใช้ผลการวิจัยและ Evidence Based Medicine ในการรักษาพยาบาล
9. ให้มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเพื่อแก้ปัญหาสถานที่คับแคบ
10. ให้มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ
11. สร้างเครือข่ายการดูแล และส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริมอาจารย์ในภาควิชาฯ ไปอบรมอาจารย์ใหม่
13. ส่งเสริมอาจารย์ในภาควิชาฯ ไปอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. สร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น ระบบธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความผูกพันต่อกัน ความเอื้ออาทร ความสามัคคีการยอมรับการเปลีย่ นแปลง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทางานเป็นทีม การมี
จิตสานึกของการให้บริการและการมี Seniority เป็นต้น
2. เสริมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภูมิปัญญาอีสาน
3. จัดงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมทีส่ าคัญ
4. จัดงานไหว้ครูประจาปี
5. จัดงานทาบุญภาควิชาฯ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีวันก่อตั้งภาควิชาฯ
6. จัดงานคืนสู้เหย้าทุกปี
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ภาควิชาสรีรวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชาสรีรวิทยา มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหลายระดับ ในระดับปริญญาตรีนั้น ภาควิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลิตบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับบริการหลักด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาฯได้จัดการเรียนการสอน
และประเมินผลรายวิชาสรีรวิทยาและรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทางานของร่างกายซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับคณะต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะที่ไม่ได้อยู่ในกลุม่
วิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ตลอดจนสถาบัน อื่น นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย รวมทั้งสิ้นจานวน 20
รายวิชา ภาควิชาฯ ยังมีบทบาทโดยตรงในการผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ โดยเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2536 ทั้งนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสู ตรให้มีความทันสมัยมาเป็นระยะ ๆ โดย
ปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ. 2560 และได้ร่วมมือกับภาควิชาอายุรศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และเภสัชวิทยา ในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ. 2560 ภาควิชาฯ ยังเป็นคู่ร่วมมือ
กับหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้จากการดาเนินการตามพันธกิจด้านการเรียนการสอนนั้นภาควิชาฯมีผลงานผลิตบัณฑิตที่ได้รับรางวัลในการ
นาเสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
- นาย คณปพน วุฒิอัมพร นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศ อันดับ 1 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้ ว ยวาจา ในหั วข้ อ Sleep Research Presentation ณ งานประชุ ม Sleep Medicine: Integration into Clinical
Practice 2560 จัดโดย สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
- นางสาวกุ ล ดาวรรณ จั น อ่ อ น นศ. ปริ ญ ญาเอก ได้ รั บ รางวั ล ที่ 3 การน าเสนอผลงานวิ จั ย ด้ ว ยวาจา กลุ่ ม
บัณฑิตศึกษา ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นายสมโภชน์ ชุ ม จิ ต ร ได้ รั บ รางวั ล ที่ 2 Poster Presentation Hypertensive Rats ประชุ ม วิ ช าการ คณะ
แพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. 59 ได้รับรางวัลที่2 Poster Presentation Hypertensive Rats
- นางสาวสุ พ รรณิ ก าร์ ขาววิ เศษ Certificate of outstanding oral presentation งาน World congress on
clinical nutrition ค รั้ งที่ 20, ก รุ งเท พ ร ะ ว่ า งวั น ที่ 14-16 ธั น ว า ค ม 2559 “ Positive modulation effect of
encapsulated mulberry fruits extract in rat experimental model of menopausal metabolic syndrome
induced by high fat diet”
- นางสาววริ น ทร์ โอนอ่ อ น Certificate of poster presentation and scientific significance of her paper
งาน World congress on clinical nutrition ครั้งที่ 20, กรุงเทพ ระว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 Polyherbal chicken
soup enhances memory, oxidative stress and cholinergic function in animal model of menopause'

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
คณาจารย์ของภาควิชาได้ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นามาใช้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ มากมาย โดยเฉพาะการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อนามาประยุกต์ใช้สร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกาลังกายเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ เป็นต้น ผลงานของคณาจารย์ในภาควิชาได้รบั การเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายเช่น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนหรือผู้สนใจโดยตรง รวมทั้งการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ภาควิชามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและการศึกษาที่เข้มแข็งกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยภาควิชายั งเน้น การบริการสร้างความเข้ม แข็งให้ กับ ชุมชนโดยร่วมกับ ชุมชนในเขตอาเภอเมือ ง
ขอนแก่น ในการร่วมพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป การดาเนินงานในด้านวิชาการของ
ภาควิชานั้น บุคลากรของภาควิชาฯได้รับการยอมรับจากบุคลากรในวิชาชีพและได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการบริหาร
สมาคมระดับวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน สรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ และแพทย์แผนไทย รวมทั้งได้เป็นกรรมการ
สมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ คือ The American Physiology Society และได้ร่วมเป็นกรรมการจัดประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติ เช่น FAOPS, FAONS นอกเหนือจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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คณาจารย์ของภาควิชาได้ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นามาใช้หรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อนามาประยุกต์ใช้สร้างเสริม สุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกาลังกายเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ เป็นต้น ผลงานของคณาจารย์ในภาควิชาได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนหรือผู้สนใจโดยตรง รวมทั้งการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมู ล
จานวน 36 เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
- รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ได้ผลงานวิจัย ระดับดี ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของเคอร์คูมินและเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อ
ภาวะหลอดเลือดทางานผิดปกติและกลไกที่เกี่ยวข้องในภาวะความดันเลือดสูงจากภาวะเครียดออกซิเดชัน ” (Effects of
Curcumin and Tetrahydrocurcumin on Vascular Dysfunction and Mechanisms Involved in Oxidative StressInduced Hypertension) 2 กุมภาพันธ์ 2560 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชาติ
- รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ได้รางวัล Best poster Award ผลงานวิจัยเรื่อง “Ferulic acid ameliorates oxidative
stress, endothelial dysfunction and vascular remodeling in high-carbiohydrate and high-fat diet fed rats”
20-21 February 2017 The 9th International Congress on Nutrition & Health at Berlin, Germany นานาชาติ

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
คณาจารย์ในภาควิชาฯได้เป็นวิทยากรระดับชาติและนานาชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
- รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นวิทยากรด้านหลักการของจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง อบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณ
การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และเป็นวิทยากรด้านสรีรวิทยาทางการแพทย์เกี่ยวกับ อนุมูลอิสระและสาร
ต้านออกซิเดชันในการเกิดและป้องกันโรค และ เสริมสุขภาพ
- รศ.จินตนาภรณ์ วัฒ นธร เป็นวิทยากรด้านการแพทย์ทางเลือก การพัฒ นาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการประชุมระดับท้องถิ่นและชาติ

ภาควิชาฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒ นาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี และสุรินทร์ นอกเหนือจากนั้นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์
ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มวิจัยการออกกาลังกายและวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจาปีสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยประจาปี 2560

4. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
- การจัดงานสงกรานต์ รดน้า ขอพรผู้ใหญ่ เป็นประเพณีและวัฒนธรรม ที่ แสดงถึงความเคารพ นอบน้อมต่อ ผู้ใหญ่
หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกของผู้น้อย และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง
- การจัดให้มีประเพณีไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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5. การพัฒนาภาควิชาฯ
ภาควิชาสรีรวิทยา ได้จัดโครงการสัมมนาภาควิชาเพื่อต่อยอด ในการบริหารจัดการองค์กร ในการพัฒนางานและ
พัฒนาบุคลากรทางด้านการทางาน การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานพัฒนางานให้มีความสาเร็จ
เพิ่มต่อไปภาควิชาฯ รวมทั้งได้นาเอาเกณฑ์ TQA มาใช้ในการบริหารจัดการงานประจาของภาควิชาฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กร ในปีนี้ ภาควิชาฯ ได้ผ่านการประเมินหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
ที่ภาควิชารับผิดชอบโดยตรง และสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ที่ภาควิชาร่วมดูแลรับผิดชอบ โดยผลการประเมินหลักสูตรมี
มาตรฐานในระดับดี ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากในบัณฑิตทั้งสองหลักสูตร โดยภาควิชาฯได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2560
ภาควิชาฯได้มีร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภาคเอกชนโดยผ่านทางศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาควิชาทั้งนี้เพื่อให้มีการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและสามารถนาไปใช้ได้จริง

6. การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสัมมนาภาควิชาฯ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย ชื่อวิทยากรหทัยรัตน์
สุดา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ทันต่อยุค Thailand 4.0

7. จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
หลักสูตรที่ภาควิชาฯรับผิดชอบทั้งสรีรวิทยาทางการแพทย์และประสาทวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับมหาบัณ ฑิตและ
ดุษฏีบัณฑิตผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และหลักสูตรฯได้มีการพัฒนาปรับปรุงและผ่านการรับรองจากสภา
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร บุคลากรมีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการวิจัยและวิชาการ
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ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ภาควิชาฯ มีประชุมวิชาการ คือ วันวิชาการสูตินรีเวช (O & G Academic Day) เพื่อการเรียนการสอน สาหรับ
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า และห้องประชุมสมพร โพธินาม เป็น
ประจาทุกวันพุธ
2. จัดสัป ดาห์ วิเคราะห์ ข้อสอบของคณะกรรมการ Undergraduate และ Postgraduate เดือน กุมภาพัน ธ์ มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม
3. จัดโครงการเพิ่ มศั ก ยภาพโรงพยาบาลสมทบร่วมสอน เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ มสมพร
โพธินาม และวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
4. จัดโครงการสอนบรรยายนักศึกษาแพทย์ เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์ด้านสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา โดยอาจารย์เชี่ยวชาญอาวุโส ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
5. อาคัน ตุกะจาก University of Bergen, Norway เข้าเยี่ยมคารวะและหารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษามา
แลกเปลี่ยนแปลงที่ภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม ห้องตรวจ และ หอ
ผู้ป่วย

6. จัดทาหนังสือ ตารา เรื่อง สูตินรีเวชทันยุค : จากทฤษฎี สู่สภาพจริง ในงานวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจาปี 2560
เรื่อง “Update in OB & GYN : From theory to Reality” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560
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7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมแซมฝีเย็บของมารดาที่ฉีกขาดจากการคลอด สาหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้
ทุน และแพทย์ประจาบ้าน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อัลตราซาวด์ สาหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2560 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า
9. จัดประชุมวิชาการวันพุธภาควิชาฯ เรื่อง “Empathy ดูแลคนไข้ให้ดีด้วยหัวใจมนุษย์” วิทยากรโดย นพ.พงศกร
จินดาวัฒนะ และ คุณเกรียงไกร ฟูเกษม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จาวน 32 เรื่อง
2. จัดทาบอร์ดวิจยั เผยแพร่ผลงานวิจยั ของอาจารย์ภาควิชาฯ เป็นประจาทุกปี
3. แพทย์ใช้ทุ น แพทย์ป ระจาบ้ าน ได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ Oral Presentation ในงาน
ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559
4. คณาจารย์ภาควิชาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการคณะ
แพทยศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 หลายหัวข้อเรื่อง

5. แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน ได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ Oral Presentation ในงานประชุม
วิชาการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559
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3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
1. มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการ ครั้ งที่ 13 ประจ าปี 2560 เรื่ อ ง “Update in OB & GYN : From theory to
Reality” Pre-congress ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิก อาคารเรียนรวม ชั้น 3

2. มีการจัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจาปี 2560 เรื่อง “Update in OB & GYN : From theory to
Reality” ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
3. มีการจัดนิทรรศการสัปดาห์ป้องกันการคลอดก่อนกาหนด ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560
ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์

4. จัดงานวันแม่แห่งชาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ
บริเวณร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์

4. การอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จัดงานไหว้ครู “สูตินรีเวช” ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม
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2.

จัดงานสงกรานต์ภาควิชาฯ ประจาปี 2560 เพื่อรดน้าขอพรอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ
บริเวณหน้าภาควิชาฯ

5. การพัฒนาภาควิชา
1.

มีการจัดสัมมนาภาควิชาฯ (นอกสถานที่) ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 ระหว่ างวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม
อาคารพุทธศิลป์ สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.

จัดประชุมสัมมนา แพทยศาสตรศึกษา “สารพันปั ญ หาเกี่ยวกับ การประเมินผล” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม วิทยากรโดย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค

3. เปิดรับสมัคร ตาแหน่ง แพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 –20 ตุลาคม 2560 จานวน 3
อัตรา และสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
4. เปิดรับสมัคร ตาแหน่ง แพทย์ใช้ทุน ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม จานวน
5 อัตรา และสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2560

6. การพัฒนาบุคลากร
1. จัดทาป้ายแสดงความยินดีวันเกิดของบุคลากรในภาควิชาฯ เป็นประจาทุกเดือน
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2. มอบเกียรติบัตร และรางวัลแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้านดีเด่นทุกชั้นปี และรางวัลผลงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุน
แพทย์ประจาบ้านดีเด่น ของภาควิชาฯ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

3. มอบค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) สาหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2560

7. จุดแข็งของภาควิชา
MAN
1. มีอดีตหัวหน้าภาควิชาเป็นที่ปรึกษา เป็น “เสาหลัก” ให้ภาควิชา ทาให้ภาควิชามีความเข้มแข็ง
2. อาจารย์มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น (ชุมชน)
3. จานวนอาจารย์อาวุโสระดับกลางมีมาก มีโอกาสพัฒนาได้ยาวไกล
4. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น เข้าใจปัญหาสุขภาพชุมชน
5. อาจารย์มีความรู้ดา้ นวิจัย และงานวิจัยมาก พัฒนางานวิจัยได้มากทั้งระดับภูมภิ าคและนานาชาติ
6. อาจารย์มีความตั้งใจในการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด
7. อาจารย์มีความตั้งใจในการบริการ
8. อาจารย์มีความคิดหลากหลาย
MATERIAL
1. มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
2. สถานที่ตั้งภาควิชาฯ สะดวก เหมาะสม
MONEY
1. มีทุนวิจัยของคณะ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเพียงพอ
2. มีทุนสนับสนุนการเสนอผลงานและการศึกษาต่อ
MANAGEMENT
1. มีการประชุมภาควิชาสม่าเสมอ มีความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน
2. มีเครือข่ายร่วมมือที่ดีกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ
3. มีการพัฒนาการประกันคุณภาพทั้งการเรียนการสอน การบริการ และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
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ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนทัง้ ระดับปริญญาตรี (แพทยศาสตร์บัณฑิต) และ
หลักสูตรหลังปริญญา ดังนี้
1. รายวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิท ยา (377 581) ในหลักสู ตรระดั บปริญ ญาตรี (แพทยศาสตร์บั ณ ฑิ ต ) สาหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่หมุนเวียนผ่านภาควิชาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ตลอดปีการศึกษา
2. รายวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาในเวชปฏิบัติ (377 681) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แพทยศาสตร์บัณฑิต)
ซึ่งเป็นวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวชปฏิบัติทางโสต
นาสิก ลาริงซ์วิทยา เป็นเวลา 2 สัปดาห์
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา สาหรับแพทย์ใช้ทุน
และแพทย์ประจาบ้านที่เข้ามาอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านฯ ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 2 ปี
4. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ซึ่งได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา เป็นเวลา 3 ปี
5. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขานาสิกวิทยา (Rhinology) เป็นเวลา 1 ปี
6. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโสตประสาทวิทยา (Neuro-otology) เป็นเวลา 1 ปี
ในการเรียนการสอนมีกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการพัฒนาสื่อการสอนแบบต่าง ๆ มีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
ในรายวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต) ในปีงบประมาณ 2560 เน้นการจัดการเรียนการ
สอนแบบ horizontal และการบูรณาการ โดยการออกหน่วยตรวจการได้ยินและความผิดปกติของหูให้กับคนงานในโรงงาน
ให้กับนักศึกษาทุกกลุ่มอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องกันมาหลายปี
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางฯ ได้มีการจัดการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ “คืนเสียงสู่โสต” ณ โรงพยาบาลอาเภอ เพื่อพัฒนาทักษะการผ่าตัดประสาทแก้วหู โดยในปี 2559 ได้ไปออกหน่วยที่
โรงพยาบาลกุมภวาปี มีการพัฒนาผู้เรียนหลากหลายด้านนอกเหนือไปจากความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น ทักษะการ
สื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ มีการส่งเสริมในมีการดูงานต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีนี้มี แพทย์ประจาบ้านไป
ศึกษา (elective) ณ Aichi ประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันมีแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากประเทศญี่ปุ่นมา
อบรมการฝึกผ่าตัดหูร่วมกับแพทย์ประจาบ้านของภาควิชา
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นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการประเมินผลและการแจ้งผลการประเมินย้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบและมีโอกาสในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง
ภาควิชามีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่
- การอบรมการผ่าตัดโพรงไซนัสและฐานกะโหลกศีรษะ “The 12th Khon Kaen FESS Course The 5th Khon
Kaen International Course In Advance Endoscopic sinus and Skull base Surgery: Hands-on
dissection in fresh frozen cadavers” โดยวิทยากรชั้นนาระดับโลก และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ในวันที่ 17-20 มกราคม 2560
- การอบรมการผ่ าตั ด หู ชั้น กลางและฐานกะโหลกศี ร ษะ Middle ear and Temporal Bone Microscopic
Surgery: International Hands-on course using FRESH CADAVERS ในวันที่24-26 มกราคม 2560
- การอบรมการผ่าตัดศีรษะและคอ Head and Neck Surgical Techniques Workshop in Fresh Cadaver
โดยความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ Utrecht Medical University, Erasmus
Medical Center และ Maastricht University ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
1. การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติและระดับชาติ
การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
ที่

ชื่อเรื่อง

1 Sensitivity and specificity
test of the Hearing
Handicap inventory for
Elderly Screening-Thai
version
2 Reliability among Thai
Speech and Language
Tests: Screening and
Standard Test
3 PARANASAL SINUS
DEPOSITION OF HIGH
VOLUME SALINE IN
POSTOPERATIVE FESS
PATIEN BY INTRANASAL
INSTILLATION IN THREE
HEAD POSITION
4 speech therapy for
patients with cleft palate
in lao pdr: lack of speech
services
5 Compensatory articulation
disorders in school age
children with speech
disorders associated with
cleft palate
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ชื่อการประชุม
ประชุมวิชาการ IFOS
Paris 2017-the
ENT World
Congress

ประเภทการ
นาเสนอ
โปสเตอร์

The 5th Child
Development and
Mental Health
International
Forum
2017 ARS Annual
Meeting

โปสเตอร์

ประชุมวิชาการเรื่อง
10th asia pacific
conference on
speech, language
and hearing
ประชุมวิชาการเรื่อง
10th asia pacific
conference on
speech, language
and hearing

Oral

โปสเตอร์

โปสเตอร์

สถานที่

ประเทศ

วันที่
นาเสนอ
22-30
มิถุนายน
2560

First author

Paris

ฝรั่งเศส

โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น
ดอนเมือง
กรุงเทพฯ
American
Rhinologic,
Chicago
Illinois

ไทย

3-ส.ค.-60 รศ.ดร.เบญจมาศ
พระธานี

สหรัฐ
อเมริกา

6-11
กันยายน
2560

รศ.สงวนศักดิ์
ธนาวิรัตนานิจ

16-20
กันยายน
2560

รศ.ดร.เบญจมาศ
พระธานี

16-20
กันยายน
2560

นส.นันทิยา อุป
นาศักดิ์

international ญี่ปุ่น
university of
health and
welfare,
narita
international ญีป่ ุ่น
university of
health and
welfare,
narita

รศ.ขวัญชนก ยิ้ม
แต้

การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
ที่

ชื่อเรื่อง

1

Preshool speech
outcomes in chidren with
cleft lip-palate

2

3

ชื่อการประชุม

การประชุมการเสริม
ศักยภาพในการดูแล
ผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่
Speech therapy for
13th International
children with cleft lip &
Congress of cleft
palate. Using a community lip<Palate and
based speech therapy
Related
model with speech
Craniofacial
assistans และ comparison Anomalies
of speech Therapy Models
for Children with CleftsL
Limited Speech Services
Fjve Year Hearing
ประชุมวิชาการ
Outcomes in Children with ประจาปี ครั้งที่ 10
Cleft Lip/Palate
สมาคมความพิการ
ปากแหว่ง เพดานโหว่
ใบหน้าและศีรษะแห่ง
ประเทศไทย

ประเภทการ
นาเสนอ
โปสเตอร์

สถานที่

ประเทศ

โรงพยาบาล
มหาราช
นครราชสีมา

ไทย

Oral

Mahabalipu
ram,
Chennai

อินเดีย

โปสเตอร์

โรงแรมท็อป
แลนด์
จังหวัด
พิษณุโลก

ไทย

วันที่
First author
นาเสนอ
28-29
รศ.ดร.เบญจมาศ
พฤศจิกายน พระธานี
2559
6-14
กุมภาพันธ์
2560

รศ.ดร.เบญจมาศ
พระธานี

1-3
ผศ.พนิดา ธนา
พฤศจิกายน วิรัตนานิจ
2560

2. ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ภาควิชาได้ มี โครงการ ENT Research Clinic และ ENT Staff Research club อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ส่ งเสริม การ
พัฒนาโครงการวิจัย ให้การสนับสนุนการดาเนินการวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์จน
สามารถเพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ดังต่อไปนี้
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
1. Chuerduangphui J, Pientong C, Patarapadungkit N, Chotiyano A, Vatanasapt P, Kongyingyoes
B, Promthet S, Swangphon P, Bumrungthai S, Pimson C, Ekalaksananan T. Amplification of
EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral
squamous cell carcinoma.Med Oncol. 2017 Sep;34(9):148.
2. Burassakarn A, Pientong C, Sunthamala N, Chuerduangphui J, Vatanasapt P, Patarapadungkit
N, Kongyingyoes B, Ekalaksananan T. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin,
p16 INK4a, p14 ARF, and MGMT in Epstein-Barr virus-associated oral squamous cell
carcinomas. Med Oncol. 2017 Jul;34(7):128.
3. Sarakarn P, Suwanrungruang K, Vatanasapt P, Wiangnon S, Promthet S, Jenwitheesuk K,
Koonmee S, Tipsunthonsak N, Chen SL, Yen AM, Chen TH. Joinpoint Analysis Trends in the
Incidence of Colorectal Cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 – 2012). Asian Pac J Cancer
Prev. 2017 Apr 1;18(4):1039-1043.
4. Swangphon P, Pientong Ch, Burassakarn A, Vatanasapt P, Kleebkaow P, Patarapadungkit N,
Treebupachatsakul T, Promthet S, Kongyingyoes B, Ekalaksananan T. Methylation Status of
P16Ink4a in Human Papillomavirus-Associated Cancer of Oral Cavity and Oropharynx in
Northeastern Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Mar 1;18(3):699-705.
5. Phusingha P, Ekalaksananan T, Vatanasapt P, Loyha K, Promthet S, Kongyingyoes B,
Patarapadungkit N, Chuerduangphui J, Pientong C. Human papillomavirus (HPV) infection in a
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case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in
northeastern Thailand.J Med Virol. 2017 Jun;89(6):1096-1101.
6. Virani, S., Bilheem, S., Chansaard, W., Chitapanarux, I., Daoprasert, K., Khuanchana, S., Leklob,
A., Pongnikorn, D., Rozek, L.S., Siriarechakul, S., Suwanrungruang, K., Tassanasunthornwong, S.,
Vatanasapt, P., Sriplung, H. National and subnational population-based incidence of cancer
in thailand: Assessing cancers with the highest burdens. (2017) Cancers, 9 (8), art. no. 250,
7. Prathanee B, Pumnum T, Seepuaham C, Jaiyong P. Five-year speech and language
outcomes in children with cleft lip-palate.J Craniomaxillofac Surg. 2016 Oct;44(10):1553-1560.
8. ภิรดี จันทร์มณฑล, สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง, พัชรีพร แซ่เซียว, เบญจมาศ พระธานี, ประสิทธิผลของการฉีด
กรดไฮยาลูโรนิก เพื่ อดันสายเสียงเข้าด้านในผ่านทางผิวหนั ง ในผู้ป่ วยสายเสียงเป็ นอัมพาตข้ างเดียว ณ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน 2560;14-22.
9. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง, พัชรีพร แซ่เซียว, เมอเดือน คามวัลย์, ภัทรา วัฒนพันธ์, สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง. การ
ฉีดโบทู ลินุ ม ทอกซิน รักษาโรคกลื นล าบากที่เกิดจากกล้ามเนื้ อ cricopharyngeus หดเกร็งมากผิ ดปกติ .
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน 2560;23-32.
10. Kraisorntongsree, N., Suetrong, S., Vatanasupt, P., Piromchai, P. Extra-laryngeal recurrent
respiratory papillomatosis: A 10-year-experience (2017) Journal of the Medical Association of
Thailand, 100 (12), pp. 1296-1302.
11. Thongrong C, Sirikannarat P, Kasemsiri P, Duangthongphon P. Comparison of
dexmedetomidine and fentanyl to prevent haemodynamic response to skull pin
application in neurosurgery: double blind randomized controlled trial. Anaesthesiol
Intensive Ther. 2017;49(4):268-273.
12. Piromchai, P., Ioannou, I., Wijewickrema, S., Kasemsiri, P., Lodge, J., Kennedy, G., O'Leary, S.
Effects of anatomical variation on trainee performance in a virtual reality temporal bone
surgery simulator. (2017) Journal of Laryngology and Otology, 131 (S1), pp. S29-S35.
13. Ioannou I, Zhou Y, Wijewickrema S, Piromchai P, Copson B, Kennedy G, O'Leary S.
Comparison of Experts and Residents Performing a Complex Procedure in a Temporal
Bone Surgery Simulator.Otol Neurotol. 2017 Jul;38(6):e85-e91.
14. Copson B, Wijewickrema S, Zhou Y, Piromchai P, Briggs R, Bailey J, Kennedy G, O'Leary S.
Supporting skill acquisition in cochlear implant surgery through virtual reality
simulation.Cochlear Implants Int. 2017 Mar;18(2):89-96.
15. Kraisorntongsree, N., Suetrong, S., Vatanasupt, P., Piromchai, P. Extra-laryngeal recurrent
respiratory papillomatosis: A 10-year-experience. (2017) Journal of the Medical Association
of Thailand, 100 (12), pp. 1296-1302.

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 โครงการ “คืนเสียงสู่โสต” เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แบบครบวงจรเพื่อบริการตรวจ รักษาทั้งด้วยยา
ผ่าตัด การฟื้นฟูการได้ยิน รวมถึงการให้สุขศึกษาด้านโรคหู ผสมผสานกับงานด้านการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์แพทย์
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ
โรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมกัน โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดออกหน่วยที่โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมายังได้จัดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังโรงพยาบาลจาปาสัก สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคหู รวมทั้งฝึกสอนการผ่าตัดหูให้กับโสต ศอ นาสิกแพทย์ของลาว ร่วมกับ
การจัดการบรรยายทางวิชากาด้านหู คอ จมูก และการฝึกอบรมการฟื้นฟูการกลืนให้กับนักกายภาพบาบัดของโรงพยาบาล
จาปาสัก และเครือข่ายด้วย

164

3.2 โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพหู คอ จมูก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบต่อเนื่องระยายาว” ที่
บ้านเหล่า อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจคัดกรองปัญหาทางหู คอ จมูกในครูและนักเรียน และให้การบาบัด
ฟื้นฟูทางการพูด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 โครงการ “ตรวจสุขภาพหูและการได้ยินในนักเรียนตาบอด” ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น
เพื่อตรวจคัดกรอง รักษา และฟื้นฟูการได้ยินเด็กตาบอดที่มีความพิการซ้าซ้อน
รูปออกหน่วยที่โพนทอง

รูปออกหน่วย สปป. ลาว จาปาสัก วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560

รูปออกหน่วยบ้านเหล่า อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2560

รูปการอบรม CRM โดยทีมวิทยากรจากการบินไทย วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
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อบรม Crew Resource Management เพื่อความปลอดภัยในงานบริการทางการแพทย์ โดยวิทยากรจากการบินไทย

รูปการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองโดยคณาจารย์ของภาควิชา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ให้ความสาคัญกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
และไหว้ครูตามประเพณี นอกจากนี้ ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของภาควิชา ได้จัดให้แพทย์ประจาบ้านได้แสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสาน และของไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศได้มีประสบการณ์ร่วม รวมทั้ งจัดให้
อาจารย์ในภาควิชาได้ฝึกหัดดนตรีพื้นเมืองเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสันทนาการในหมู่คณะ

4. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เน้นการทางานแบบร่วมมือทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร จึงเน้นการสร้างความ
ร่วมมือกันภายในภาควิชา ไม่ว่างานจะอยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยใด บุคลากรที่เหลือจะให้ความร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมจนสาเร็จ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างความร่วมมือนอกภาควิชาทั้งภายในคณะ และนอกคณะ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงทาให้เกิดผลงานเชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม
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และ ภาควิชาฯ จะเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้มโี อกาสเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของภาควิชา
เช่น การเรียนรู้ Safety management จากประสบการณ์ของการบิน โดยวิทยากรของการบินไทย ที่นาไปสู่การอบรม Crew
Resource Management หรือ Non-technical skills ให้กับบุคลากรต่าง ๆ ในภาควิชา
สิ่งสาคัญในการพัฒนาภาควิชา คือ ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่
สาคัญที่ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารภาควิชาจึงเน้นการให้คุณค่ากับอาจารย์ แพทย์ บุคลากรทุกสาขา และให้สมาชิกในองค์กร
ได้แสดงศักยภาคของตนเอง รวมทั้งให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการยอมรับ และการ
พัฒนาตนเองให้พร้อมรับ หรือนาหน้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จึงสามารถเป็นภาควิชาที่นาร่อง
การดาเนินการด้าน Electronic Medical Record จนสามารถดาเนินการผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องใช้เอกสารเวชระเบียนอีกต่อไป

5. การพัฒนาบุคลากร
ในปีที่ผ่านมามีบุคลากรในภาควิชาได้ไปศึกษาต่อ ได้แก่
1. อ.พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส ได้ศึกษาหลักสูตรระบาดวิทยาคลินิกระยะสั้น ที่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นส.ทวิต รี ภู มิ น าไปศึ กษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาโท สาขาความผิ ด ปกติ ข องการสื่อ ความหมาย ณ คณะเทคนิ ค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561
3. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒ นศัพ ท์ ได้ศึกษาต่อระดับปริญ ญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนี้ ภาควิชาได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาควิชาได้แก่ การอบรม NonTechnical Skills หรือ Crew Resource Management ที่นาทักษะด้านคามปลอดภัยในทางการบินมาประยุกต์ใช้ในทาง
การแพทย์ โดยได้ทาการอบรมให้กับอาจารย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ เกี่ยวข้องในงานบริการของภาควิชา โดย
วิทยากรจากการบินไทย

6. การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
6.1 มีการวางแผน ดาเนินการตามแผน มีการประเมินกระบวนการ และผลลัพธ์ และปรับปรุง การทางานด้านต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอ ที่เด่นชัดได้แก่ด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริ ญญาตรี และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน จน
ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาอยู่ในอันดับหนึ่งในจานวนภาควิชาคลินิก
6.2 ความร่วมมือกับต่างประเทศ
6.2.1 แลกเปลี่ยนแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้านฝึกอบรม ณ Aichi Medical University
6.2.2 แพทย์ ผู้เชี่ย วชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศมาร่วมสอนแพทย์ ใช้ทุ น เกี่ ยวกั บการผ่าตัด อยาก
ต่อเนื่องในการจัดการอบรมทเชิงปฏิบัติการทั้งด้าน Rhinology and Skull-base, Otology, และ Head and Neck Surgery
6.2.3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมแพทย์ประจาบ้านให้แพทย์ลาว และฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ
นาสิกให้โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร์อย่างต่อเนื่อง
6.2.4 ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย ระบาดวิ ท ยาโรคมะเร็ งศี ร ษะและคอ กั บ University of Michigan
School of Public Health รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการริเริ่มความร่วมมือในการวิจัย และมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากมิชิแกนมาปฏิบัติงานทาวิจัยร่วม
6.3 มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อเสริมการเรียนการสอนในส่วนที่ยังขาด ได้แก่
6.3.1 ร่วมมือกับโรงพยาบาลขอนแก่นในการส่งนักศึกษาแพทย์ปี 5 หมุนเวียนไปเรียนวิชา โสต ศอ นาสิก
วิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นผู้ป่วยที่พบบ่อยและมีความหลากหลายในชุมชน
6.3.2 ร่วมมือกับหน่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุใบหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นการส่งแพทย์ประจาบ้านหมุนเวียน
ไป ฝึกอบรมตลอดปี
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6.3.3 ร่วมมือกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการหมุน เวียนแพทย์
ประจาบ้านไปฝึกอบรม เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการผ่าตัดโรคหูคอ จมูกที่พบบ่อยในชุมชนให้มากขึ้น
6.3.4 ส่งแพทย์ประจาบ้านปี 3 เข้าร่วมการออกหน่วยผ่าตัดหูร่วมกับ มูลนิธิหูคอจมูกชนบท เพื่อฝึกการ
ผ่าตัดหูซึ่งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์พบโรคนี้น้อย
6.4 จัดให้นักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่มออกตรวจโรคหูในโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับภาควิชาเวช ศาสตร์ชุมชน เพื่อได้
เรียนรู้ปัญหาของโรคหูในโรงงานฯ
6.5 มีการจัดให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
6.5.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ endoscopic sinus surgery and skull-base surgery ต่อเนื่องทุกปี
6.5.2 จัดอบรมการพูดด้วยหลอดอาหารในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกล่องเสียต่อเนื่องทุกปี
6.5.3 จัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจโรคหูพร้อมกับผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูในโรงพยาบาล อาเภอ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
6.5.4 ริเริ่มการออกหน่วยแพทย์ไปยังเวียงจันทร์ สปป. ลาว เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของลาว
แก้ปัญหาหลักทางสุขภาพด้านหู คอ จมูกลาว
6.6 เน้นการเรียนการสอนแบบ evidence-based medicine ทั้งในระดับหลักสูตร ป.ตรี และหลักสูตรอบรม
แพทย์ประจาบ้าน
6.7 บุคลากรภายในภาควิชามีบทบาทสาคัญในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
6.7.1 รศ.นพ.ธีรพร รัตนาเอนกชัย ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ราช
วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกวิทยา
6.7.2 รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ เป็นนายกสมาคมโรคจมูกแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอาหาร
และยา, วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโรคจมูกและไซนัส และการวิจัยทางคลินิก ในระดับชาติและนานาชาติ
6.7.3 รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ เป็น รองประธานฝ่ายวิชาการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
, คณะทางานจัดการประชุมนานาชาติ 16th FERCAP International Conference, เป็นวิทยากรระดับชาติ และนานาชาติ
เกี่ยวกับ โรคของหูระบบประสาทหู (neurotology) และ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6.7.4 รศ.พญ.เบญจมาศ พระธานี เป็น รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยปากแหว่งเพดานโหว่ ความพิการแต่
กาเนิ ด ของศี ร ษะและใบหน้ า ภายใต้ โครงการตะวัน ฉาย มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น , Invited Reviewer ใน International
Journal of Language & Communication Disorders Editorial Office, ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรการฝึกและ
แก้ไขการพูดสาหรับเด็กพิการ, วิทยากรระดับชาติและนานาชาติ บรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขการพูดในผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน
โหว่
6.7.5 ผศ.นพ.ภั ท รวุ ฒิ วั ฒ นศั พ ท์ เป็ น President ของ International Association for Music and
Medicine, เป็ นวิท ยากรฝึกอบรมร่วมกั บสถาบัน มะเร็งแห่ งชาติ เพื่อ พัฒ นาทะเบีย นมะเร็งให้ก ลุ่มประเทศอาเซี ยน , เป็ น
วิทยากรระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง มะเร็งศีรษะและคอ และ ดนตรีบาบัด
6.7.6 อ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ , เป็นกรรมการสมคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยม, เป็นวิทยากร
ระดับชาติ และนานาชาติ เกี่ยวกับโรคการนอนหลับ
6.7.7 อ.พญ. ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์ เป็นกรรมการมูลนิธิหู คอ จมูกชนบท

168

ภาควิชาอายุรศาสตร์
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 รายวิชาที่ภาควิชาอายุรศาสตร์รบั ผิดชอบได้แก่
1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 379 421
2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้แก่ 379 581 และ 379 531
3. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้แก่ 379 681 และ 379 641
1.2 สถาบันที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2. โรงพยาบาลขอนแก่น
3. โรงพยาบาลอุดร
4. โรงพยาบาลมหาสารคาม
5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่
1
2
3
4
5

1.3 จานวนนักศึกษาแพทย์ที่รับผิดชอบแบ่งตามสถาบัน Block 2-4 (ปี 2559) – Block 1-2 (ปี 2560)
โรงพยาบาล
ปี 4 (คน) ปี 5 (คน) ปี 6 (คน) รวมทั้งหมด เพิ่มจากปี 2559
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
191
175
184
550
20.61
โรงพยาบาลขอนแก่น
51
51
49
151
9.42
โรงพยาบาลอุดรธานี
37
32
38
107
21.59
โรงพยาบาลมหาสารคาม
18
25
16
59
25.53
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
47
41
38
126
44.82
1.4 อัตราการสอบตก แยกตามชั้นปี
1. ปี 4 คิดเป็นร้อยละ 8.43 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 9.62 )
(รพ.ศรีนครินทร์ ร้อยละ 3.19 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 3.05 )
2. ปี 5 คิดเป็นร้อยละ 9.56 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 1.01
(รพ.ศรีนครินทร์ ร้อยละ 2.77 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 0.80 )
3. ปี 6 คิดเป็นร้อยละ 16.61 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 22.14
(รพ.ศรีนครินทร์ ร้อยละ7.69 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 12.30 )
1.5 การเรียนการสอนระดับหลังปริญญาที่ภาควิชาอายุรศาสตร์รับผิดชอบได้แก่
1. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู งสาขาอายุ ร ศาสตร์ ได้ แ ก่ รายวิ ช า 379752, 379753,
379782, 379783, 379784, 379791,379792,MD797101,MD797102, MD 797 103, MD 797
201, MD 797 202, MD 797 203 และ MD 797 204
2. การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
3. การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์อนุสาขาต่อยอดต่าง ๆ ได้แก่ โลหิตวิทยา ประสาทวิทยา
มะเร็งวิทยา โรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน โรคทางเดินอาหารและตับ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
4. วิชาเลือก (elective) ของแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
5. วิชาเลือก (elective) ของแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์จากสถาบันอื่น ๆ
6. วิชาเลือก (elective) ของแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์จากต่างประเทศ
1.6 สถาบันที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลมหาสารคาม
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1.7 จานวนแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจาบ้านที่รับผิดชอบแบ่งตามสาขาและชั้นปี
1. สาขาอายุรศาสตร์
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 โครงการปกติ จานวน 25 คน
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 โครงการปกติ จานวน 18 คน
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 โครงการปกติ จานวน 20 คน
2. สาขาประสาทวิทยา
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 จานวน 2 คน
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 จานวน 2 คน
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 จานวน 2 คน
3. สาขาประสาทโลหิตวิทยา
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 จานวน 1 คน
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 จานวน 1 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 จานวน 1 คน
4. สาขาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 จานวน 1 คน
5. สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 จานวน 3 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 จานวน 3 คน
6. สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 จานวน 4 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 จานวน 2 คน
7. สาขาโรคไต
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 จานวน 3 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 จานวน 3 คน
8. สาขาโรคข้อและรูมาติสซัม่
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 จานวน 2 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 จานวน 1 คน
9. สาขามะเร็งวิทยา
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 จานวน 1 คน
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 จานวน 1 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 จานวน 1 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 จานวน 1 คน
10. สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 จานวน 1 คน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 จานวน 1 คน
11. แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินเลือกปฏิ บัติงาน (elective) ในภาควิชาอายุรศาสตร์
จานวน 7 คน
12. แพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์จากสถาบันอื่น ๆ เลือกปฏิบัติงาน (elective) ในภาควิชา
อายุรศาสตร์ จานวน 11 คน
13. แพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเลือก
ปฏิบัติงาน (elective) ในภาควิชาอายุรศาสตร์ จานวน 10 คน
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1.8 ผลการสอบ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ ผ่านร้อยละ 100
2. การสอบผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ผ่านร้อยละ 100

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ที่
ชื่อผู้ได้รับรางวัล
1 รศ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

2
3
4
5
6

รศ.ศิรริ ัตน์ อนุตระกูลชัย
รศ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
รศ.เจริญ ชุณหกาญจน์
อ.วิชัย เส้นทอง
อ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

7 รศ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์

รางวัลที่ได้รับ / ปี
โล่ ห์ แ ละใบรั บ รองแก่ โรงพยาบาลที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard
Strok Center Certify : SSCC) และโรงพยาบาลเครือข่ายที่ ผ่าน
การรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้ งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Strok Unit)
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2560 กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยดีเด่น ประจาปี 2560 กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่ 3 ผลงานวิจัยดีเด่น ประจาปี 2560 กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2560 กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
ทุนส่งเสริมบัณฑิตประจาปี 2560 โครงการพิเศษ
Immunotherapy for advanced cholangio carcinoma
อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

วัน/เดือน/ปี
1/09/2559

2 /08/2560
2 /08/2560
2 /08/2560
2 /08/2560
ประจาปี
2560
31/08/2560

3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
กิจกรรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยโรค
ตับอย่างบูรณาการ (Fibroscan)
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพไตเนื่องในวันไตโลก
( World kidney day) "

จานวนผู้เข้าร่วม
391 คน
298 คน
145 คน
284 คน
294 คน
267 คน
294 คน
414 คน
700 คน
882 คน
60 คน
170 คน
800 คน

วันที่
9 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
20 มกราคม 2560
30 มกราคม 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
13 มีนาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
8 มิถุนายน 2560
16 กรกฎาคม 2560
18 สิงหาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
9 มีนาคม 2560

สถานที่
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดศรีษเกษ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมมอดินแดง
ห้องประชุมมิตรภาพ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ที่
โครงการ/กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
13 การประชุมวิชาการประจาปีคณะแพทยศาสตร์
158 คน
pre-congress ประจาปี 2559 เรือ่ งเรียนรู้และรู้จัก
โรคหนังแข็งสาหรับผู้ป่วยโรคหนังแข็งครั้งที่ 4"
14 ประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ครั้งที่ 13"
15 นิทรรศการวันหืดโลก
16 ชื่อโครงการ : "วันถุงลมโป่งพองโลก (COPD Day)
ครั้งที่ 14"
17 การประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18
18 โครงการประชุมวิชาการการดูแลผูป้ ่วยด้าน
โภชนาการสาหรับบุคลากรใหม่
19 การประชุมวิชาการสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอด
เลือด 5th Khon Kaen ACS Forum 2016
20 โครงการให้ความรู้ประชาชน เรื่องจิตสดใส สูภ้ ัย
เลือด
21 ประชุมวิชาการประจาปี I-San Stroke Network
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2560
22 โครงการอบรมวิชาการแนวทางปฏิบัติการใช้เครื่อง
ปอดหัวใจเทียม (Extracorporeal life support)
23 โครงการ ประชุมวิชาการประจาปี 2560 ของกลุ่ม
North East Society of Clinical Oncology
(NESCO)“NESCO 2nd: Update Cancer
Management From World Congress to Real
Life Practice”
24 ประชุมวิชาการ “The Next Frontier in Kidney
Care : Moving Toward Excellence” ประจาปี
2560
25 ประชุมวิชาการประจาปี 2560 ของหน่วยมะเร็ง
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษา
เบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
27 การดูแลโรคหืดแบบไร้รอยต่อของเครือข่าย EACC
28 ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ เรื่อง Update
and Review in Medicine 2017
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202 คน
276 คน

สถานที่
ห้องประชุม 89
พรรษา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ
1 พฤษภาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2559 คณะแพทยศาสตร์

350 คน

27-29 กันยายน 2560

คณะแพทยศาสตร์

370 คน

10 มิถุนายน 2560

คณะแพทยศาสตร์

207 คน

18 พฤศจิกายน 2559

132 คน

19 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมออคิด
โรงแรมพลูแมน
คณะแพทยศาสตร์

185 คน

2-3 กุมภาพันธ์ 2560

คณะแพทยศาสตร์

301

5-6 มกราคม 2560

322 คน

150 คน

วันที่
10 ตุลาคม 2559

ห้องบรรยาย 1-2
คณะแพทยศาสตร์
10-11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะแพทยศาสตร์

320 คน

31 สิงหาคม – 2
กันยายน 2560

โรงแรมพลูแมน
จังหวัดขอนแก่น

71 คน

6 พฤษภาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์

50 คน

19 มิถุนายน 2560

คณะแพทยศาสตร์

136 คน
800 คน

30 สิงหาคม 2560
5-7 กรกฎาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

4. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ มีพิธีรดน้าดาหัวอาจารย์ พยาบาลอาวุโสสาหรับนักศึกษาแพทย์
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อแสดงความเคารพเนื่องในวันสงกรานต์
เป็นประจาทุกปี คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ แพทย์ เจ้าหน้าที่ได้ ร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้ง
อาจารย์ยังร่วมเป็นนักกีฬาสี เช่น การแข่งขันกีฬาเทนนิส แบดมินตัน และได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขัน มีกิจกรรมทาบุญ
ตักบาตรของภาควิชาเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีต่อไป ตลอดจนร่วมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ทางคณะฯ จัดอย่างสม่าเสมอ

5. การพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้นาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ทา
ให้มี C-output สูงเป็นอันดับหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่องคือปี 2558 = 9.81 ปี 2559 = 10.49 และปี 2560 =
10.44 และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานแก่ภาควิชาอื่น ๆ
มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์
Index
จานวน 74
papers
Non index
จานวน 23
papers

6. การพัฒนาบุคลากร
สาหรับบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ที่จะมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนกาหนดให้จัดทาแผนทุก 3 ปี (เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2563)
หัวข้อการฝึกอบรม/ดูงาน/ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือได้รับอนุญาตให้ลา
ที่
สังกัด
หมายเหตุ
ปฏิบัติการวิจัย สาขาวิชา
ศึกษา/มีแผนที่จะศึกษาต่อ
ลาฝึกอบรมในประเทศ
1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝึกอบรมจิตวิทยา คณะ
นายนราชัย จุฬานนท์
พัฒนาสาขาวิชา
แพทยศาสตร์ศิรริ าช
(8 มิถุนายน 2560 – 1 สิงหาคม 2563) โรคผิวหนัง
พยาบาล
2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝึกอบรมอายุรศาสตร์ปัจฉิม นางสาวมัญชุมาส มัญจาวงษ์
พัฒนาสาขาวิชา
วัย
(10 มิถุนายน 255 –31 กรกฎาคม 2561) เวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ
3 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝึกอบรมอายุรศาสตร์ผู้ป่วย นายสิทธิชัย คาใสย์
พัฒนาสาขาเวช
นอก
(19 มิถุนายน 2559 -30 มิถุนายน 2562) ศาสตร์ผู้ป่วยนอก
4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝึกอบรม สาขาโรคติดเชื้อ นายวันทิน ศรีเบญจลักษณ์
พัฒนาสาขาโรค
(8 มิถุนายน 2560 - 8 มิถุนายน 2562) ติดเชื้อ
5 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝึกอบรมสาขาเวชบาบัด
นายวรพจน์ เดี่ยวตระกูลชัย
พัฒนาสาขาเวช
วิกฤต
(1 กรกฎาคม 2559–30 มิถุนายน 2561) บาบัดวิกฤต
6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยา นางสาวนิศา วรสูต
พัฒนาสาขา
(1 กันยายน 2560 -30 มิถุนายน 2562) ประสาทวิทยา
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ
7 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศึกษา สาขาเวชบาบัดวิกฤต อ.นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ
พัฒนาสาขาเวช
(18 กุมภาพันธ์ 2560 - 25 กุมภาพันธ์
บาบัดวิกฤต
2562)
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ที่

สังกัด

8

ภาควิชาอายุรศาสตร์

9

ภาควิชาอายุรศาสตร์

10

ภาควิชาอายุรศาสตร์

11

ภาควิชาอายุรศาสตร์

12

ภาควิชาอายุรศาสตร์

หัวข้อการฝึกอบรม/ดูงาน/
ปฏิบัติการวิจัย สาขาวิชา
ฝึกอบรม สาขาโรคติดเชื้อ

ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือได้รับอนุญาตให้ลา
ศึกษา/มีแผนที่จะศึกษาต่อ
อ.นพ.อธิบดี มีสิงห์
(4 กรกฎาคม 2560 – 9 กรกฎาคม
2561)
ศึกษา สาขามะเร็งวิทยาทาง อ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์
อายุรศาสตร์
(29 กันยายน 2560 – 1 ตุลาคม 2562)
ศึกษา สาขาวิชา Phd
อ.พญ.จิตรานนท์ จันทร์อ่อน
Doctor of Philosophy
(1 สิงหาคม 2559 – 30 กรกฎาคม
(Medicine)
2561)
ศึกษา สาขาโรคไต
อ.พญ.พรรณธิพา ต้นสวรรค์
(25 กุมภาพันธ์ 256 – 9 กุมภาพันธ์
2563)
ฝึกอบรม สาขา Interstitial อ.พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล
lung
(1 มีนาคม 2561 –29 กุมภาพันธ์ 2563)

หมายเหตุ
พัฒนาสาขาโรค
ติดเชื้อ
พัฒนาสาขา
โลหิตวิทยา
พัฒนาสาขาโรค
ไต
พัฒนาสาขาโรค
ไต
พัฒนาสาขาโรค
ระบบการหายใจ

6. จุดแข็งของภาควิชา หรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
ภาควิชาอายุรศาสตร์มีกระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
a. จัดทาการสัมมนาทีมนาทางคลินิกอายุรกรรมอย่างสม่าเสมอ 1 ครั้ง/ปี โดยกระตุ้นให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและการแสดงความคิดเห็น
b. ติดตามการทางานของแต่ละกรรมการที่ได้มอบหมายผ่านการประชุมทีมนาทางคลินิกอายุรกรรม ซึ่งจัดขึ้น
ทุก 2 เดือน และการสื่อสารผ่านกลุ่ม line
c. มุ่งเน้นย้าเรื่องการป้องกันความเสี่ยงและการระงับเหตุ โดยการรายงานหัวหน้าทีมนาทันทีเมื่อมีเหตุ จัดทา
quality case conference และ ติดตามข้อร้องเรียนของการปฏิบัติงาน ผ่านทางการประชุมในแต่ละ
หอผู้ป่วย และในการประชุมทีมนา
d. โครงการที่ดาเนินการพัฒนาต่อเนือ่ งมีดังต่อไปนี้
- โครงการดูแลผู้ป่วย severe sepsis / septic shock
- การติดตาม Stroke fast tract application
- โครงการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและการเตรียมจาหน่าย discharge planning round
- การปรับ summary discharge ให้เป็นระบบ digital
- การพัฒนาบัตรประจาตัวผู้ป่วยที่สามารถมีข้อมูลการรักษาใน QR smart card

รวมทั้งการให้บริการ Excellence center
1.
2.
3.
4.

174

ศูนย์บริการโรคไต
ศูนย์แม่ข่ายระบบทางเดินหายใจ
ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดด้วยกล้อง (มีส่วนร่วมการดาเนินงาน)
ศูนย์ตติยภูมิโรคมะเร็ง (มีส่วนร่วมการดาเนินงาน)

EACC HEALTH CARD
(Easy Asthma and COPD Clinic Health Card)
EACC Health Card เป็นความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma
and COPD Clinic network) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Health Data
Center (HDC) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ที่ทาการรักษา สามารถดูข้อมูลของผู้ป่วยได้ครอบคลุมประวัติการเจ็บป่วยและการ
รักษาพยาบาลในอดีต เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการเชื่อมข้อมูลระหว่างเครือข่าย EACC ซึ่งมี
เครือข่ายทั่วประเทศ และ ข้อมูล 43 แฟ้มสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วย
สามารถนาบัตรEACC HEALTH CARD ไปใช้ได้ทั่วประเทศ แพทย์ผู้ให้การรักษาสามารถทาการรักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้อง
ซักประวัติผู้ป่วยใหม่ ลดขั้นตอนการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
ภาพกิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์
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ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
1. ด้านบริหารจัดการที่ดี
1.1. ดาเนินการสอนวิชาออร์โธปิดิกส์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์แพทยสภา
1.2. ให้ นศพ.เรียนรู้ผ่านเกณฑ์การศึกษาในระยะที่กาหนดไม่น้อยกว่า 90
1.3. จัดให้ นักศึกษาแพทย์ มีความรู้ ทักษะเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ที่ สาคัญ โดยจาลองภาวการณ์ บ าดเจ็บจริง
ในศพครูใหญ่
1.4. จัดให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพิ่มพูนทักษะเฉพาะ ทางด้านออร์โธปิ
ดิกส์ จากร่างครูใหญ่

2. ด้านผลิตบัณฑิตที่ดี

2.1 พิธีไหว้ครู 20 กรกฎาคม 2560

3 . ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
3.1 นายแพทย์พงศธร ชัยเลิศพงษา ได้รับรางวัล Best resident paper contest in topic งานประชุมวิชาการ
ประจาปี ราชวิท ยาลั ย ออร์โธปิ ดิ ก ส์ แ ห่ งประเทศไทย ผลงานวิ จัย เรื่อ ง การวิ จัย แบบสุ่ ม และมี กลุ่ ม ควบคุ ม เปรี ยบเที ย บ
ปริมาณการสูญเสียเลือดระหว่างและหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีห้ามเลือดด้วยแรงดันลมแบบ
ปล่ อ ยลมก่ อ นหนึ่ งช่ว ง และ แบบปล่ อ ยลมก่ อ นเย็ บ ปิ ด แผล Comparison of intra- and post-operative blood loss
between intermittent early release and conventional early release tourniquet application for total knee
arthroplasty : a randomized controlled trial
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4. การบริการวิชาการแก่สังคม
ได้มีการดาเนินการจัดประชุมวิชาการและบริการแก่สังคมดังนี้
4.1 วันเท้าปุกโลก ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

4.2 CLT-Ortho 6 กันยายน 2560 ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์

5. ด้านการอนุรักษ์และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
5.1 จัดงานวันสงกรานต์ภาควิชาเป็นประจาทุกปี วันที่ 12 เมษายน 2560

5.2 จัดงานวันมุทิตาจิต วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีโฮเทล
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5.3 งานไหว้ครูใหญ่ (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) 24 พฤษภาคม 2560

6. ด้านระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
CLT-Ortho 6 กันยายน 2560 ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์

7. ผลงานเด่นของหน่วยงาน
Cadaveric workshop
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โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a. สนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์การศึกษาดูงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากภูมิภาคเอเชีย และอื่น ๆ ดังนี้
รายชื่อนักศึกษาจาก
สถาบัน
เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต่างประเทศที่มาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน
Mr. Paramate SIRIYA
The University of Western Australia Australia
January 9-20, 2017
Mr.Niti BENJADARA
Qingdao University Medical College China
January 30 - February 10, 2017
Miss Lida MACH
International University Cambodian
February 27 - March 10, 2017
Mr.Chamnan CHHEANG International University Cambodian
February 27 - March 10, 2017
Mr.Meng Ly NAM
International University Cambodian
March 13-23, 2017
Mr.Rithrina KONG
International University Cambodian
March 13-23, 2017
Miss Mai MIYAMOTO
Wakayama Medical University Japan
April 10-21, 2017
Miss Aiko MIYAMOTO
Wakayama Medical University Japan
April 10-21, 2017
Miss Hiromi NAKAMURA Mie University Japan
May 1-12, 2017
Miss Keika NAMIZAKI
Mie University Japan
May 1-12, 2017
Miss Madoka BAMBA
Mie University Japan
May 15-25, 2017
Miss Seimi WATANABE
Mie University Japan
May 15-25, 2017
Miss Maike STEGEMANN Medical University of Vienna Austria
July 17-26, 2017
Mr.Nonaka HIROFUMI
Fukuoka University Faculty of Medicine Japan Ougust 15-18, 2017
Miss Daria IAKOVLEVA
Volgograd State Medical University Russian
Ougust 18-31, 2017
Miss Sreypov I
International University Cambodian
September 4-28, 2017
Miss Malyneth THAI
International University Cambodian
September 4-28, 2017

b. สนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์การศึกษาดูงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
เปิดรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนจากภูมิภาคเอเชีย และอืน่ ๆ ดังนี้
รายชื่อบัณฑิตจาก
ที่
สถาบัน
เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต่างประเทศที่มาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน
1. Dr.Chamroeun HENG
Preah Ketomealea Hospital, Cambodia November 28 - December 22, 2016
c. กิจกรรมวิชาการสาหรับแพทย์ใช้ทุน สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00–13.00 น.
d. จัดกิจกรรมทางวิชาการสาหรับแพทย์ฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น ทุกวันอังคาร เวลา 10.00–14.00 น. และ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30–16.30 น.
e. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ในระหว่าง 5 – 8 มิถุนายน 2560 ณ โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
และในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ KATA SEA BREEZE จ.ภูเก็ต
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f.
g.
h.

ส่งแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จัดโดย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ และฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ส่งแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 ไปเข้าร่วมปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ โดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
จัด การแข่ งขัน ทางวิ ชาการส าหรั บ แพทย์ ใช้ ทุ น /แพทย์ ป ระจาบ้ าน/นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้น ปี ที่ 5 -6 “Srinagarind
Emergency Tournament ครั้งที่ 5 : SET 5TH ประจ าปี 2560” เมื่ อวัน ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้ องประชุ ม
มิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3

2. ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
2.1 ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย
2.1.1 อาจารย์แพทย์ได้รับทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 31,400.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสีร่ ้อยบาทถ้วน)
2.1.2 อาจารย์แพทย์ได้รับทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2.1.3 แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้านได้รับทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน
เงินรวมทั้งสิ้น 109,300.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
2.2 ส่งแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ดังนี้
2.2.1 เป็นตัวแทน เขต7 ในการเข้าร่วมการแข่งขัน EMS Rally 2017 และได้รับรางวัลชนะเลิศประจาฐานที่ 2
Titanic : ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง Advance Life Support : ALS
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
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3. ด้านชุมชนสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม
a. ร่วมออกหน่วยตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน
โอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

b. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “ การใช้เครื่องอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการกู้ชีพเบื้องต้น
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์

c. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน สาหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
d. โครงการ First Aid Campus;โครงการความรู้ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเข้มแข็งสู่อาเซียน โดยจัดให้กับ
นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
เป็นต้น
e. ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

f. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ICEM 2017
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g. จัดกิจกรรมวิชาการเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ประจาปี 2560

h. ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลงาน 3 สถาบัน วิ่งปันปันน้าใจ

4. การอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
a. กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่

b. เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ ประจาปี 2560

5. การพัฒนาภาควิชา
a. ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เพือ่ ติดตั้งในพื้นที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จานวน
30 เครื่อง
b. ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
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6. การพัฒนาบุคลากร
a. สนับสนุนให้บุคลากร ทั้งอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน ธุรการภาควิชา เข้าร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนา
b. สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์/แพทย์ประจาคณะ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
i.
อ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ณ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ด้วยเงินทุนส่วนตัว มีกาหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ii.
อ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด สาขาเวชบาบัดวิกฤต ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ด้วยเงินทุนส่วนตัว มีกาหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
iii.
นพ.สิวิชญ์ ฉันทะวัฒนรักษ์ เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ณ หน่วยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
iv.
อ.กรกฏ อภิรัตน์วรากุล ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะยาว จาก คณะแพทยศาสตร์ เข้ารับการ
ฝึ ก อบรม เรื่ อ ง Emergency Trauma Care ณ สถาบั น National University Hospital เมื อ งสิ งคโปร์
ประเทศ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 สิงหาคม 2560
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี
v.
อ.พญ.แพรว โคตรุ ฉิ น เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสาขาวิ ช า อายุ ศ าสตร์ โ รคหั ว ใจ เรื่ อ ง clinical study in
hypertensive emergency ณ Jichi Medical University เมือง Tochigi ประเทศ ญี่ ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 27
พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
vi.
พญ .มั ณ ฑนา ถวิ ล ไพร เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมแพทย์ เ ฉพาะทางต่ อ ยอด สาขาเวชบ าบั ด วิ ก ฤต ณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

7. การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบปี
7.1 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป.ชั้นสูงสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยได้รับคะแนนในระดับดี เท่ากับ 3.32
7.2 มีบุคลากรที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
7.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร ป.ชั้นสูงสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอาจารย์ในสังกัดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกคน
พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน – การสอนของภาควิชา
7.4 แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สามารถสอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญ ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปี พ.ศ.2560 ได้ถึง 100
7.5 สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน EMS Rally 2017 และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
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ที่ปรึกษา (คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561-2564)
รศ.ชาญชัย
พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ.ธเนศ
รังษีขจี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
รศ.อภิชาติ
จิระวุฒิพงศ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.ธรา
ธรรมโรจน์
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
รศ.ทรงศักดิ์
เกียรติชูสกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ศ.ผิวพรรณ
มาลีวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.สุพัชญ์
สีนะวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
รศ.กมลวรรณ
เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ชลธิป
พงศ์สกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผศ.ภัทรพงษ์
มกรเวส
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผศ.ชวกิจ
ภูมิบุญชู
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รศ.พิพัฒน์พงษ์
แคนลา
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ผศ.กุณฑล
วิชาจารย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นายเนาวรัตน์
สังคมคาแหง
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
สนับสนุนข้อมูล
รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชา ผู้อานวยการคลังเลือดกลาง หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะผู้จัดทา
ผศ.สุวิน
นางละมัย
นางสาวสาวิตรี

ว่องวัจนะ
ไวยโภชน์
พานสายตา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูล
นางสาวสาวิตรี

พานสายตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เผยแพร่ สิงหาคม 2561
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร 043-348360-8, 043-202000
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123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร 043-348360-8, 043-202000
http://www.md.kku.ac.th

