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คํานํา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2559 เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร ซึ่งรายงานตามภารกิจและยุทธศาสตรการบริหารของคณะ
แพทยศาสตร เนื้อหาภายในแบงเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานในดานตาง ๆ ประกอบดวย
ประวัตคิ วามเปนมา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ โครงสรางการแบงสวนราชการ คณะผูบ ริหาร คณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร หัวหนางาน และรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการบริหาร สวนที่ 2 ขอมูลผลงานเดน สวนที่ 3
ผลงานตามยุทธศาสตรการบริหาร ซึ่งมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร และสวนที่ 4 ผลงานภาควิชา
ความสําเร็จจากการทํารายงานประจําป 2559 เกิดจากความรวมมือ รวมใจ จากผูบ ริหารทุกฝาย ภาควิชา
และไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกหนวยงาน คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย

รองศาสตราจารยนายแพทยชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมาคณะแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตรจากอดีตจนถึงปจจ�บัน

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2515 นับเปนแหงที่ 5
ของประเทศไทยและเปนแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้ อยูเ ลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน กอตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนการขยายการศึกษาไปสูส ว นภูมภิ าค และเพือ่ เปนศูนยกลางในการทีจ่ ะนํา
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไปชวยพัฒนาภูมิภาคที่มีประชากรสวนใหญของประเทศ การบริการสาธารณสุขยังไม
ทั่วถึง คณะแพทยศาสตร ไดวางนโยบายที่จะสนองตอบประเด็นหลักสําคัญทางดานการแพทย การสาธารณสุขให
ถึงมือประชาชน โดยเฉพาะแพทยจะตองเปนผูที่มีความรอบรูในปญหาสาธารณสุขของประเทศและของภูมิภาค
เขาใจโครงสรางและปญหาของชุมชนโดยสวนรวม นอกเหนือไปจากการรักษาพยาบาล จะตองเปนผูเสียสละที่
สามารถไปปฏิบัติงานในชนบทไดดวยความเต็มใจ ตลอดจนเปนผูที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ
พรอม เพื่อเปนแบบอยางดานความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และสามารถรวมมือ
กันไปสูเปาหมายโดยสวนรวมได โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร โดยมุงใหมีคุณภาพไมตํ่ากวามาตรฐานสากล กับทั้งใหมีความถนัด
ประสบการณ และเจตคติที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผลิตบุคลากรในระดับที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
3. ใหการศึกษาและอบรมแพทยฝก หัด และแพทยประจําบาน เพือ่ ใหมคี วามรูค วามชํานาญในสาขาการ
แพทยเฉพาะทาง
4. ทําการวิจัยในสาขาสาธารณสุข และวิทยาศาสตรการแพทย โดยเนนหนักในดานที่จะเปนประโยชน
ตอชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ใหการบริการทางวิชาการแกสังคม ไดแก ใหการรักษาพยาบาลแกประชาชนที่มารับบริการรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทรและเผยแพรความรูทางวิชาการแกชุมชน
6. ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นในอันที่จะทํานุบํารุงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ
นอกจากจุดมุงหมายอันดับแรกคือ การผลิตแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปที่มีความรู ความสามารถที่จะออกไป
ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหนาที่อีกอยางหนึ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไปมิได ในฐานะ
โรงเรียนแพทยที่มีโรงพยาบาลเปนของตัวเองก็คือ การใหบริการแกประชาชนโดยทั่วไป และที่จําเปนตองมี
โรงพยาบาลเปนของตนเองเพื่อใชแทนหองปฏิบัติการใหกับนักศึกษาหรือแพทยฝกหัด หรือแพทยประจําบาน
ในการศึกษาอบรม จึงทําใหงานหรือกิจกรรมคณะแพทยศาสตรครอบคลุมกวางไกลออกไปมากกวาคณะวิชาอืน่ ๆ

ปณิธาน

กอตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร โดยเนนดานเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนศูนยกลางความรวมมือ
ในการคนควาวิจัยปญหาดานสุขภาพ
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ว�สัยทัศน

โรงเรียนแพทยระดับโลกที่มีคุณคาตอสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทางการแพทยและสาธารณสุข วิจัยและสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
เปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ วิชาชีพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางสังคม
ใหเขมแข็งและมีดุลยภาพ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร ใหทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถ
รักษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการรักษาพยาบาล ใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศน
และเปาหมายของคณะแพทยศาสตร
1. สรางระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ควบคูกับการมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
2. มุงผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย และแพทยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสนใจใฝรูและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบและ
มีทักษะที่จําเปนสําหรับบุคลากรทางการแพทยในศตวรรษที่ 21
3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภาคลุมนํ้าโขง และนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
4. พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทรและศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบเครือขายการใหบริการทีค่ รอบคลุมและสอดคลองกับระบบสุขภาพของประเทศ
สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สานตอการ
ตัง้ ศูนยกลางการบริการทางการแพทยของภูมภิ าค (Academic medical hub) เพือ่ รองรับการรักษาโรคทีต่ อ งการ
ความเชีย่ วชาญและเทคโนโลยีขนั้ สูง สําหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม ประเทศอนุภาคลุม นํา้ โขง
และนานาชาติ
5. มีระบบการสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยในการพัฒนา มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน
และทรัพยสินทางปญญา อยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอองคกร ทําใหมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถ
พึ่งพาตนเองได
6. สรางความรวมมือทางดานการศึกษา การวิจยั และการบริการรักษาพยาบาลกับสถาบันในตางประเทศ
เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของงานสูสากล และทําใหคณะฯ เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในสังคม
นานาชาติ
7. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ที่ดี ครอบคลุม
ทั้งเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ เสนทางความกาวหนา คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
รวมทัง้ การสรางกลไกในการรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถสูงใหคงอยูใ นคณะฯ ตลอดจนการสรางแรงจูงใจ
ที่จะดึงดูดคนดีคนเกงใหมาปฏิบัติงานในคณะฯ
8. มีการอนุรักษและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดจน
การบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล
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9. มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพือ่ มุง สูก ารเปนองคกรทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศ ตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพแหงขาติ (Thailand Quality Award-TQA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เกิดผลลัพธที่ดี
และมีมาตรฐานในระดับสากล

คานิยมขององคกร : ACT – SMART:

รับผิดชอบ โปรงใส (Accountability)
มุงเนนผูเรียน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer target)
รับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility)
การบริหารจัดการดวยขอมูลจริง (Management by fact)
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
มุงมั่นนวัตกรรมและวิจัย (Research based)
การทํางานเปนทีม (Teamwork)

สมรรถนะหลักของคณะแพทยศาสตร คือ เปนคณะแพทยศาสตร ที่มีความเชี่ยวชาญดานโรคเขตรอน
(Tropical Medicine)

9

โครงสรางการบร�หารคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คณะผูบร�หารคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกูล
คณบดีคณะแพทยศาสตร

ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
รองคณบดีฝายการคลังทรัพยสินและพัสดุ

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล

รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
รองคณบดีฝายวิชาการ

รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
และการสื่อสารองคกร

ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ
รองคณบดีฝายวิจัย

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท
รองคณบดีฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ

ศ.นพ.วีรจิตต โชติมงคล
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

รศ.นพ.สุพัชญ สีนะวัฒน
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตร
ระหวางประเทศ

รศ.พญ.วราภรณ เชื้ออินทร
รองคณบดีฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.พิพัฒนพงษ แคนลา
รองคณบดีฝายกายภาพและสภาพแวดลอม

นางสาวขวัญเรือน หาญกลา
เลขานุการคณะแพทยศาสตร
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คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร (1 ต.ค. 2558 - 14 ม.ค. 2559)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ
รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน
รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
รศ.พญ.สุพินดา คูณมี

8. ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ
9. ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท
10. ศ.นพ.วีรจิตต โชติมงคล
11. รศ.นพ.สุพัชญ สีนะวัฒน
12. รศ.พญ.วราภรณ เชื้ออินทร
13. รศ.พิพัฒนพงษ แคนลา
14. ผศ.คัชรินทร ภูนิคม
15. ผศ.พญ.วิไลวรรณ หมอทอง
16. รศ.พญ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ
17. รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน
18. ผศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี
19. ผศ.นพ.สุวิน วองวัจนะ
20. รศ.ดร.ชัยศิริ วงศคํา
21. ผศ.นพ.ธิติชัย เวียงสิมมา
22. รศ.ดร.เทวราช หลาหา
23. รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
24. ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล
25. ศ.นพ.วัลลภ เหลาไพบูลย
26. รศ.พญ.วิมลรัตน ศรีราช
27. ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ โจทยกิ่ง
28. ผศ.นพ.ปรีดา อารยาวิชานนท
29. ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
30. ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ
31. รศ.นพ.ยุทธพงศ วีระวัฒนตระกูล
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คณบดีคณะแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายการคลังทรัพยสินและพัสดุ
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและการสื่อสารองคกร
(1 ก.ค.2559-ปจจุบัน)
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา (1 ต.ค.2556-16 ก.ย.2558)
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ
รองคณบดีฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองคณบดีฝายกายภาพและสภาพแวดลอม
ผูอํานวยการคลังเลือดกลาง
หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร
หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา
หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร
หัวหนาภาควิชาปรสิตวิทยา
หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
(10 ต.ค.2555-15 ก.ค.2559 / รักษาการฯ – 9 พ.ย.2559)
หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา
หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา
หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรชุมชน
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร
หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา
หัวหนาภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
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32. รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
33. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท
34. ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
35. รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
36. ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
37. รศ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
38. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล
39. ศ.วันชัย มาลีวงษ

หัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส
หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร (15 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)
1. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
2. ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
3. รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ
4. รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
5. ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน
6. รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
7. รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
8. ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ
9. ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท
10. รศ.นพ.สุพัชญ สีนะวัฒน
11. รศ.พญ.วราภรณ เชื้ออินทร
12. รศ.พิพัฒนพงษ แคนลา
13. ศ.นพ.วีรจิตต โชติมงคล
14. ผศ.พญ.วิไลวรรณ หมอทอง
15. รศ.พญ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ
16. ผศ.นพ.สุวิน วองวัจนะ
17. รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
18. ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล
19. ศ.นพ.วัลลภ เหลาไพบูลย
20. ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
21. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท
22. ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
23. รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
24. ศ.นพ.บวรศิลป เชาวนชื่น

คณบดีคณะแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายการคลังทรัพยสินและพัสดุ
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและการสื่อสารองคกร
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ
รองคณบดีฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองคณบดีฝายกายภาพและสภาพแวดลอม
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา (ถึง 30 มิ.ย.2559)
หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา
หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา
หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร
หัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส
หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
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25. รศ.สรนิต ศิลธรรม
26. นาวสาวขวัญเรือน หาญกลา

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร

หัวหนางาน สังกัดสํานักงานคณบดี
1. นายสุพัฒน หมูบานมวง
2. นางสาววิริณ ศรีชุมพวง
3. นางละมัย ไวยโภชน
4. นายเชิดศักดิ์ เจริญศักดิ์ขจร
5. นางชูศรี ดินประภา
6. นายไชยยงค กงศรี
7. นายรักษเกียรติ กระแสร
8. นางวัลยณรัตน ศรีไสย
9. นางสาวหทัยกาญจน จันทะเสน
10. นายศักดา วราอัศวปติ
11. นายไพฑูรย ประฏิภาณวัตร
12. นางดวงสมร ชาญกวาง
13. นายวิศรุต เชิดชู
14. นายเนาวรัตน สังคมกําแหง
15. รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย
16. รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
17. ผศ.ปยธิดา คูหิรัญญรัตน
18. รศ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
19. นางวัฒนา พุทธิสวัสดิ์

หัวหนางานบริหารและธุรการ
รักษาการหัวหนางานนโยบายและแผน
(9 เม.ย.2558 – 8 มี.ค.2559)
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานนโยบายและแผน
หัวหนางานคลัง
หัวหนางานพัสดุ
หัวหนางานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการวิชาการและวิจัย
หัวหนางานประชาสัมพันธ
รักษาการหัวหนางานพัฒนาคุณภาพศึกษา
รักษาการหัวหนางานสารสนเทศ (9 ต.ค.2558-31 ส.ค.2559)
รักษาการหัวหนางานสารสนเทศ (1 – 30 ก.ย.2559)
หัวหนางานวิเทศสัมพันธ
รักษาการหัวหนางานซอมบํารุง
หัวหนางานนิติธรรม
หัวหนาสํานักงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอม (SHE)
สํานักงานบริหารจัดการองคความรู (KM)
ดูแลงานบริการวิชาการ
หัวหนาสํานักงานบริหารจัดการองคความรู (KM)
ดูแลงานการจัดการความรูและนวัตกรรม
หัวหนาสํานักงานระบาดวิทยา
หัวหนาสํานักงานกองทุนวันศรีนครินทร

หัวหนางาน สังกัดโรงพยาบาลศร�นคร�นทร
1.
2.
3.
4.

นางจันทิมา กาญจนสุรัตน
นางศิริพร มงคงถาวรชัย
นางชฎาพร สุนทรภาส
นางสาวรําพรรณ ภัทรนิตย
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หัวหนางานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร
หัวหนางานบริการพยาบาล
หัวหนางานเภสัชกรรม
หัวหนางานเวชระเบียนและสถิติ
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5. นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต
6. นางนิสารัตน พิศณุ
7. นางสาวศรีสุดา วงศประทุม
8. นางจุฑารัตน เอี่ยมทอง
9. นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล
10. นางกาญจนศรี สิงหภู
11. นางสาวธิติพร ลีลาเศรษฐ
12. ทันตแพทยยุทธเกียรติ หอวิจิตร
13. นางสาวจงกล พลตรี

หัวหนางานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร
หัวหนางานสังคมสงเคราะห
หัวหนางานโภชนาการ
หัวหนางานแมบาน
หัวหนางานจายกลาง
หัวหนางานเวชกรรมสังคม
หัวหนาสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
หัวหนางานทันตกรรม
หัวหนางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ที่มา งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

หัวหนาฝาย / หัวหนางาน สังกัดศูนยหัวใจใจสิร�กิติ์ฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางชาริยา บํารุงศิริ
นางเบญจมาศ แสนแสง
นางสาวเนาวคุณ อริยพิมพ
ผศ.นพ.ภทรพงษ มกรเวส
นางอรสา ภูพุฒ
นายวันชัย วะนะชัยศิริ

สํานักงานผูอํานวยการ

1. นายอาสาฬ แสนแสง
2. นายสุรพงษ กิ่งแกว
3. นางชุติกาญจน ศักดิ์พิศุทธิกุล
4. นางพัชนีรัตน คําหาญสุนทร
5. นางขนิษฐา ชัยวรรณคุปต
6. นางเจีรนัย สิงหัษฐิต
7. นางวรกานต จันทนุช
8. นางภัทริณี อนันตสุวรรชัย
9. นายรัตนศักดิ์ รูยืนยงค
10. นายปโยรส ธีรพงศภักดี
11. นางสาวอรุณศรี แสนเมือง

หัวหนาฝายปฏิบัติการ
หัวหนาฝายการพยาบาล
หัวหนาฝายเภสัชกรรม
หัวหนาฝายการแพทย
หัวหนาสํานักงานพัฒนาคุณภาพ
เลขานุการศูนยหัวใจสิริกิติ์ / หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ
หัวหนางานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ
หัวหนางานโภชนาการ
หัวหนางานจายกลาง
หัวหนางานคลัง
หัวหนางานพัสดุ
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนางานเวชระเบียนและสถิติ
หัวหนางานบริการและรักษาความปลอดภัย
หัวหนางานซอมบํารุง
หัวหนางานวิจัยและวิชาการ
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ฝายการพยาบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวมัณฑนา สังคมกําแหง
นางกุลธรา จงตระการสมบัติ
นางไพจิตร วงศแสน
นางวิภาณี จิตรนอก
นางเบญจมาศ แสนแสง
นางพัชรินทร เกตษา

ฝายปฏิบัติการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางจําเนียร พัฒนจักร
นางสาวจุรีรัตน กองแกว
นางอานิสรา อริยพิมพ
นายมนตรี ยาสุด
นางสาวสุพรรณี หมื่นหัส
นายมนูญ ตนัยโชติ

ฝายเภสัชกรรม
1.
2.
3.
4.

นางมณีพิมาย ไชยชุน
นางสาวธิติมา สามแกว
นางสาวชุลีกร เหลาวชิระสุวรรณ
นางสาวภัทรพร ตั้งสุจริต

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

1. นางสาวศิริญา คันธิยงค
2. นางอรอนงค อันปญญา
3. นางสาวอนินธิตา ชํานาญ

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก
หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน
หัวหนางานการพยาบาลผูปวยวิกฤต
หัวหนางานการพยาบาลผูปวยพิเศษ
หัวหนางานการพยาบาลฉุกเฉิน
หัวหนางานการพยาบาลหองผาตัด
หัวหนางานตรวจสวนหัวใจ
หัวหนางานตรวจพิเศษทางหัวใจฯ
หัวหนางานเวชศาสตรชันสูตร
หัวหนางานเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ
หัวหนางานอวัยวะเทียมและอุปกรณทางการแพทย
หัวหนางานรังสีวินิจฉัย
หัวหนางานบริการจายยา
หัวหนางานบริบาลเภสัชกรม
หัวหนางานบริหารเภสัชกิจ
หัวหนางานเภสัชสารสนเทศ
หัวหนางานอาชีวอนามัย
หัวหนางานบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหนางานปองกันและควบคุมเชื้อในโรงพยาบาล

ที่มา งานบริหารและธุรการ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

16

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

ประเด็นยุทธศาสตร สวนแผนยุทธศาสตรเพ�่อการบรรลุว�สัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพการใหบริการระดับเปนเลิศ (Go Premium)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :
1. พัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับความพึงพอใจของลูกคาใหอยูในระดับที่เปนเลิศ (Superior
Customer Satisfaction)
2. สรางผลการดําเนินการระดับเยี่ยมจากการใหบริการในทุกพันธกิจ (Excellence Outcome)
ตัวชี้วัดที่สําคัญของคณะฯ
1. คาผลกระทบตอจํานวนผลงานวิจัย (IF/paper)
2. จํานวนผลงานวิจัยตออาจารย (QS)
3. รายไดจากคารักษาพยาบาล
4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตามเกณฑ TQF (Over all student satisfaction) (QS)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คุณภาพการบริหารองคการระดับเปนเลิศ (Go Professional)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนเลิศ (Workforce Excellence)
2. พัฒนารูปแบบการบริหารองคการที่เปนเลิศ (Administration Excellence)
3. สรางคุณคาใหกับสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ (Value to Social)
ตัวชี้วัดที่สําคัญของคณะฯ
1. กําไรจากการรักษาพยาบาล
2. สวนตางรายรับรายจายคารักษาพยาบาล
3. สัดสวนงบประมาณสําหรับการซื้อยาและวัสดุ/รายไดจากการรักษาพยาบาล
4. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองคกรตามเกณฑ TQA/EdPEx
5. สัดสวนของรายไดนอกเหนือคารักษาพยาบาล : รายไดจากคารักษาพยาบาล
6. สัดสวนงบประมาณสําหรับการซื้อวัสดุ/รายไดรวม
7. ผลิตภาพรายบุคคล (Rev(million)/person)
8. จํานวนงบประมาณสําหรับกิจกรรมเพื่อชุมชน (Community investment) (QS)
9. การบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ISO 50001
10. มาตรฐาน JCI

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนโรงเรียนแพทยระดับนานาชาติ (Go International)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :
1. ขยายการบริการระดับนานาชาติ (Expand International Service)
2. เพิ่มความรวมมือกับนานาชาติ (Enhance International Collaboration)
3. สรางสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเปนนานาชาติ (International Facility & Climate)
4. ยกระดับเปนโรงเรียนแพทยระดับนานาชาติ (Better International Ranking)
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ตัวชี้วัดที่สําคัญของคณะฯ
1. จํานวนนักศึกษานานาชาติ
2. Number of International conference
3. รายไดคารักษาพยาบาลจากการประกันชีวิตเอกชน
4. จํานวน MOU: Research with QS World Top 500 (QS)
5. จํานวน Inbound student (QS)
6. จํานวน Outbound exchange student (QS)
7. จํานวนอาจารยชาวตางชาติ
8. การจัดการสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน ISO 14001

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ความเปนองคการแหงนวัตกรรม (Go Innovation)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :
1. สรางนวัตกรรมบริการ และวิจัย (New Innovative Service)
2. สรางนวัตกรรมดานหลักสูตรการศึกษา (New Innovative Education Program)
3. สรางนวัตกรรมดานการบริการรักษาพยาบาล (New Innovative Healthcare Program)
4. พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันกับองคการ (New Innovative Relationship)
ตัวชี้วัดที่สําคัญของคณะฯ
1. ผานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ WFME
2. รายไดจากงานวิจัย (grant and rev. from Spin off company)/Faculty
3. รายไดจากคารักษาพยาบาล
4. จํานวนเงินบริจาค (ศิษยเกา/บุคคลทั่วไป)
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แผนยุทธศาสตรเพ�่อรองรับงานประจําตามพันธกิจ
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : สรางระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ทําใหเกิด
คุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy workplace) ควบคูกับการมีธรรมาภิบาล
(Good governance) และมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
กลยุทธ
1. มีโครงสรางพื้นฐานและอาคารสถานที่ที่ดี
2. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
3. การเงิน งบประมาณและระบบบัญชีที่ดี
4. ระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี
มาตรการ
1. มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ที่ดี
2. ปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม และพื้นที่สีเขียว
3. มีระบบการประหยัดพลังงานที่ดี
4. จัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถ
5. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
6. การกําจัดขยะและการบําบัดของเสียที่ดี
7. ระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสม
8. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ดี
9. การรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถและการสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกง มาทํางานในคณะฯ
10. การสรางความผาสุกในสถานที่ทํางาน
11. การบริหารจัดการงบประมาณและระบบการคลังที่มีประสิทธิภาพ
12. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย
13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
14. มีระบบการสื่อสารภายในคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. อุบัติการณของการเกิดปญหาการใชงานขออาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกลดลง
2. จํานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
3. คาใชจายดานพลังงานลดลง รอยละ 10
4. มีสถานที่จอดรถที่เปนระเบียบเรียบรอย (คัน)
5. อุบัติการณโจรกรรมทรัพยสินในคณะฯ ลดลง (เรื่อง)
6. ไมเกิดเหตุการณดานอัคคีภัย (จํานวนอุบัติการณ)
7. คุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัดอยูในเกณฑมาตรฐาน (BOD : mg/dL)
8. ขอรองเรียนเกี่ยวกับขยะตกคาง
9. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรมากกวารอยละ 85
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10. แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร
11. อัตราการลาออกของบุคลากรสาขาขาดแคลนลดลง (รอยละ)
12. อัตราการบาดเจ็บของบุคลากรที่มีสาเหตุจากการทํางาน
13. มีระบบบัญชีใหม
14. มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร
15. จํานวนกระบวนงานที่ไดรับการพัฒนา (จํานวน)
16. ความสําเร็จของการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับความสําเร็จ)
17. จํานวนชองทางการสื่อสารภายใน (จํานวน)

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : มุงผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทยและแพทยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ
ได มาตรฐานสากล) มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจใฝรูและสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองตลอดชีวิต (life long learning) และมีทักษะที่จําเปนสําหรับบุคลากรทางการแพทยในศตวรรษที่ 21
(Professional graduate)
กลยุทธ
1. การจัดการการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ดี
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษาเพื่อสรางทีมวิจัยที่เขมแข็ง
3. การฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญที่ดี
มาตรการ
1. การมีหลักสูตรที่ดี
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา
3. การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. การสรางแหลงเรียนรู (Learning resources) ใหมๆ ใหกับนักศึกษา
5. การพัฒนาอาจารยใหมีความรูและทักษะดานแพทยศาสตรศึกษา
6. การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ
7. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางการวิเคราะห วิจัย ดานภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ
8. เพิ่มศักยภาพของคณาจารยบัณฑิตศึกษา
9. รับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
10. พัฒนาการฝกอบรมฯ ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดรับการรับรองจาก WFME ภายในป 2017
2. ร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ เข า สอบขั้ น ตอนที่ ส อง ต อ จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ์ เข า สอบขั้ น ตอน
ที่สอง โครงการ MDX (รอยละ)
3. ผลการประเมินของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
TQF (รอยละ)
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4. จํานวนแหลงเรียนรูที่สรางขึ้น (จํานวน)
5. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาความรูทักษะ ทางวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ
(รอยละ)
6. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา (จํานวน)
7. รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ที่ไดรับการ ตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนนักศึกษา
ที่จบ
8. รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอกที่ไดรับการ ตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนนักศึกษา
ที่จบ
9. รอยละของคณาจารยที่มีความสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดี และสามารถใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธไดสูงขึ้น
10. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด (ป 2557
ระดับ ป. โท รอยละ 44, เอก 38, ป.บัณฑิตชั้นสูง 100)
11. รอยละของจํานวนแพทยฝก อบรมทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด (ป 2557 แพทยประจํา
บาน รอยละ 93.02, แพทยตอยอด 92.85, แพทยใชทุน 97.24)

ยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัย

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Research quality & numbers)
เพื่อนําไปใชแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภาคลุมนํ้าโขง และนานาชาติ
(Value to Thai society and all mankind) รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (Commercial
application) และอุตสาหกรรม
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ ใหมีความพรอมที่จะกาวไปสูการเปนคณะ
แพทยศาสตรชั้นนําในและในระดับ Asia และระดับโลก
2. สรางและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
3. สรางความเปนเลิศดานการวิจัยโดยการสรางเครือขายเพื่อไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
4. พัฒนาระบบการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
มาตรการ
1. ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งงานบริ ห ารงานวิ จั ย ให มี ค วามพร อ มในการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย อย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดตั้งระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย
3. จัดตั้งหนวยเครื่องมือวิจัยกลางและหองปฏิบัติการวิจัยที่จําเปนและสามารถแขงขันในการขอทุน
วิจัยภายนอกกับสถาบันอื่นได
4. พัฒนากลไกการเขียนบทความทางวิชาการ การขอทุนวิจัยของนักวิจัยจากหนวยงานภายนอก
ทั้งในและตางประเทศใหมีศักยภาพสูงขึ้น
5. พัฒนาบุคลากรทุกหนวยงานใหมีความเขาใจในการพัฒนางานประจําโดยใชงานวิจัยเปนฐาน
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6.
7.
8.
9.

การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพดานการวิจัยอยางตอเนื่องและเปนระบบ
การสรางแรงจูงใจโดยการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ
สงเสริมงานวิจัยมุงเปาแบบสหสาขาวิชาตามเรื่องที่คณะฯ ตองการเปนเลิศ
เพิ่มผลงานวิจัย รวมทั้งสงเสริมการทําวิจัย ตอยอดจากงานวิจัยพื้นฐานสูคลินิกและประยุกต
สูนโยบายระดับชาติ หรือสาธารณะ
10. สรางเครือขายความรวมมือการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
11. การขับเคลื่อนคณะฯ ตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติหรือ World Class University
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ)
12. พัฒนาระบบการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนแกประชาชนในภูมภิ าค และประเทศชาติ ตามแนว
นโยบายมหาวิทยาลัยและของประเทศ
13. พัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด
1. มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สามารถชวยเพิ่มศักยภาพนักวิจัย (ระบบ)
2. มีจํานวนทุนวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําเพิ่มขึ้น (จํานวนเงิน:บาท)
3. จํานวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น (Paper/Faculty)
4. มีระบบและหนวยงานรองรับการนําผลงานวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย
5. รอยละของรายไดจากนวัตกรรมวิจัย (หลังหักตนทุน) ที่เพิ่มขึ้น
6. มีเครื่องมือวิจัยกลาง และหองปฏิบัติการวิจัยที่จําเปนตอการขอทุนจากภายนอกสถาบันครบ
7. หองปฏิบัติการวิจัย ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
8. หนวยสัตวทดลองผานมาตรฐานระดับชาติ
9. มีระบบและกลไกสนับสนุนการขอทุนจากหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ
10. รอยละของคาเฉลีย่ จํานวนหัวหนาโครงการวิจยั ตอจํานวนอาจารยทงั้ หมดทีไ่ ดรบั ทุนจากภายนอก
เพิ่มขึ้น
11. รอยละจํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากภายนอก (Out bound grant: ลานบาท)
12. บุคลากรทุกหนวยงานมีการพัฒนางานประจําโดยใชงานวิจัยเปนฐาน (จํานวน R2R)
13. รอยละของนักวิจัยหนาใหม : นักวิจัยทั้งหมด (รอยละ)
14. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการเชิดชูเกียรติหรือสรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ (จํานวน)
15. คณะฯ ไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอกถึงความเปนเลิศ ความเชี่ยวชาญไมนอยกวา 2 สาขา
(จํานวนสาขาที่ไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอก)
16. จํานวนผลงานวิจัยตอยอดจากงานวิจัยพื้นฐานสูคลินิกและการนําไปใชประโยชน / สิทธิบัตร /
อนุสิทธิบัตร (จํานวน)
17. จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น [จํานวน MOU: Research
with QS World Top 500 (QS)]
18. ลําดับโลกและเอเชียของ QS University ranking สูงขึ้น (QS Asian ranking)
19. คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการจัดอยูในมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ หรือ
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World class university ตามเกณฑของ สกอ. (EdPEx score)
20. จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรและนําไปใชประโยชน
21. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิทธิบัตรที่นําไปสูเชิงพาณิชยมีมากขึ้นทุกป (จํานวน)
22. จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรนําไปใชประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริการรักษาพยาบาลที่ดี

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทรและ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (International healthcare standard) มีระบบเครือขาย
การใหบริการที่ครอบคลุมและสอดคลองกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic service & network) สามารถ
รองรับการผลิตบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (All medical
curriculum integration) การตั้งศูนยกลางการบริการทางการแพทยของภูมิภาค (Academic medical hub)
เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ตองการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง (Super tertiary care) สําหรับประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมประเทศอนุภาคลุมนํ้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and
all mankind)
กลยุทธ
1. การสรางระบบบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. การพัฒนาสูก ารเปนศูนยกลางการบริการทางการแพทยของภูมภิ าค (Academic medical hub)
3. การเปนศูนยบริการรักษาพยาบาลและการฝกอบรมในระดับนานาชาติ
มาตรการ
1. การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองสถานพยาบาล (สรพ.) และ JCI
2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการใหบริการ
3. การสรางเครือขายการดูแลผูปวย
4. การจัดตั้งศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (Centers of excellence)
5. การสรางระบบบริการเพื่อรองรับชาวตางชาติ
6. การเปนศูนยฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยจากตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การไดการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)
2. การลดจํานวนสินคาคงคลัง (สัดสวนงบประมาณสําหรับการซื้อวัสดุ/รายไดรวม)
3. จํานวนเครือขายการใหบริการ (จํานวน)
4. จํานวนศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (จํานวน)
5. รอยละผูปวยชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น (รอยละ)
6. จํานวนผูม าศึกษาดูงานจากตางประเทศ (จํานวน Inbound/Outbound exchange student (QS))
7. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมฯนานาชาติ (จํานวน)
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ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : มีระบบการสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยในการพัฒนา (Asset utilization
system) มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ (Intellectual
property management) ทําใหมีความมั่ นคงทางการเงิ นและสามารถพึ่ ง พาตนเองได (Organization
sustainability)
กลยุทธ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
2. การเปดบริการพิเศษ (บูรณาการ) สําหรับผูป ว ยทีม่ ปี ระกันชีวติ เอกชนหรือจายคารักษาพยาบาลไดเอง
3. การลดคาใชจาย
มาตรการ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดกลุมผูปวยนอก
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดกลุมผูปวยใน
3. การเปดพื้นที่บริการเพื่อรองรับผูปวยประกันชีวิตเอกชนหรือจายคารักษาพยาบาลไดเอง
4. การบริหารจัดการคลังพัสดุ วัสดุการแพทย ยาและเวชภัณฑที่มีประสิทธิภาพ
5. การลดคาใชจายในการจัดซื้อพัสดุ วัสดุการแพทย ยาและเวชภัณฑ
ตัวชี้วัด
1. รายไดจากบริการผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 10
2. รายไดจากการบริการผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 10
3. มีการดําเนินการตามแผนเปดหนวยใหบริการผูปวย (จํานวนหนวยบริการที่เพิ่มขึ้น)
4. ลดอัตราการขาดยาและเวชภัณฑไมเกิน 10 รายการตอป (รายการ)
5. ลดคาใชจายดานยาและเวชภัณฑไดไมนอยกวารอยละ 5 (จํานวนงบประมาณที่ใชในการซื้อยา :
จํานวนงบประมาณทั้งหมด)

ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ: มีการอนุรักษและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ของชาติ (Culture & heritage support) ตลอดจนการบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล (Mission integration)
กลยุทธ
1. การบริหารจัดการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเขากับการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการรักษา
พยาบาล
มาตรการ
1. การมีหนวยงานรับผิดชอบจัดกิจกรรม
2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเขากับกิจกรรมของคณะฯ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพทีต่ อบสนองความตองการการพัฒนา
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ที่เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ (หมายเหตุ: เฉพาะโครงการที่ใช
รายไดของคณะฯ)
2. จํานวนกิจกรรมการบูรณาการฯ ในรอบป (จํานวน)

ยุทธศาสตรที่ 7 ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพือ่ มุง สูก ารเปนองคกรทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศ (Quality assurance) ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand quality award-TQA) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน (Organization competitiveness) เกิดผลลัพธที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล
(International ranking & outcome)
กลยุทธ
1. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
2. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑของสถาบันรับรองสถานพยาบาล (สรพ.)
3. การสรางกระบวนการเรียนรูภายในองคกร
มาตรการ
1. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ TQA
2. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
3. การสงเสริมการจัดการความรู (KM) ภายในคณะฯ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลลัพธที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (รอยละ)
2. การไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
3. จํานวนบทเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน (จํานวน)

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานชุมชนสัมพันธที่ดี

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อสรางความสัมพันธ การยอมรับ และการชวยเหลือเกื้อกูลกับหนวยงาน
ภายนอก (Corporate social responsibility & community trust)
กลยุทธ
1. การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2. ความรับผิดชอบตอสังคม
มาตรการ
1. การมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก
2. การสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เปาหมายรอบมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเครือขายความรวมมือฯ (จํานวน)
2. จํานวนชุมชนที่เขมแข็งและพึ่งตนเองได (จํานวน)
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ผลงานเดน
โครงการแกปญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ�่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม มหาว�ทยาลัยขอนแกนป 2559
ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบประกอบดวย
หัวหนาโครงการ

แกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Cholan giocarcinoma Screening and Care Program, CASCAP)

รศ.นพ. ณรงค ขันตีแกว
ภาควิชาศัลยศาสตรและศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โทรศัพท/โทรสาร 043-348393 โทรศัพทมือถือ: 0819650464
E-mail: nkhuntikeo@gmail.com
ทีมผูรวมงาน ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล
รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํารพ
ศ.นพ.วัลลภ เหลาไพบูลย
ศ.ดร. พวงรัตน ยงวณิชย
ศ.ดร.ไพบูลย สิทธิถาวร
รศ.ดร. วัชรินทร ลอยลม
รศ.ดร. นิษณา นามวาท
รศ.ดร. ธิดารัตน บุญมาศ
หนวยงานสนับสนุนหรือรวมงานในพื้นที่
1. รพ.ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. กระทรวงสาธารณสุข
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
7. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวม 27 จังหวัด
8. รพศ. อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
9. รพศ.ขอนแกน จังหวัดขอนแกน
10. รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
11. รพศ.สรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
12. รพ.มะเร็งอุดรธานี
13. รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
14. รพ.บุรีรัมย
15. รพ.สกลนคร
16. รพ.สุรินทร
17. รพ.มหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

26

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

ความสําคัญ และที่มาของปญหา
มะเร็งทอนํ้าดี (Cholangiocarcinoma) อันเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini)
เปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย เปนสาเหตุของการเสียชีวิตทั่วประเทศปละกวา 20,000 คน
โดยเกินกวาครึง่ เปนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ พบอุบตั กิ ารณเกิดโรคทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ผูป ว ยสวนใหญ
เปนหัวหนาครอบครัว ชวงอายุ 40-60 ป เสียชีวิตหลังจากที่รูวาปวยเปนมะเร็งทอนํ้าดีภายใน 1-2 ป สวนใหญเปน
ชาวบานที่ยากจน และอยูหางไกลจากศูนยการแพทยที่มีผูเชี่ยวชาญและทันสมัย ทําใหตองเสียคาใชจายในการ
เดินทางที่สูงมาก รวมทั้งมีคาใชจายอื่นๆ อีกมากมาย สงผลใหตองขายทรัพยสิน ไรนา เพื่อนํามาเปนคาใชจาย
ในการรักษา บางคนถึงกับครอบครัวลมสลาย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มาตรการแกไขปญหานี้จะเนนเฉพาะ
การป อ งกั น การติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม ตั บ แม ส ามารถลดป ญ หาของการติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม ตั บ ลงได ร ะดั บ หนึ่ ง
แตอุบัติการณมะเร็งทอนํ้าดีก็ยังไมลดลง และมีประชากรประมาณปละ 6 ลานคน ที่ถือวาเปนกลุมเสี่ยงที่จะเปน
โรคมะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งจําเปนตองไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะแรกเริ่มดวยเครื่องอัลตราซาวด เพื่อที่จะนํา
ประชากรเหลานี้เขาสูกระบวนการรักษาไดเร็วขึ้น เสียคาใชจายไมสูงนัก และมีอัตราการรอดชีพสูงขึ้น หรือแพทย
สามารถรักษาใหหายขาดไดซงึ่ จะเปนการลดความสูญเสียทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางมหาศาล
โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอนํา้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program : CASCAP) ถูกจัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแกนครบรอบ
50 ปของการกอตัง้ ซึง่ เวียนมาครบในวันที่ 25 มกราคม 2557 โครงการนีถ้ อื เปนหนึง่ ในโครงการ 50 ปมหาวิทยาลัย
ขอนแกน อุทิศตนเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนโครงการนํารองที่จะวางแนวทางในการเฝาระวัง ตรวจ
คัดกรองกลุมเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีรวมกันอยางเปนระบบ เพื่อที่จะ
ทําใหการรักษามีประสิทธิภาพโดยหวังผลใหหายขาด (Curative treatment) หรือไดรับการรักษาแบบ
ประคับประคอง (palliative treatment) เพื่อใหคนไขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงนําไปสูการทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายระดับชาติดานสาธารณสุขของโรคมะเร็งทอนํ้าดีในอนาคต
วัตถุประสงค
1. สรางแนวทางและดําเนินการเพือ่ แกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอนํา้ ดีแบบครบวงจรตัง้ แต
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2. สรางฐานขอมูลใหญ (Big Data) เพื่อใชประสานและติดตามผลการทํางานเพื่อแกไขปญหาพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอนํ้าดีในทุกระดับและทุกมิติ
3. เพื่อผลักดันการปองกัน การเฝาระวัง การคัดกรองและการรักษาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ใหเปนนโยบายชาติและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
เปาหมายผลผลิต/
ผลลัพธสําคัญ
1. ประชากรกลุม เสีย่ งขึน้
ทะเบียนในระบบ (ราย)

ป 2557
ป 2558
ป 2559
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
15,000 88,090 25,000 120,415 35,000 469,393

ป 2560
แผน
45,000

ป 2561
แผน
60,000
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เปาหมายผลผลิต/
ผลลัพธสําคัญ
2. ประชากรกลุมเสี่ยงได
รับการตรวจคัดกรองมะ
เร็ ง ท อ นํ้ า ดี ด ว ยอั ล ตร า
ซาวด (ราย)
3. จํ านวนผู ปว ยมะเร็ง
ทอนํ้าดีที่ไดรับการรักษา
เพิ่มขึ้นตอป (ราย)
4. ประชากรกลุม เสี่ยง
ได รั บ การตรวจพยาธิ
ใบไมตับ
5. จํานวนแพทยผูเขารับ
การอบรมศัลยแพทยตับ
และทางเดินนํ้าดี
6. จํานวนแพทยผูเขารับ
การอบรมการระบายทาง
เดินนํ้าดีผานผิวหนัง
7. จํานวนแพทยผูเขารับ
การอบรมการตรวจคั ด
กรองมะเร็งทอนํ้าดีดวย
อัลตราซาวด
8.จํานวนหนวยงานที่เขา
รวมโครงการ แยกเปน
ดังนี้
- สสจ.
- สสอ.
- รพ.สต.
- รพ.ทั่วไป
- รพ.ชุมชน
- รพ.ศูนย/รพ.สป.สธ.
- รพ.นอกสาธารณสุข
- รพ.เอกชน
- หนวยงานสวนกลาง
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ป 2557
ป 2558
ป 2559
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
6,000 48,225 16,000 76,666 26,000 177,661

ป 2560
แผน
36,000

ป 2561
แผน
40,000
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-
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10
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5
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5
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2
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กิจกรรมวาระอีสานตานภัยมะเร็งทอนํ้าดีกับมูลนิธิมะเร็งทอนํ้าดีสัญจร โดยมีทีมรังสีแพทยและแพทยของ
โครงการ CASCAP ทําการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงมะเร็งทอนํ้าดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดวยเครื่องอัลตราซาวด สําหรับแพทยทั่วไป
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การบร�หารจัดการที่ดี
งบประมาณในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร ไดรับ
จัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการและดําเนินงานเพื่อให
บรรลุตามเปาหมาย จากแหลงงบประมาณ 2 แหลง จํานวน
ทั้งสิ้น 5,450,155,854 บาท จําแนกเปน งบประมาณเงินรายได
จํานวน 3,784,755,003 บาท (รอยละ 69.44) และงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 1,665,400,751 บาท (รอยละ 30.56)
ในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามแหลง
งบประมาณและจําแนกตามรายจาย ดังรายละเอียดตอไปนี้

งบประมาณแผนดิน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จายจริงจํานวน 1,665,400,751 บาท จําแนกเปน
งบบุคลากร จํานวน 956,805,000 บาท (รอยละ 57.45) งบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,609,141 บาท
(รอยละ 1.78) งบลงทุน จํานวน 287,310,159 บาท (รอยละ 17.25) และงบดําเนินงาน จํานวน 391,676,451
บาท (รอยละ 3.76)
งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จายจริง จํานวน 3,784,755,003 บาท จําแนกเปน
งบดําเนินงาน จํานวน 2,593,647,426 บาท (รอยละ 68.53) งบลงทุน จํานวน 478,778,462 บาท (รอยละ 12.65)
งบบุคลากร จํานวน 559,999,999 บาท (รอยละ 14.80) และงบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 152,329,116 บาท
(รอยละ 4.02) รายละเอียดตามแผนภูมิที่แสดง
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งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ
พั ฒ นาหน ว ยงานตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.
2554 – 2559



ผลการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นา
หน ว ยงานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 –
2559

อัตรากําลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

อัตรากําลังของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกอัตราที่มีคนครอง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559ดังนี้
1. บุคลากรคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2559 จําแนกตามประเภทบุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะแพทยศาสตร มีบุคลากรทั้งหมด จํานวน 5,940 อัตรา จําแนกตามประเภท
บุคลากร ไดดังนี้
• ขาราชการ จํานวน 128 อัตรา
• ลูกจางชั่วคราว จํานวน 1,183 อัตรา
• ลูกจางประจํา จํานวน 110 อัตรา
• พ.มหาวิทยาลัย (แผนดิน) จํานวน 2,761 อัตรา
• พ.มหาวิทยาลัย (รายได) จํานวน 1,219 อัตรา
• พนักงานราชการ จํานวน 128 อัตรา
• ลูกจางโครงการ จํานวน 411 อัตรา
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2. บุคลากรสายผูสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559
สายผูสอน
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม


ป 2554
72
124
154
28
378

ป 2555
81
121
152
27
381

ป 2556
383
117
139
29
456

ป 2557
384
121
142
29
466

ป 2558
409
125
141
30
485

ป 2559
99
122
141
32
394

งบประมาณสําหรับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2559 คณะ
แพทยศาสตร จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดสรรทุนพัฒนา
บุคลากรคณะแพทยศาสตร จํานวน ทั้งสิ้น 20,000,000
บาท จําแนกเปน ทุนพัฒนาอาจารย สาย ก จํานวน
14,000,000 บาท(ร อ ยละ 70.00) ทุ น ฯ ชดใช เ งิ น
ผูผิดสัญญาฯ จํานวน 2,000,000 บาท (รอยละ 10.00)
ทุนพัฒนาสายสนับสนุน จํานวน 2,000,000 บาท (รอยละ
10.00) และทุนพัฒนาวิชาชีพฯ จํานวน 2,000,000 บาท
(รอยละ 10.00)

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบร�หารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินการ

ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม
ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม มีภารกิจความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญในดานการบํารุงรักษาอาคารสถาน
ที่ใหพรอมใชงานอยูเสมอ การบริหารจัดการความเสี่ยงดานกายภาพและสภาพแวดลอมตางๆ จัดการระบบอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การบริหารจัดการที่จอดรถ การจราจรและขนสง ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย และระบบการรักษาสิง่ แวดลอมภายในบริเวณคณะฯ ตลอดจนหอพักนักศึกษาแพทย บานพักและแฟลต
ทีพ่ กั ของบุคลากรของคณะฯ มีบคุ ลากรปฏิบตั ใิ นฝายรวมประมาณ 270 คน ประกอบดวย งานซอมบํารุง สํานักงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนวยอาคารและสถานที่ หนวยยานพาหนะ หนวยสวนและสนาม และ
หน ว ยรั ก ษาความปลอดภั ย โดยมี ก ารว า จ า งเอกชนบางส ว นเพื่ อ ช ว ยดู แ ลด า นการรั ก ษาความสะอาด
อาคาร สํานักงานและอาคารโรงพยาบาล และการดูแลดานความปลอดภัยในพื้นที่กวา 160 ไร
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2015) ฝายฯ ไดดําเนินโครงการ ที่เปน
ตัวชี้วัดสําคัญของคณะฯ ตามแผนยุทธศาสตร เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน (พ.ศ.2557 – 2560) จนประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดในป 2559 “การจัดการสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14001” โดยมีการจัด
ตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2015) เพื่อขอการรับรองจากหนวย
งานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสากลทีไ่ ดรับอนุญาต โดยไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกฝายเปนอยางดียิ่งใน
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การรวมกันจัดอบรมใหคาํ ปรึกษาแกบคุ ลากรรวม 19 ครัง้ เพือ่ ปลุกจิตสํานึกในการมีสว นรวมอนุรกั ษพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม ภายใตนโยบายดานสิ่งแวดลอมของคณะแพทยศาสตรตามประกาศฯ ฉบับที่ 14/2559
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ “4 ป. 2 ส.” ไดแก 4 ป. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ
กําหนดดานสิ่งแวดลอม ปกปองการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ปองกันไมใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ปรับปรุงอยาง
ตอเนือ่ ง และ 2 ส. ไดแก สนับสนุนการใชทรัพยากรทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม สงเสริมสรางจิตสํานึกดานสิง่ แวดลอม
ผลจากการรวมมือรวมใจของคณะทํางานทุกฝายตลอดจนบุคลากร นักศึกษาและผูมารับบริการ
โรงพยาบาล ศรีนครินทร ทําใหไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2015)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

การยืนยันรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011)
สืบเนื่องจากป 2558 ฝายกายภาพฯ ไดดําเนินโครงการที่เปนตัวชี้วัดสําคัญของคณะฯ ตามแผน
ยุทธศาสตร เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน (พ.ศ. 2557 – 2560) จนประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดแก การบริหาร
จัดการพลังงานใหไดมาตรฐาน ISO 50001 ซึง่ ไดรบั การตรวจประเมินเพือ่ ขอรับรองมาตรฐาน และผานการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในป 2559 ไดมีการตรวจ
ติดตามประเมินผลและจัดประชุมทบทวนระบบการจัดการพลังงานคณะแพทยศาสตร เพื่อปรับปรุงมาตรการ
อนุรักษพลังงานภายในหนวยงาน ตามขอเสนอแนะของผูตรวจประเมิน (CB) และแผนปฏิบัติการเฝาติดตาม
ตรวจวัดดานพลังงาน เพื่อรับการตรวจยืนยันรับรองมาตรฐานครั้งที่ 1 ภายใน 12 เดือนหลังไดรับการรับรอง
ซึ่งผานการตรวจประเมินยืนยันรับรองมาตรฐานคงเดิมเมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2559

การอนุรักษพลังงานที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
จากผลสําเร็จดานการอนุรักษพลังงาน ตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร ซึ่งไดกําหนดเปาหมาย
จะลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาไมนอยกวา 10% จากปที่ผานมา นับตั้งแตเริ่ม “โครงการอนุรักษพลังงาน
คณะแพทยศาสตรรวมใจเฉลิมพระเกียรติพอหลวงของแผนดิน” ดวยคําขวัญ “รักพอของแผนดิน รักศรีนครินทร
รวมประหยัดพลังงาน” เมื่อป พ.ศ.2554 ถึงป 2558 สามารถสรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟารวม 4 ป เทียบกับ
ฐานป (2554) ไดถึง 87,317,821 บาท อันเนื่องจากผลงานดานมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาในหนวยงาน
ที่เกิดจากความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายจนไดรับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 ประเภท
ทีมงานดานการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
รศ.นพ.ชาญชั ย พานทองวิ ริ ย ะกุ ล คณบดี
คณะแพทยศาสตร รับโลรางวัล THAILAND
ENERGY AWARDS 2015 ประเภททีมงานดาน
การจัดการพลังงานอาคารควบคุม จาก พลเอกอ
นันพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ณหองแกรนดบอลลูม โรงแรมอินเตอร
คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน
2558
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ในป 2559 ฝายกายภาพฯ ดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงพลังงานและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน“โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนหมอไอนํ้า เครื่องทํานํ้าเย็น หอผึ่งเย็น ประสิทธิภาพ
สูงในอาคารควบคุมภาครัฐ” จํานวน 7,150,000 บาท โดยติดตั้งเครื่องทํานํ้าเย็นขนาด 500 ตัน แบบระบบไร
นํา้ มันหลอลืน่ (Oil Free Magnetic bearing Chiller) สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงจากเครือ่ งเดิมไดมากกวา
20% เนื่องจากเปนเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ไดมีการเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็นใหมขนาด 200 ตัน
ที่อาคารเฉลิมพระบารมีเปนระบบ VSD เพื่อการประหยัดพลังงาน
 การปรับปรุงแทนประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการกอสรางอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ ความสูง 9 ชั้น ทางดานหนา
โรงพยาบาล ศรีนครินทร พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ
สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงถูกรายลอมดวยอาคารสูงทุกดาน โดยทางดานทิศเหนือเปนอาคารหอ
ผูปวย ก,จ สูง 6 ชั้น ทางดานทิศใตเปนอาคาร 89 พรรษาสมเด็จยา สูง 4 ชั้น ขณะเดียวกันมีการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณดานหนาโรงพยาบาลศรีนครินทรใหมเปนลานกวาง มีสนามหญาพรอมปลูกตนไมประดับและไมยนื ตนรอบ
บริเวณ จึงทําใหทศั นียภาพพระบรมรูปจําลองทัง้ สองพระองคไมเดนเปนสงา ดังนัน้ ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม
จึงประสานขอความอนุเคราะหกรมศิลปากรมาดูสถานที่และออกแบบภูมิ สถาปตย เพื่อยกแทนประดิษฐาน
พระบรมรูปจําลองใหสูงขึ้นอีกประมาณ 60 เซนติเมตร โดยไมเปลี่ยนรูปแบบแทนประดิษฐานพระบรมรูปเดิม
และทําการบูรณะพระบรมรูปจําลอง ทั้งสองพระองคใหเดนเปนสงา สมพระเกียรติ โดยปฏิมากรผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อรับการเสด็จ พระราชดําเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ และทรงเปดพิพิธภัณฑสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

การฝกซอมและอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย ป 2559
งานซอมบํารุงและคณะกรรมการปองกัน ระงับอัคคีภัย ในคณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการจัดการ
ฝกซอมและอบรมใหความรูแกบุคลากรคณะฯ ในเรื่องอัคคีภัยประจําป 2559
มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 1,138 คน สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน 100%

การกอสรางปรับปรุงอาคาร
1. เปลี่ยนหลังคาอาคาร
- หอผูปวย ค
- อาคารเตรียมวิทยาศาสตรคลินิก 1,2 และหองบรรยาย 1-4
- แฟลตศูนยแพทย 4-11
- อาคารสัตวทดลอง พนโฟม/ฉนวนกันความรอน หนา OPD
2. ปรับปรุงพื้นและฝาผนังหองนํ้า
- อาคาร สว.1 ชั้น 11,12
- หอผูปวย 5ข
3. ปรับปรุงหองนํ้า
- อาคารเรียนรวม ชั้น 7
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4. ปรับปรุงชุดหัวจาย ระบบแกสทางการแพทย
- หอผูปวย 3ค 3จ และ 5ค

ระบบโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ
1. เปลี่ยนทอประปาหลัก ระหวางทางเดินกลาง
- อาคารหอผูปวย กข (ชั้น 3)
- หนาอาคารซักฟอก ถึง งานพัสดุ
2. เปลี่ยนทอประปาหลักและตูควบคุมปมสูบนํ้า
- แฟลตศูนยแพทย 5
- แฟลตศูนยแพทย 20
3. ขุ ด ลอกท อ ระบายนํ้ า เสี ย พร อ มปรั บ ปรุ ง ฝาบ อ พั ก นํ้ า เสี ย ของคณะฯ (จากโรงพยาบาล
ศรีนครินทรและแฟลตศูนยแพทย 11-14 ไป โรงสูบนพเกา)
หนวยสวนและสนามการดําเนินงาน มีขอบเขตความรับผิดชอบบริเวณภายนอกอาคาร การดูแลรักษา
ความสะอาดสภาพแวดลอม การทําความสะอาดบริเวณถนน ลานจอดรถยนตโดยรอบคณะแพทยศาสตร และ
ลานจอดรถยนตหนองแวง รวมถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัย และการดําเนินการกําจัดแมลง
ซึ่งหนวยสวนและสนามไดดําเนินงานตามแผนประจําป 2559
การดําเนินการกําจัดแมลง
การจัดการพนสารเคมีกําจัดยุงในชวงโรคซิการะบาด ระหวางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559
ไดรวมกับ สคร เขต 7 จังหวัดขอนแกน สามารถควบคุมโรคซิการะบาดไดผล 100 % บริเวณเรือนพักญาติผูปวย
และสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน

การตรวจปองปรามเหตุอาชญากรรม ตามบานพักศูนยแพทยและแฟลตศูนยแพทย 1 ต.ค. 2558
– ปจจุบัน
หนวยรักษาความปลอดภัย ไดมอบหมายหัวหนาชุดรักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติหนาที่ทุกผลัด
ทั้ง ผลัดเชา ผลัดบายและผลัดดึก ทําการตรวจตราความสงบเรียบรอยตามบานพักบุคลากรในโซนหมูบาน
ศูนยแพทย และแฟลตศูนยแพทย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเปนการปองปรามเหตุอาชญากรรม เหตุลักขโมยสิ่งของ
ตามที่พักอาศัยของบุคลากรในขณะที่บุคลากรมาปฏิบัติหนาที่และไมมีผูพักอาศัย

การปองกันนํา้ ทวมขังพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ทีม่ ผี ลกระทบตอการรักษาพยาบาล และความเสียหายครุภณ
ั ฑ
ทางการแพทยราคาแพง
ในชวงฤดูฝน ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม มีการเตรียมพรอมรับสถานการณนํ้าทวมขัง พื้นที่
โรงพยาบาลที่มีความลาดตํ่า เชน หองใตดินภาควิชารังสีวิทยา ซึ่งมีครุภัณฑทางการแพทยราคาแพง หากไดรับ
ความเสียหายจะสงผลกระทบอยางมหาศาลตอระบบการใหบริการรักษาพยาบาล ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
จึงจัดกําลังเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย องคการทหารผานศึกประจําคณะแพทยศาสตร เปนชุดเฝาระวังนํา้ ทวม
ขังเตรียมพรอมทันทีที่เกิดฝนตกหนัก จัดเตรียมถุงกระสอบทรายปดกั้นทางนํ้าไหลหลากผิวถนนจากดานอาคาร
25 ป ใหออกทางถนนมิตรภาพและขุดลอกเปดรองนํ้าดานศาลาพระราชทานปริญญาบัตรใหไหลเขาบอแกมลิง
ไดสะดวก รวดเร็ว ไมเออลนไหลผาถนนมาลงที่ดานหลังโรงพยาบาลและทะลักเขาหองใตดินภาควิชารังสีวิทยา
มีการเก็บกวาดขยะใบไมปดตะแกรงปากทอระบายนํ้าจนนํ้าไหลลงทอไมไดเปนเหตุใหนํ้าทวมขัง
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ในรอบป 2559 จึงไมเกิดเหตุการณนํ้าทวมขังพื้นที่เสี่ยงภัยจนไดรับความเสียหายที่สงผลกระทบตอการ
ใหบริการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการบริหารจัดการแตอยางใด

การกําจัดหนูสัตวพาหะเจาตัวรายทําลายทรัพยสินมหาศาล
ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม ถือเปนภารกิจสําคัญเรงดวนประการหนึ่งคือ การกําจัดหนู ที่เขาไป
กัดแทะสายไฟฟาอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย อุปกรณคอมพิวเตอร ในหองตรวจและหอผูปวยตางๆ รวมถึง
อุปกรณระบบสารสนเทศภายในอาคาร และกัดแทะวัสดุสิ่งของสํารองใชในคลังพัสดุ จนไดรับความเสียหายเปน
อยางมาก รวมทั้ง กอความเดือดรอนรําคาญเปนที่หวั่นเกรงตอการระบาดของเชื้อโรคจากสัตวพาหะดังกลาว ซึ่ง
นับเปนภัยรายแรงที่คาดไมถึง
ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม ตระหนักและใหความสําคัญตอปญหาดังกลาว และกําหนดเปาหมาย
จะลดประชากรหนูใหเปนสวนหนึง่ ในมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดลอม ISO 14001:2015 ดวย จึงจัดชุดปฏิบตั ิ
การเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย องคการทหารผานศึกประจําคณะแพทยศาสตร จัดทําอุปกรณกับดักหนูหลาย
ชนิด และหลายกรรมวิธี โดยไดรบั คําแนะนําจาก ผศ.อํานาจ ไชยชุน ผูชว ยคณบดีฝา ยกายภาพและสภาพแวดลอม
ชวยกันประดิษฐอปุ กรณกบั ดักหนูจากภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน และลงมือปฏิบตั กิ ารดักหนูในบริเวณรอบคณะฯ และใน
หนวยงานตางๆ ที่ขอรับการชวยเหลือใหกําจัดหนูเปนประจํา ในป 2559 สามารถดักจับหนูไดรวม 799 ตัว

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
ดานสนับสนุนและสงเสริมการบริการสุขภาพ: Health Care Services ไดแก

ศูนยตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร

ไดเปดใหบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกมาตั้งแตป 2549 โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝกอบรมแพทยประจําบานอาชีวเวชศาสตรและเพือ่ ใหบริการ
ในมิตกิ ารปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพแกกลุม ผูร บั บริการวัยทํางานทีค่ รอบคลุมทัง้ ผูใ ชสทิ ธประกันสังคม สิทธ
จายตรง และสิทธิ์บัตรทอง นอกจากนี้ยังเปนการบริการเชิงรุกที่สามารถบริหารจัดการรายไดดวยตนเอง เปนการ
ทํางานรวมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกและรังสีวิทยา โดยใหบริการตรวจสุขภาพแกพนักงานในสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง โดยใหบริการตรวจสุขภาพคัดกรองเพื่อคนหา
โรคในระยะเริ่มตน ตรวจสุขภาพกอนเขางาน ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เชน ตรวจการไดยิน ตรวจสมรรถภาพ
ปอด ตรวจสายตาอาชีวเวชศาสตร เปนตน ผลการดําเนินงานตรวจสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการประจํา
ป 2559 รวมทั้งสิ้น 6 สถานประกอบการ จํานวน 602 คน ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก
รอยละ 85 ระดับดีรอยละ 15

สนับสนุนดานทรัพยากรบุคคล


การจัดการความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมในการทํางานและการปองกันโรคจากการทํางาน

การประเมินสุขภาพกอนเขาทํางาน เพือ่ ความพรอมในการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร
(Replacement health assessment) โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2550 ทั้งนี้บุคลากรใหมทุกคนตองมารับ
การตรวจสุขภาพใหแลวเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน โดยการบริหารจัดการของสํานักงานอาชีวอนามัยฯ พรอมทั้งการ
รายงานผลการติดตาม และรับบริการทีค่ ลินกิ อาชีวเวชศาสตร ในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปลีย่ น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการตรวจสุขภาพบุคลากรทั้ง
เกาและใหม กอปรกับยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ทําใหบุคลากรใหม คณะแพทยศาสตรไดรับการบรรจุเขา
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ทํางานมีจํานวน 247 คน ไดรับการตรวจสุขภาพจํานวนเพียง 98 คน (รอยละ 39.2) (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม
2559)
นอกจากนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานสัมผัสสิ่งคุกคามตางๆ ในคณะแพทยศาสตร จะไดรับการจัดเขา
โปรแกรมการเฝาระวังทางสุขภาพของบุคลากรทีท่ าํ งานสัมผัสกับสิง่ คุกคามทางสุขภาพ ทางสํานักงานอาชีวอนามัยฯ
ไดทํา Health risk assessment กอนจัดโปรแกรม ทั้งนี้ความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจาก
การงาน (Periodic medical examination) โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่สําคัญ ไดแก ตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยงจากการทํางาน จําแนกตามลักษณะงาน มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางาน โดยมีการ
ประเมินความเสี่ยงในแตละพื้นที่ทํางาน และทําตามมาตรฐาน OSHA เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง ทั้งนี้นําไปสูการจัด
โปรแกรมการเฝาระวังทางการแพทย สําหรับแตละสิ่งคุกคามทางสุขภาพ สรุปออกมาไดทั้งหมด 13 โปรแกรม
ไดแก การตรวจสุขภาพบุคลากรสัมผัส Blood borne pathogen การตรวจบุคลากรที่สัมผัส Cytotoxic drugs
การตรวจบุคลากรที่สัมผัส Formaldehyde การตรวจบุคลากรที่สัมผัสเสียงดัง การตรวจบุคลากรที่สัมผัส ETO
การตรวจบุคลากรที่สัมผัส Radiation การตรวจสุขภาพบุคลากรสัมผัส สารที่ผานทางอากาศ การตรวจบุคลากร
ที่สัมผัส Mercury (inorganic) การตรวจบุคลากรที่สัมผัสตะกั่ว การตรวจบุคลากรที่สัมผัส Toluene การตรวจ
บุคลากรที่ตองใช Respirator (หนากากแนบชิดหนา) การตรวจบุคลากรที่สัมผัสถุงมือยางทางการแพทย เปนตน
โดยมีผลการตรวจสุขภาพครอบคลุมทั้งสิ้น 9 โปรแกรม 3 ปยอนหลัง มีบุคลากรไดเขารวมทั้งสิ้น
1,220 คน (รอยละ 62.4) การดําเนินงานในโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก
โปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากร ที่สัมผัสเสียงดัง ครอบคลุมรอยละ 96.8 โปรแกรมการตรวจสุขภาพ บุคลากร
ทีส่ มั ผัส Cytotoxic drugs ครอบคลุมรอยละ 81.45 และโปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากรสัมผัส Formaldehyde
ครอบคลุมรอยละ 21.6 สวนโปรแกรมผูสัมผัส ETO เชื้อวัณโรค และ สัมผัสรังสีกอไอออนนั้นไมมีความจําเปนที่จะ
ตองเฝาระวังทุกป แตจะจัดเปนการตรวจสุขภาพหลังสัมผัสสิ่งคุกคามดังกลาว โดยในโปรแกรมผูสัมผัสเชื้อวัณโรค
นอกจากการเฝาระวัง post exposure แลว โดยหลักการทางโรงพยาบาลศรีนครินทรยังตองจัดการทํา TST ใน
การตรวจกอนเขางานและจะมีการติดตามทุก 1 ปรว มดวย และในโปรแกรมการสัมผัสเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี และเชือ้
Varicella ไดมีการปองกันโดยจัดทําในรูปแบบ Immunization ตั้งแตการตรวจสุขภาพ pre-placement แลว
ในสวนโปรแกรมที่มีการตรวจแลว ไดมีการติดตามและเฝาระวังตอเนื่อง โดยในโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพผูทํางานสัมผัสกับเสียงดัง ไดมีการการปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน และมีแผนในการจัด
โครงการอนุรักษการไดยินตอไป และในโปรแกรมการสัมผัสฟอรมัลดีไฮด ไดมีการปรับปรุงระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่แลว สวนในโปรแกรมผูสัมผัสยาเคมีบําบัด ไดมีการเฝาระวังการสัมผัสโดยการตรวจ Urine cyclophosphamide เปนระยะปละ 1 ครั้งในชวงที่มีการใชยาสูงที่สุด
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญ ทัง้ นี้ สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมกับหนวย
ระบาดวิทยาโรคติดตอและหนวยควบคุมการติดเชือ้ เปนผูด าํ เนินการหลักในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญ
ไดแก การเฝาระวังโรคติดตอ ไดแก วัณโรคปอด โรคไขหวัดใหญ โรคสุกใส ในกลุมบุคลากรกลุมเสี่ยง และเฝาระวัง
โรคทีม่ สี าเหตุหรืออุบตั เิ หตุจากการทํางาน ปจจุบนั พบวา มีการรายงานอุบตั กิ ารณโรคเฝาระวังมากขึน้ เชน วัณโรค
ปอด โรคสุกใส มีการดําเนินงานทันทีหลังไดรับแจง เขาตรวจสอบ ควบคุม เฝาระวังโรคทั้งทางดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ใชแบบสอบถามคัดกรอง การตรวจภูมิคุมกัน สงตอและติดตามการรักษา ใหภูมิคุมกันในบุคลากร
ที่มีความเสี่ยง และมีการควบคุม ดําเนินการเรื่องระบบระบายอากาศในหนวยงานที่ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง
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การดูแลบุคคลากรเมื่อมีการเจ็บปวยจากการทํางาน

การรักษาโรคของบุคลากรการเยียวยาและการกลับเขาปฏิบัติงานหลังจากการลาปวย บุคลากร
คณะแพทยศาสตร จะไดรับการรักษาหากเจ็บปวยกับแพทยผูเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิด
โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน บุคลากรจะไดรับการประเมินสุขภาพและสิ่งแวดลอมในการทํางานเพื่อปรับแกไข
ใหเหมาะกับภาวะสุขภาพ และมีการรายงานอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานไปยังบุคลากรและหัวหนางาน
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้บุคลากรที่สงสัยวาจะเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน ก็สามารถรับการปรึกษาสุขภาพ
ที่คลินิกอาชีวเวชศาสตรและโรคจากการทํางาน สําหรับการเยียวยาใหบุคลากรที่ไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หรือโรคจากการทํางานนั้นสํานักงานอาชีวอนามัยฯ จะเปนผูดําเนินการหารือผูบริหารเปนรายๆ ไป

การปองกันโรคโดยการสรางเสริมภูมิคุมกัน
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค บุคลากรในคณะแพทยศาสตรทุกคนที่ไมมีภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบี

อบรมบุคลากรใหมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ใหกับ
แพทยใชทุน โรงพยาบาล ศรีนครินทร และอาจารยใหม เพื่อใหปฏิบัติงานและมีสภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่ปลอดภัยและไมเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย (กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549)

จัดระบบการปฐมพยาบาลทีถ่ กู ตองและเหมาะสมในคณะแพทยศาสตร สํานักงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมกับหนวยกูชีพ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู และงานเภสัชกรรม จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2558 ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร วัตถุประสงคเพื่อทําใหเกิดระบบการปฐมพยาบาลที่ถูกตองและเหมาะสม
ในคณะแพทยศาสตร เพื่อแตละหนวยงานในคณะแพทยศาสตรมีกระเปาปฐมพยาบาลเบื้องตนและมีบุคลากร
ที่สามารถใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนได รวมทั้งเพื่อใหผูใชกระเปาปฐมพยาบาลสามารถใชเวชภัณฑแตละชนิด
ในกระเป า ปฐมพยาบาลได อ ย า งถู ก ต อ งและปลอดภั ย ตามหลั ก การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น วิ ท ยากรโดย
อ.พญ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน และเภสัชกรปาณิสา มานะสิริสุข งานเภสัชกรรม ผูเขาอบรม
จํานวน 11 คน 11 หนวยงาน ปจจุบันคณะแพทยศาสตรมีกระเปาปฐมพยาบาลจํานวน 50 หนวยงาน ซึ่งทาง
สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะดําเนินการจัดหาใหครบทุกหนวยงาน

ดานสนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรม

เรื่อง ดุลยภาพบําบัดเพื่อการปองกันการบาดเจ็บจากการทํางาน เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม
2559 เวลา 9.00- 16.00 น. ณ หองประชุม 89 พรรษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ ใหบคุ ลากรกลุม สํานักงาน มีความเขาใจเกีย่ วกับดุลยภาพบําบัดทีถ่ กู ตอง และนําความรูไ ปใชในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม เชน ทาทางการทํางานที่ถูกตอง การออกกําลังกายเพื่อปองกันการปวดจากการทํางานถูกตอง วิทยากร
โดย ผศ.ดร ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย จากคณะเทคนิคการแพทย โดยผูเขารวมทั้งหมดจํานวน 150 คน

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วันที่ 7-8
มกราคม 2559 ไดจดั ใหมกี ารอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(คปอ.) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยากรโดย อ.สมควร อยูยืน จากบริษัท Siam safety ที่ให
เกียรติเปนวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

ดานการบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร
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การติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเปนประจําทุกเดือน เพือ่ รวมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนาการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่เปนประโยชนตอเจาหนาที่และ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร จึงใครขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เนื่องจากบุคลากรในหลายหนวยงาน
ของคณะแพทยศาสตร ปฏิบัติงานสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทางดานกายภาพ เคมี ชีวภาพ และจิตวิทยาสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งคุกคามทางสุขภาพดานสารเคมีอันตราย ซึ่งสิ่งคุกคามตางๆ เหลานี้อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
ตอสุขภาพของบุคลากรในดานการเจ็บปวย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมทั้งการสูญเสียทางออมใน
ดานอื่นๆ ไดดวย ดังนั้น หากมีการเฝาคุมทางดานสิ่งแวดลอมในการทํางานโดยการตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานรวมกับมาตรการอื่นๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะสามารถกอใหเกิดประโยชนโดยตรง
แกบุคลากรและนักศึกษา และยังสามารถลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย และอุบัติเหตุจากการทํางานลงได
ซึ่งผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
ดัชนีชี้วัดหลักและเปาหมาย

เปาหมาย

มีการประเมินความเสี่ยง หนวยงานภายในคณะแพทยศาสตร

รอยละ 80
(จาก 36 หนวยงาน)
45 หนวยงาน
12 หนวยงาน
5 หนวยงาน
4 หนวยงาน
7 หนวยงาน
3 หนวยงาน

มีการตรวจวัดความเขมแสงสวางในการทํางาน
มีการตรวจวัดระบบระบายอากาศ
มีการตรวจวัดเสียง
มีการตรวจวัดความรอน
มีการตรวจวัดฝุนในบรรยากาศการทํางาน
มีการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
(ต.ค.58-ก.ย.59)
6 หนวยงาน
(คิดเปนรอยละ 17)
24 (คิดเปนรอยละ 53)
24 (คิดเปนรอยละ 100)
3 (คิดเปนรอยละ 60)
1 (คิดเปนรอยละ 25)
1 (คิดเปนรอยละ 14)
3 (คิดเปนรอยละ 100)


จัดการรับแจงและรายงานขอมูล/ปญหาความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน

สายดวนของ
สํานักงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ 63587 และ 63362 เพื่อการใหบริการใหคําปรึกษาดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนศูนยรับเรื่องรองเรียนตางๆ ทั้งทาง
โทรศัพท วาจา หรือหนังสือลายลักษณอักษรโดยทางสํานักงานอาชีวอนามัยฯ จะเปนผูดําเนินเองในสวนของการ
ประเมินความเสี่ยงของสภาพแวดลอมในการทํางานเบื้องตนและประสานงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกคณะแพทยศาสตร เพือ่ ใหมกี ารแกไขโดยทันที ซึง่ พบวาปญหาความเสีย่ งดานสิง่ แวดลอมในการทํางาน
Near miss (เหตุการณทั่วไป) ไดรับรองเรียนจํานวน 10 เรื่อง Incident (เหตุการณที่มีแนวโนมจะเกิดอุบัติเหตุ)
จําวน 10 เรื่อง Accident (เกิดอุบัติเหตุ) จํานวน 3 เรื่อง โดยคาเปาหมายที่ตั้งไวคือไมเกิน 12 เรื่องตอป

การติดตามคุณภาพนํ้าทิ้งของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยหนวยงานภายนอก
สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสีย และนํ้าทิ้งของระบบบําบัดนํ้าเสีย
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รวม มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยทําการเก็บนํ้าเสีย จํานวน 2 จุด คือ บอพักนํ้าเสียคณะแพทยศาสตร (ขางโรง
พยาบาลทันตกรรม) และจุดนํ้าเสีย คณะแพทยศาสตรเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวม นํ้าทิ้ง จํานวน 1 จุด คือ จุดระ
บายนํ้าทิ้งออกสูภายนอกจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวม โดยไดวาจางให บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด สาขาขอนแกน เปนผูดําเนินการเก็บตัวอยาง และวิเคราะหตัวอยางนํ้าเสีย และนํ้าทิ้ง เปนประจําทุกเดือน
จํานวน 12 พารามิเตอร ไดแก 1.pH 2.BOD (Biochemical oxygen demand ) 3. Resi.Cl2 (Residual Chlorine) 4.DO (Dissolved Oxygen) 5.Total Coliform Bacteria 6.Fecal Coliform Bacteria 7.Oil and Grease
8.Settleable Solid 9. Sulﬁlde (H2S) 10.Total Dissolved Solid (TDS) 11.Tolal Kjeldahl Nitrogen (TKN)
12.Total Suspended Solids (TSS) ซึ่งพบวาคุณภาพนํ้าทิ้งสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน แตจะมีคา TSS มีคา
เกินมาตรฐาน

ตรวจควบคุมสอบการคัดแยกและทิง้ ขยะ ณ แหลงกําเนิดภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร สํานักงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการตรวจสอบการคัดแยกขยะและทิ้งขยะ ณ แหลงกําเนิดของหอผูปวยและ
หองตรวจ OPD จํานวน 57 หนวยงาน รวมทั้งภาควิชาคลินิก ภาควิชาปรีคลินิก และหองปฏิบัติการ จํานวน 36
หนวยงาน เปนประจําทุกเดือน ซึ่งพบวามีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 90

การควบคุมมลพิษ สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดสง ของสารเคมีเสือ่ มสภาพเพือ่ กําจัด
ประจําป 2559 โดยไดประสานงานกับ บริษัทสยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ เปนผูดําเนินการจัดหารวบรวม และ
ขนสงกากอุตสาหกรรม ซึง่ ไดรบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนผูก าํ จัดของเสียอันตราย โดยมีนาํ้ หนัก
รวมสุทธิ เทากับ 2 ตัน

หนวยอาคารและสถานที่ งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนวยอาคารและสถานที่ งานบริหารและธุรการ มีภาระหนาที่รับผิดชอบหลายกิจกรรม มีบุคลากรใน
สังกัดและผูที่เกี่ยวของหลายฝาย บทบาทสําคัญของหนวยอาคารและสถานที่ ไดแก การบริหารจัดการการรับจอง
หองและการดูแลหองเพื่อการเรียนการสอน การประชุม / อบรม / สัมมนา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท
เอก และสําหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตรและบุคคลภายนอกที่ขอใชหอง การกํากับติดตามระบบการ
ทําความสะอาดของพนักงานทําความสะอาดลูกจางประจํา/ลูกจางชัว่ คราว ประจําภาควิชา/หนวยงานตาง ๆ รวม
ทั้งสิ้น 23 คน พนักงานโครงการทําความสะอาดประจําพื้นที่ OPD ภาควิชา / หนวยงาน อาคาร 89 พรรษาฯ
อาคารเฉลิมพระบารมี พนักงานสวนกลางขัดเคลือบพื้นและทําความสะอาดแบบครบวงจร จํานวนทั้งสิ้น 76 คน
พนักงานจางเหมาทําความสะอาดอาคารสวนการศึกษาและบริเวณรอบนอก จํานวน 76 คน (พนักงานจางเหมา
ทําความสะอาดสวนอาคาร สว. 1-2 และอาคารตรวจรักษารอบนอก ยกเวนพื้นที่ภายในหอผูปวย จํานวน 76 คน
การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ทั้งของคณะฯ และของภาควิชา / หนวยงานตาง ๆ การทําบัตรประจําตัวบุคลากร
และระบบบัตรคียการด เพื่อเขาหองปฏิบัติการตาง ๆ ระบบการจัดการขยะทุกประเภท สําหรับขยะ รีไซเคิล ฝาย
บริหารไดใหทุกภาควิชา/หนวยงานตาง ๆ ที่สงขยะรีไซเคิล นําเขาคณะฯ 50 % และใหภาควิชา/หนวยงาน 50 %

อาคารเร�อนพักญาติ

แนวทางการปฏิบัติงานเรือนพักญาติผูปวย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร

เนื่องจากการใหบริการเรือนพักญาติผูปวยเปนที่พักอาศัยแกผูปวย และญาติผูปวย รวมถึงผูมารักษาตอ
เนื่องเปนเวลานาน และผูที่อยูตางจังหวัดไกลๆ ตองมารอตรวจในวันรุงขึ้น และผูปวยกรณีฉุกเฉินนั้น เฉลี่ยผูมาใช
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บริการตอวัน ประมาณ 300-400 คน/ วัน ซึ่งที่พักไมเพียงพอใหบริการปจจุบัน และอนาคตคาดวาจะมีผูมาใช
บริการมากขึน้ ผูบ ริหารจึงมีนโยบายสรางอาคารเรือนพักญาติหลังใหมเปนอาคาร 5 ชัน้ ซึง่ บรรจุผเู ขาพักไดมากกวา
600 คนโดยแยกประเภทผูเขาพักระดับ VIP ผูเขาพักรายไดพอปานกลาง และผูเขาพักรายไดนอยพรอมมีอาคาร
โรงทานแบบถาวร และอาคารนั่งปฏิบัติธรรมสําหรับญาติ

ผลการดําเนินการ ฝายทรัพยากรบุคคล

คณะแพทยศาสตรไดแบงแผนยุทธศาสตรการบริหารออกเปน 2 สวน คือ แผนยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับงานประจําตามพันธกิจ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดรับ
กับแผนยุทธศาสตรการบริหารคณะแพทยศาสตร ฝายทรัพยากรบุคคลจึงไดดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรที่
คณะแพทยศาสตรตั้งไว ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธที่ 2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี

มาตรการที่ 1 ระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม

: ประชุมชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝายทรัพยากรบุคคลจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
กอนเริ่มการประเมิน โดยเชิญ ผูบังคับบัญชาในระดับหัวหนาภาควิชา หัวหนางาน หัวหนาหนวย เขารวมประชุม
ซึง่ ในปงบประมาณ 2559 ไดจดั กิจกรรม จํานวน 2 ครัง้ โดยในรอบการประเมินที่ 1/2559 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน
2558 และในรอบการประเมินที่ 2 / 2559 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 หลังจากประชุมชี้แจง ฝายทรัพยากร
บุคคล จัดทําบันทึกใหทุกหนวยงาน จัดทําการประเมินในระบบ ตามกําหนดระยะเวลา และฝายทรัพยากรบุคคล
จะทําการสรุปรายงานผลการประเมินฯ เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อทราบและนําผลการประเมินฯ ไปใชในการบริหาร
งานบุคคล ในเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตอสัญญาจาง การใหออกจากราชการ การจายเงินโบนัส เปนตน


โครงการ/กิจกรรม

: จัดสรรที่พักอาศัยกลุม ข ตามสิทธิ์
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยสวัสดิการที่พักอาศัย ไดพัฒนาระบบการยื่นขอที่พักอาศัย โดยจัด
ทําโปรแกรม ในการยื่นแบบฟอรมแสดงคําขอที่พักอาศัยแบบออนไลนผานเว็บไซต http://homeunit.md.kku.
ac.th มีการประชาสัมพันธในการยืน่ คําขอทีพ่ กั อาศัย ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยเปดใหบริการ 2 งวด ในเดือน
เมษายน และ เดือนตุลาคม ในปงบประมาณนั้น ๆ ทําการตรวจสอบคุณสมบัติและสรุปรายละเอียดนําเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยใหแกบุคลากร โดยมีการจัดสรรที่พักใหแก
แพทยใชทุน จํานวน 54 ราย พยาบาล จํานวน 33 ราย ผูชวยพยาบาล จํานวน 6 ราย
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จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1034/2559) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑการจายเงินรายไดเพื่อชวยเหลือคาที่พัก สําหรับเจาหนาที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยมีสาระสําคัญ คือ ขยายเวลาเบิกเงินชวยเหลือคาที่พักออกไปอีกจากเดิม 5 ป เปน 10 ป ชวยเหลือคาเชาที่พัก
กรณียงั ไมไดรบั จัดสรรทีพ่ กั อาศัย จํานวนทัง้ สิน้ 1,120 ราย ดังนี้ ตําแหนง ผูช ว ยพยาบาล จํานวน 76 ราย ตําแหนง
พยาบาล จํานวน 658 ราย ตําแหนง แพทยใชทุน จํานวน 98 ราย ตําแหนง แพทยประจําบาน จํานวน 285 ราย
ตําแหนง อาจารยแพทย จํานวน 3 ราย
โครงการ/กิจกรรม : จัดทําสติ๊กเกอรติดรถยนตผูพักอาศัยแฟลตศูนยแพทย 10 - 14 เพื่อคัดกรอง
รถยนตผานเขา – ออก เฉพาะผูพักอาศัยเทานั้น รวมถึงมีการสงมอบพื้นที่บริเวณหมูบานศูนยแพทย 2 ใหแก
มหาวิทยาลัย โดยยายผูพักอาศัยไปพักบานพัก หรือแฟลตที่วางอยู จํานวน 11 ครอบครัว

โครงการ : สงเสริมใหบุคลากรมีรายไดเสริมภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ฝายทรัพยากรบุคคลรวมกับเครือขายจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง คณะแพทยศาสตร จัดกิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีรายไดเสริมและปฏิบัติตัวภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมจัดจําหนายสินคาของสมาชิกลุม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สมาชิกกลุม โครงการเปน
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร เริ่มจัดจําหนายตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2559 เปนตนมา รวมทั้งจัดจําหนาย
สินคาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณทางเดินขางรานสวัสดิการคณะแพทยศาสตร ทุกวันพุธ จํานวน 9 ครั้ง

2. จัด Pre - congress ในหัวขอเรื่อง “งานวิจัยดานสุขภาพจากภูมิปญญาทองถิ่น” วันจันทรที่ 5
ตุลาคม 2558 ณ หองบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากร
ผูสนใจภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษพื้นประจําถิ่นที่กําลังจะสูญหาย อีกทั้งยังเปนสมุนไพรรักษาโรคเบื้องตน
ไวใชไดในครัวเรือน
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3. จัดโครงการอบรมกับเครือขาย โรงพยาบาลอุบลรัตน หัวขอ ธนาคารตนไมในวันที่ 16 มกราคม
2559 ณ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

4. จัดโครงการอบรม “ปลูกเมลอนญี่ปุนแบบพอเพียง” วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สวนคุณเมธา บุญทองแพง บานดอนหัน ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

มาตรการที่ 2 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ดี

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกระดับใหตรงตามภารกิจและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ในแตละดาน และสงเสริมการพัฒนาผูบริหารทุกระดับเพื่อใหเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
โครงการสําคัญ

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมประจําป 2559
ฝายทรัพยากรบุคคลไดจัดใหมีการปฐมนิเทศของบุคลากร โดยแบงกลุมการอบรมออกเปน 4 กลุม คือ อาจารย
แพทย พยาบาล และสายสนับสนุนทั่วไป ตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยในวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2559 ได
จัดปฐมนิเทศใหกับบุคลากรแพทยใชทุน จํานวน 84 ราย และทันตแพทย 1 ราย ณ หองบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคาร
เตรียมวิทยาศาสตรคลินิก 2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดใหมีบรรยายเพื่อใหความรูเพื่อใหรูจัก
และสรางความคุนเคยกับบทบาทหนาที่ของคณะแพทยศาสตร กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ สวัสดิการที่ควรจะได
รวมถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน เพื่อชวยใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในระยะเริ่มแรก
ที่เขามาทํางาน
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม

ประจําป 2559
ฝายทรัพยากรบุคคล จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม” ประจําป 2559 ในวันที่ 26 - 29
เมษายน 2559 ณ โรงแรม I-Hotel อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีอาจารยใหมและอาจารยแพทยพิเศษ (สาย ข)
เขารวมอบรม จํานวน 22 ราย การจัดอบรม
ครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรผูที่มี
ความเชี่ยวชาญมาบรรยายและฝกปฏิบัติ เทคนิค
การสอนแบบตาง ๆ เชน การสอนแบบบรรยาย
และการสอนขางเตียง เปนตน ประโยชนที่ไดรับ
จะนํามาซึง่ ความรูแ ละเขาใจบทบาทของครูแพทย
ตลอดจนเป น ผู ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให อ ยู ใ น
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรูค คู ณ
ุ ธรรม
อั น ดี ส ามารถเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก ศิ ษ ย ไ ด
สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาแพทยศาสตรตอไป

โครงการอบรม เสนทางสูนักบริหารมืออาชีพ (ผูบริหารรุนใหม)
ฝายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมเสนทางสูนักบริหารมืออาชีพ (ผูบริหารรุนใหม รุนที่ 2) จัดขึ้นในวันที่
3, 4, 5, และ 8, 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอรทแอนดโฮเทล ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
มีบคุ ลากรเขารวมอบรม ไดแก ผูช ว ยคณบดี รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยและบุคลากรทีเ่ ตรียมใหเปนผูบ ริหาร
ในอนาคตจํานวน 44 ราย ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เปนการจัดแบบบรรยายและฝกปฏิบัติ ในหัวขอ การบริหารงาน
เชิงกลยุทธ (Strategic Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลงและสันติวัฒนธรรม คนหาศักยภาพผูนําของ
ตนเอง ทักษะการติดตอสื่อสารสําหรับนักบริหาร (Communication Skill for Executive) การสอนงาน ติดตาม
งาน และสะทอนผลการปฏิบัติงาน ทักษะการทํางานเปนทีมและผูนําทีม (Team Leader and Facilitator)
ประสบการณการเขียนและการทํางานคุณภาพเพื่อพัฒนางาน (TQA) เสนทางคุณภาพสูการรับรอง JCI รวมทั้ง
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประโยชนที่จะไดรับเปนการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรที่จะเปนผูบริหารรุนใหมในอนาคตใหมีความรู ความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของผูบริหาร เพื่อพัฒนาใหมีความสามารถและทักษะในการเปนผูบริหารตอไป

โครงการจัดอบรมเทคนิคการใหบริการที่ดี (Service mind)
ฝายทรัพยากรบุคคล ดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะในสวนของประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุ
วิสยั ทัศน ดานคุณภาพการบริหารองคกรระดับเปนเลิศ (Go Professional) ซึง่ มีวตั ถุประสงคเชิงกลยุทธเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหเปนเลิศ (Workforce Excellence) ไดรบั ความรวมจากคณะทํางานพัฒนา Service mind
จัดอบรม “เทคนิคการใหบริการที่ดี” (Service mind) เปนโครงการที่จัดขึ้นตอเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร ในป 2559 ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1) การเยี่ยมสํารวจและติดตามผลการบริการที่ดี (Service mind)
คณะอนุกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมจิตบริการ รวมกับ ฝายโรงพยาบาลศรีนครินทร ไดจัดกิจกรรม
การเยี่ยมสํารวจและติดตามผลการบริการที่ดี ในวันที่ 11 - 13 มกราคม 2559 ซึ่งหนวยงานที่เขาไปเยี่ยมสํารวจ
ไดแก ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ งานเวชระเบียน งานแมบาน งานบริการพยาบาลแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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แผนกการพยาบาลบริการพิเศษ สว. งานสังคมสงเคราะห แผนกการพยาบาลผูป ว ยนอกหนวย 1-5 งานโภชนาการ
แผนกการพยาบาลผูปวยนอกหนวย 6-10 เปนตน เพื่อเยี่ยมสํารวจและติดตามดานการบริการที่ดีของหนวยงาน
และนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหและเตรียมขอมูลเพื่อการพัฒนาจัดทํา Action plan
2) การจัดทํามาตรฐานดานการบริการที่ดีในหนวยงาน
ฝายทรัพยากรบุคคลไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “เทคนิคการบริการที่ดีสูความเปนมืออาชีพ”
วิทยากรโดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท แพทยผเู ชีย่ วชาญดานจิตวิทยาการใหคาํ ปรึกษาและการบริหารองคกร ใน
วันจันทรที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะ
แพทยศาสตร ผูเขารวมอบรม ไดแก หัวหนางาน หัวหนาหนวย จํานวน 80 คน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการ
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหความรูในการจัดทํามาตรฐานการบริการดวยใจสูความเปน
มืออาชีพในหนวยงาน และสรางทีม Service Excellence ในหนวยงาน ภายหลังการจัดอบรมผลลัพธที่ไดทําให
เกิดการจัดทํามาตรฐานการบริการดวยใจในหอผูป ว ยจิตเวช มีการจัดทํามาตรฐานในการสือ่ สารกับผูป ว ยและญาติ
ขณะ Round ประเมินอาการผูปวยโดยใชหลัก 3P 4S พัฒนาเทคนิคการใหบริการ Service Mind in Action
สําหรับตําแหนง พยาบาล พนักงานการแพทย พนักงานทําความสะอาด เปนตน
3) การประเมินบุคคลตนแบบ และหนวยงานตนแบบ
ฝายทรัพยากรบุคคลไดจดั กิจกรรม “สุดยอดคนบริการ” เพือ่ คนหาบุคลากรตนแบบในการใหบริการ
ทีเ่ ปนเลิศ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการสงเสริม กระตุน ใหเกิดบรรยากาศในการใหบริการ และดําเนินการยกยอง
เชิดชู บุคลากรที่ประพฤติตนเปนตนแบบในการใหการบริการ ในปงบประมาณ 2559 มีสุดยอดคนบริการ 24 คน
และหนวยงานตนแบบ 13 หนวยงาน จากกระบวนการสรรหาจากคณะอนุกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมจิตบริการ
4) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพในที่ทํางาน”
ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพในที่
ทํางาน” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน
บุคลิกภาพทีด่ ี (Good Personality) ใหแกบคุ ลากร
ที่ใหบริการในคณะแพทยศาสตร ในวันที่ 29 และ
30 มิถนุ ายน 2559 ณ หองบรรยาย 1 อาคารเตรียม
วิทยาศาสตร ชัน้ 2 คณะแพทยศาสตร วิทยากรโดย
นายเปยมศักดิ์ อุไรพันธุ ตําแหนงพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบินสายการบินไทย และอาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแหง ซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการ มีผูเขาอบรม
จํานวน 244 คน
5) จัดอบรม “Mindfulness สูหัวใจแหงความนอบนอมในการใหที่ไรเงื่อนไข”
ฝายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมในหัวขอเรื่อง “Mindfulness สูหัวใจแหงความนอบนอมในการให
ที่ไร เงื่อนไข” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสติในการทํางานโดยจัดในกลุม พยาบาล และตําแหนง
งานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ วิทยากรโดย ดร.นิภาพร ละครวงค และ อ.ภญ.จําป วงศนาค จัดทั้งสิ้น 4 รุน
รุนละ 80 คน ใชเวลาอบรมรุนละ 3 ชั่วโมง
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6) Srinagarind Service mind Culture Day 2016
ฝายทรัพยากรบุคคลจัดงาน “Srinagarind Service mind Culture Day 2016” จัดขึ้นในวันพุธที่
14 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองบรรยาย 1 ชัน้ 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร 2 คณะแพทยศาสตร
เพื่อเปนการสงเสริมและสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรและหนวยงานที่ไดรับยกยองจากการจัดกิจกรรม
“สุดยอดคนบริการ” โดยมีวทิ ยากรผูท รงคุณวุฒศิ าสตราจารยสมบูรณ เทียนทอง มาบรรยายถายทอดประสบการณ
ดานการบริการที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร ภายในงานมีเวทีใหบุคลากรได
แลกเปลี่ยนเรียนรู ความสําเร็จในการทํางานดานการบริการ และมีการมอบโลหใหกับสุดยอดคนบริการ จํานวน
24 คน และหนวยงานที่ใหบริการดีเยี่ยม จํานวน 13 หนวยงาน ภายในงานมีบุคลากรเขารวม 250 คน

โครงการจัดอบรม “กิจกรรม Team Building”
ฝายทรัพยากรบุคคลสงเสริมคานิยมองคกร ACT – SMART ในดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)
เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมและทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอองคกร
โดยมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางบรรยากาศใน
การทํางานเปนทีมและองคกรแหงความสุขผาน
กิจกรรม Team Building ในปงบประมาณ 2559
นี้ ฝายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวขอ “Team to Professional” เพื่อให ผูเขา
รวมอบรมซึง่ ไดแก ผูน าํ ทีม จํานวน 22 ทีม ซึง่ เปน
ทีมทีส่ มัครเขารวมกิจกรรม Team Building และ
คณะอนุ ก รรมการส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม
รวมทั้งผูสนใจที่กําลังจะตั้งทีม จํานวน 100 คน
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหแกผเู ขารับการฝกอบรม นําความรูแ ละประสบการณทไี่ ดรบั ไปสรางทีม
และพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางเปนมืออาชีพรวมถึงการสรางนวัตกรรมในการทํางานเปนทีม วิทยากรโดย
ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท แพทยผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาการใหคําปรึกษาและการบริหารองคกร ในวันอังคารที่
29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. ณ เดอะฌารม บูติก รีสอรท ซอยอดุลยาราม ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศทีมที่ไดขึ้นทะเบียนไว ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เพื่อแจง
นโยบายการพัฒนาการทํางานเปนทีม เปาหมายของการทํางานเปนทีม และการสนับสนุนงบประมาณ ไดเชิญ
หัวหนาทีมและสมาชิกทีม มีผูเขากิจกรรมจํานวน 57 คน และในปนี้ไดมีการเบิกจายคาสนับสนุนทีม เพื่อเปนคา
ใชจายในการบริหารจัดการทีม มีจํานวน 6 ทีม

มาตรการที่ 3 การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกง
มาทํางานในคณะฯ

การพัฒนาบุคลากร เนนการเพิ่มอัตราสวนของตําแหนงระดับสูงขึ้นทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน
ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาความกาวหนา เพื่อใหบุคลากรของคณะฯมีขวัญ และกําลังใจที่ดี ในการปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความสามารถ ซึ่งผลที่ไดจะสอดคลองกับนโยบายของคณะแพทยศาสตรที่ตั้งไว รายละเอียด ดังนี้
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอตําแหนงทางวิชาการ สายผูสอน (ผศ. รศ. ศ.)
ฝายทรัพยากรบุคคล ไดมกี ารสงเสริมและกระตุน บุคลากรสายวิชาการในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การขอตําแหนง
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ทางวิชาการ สายผูสอน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมหนองแวง สํานักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร ชั้น 6 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 32 คน ซึ่งเปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ สายผูสอน การเขียน ก.พ.อ. 03 และการเขียนบรรณานุกรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ขอตําแหนงทางวิชาการ สายผูสอน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 29 คน จัดอบรม
หัวขอเทคนิคการเขียนตําราเพือ่ เขาสูต าํ แหนงทางวิชาการ ซึง่ คณะแพทยศาสตรคาดวาผลทีไ่ ดรบั จากการจัดอบรม
จะเปนการสงเสริมให อาจารย ผูช ว ยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ใชเปนผลงานประกอบการยืน่ ขอตําแหนง
ทางวิชาการ ในระดับสูงขึน้ และทําใหรอ ยละอาจารยทมี่ ตี าํ แหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารยและศาสตราจารย)
ของคณะแพทยศาสตร บรรลุตามเปาหมายในการประกันคุณภาพภายในอาจารยของมหาวิทยาลัยไดตั้งไว
รูปภาพแสดงจํานวนบุคลากรสาย
ผูสอนที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงและผูไดรับ
แตงตั้งตําแหนงทางวิชาการระดับสูงขึ้นป
2556-2559
2) จั ด ระบบสวั ส ดิ ก ารให กั บ
ลูกจางชั่วคราว
ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลดํ า เนิ น การ
สํารวจและคนหาปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
ผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตรเพือ่ นํา
ป จ จั ย ที่ ไ ด ม ากํ า หนดนโยบายสร า งความผู ก พั น ให กั บ บุ ค ลกรในคณะแพทยศาสตร โ ดยมี ม ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน2559 เห็นชอบให
ฝายทรัพยากรบุคคลทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความตองการในการขอใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
(บัตรทอง) ใหญาติสายตรง (บิดาและมารดา) สําหรับกลุมลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต
5 ปขนึ้ ไป เพือ่ ใชเปนขอมูลในการพิจารณางบประมาณคาใชจา ยและจัดสรรสวัสดิการสวนเพิม่ ใหกบั บุคลากร กลุม
ลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต 5 ปขึ้นไป ผลการสํารวจพบวา ความตองการการยายสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) สําหรับ บิดาหรือมารดาของลูกจางชั่วคราวคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่มีอายุราชการตั้งแต 5 ปขึ้นไป ประจําป 2559 ในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 บุคลากรสวนใหญมี
ความตองการยายสิทธิการรักษามาที่โรงพยาบาลศรีนครินทรรอยละ 61.0 ซึ่งเมื่อสิ้นเวลาที่กําหนดแลว พบวา
บุคลากรที่ยื่นความประสงคยายสิทธิการรักษามายังโรงพยาบาลศรีนครินทรจริง รอยละ 58.36
3) โครงการชื่นชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ
ฝายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรม มอบชอดอกไมแสดงความยินดีใหกับบุคลากรสายผูสอนที่ไดรับกําหนดตําแหนง
สูงขึ้น ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร ซึ่งในปงบประมาณ 2559 มีจํานวน 20 ราย และยังมีการ
คัดเลือกขวัญใจผูป ฏิบตั ริ าชการครบ 25 ป และคนหาบุคลากรสายสนับสนุนประเภทลูกจางชัว่ คราวทีท่ าํ งานตัง้ แต
10 – 24 ป ที่มีผลงานดีเดนเชิงพัฒนาเขารับรางวัลในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร ในวันที่ 9 กันยายน 2559
สํานักงานบริหารการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนรูและนวัตกรรม
ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานบริหารการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรูแ ละนวัตกรรม ไดดาํ เนินการ
บริหารงานภายใตพันธกิจและวิสัยทัศนของคณะแพทยศาสตร ซึ่งหนวยงานไดดําเนินการตามแผน ดังนี้
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ดานการบริหารจัดการที่ดี
1. โครงการสัมมนาทิศทางการจัดการความรูเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร โดยไดรับเกียรติจาก ศาตราจารยแพทยหญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร และคุณสมใจ
เนียมหอม เปนวิทยากร โดยจัดขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการฯ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร ไดกําหนดวางแผน
ยุทธศาสตรและการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เหมาะสมการจัดการความรู ใหบรรลุเปาหมายภายใตยุทธศาสตร
และพันธกิจ ของคณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดทิศดานการจัดการองคความรูใหตอบสนองยุทธศาสตรและ
พันธกิจทั้ง 4 ดาน ของคณะแพทยศาสตร ประกอบไปดวย ดานการวิจัย ดานการจัดการองคกร ดานการบริการ
ดานการจัดการเรียนการสอน

2. สั ม มนาทิ ศ ทางการจั ด การความรู เ พื่ อ ตอบสนองกลยุ ท ธ ห ลั ก ของคณะแพทยศาสตร และ
Strategic KM สํานักงานฯ ไดดําเนินจัดโครงการสัมมนา ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนยหัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ หองประชุม I Love โรงแรม I-hotel Khonkaen อ.เมือง จ.ขอนแกน
โดยจัดขึน้ เพือ่ การวางแผนกําหนดกลยุทธในการจัดการองคความรูท จ่ี าํ เปนและการขับเคลือ่ นองคกรดาน
การจัดการความรูที่จําเปนตามยุทธศาสตรและพันธกิจ รวมทั้งกระตุนใหเกิดองคความรูใหมๆ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่ง
ของการนําพาคณะแพทยศาสตรไปสูองคกรแหงการเรียนรูที่แทจริง และไดรับเกียรติจาก ดร.บุญญดี บุญญากิจ
เปนวิทยากรการจัดสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง โดยมีผูเขารวมตั้งแตระดับผูบริหาร ตลอดจนถึงระดับหัวหนาหนวย

ดานการบริการวิชาการ
1. โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทยตามมาตรฐาน JCI
Standard , Advance HA” ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม ชั้น
3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู ทักษะ และศักยภาพในดานการ
ใช การบํารุงรักษา เตรียมความพรอม ในการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย สําหรับการดูแล
รักษาผูปวย โดยมีผูเขารวมจํานวน 150 คน
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2. โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการ
เครือ่ งมือแผนกฉุกเฉิน (ER) หนวย EMS อุปกรณในรถ Ambulance
และรถ Mobile ICU/CCU ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559
ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร
โดยหลักการแลวการดูแลและบริการพยาบาลผูปวยภาวะฉุกเฉิน
ตองอาศัยความชํานาญและรวดเร็ว เพื่อชวยเหลือผูปวยไดทันทวงที
ในภาวะฉุกเฉิน เครื่องมือแพทยในการใหบริการในสภาวะฉุกเฉินก็มี
ความสําคัญไมนอ ยกวาตัวบุคคลผูใ หบริการ เพราะหากในสภาวะเรงดวน
เครื่องมือแพทยไมสามารถชวยเหลือหรือใหบริการผูปวยไดอยาง
รวดเร็วและปลอดภัย นับวาเปนความบกพรองและสูญเสียตอการบริการ
รักษาพยาบาลเปนอยางมาก โดยมีผูเขารวม จํานวน 111 คน แบงเปน
บุคลากรภายนอก จํานวน 98 คน บุคลากรภายในจํานวน 13 คน
3. โครงการอบรมระยะสั้ น หลั ก สู ต รการใช ง าน
การบํารุงรักษา การตรวจเช็ค การเตรียมความพรอมใช การ
แกปญหาเบื้องตนและการบริหารจัดการเครื่องชวยหายใจ
(Ventilator Unit) ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 โดยหลัก
การแลวเครือ่ งชวยหายใจเปนอุปกรณการแพทยทใี่ ชเพือ่ การบําบัด
รักษาผูปวยที่มีปญหาเรื่องระบบการทํางานของการหายใจที่ไม
สามารถทํางานไดเองปกติ ผูปวยกลุมดังกลาวถือวาเปนกลุมที่มี
ความเสีย่ งสูงตอภาวะวิกฤติของการใหการบริการรักษาพยาบาล การใชงานเครือ่ งชวยหายใจจําเปนจะตองมีความ
รูความชํานาญในการใชงานเครื่อง ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาใหเครื่องสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย มีผูเขารวมจํานวน 124 คน บุคลากรภายนอกจํานวน 86 คน บุคลากรภายในจํานวน 38 คน

ผลงานเดนของหนวยงาน
งานประชุมวิชาการการจัดการความรู ประจําป 2559 : Share & Learn “MD KKU เสนทางสู Best
practice” จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร
ไดรบั เกียรติจาก คุณประไพ จรูญนารถ รองกรรมการผูจ ดั การอาวุโส บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
CPF เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “จาก Best practice สูนวัตกรรม ที่เปนเลิศ” ซึ่งเปนอีกทานหนึ่งที่มี
ความเชีย่ วชาญดานการจัดการความรูใ นองคกรโดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ คนหา Best practice ในพันธกิจทัง้ 4 ดาน
ของคณะแพทยศาสตร ประกอบดวยการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการวิชาชีพ การบริหารจัดการและ
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นวัตกรรม เปนเวทีสงเสริมใหบุคลากร ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ความสําเร็จ เพื่อการเรียนรูและการนํา
องคความรูไ ปใชประโยชนและพัฒนางาน ของบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร และมีผลงานทีส่ ง เขารวมจํานวน
50 ผลงาน และมีผูเขารวมประชุมจํานวน 370 คน
กิจกรรม
• การจัดแสดงผลงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรที่สงผลงานเขาประกวด
• ฟงบรรยายพิเศษ คุณประไพ จรูญนารถ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
• เสวนาเสนทางสู Best practice
• แลกเปลี่ยนเรียนรูแตละพันธกิจ
เสวนาเสนทางสู Best practice มีหัวขอดังนี้
หัวขอ “จากงานวิจัยสูนวัตกรรมเชิงพาณิชย” โดย ศาสตราจารย
ผิวพรรณ มาลีวงษ รองคณบดีฝายวิจัย
หัวขอ “Stroke Application” โดย รองศาสตราจารยสมศักดิ์
เทียมเกา ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาล
หัวขอ “S-CPR Model” โดย อาจารยแพทยหญิงแพรว โคตรุฉิน
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน, คุณสุมนา สัมฤทธิ์รินทร ฝายการพยาบาล และ
นักศึกษาแพทยธนชิต ไกรกีรติ ตัวแทนนักศึกษาแพทยศาสตร
แลกเปลี่ยนเรียนรูแตละพันธกิจ
นําเสนอ “Best practice MD KKU”
ดานการเรียนการสอน โดย อาจารยขวัญชนก ยิ้มแต
ดานการบริหารจัดการองคกรที่ดี โดย นางสาวอัญญรัตน วงษชม
ประกาศผลรางวัลพรอมมอบเกียรติบตั รแกผชู นะการประกวดผลงาน
และผูสงผลงานโปสเตอร โดยรางวัลแบงออกเปน 4 กลุม และผลงานที่ไดรับรางวัล ดังนี้
การเรียนการสอน
รางวัล Good practice ผลงานชื่อ การสอนแบบบูรณาการรวมกับโสต ศอ นาสิก ของนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่ 5 โดย รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย หัวหนาหนวยอาชีวเวชศาสตร
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน วินาทีที่ขาดผูรับผิดชอบ จริงหรือ ? สแกนลายนิ้วมือครบผลการเรียนดี
โดย นางสายพิณ สิมสาแกว งานบริการการศึกษา
ดานการบริการวิชาชีพ
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงและสัญญาณเตือน
ในผูปวยมะเร็งที่รับเคมีบําบัดกลุมยาเคมีบําบัด : Hypersensitivity ในหอ
ผูปวยพิเศษ 6ข โดย นางอภิญญา คารมปราชญ งานบริการพยาบาล
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน การใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการชวย
ชีวิตในหองผาตัด โดย รศ.พลพันธ บุญมาก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ดานการบริหารจัดการองคกรที่ดี
รางวัล Good practice ผลงานชื่อ ลดระยะเวลาสงผูปวยผาตัด โดย นางสาวอัญญรัตน วงษชม และ
พยาบาลหอผูปวย 3ก งานบริการพยาบาล

50

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

รางวัลชมเชย ชือ่ ผลงาน การควบคุมบริหารการใชยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 อยางมีประสิทธิภาพ โดย
นางไกรวาส แจงเสม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน อนุรักษนํ้า โดย นางนัยนา ศรีสะอาด งานบริการพยาบาล
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนาการแจงขอมูลขาวสารทางหนังสือเวียน Electronic
โดย นางสาว กรกนก ตระหงาน งานบริการพยาบาล
รางวั ล ชมเชย ชื่ อ ผลงาน การจั ด เก็ บ รายได ค า อุ ป กรณ ข องใช แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย โดย
นางทิพวรรณ อนุรักษ งานบริการพยาบาล
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการถูกตอง ปลอดภัย มั่นใจระบบยา 3ก โดย นางสาวสุวรรณา จรจรัญ
งานบริการพยาบาล

โครงการสนับสนุนของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ดานการบริหารจัดการที่ดี
 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการวันลางมือโลก หางไกลโรค

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการรณรงค “วันลางมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค ชั้น 1 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ รวมกับคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ จัด
โครงการรณรงค “วันลางมือโลก” โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความตระหนักใหกบั บุคลากรศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ และ
ประชาชนถึงความสําคัญของการลางมือใหถูกวิธี อีกทั้งเพื่อปลูกฝงการสรางสุขอนามัยที่ดีเพื่อปองกันโรคติดตอ
เนื่องจากปจจุบันมีโรคติดตอหลายชนิดที่สามารถติดตอไดดวยการสัมผัส มีมือเปนพาหะนําเชื้อโรคเขาสูรางกาย
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และสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UN) ไดกําหนดให วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปเปน “วันลางมือโลก” หรือ
Global Hand Washing Day กิจกรรมในโครงการประกอบดวย สาธิตการลางมือ 7 ขั้นตอน การใหความรูเรื่อง
“การลางมือ” โดย นางสาวอนินธิตา ชํานาญ พยาบาลวิชาชีพ ขบวนแหรณรงคการลางมือ ณ หนวยงานตางๆ ใน
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ การแสดงเตนประกอบการลางมือ การแสดงวงดนตรี โดยชมรมดนตรีศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โรงทาน
ของบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมทุกกระบวนการ บริการดวยหัวใจ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะหลัก ดานการบริการที่ดี บุคลากรศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ฯ ในหัวขอ “การบริการดวยหัวใจในทุกกระบวนการดูผูปวย” ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคาร
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักดานการบริการที่ดี และลดขอรองเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใหบริการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ในการ
สงเสริมใหบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีความเกง ดี มีสุข และคาดหวังใหผูเขารวมอบรมไดขอคิดและเกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงานและคงอยูกับองคกรตอไป โดยมีผูเขารวมอบรมเปนบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
จํานวน 71 คน

“THE WAIST ลดนํ้าหนัก รักษหัวใจ” ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการปรับพฤติกรรมและสรางเสริมสุขภาพในบุคลากร “THE WAIST
ลดนํ้าหนัก รักษหัวใจ” ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2559 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางบุคลากรตนแบบการดูแลสุขภาพและกําจัดปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ และสนองนโยบายสาธารณะในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปนที่ทราบกันดีวาถาเปนโรค
อวนแลว จะมีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจตามมาในอนาคต ซึง่ จากการ
ตรวจสุขภาพประจําป 2557 และ 2558 พบวามีบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีคา BMI สูงกวา 24.9 ประมาณรอย
ละ 19 ของบุคลากรทัง้ หมด ดังนัน้ ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะทีเ่ ปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ดานโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงควรสรางบุคลากรใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ดวยการเริ่มตนจากการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเกิดโรคตางๆ ที่สามารถปองกันได โดยเฉพาะโรคกลุม
NCD (กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง) ซึ่งกําลังเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก โดยเริ่มตนโครงการ
วั น ที่ 1 มี น าคม 2559
แ ล ะ สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 0
มิถุนายน 2559 โดยมีผู
เขารวมโครงการ 24 ทีม
ทีมละ 3 คน รวมจํานวน
72 คน
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ปลอดภัยจากอันตรายจากรังสี ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมเพิ่มความเขาใจ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การปองกันอันตรายจากรังสีหองตรวจสวนหัวใจ และเครื่อง
X-Ray แบบ Fluoroscopy” ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ความรูเ กีย่ วกับการปองกันอันตรายจากรังสี ใหผเู ขารวมโครงการไดทราบและตระหนักถึงการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปองกัน
อันตรายจากรังสีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดประชุมวิชาการ ดูแลผูปวยบกพรองเมตาบอลิก
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Moving toward success Rehabilitation in Metabolic
syndrome ณ หองประชุมนพดลทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ระหวางวันที่ 7-8 เมษายน 2559
เพือ่ ใหผเู ขารวมประชุมวิชาการมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับบทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลปองกัน และ
สงเสริมสมรรถภาพทางกายแกกลุม ผูป ว ยทีม่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุม ผูป ว ยทีม่ คี วามบกพรอง
เมตาบอลิก เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละประสบการณระหวางผูเ ขารวมโครงการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการใหบริการ รูปแบบโครงการเปนการบรรยายทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการ มีผูเขารวมอบรมประกอบดวย
นักกายภาพบําบัด พยาบาลวิชาชีพ ผูที่มีความสนใจ 55 ทาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร 100 ทาน


บุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมเจรจาไกลเกลี่ยสมานฉันทอยางยั่งยืน
บุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เขารวมโครงการอบรม “การสรางทีมงาน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาล ศรีนครินทร และศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ สูสถานพยาบาลที่คนไขปลอดภัย ผูใหบริการมีความสุขดวยสันติ
วัฒนธรรม” สัปดาห ที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง 1 พฤษภาคม 2559 สัปดาหที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
ถึง 15 พฤษภาคม 2559 และสัปดาหที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนพัฒนาผูนํา
และสรางสันติธรรม
โดยมีวัตถุประสงค รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ฝกอบรม) ในแนวทางของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
สูโ รงเรียนแพทยและสถานพยาบาลอันเปนทีย่ อมรับของประชาชน รวมกันสรางสันติวฒ
ั นธรรม มุง สูค วามเปนเลิศ
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ทั้งการบริการที่ทันสมัยดวยความรักและเมตตา พัฒนาการสูตนแบบของสถานพยาบาลที่สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการและญาติอยางจริงใจและจริงจัง พรอมทั้งคืนความสุขใหกับประชาชน สมกับเปนโรงพยาบาล
ที่ใหบริการดานสาธารณสุขอยางแทจริง วิทยากรโดยศาสตราจารยวันชัย วัฒนศัพท และทีมงาน มีบุคลากร
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เขารวมโครงการจํานวน 14 คน

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการยกระดับการบริการผูปวยโรคหัวใจฯ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการยกระดับการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ หองประชุม1
ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 – 2 มิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟู
พัฒนาองคความรูเดิมที่มีอยูใหดีย่ิงๆ ขึ้นไปอีก วิทยากรโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญและพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ผูเขารวมการอบรมประกอบดวยบุคลากรฝายการพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
 HRD HR DAY ศูนยหัวใจฯ ใสใจบุคลากร
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดงานวัน HRD HR DAY ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีความเกง ดี
มีสุข ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ กิจกรรมในงานประกอบดวย
ประกวดผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม ดานบริการรักษาพยาบาลและดานสนับสนุนการใหบริการ
ทั่วไป การชื่นชมยินดีสําหรับผูที่ไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น บุคลากรผูสรางชื่อเสียงหรือทําประโยชนใหกับหนวยงาน
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน ขอคิดการใชชีวิตในการทํางาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย
สมภพ พระธานี และนพ.สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ นายแพทยเชี่ยวชาญ มีผูเขารวม จํานวน 200 คน


การประชุมวิชาการ ตรวจรางกายแบบไมลุกลํ้า ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ROLE OF ECHOCARDIOGRAPHY IN
VALVULAR HEART DISEASE” ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2559
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โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมใหเกิดการพัฒนางานดานการตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือดในผูป ว ย
กลุมโรคลิ้นหัวใจ และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการตรวจพิเศษฯ ของบุคลากรทาง
การแพทยผูเกี่ยวของ ทั้งยังสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจ

Big Cleaning Day ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2559 มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความรัก ความสามัคคี การทํางานเปนทีม และสรางขวัญ กําลังใจแกบคุ ลากร กิจกรรม
แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงเชาเปนการรวมกันทําความสะอาดใหญประจําป ตามบริเวณที่กําหนด ตั้งแตบริเวณ
ชั้น G จนถึงดาดฟาชั้น 10 และชวงบาย มีการใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน JCI และกิจกรรมสันทนาการ การตอบ
คําถามตางๆ จากกิจกรรมดังกลาวทําใหพื้นที่อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีความสะอาด ปลอดภัยตอการทํางานและ
การใหบริการแกผูปวย รวมทั้งยังเกิดความสามัคคีจากการไดทํากิจกรรมรวมกันดวย กิจกรรมครั้งนี้มีผูเขารวม
กิจกรรมกวา 300 คน


ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลดการติดเชื้อแกบุคลากร
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ประจําป 2559” ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เพื่อปองกันการ
ติดเชือ้ จากอุบตั เิ หตุทไี่ ดรบั บาดเจ็บจากของมีคมบาดและสัมผัสสารคัดหลัง่ จากผูป ว ย การปองกันตนจากโรคระบาด
การบริหารจัดการขยะ การลางมือ และการฝกปฏิบัติ การทดสอบการลางมืออยางถูกวิธี ผูเขารวมโครงการ
เปนบุคลากรหนวยงานสนับสนุน จํานวน 103 คน
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งานคุณภาพ วันคุณภาพ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ จัดโครงการ “วันคุณภาพศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2559”
ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เพื่อเปนกลไกกระตุนใหหนวยงาน บุคลากร เห็นความ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ การมีสวนรวมในกิจกรรมวันคุณภาพ การยกยองสรางขวัญกําลังใจใหกับหนวยงาน
และบุคลากรที่เปนแบบอยางใหกับหนวยงานอื่นๆ โดยมีกิจกรรมประกอบดวย Director Talk “Live Show”
การมอบรางวัลบุคลากรที่สรางชื่อเสียงใหศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ การมอบรางวัลโครงการ The waist การลดนํ้าหนัก
รักษหัวใจ การแสดงจากชมรมดนตรีจิตอาสา การประกวดคลิปวันคุณภาพ มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 320 คน


วันนักกําหนดอาหาร ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ รวมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัดโครงการ “วันนักกําหนดอาหารอาเซียน (Khon Kaen University Asian Dietetic Day 2016) มหาวิทยาลัย
ขอนแกน” ณ ลานอเนกประสงค ชั้น1 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
นําความรูว ทิ ยาการใหมๆ ดานโภชนาการและโภชนบําบัดใหผปู ว ยและประชาชนนําไปปฏิบตั ใิ หเกิดประโยชนสงู สุด
และสรางความตระหนักใหเกิดการปองกันและชะลอการเกิดโรคเรื้อรังทางโภชนาการ ตลอดจนสรางโอกาสการ
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ กระชับความสัมพันธระหวางทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูปวยและ
ประชาชนทั่วไป ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย ผูปวยและญาติ แพทย พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย
ที่มีความสนใจ กวา 300 คน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การผลิตบัณฑิตที่ดี
การผลิตบัณฑิต

ดานการเรียนการสอน

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งสาขาแพทย และหลักสูตรอื่นๆ
ตามประเภทของหลักสูตรการศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร 4 ป

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 10 สาขาวิชา
1) กายวิภาคศาสตร
7) ประสาทวิทยาศาสตร
2) เภสัชวิทยา
8) การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3) ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล
9) อาชีวเวชศาสตร
4) ปรสิตวิทยา
10) พยาธิวิทยา
5) สรีรวิทยาทางการแพทย
6) จุลชีววิทยาทางการแพทย
นานาชาติ จํานวน 2 สาขาวิชา
1) ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล
2) เวชศาสตรเขตรอน
2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ จํานวน 14 สาขาวิชา
1) กุมารเวชศาสตร
8) จิตเวชศาสตร
2) จักษุวิทยา
9) เวชศาสตรฟนฟู
3) วิสัญญีวิทยา
10) โสต ศอ นาสิกวิทยา
4) ศัลยศาสตร
11) รังสีวิทยา
5) สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
12) พยาธิวิทยากายวิภาค
6) อายุรศาสตร
13) เวชศาสตรครอบครัว
7) ออรโธปดิกส
14) เวชศาสตรฉุกเฉิน
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 10 สาขาวิชา
1) เภสัชวิทยา
6) กายวิภาคศาสตร
2) ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล
7) พยาธิชีววิทยา
3) ปรสิตวิทยา
8) ประสาทวิทยาศาสตร
4) สรีรวิทยาทางการแพทย
9) วิทยาศาสตรคลินิก
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5) จุลชีววิทยาทางการแพทย
10) การพัฒนาสุขภาพชุมชน
นานาชาติ จํานวน 2 สาขาวิชา
1) ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล นานาชาติ
2) เวชศาสตรเขตรอน นานาชาติ
เทียบเทาปริญญาเอก
ระดับวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จํานวน 25 สาขา
1) กุมารเวชศาสตร
13) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
2) จักษุวิทยา
14) ศัลยศาสตรทรวงอก
3) วิสัญญีวิทยา
15) ประสาทวิทยา
4) ศัลยศาสตร
16) เวชศาสตรครอบครัว
5) สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
17) พยาธิวิทยากายวิภาค
6) อายุรศาสตร
18) เวชศาสตรฉุกเฉิน
7) ออรโธปดิกส
19) เวชศาสตรนิวเคลียร
8) จิตเวชศาสตร
20) ศัลยศาสตรตกแตง
9) เวชศาสตรฟนฟู
21) อายุรศาสตรโรคเลือด
10) โสต ศอ นาสิกวิทยา
22) เวชศาสตรปอ งกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร)
11) รังสีวิทยาทั่วไป
23) กุมารศัลยศาสตร
12) รังสีวิทยาวินิจฉัย
24) ประสาทศัลยศาสตร
25) อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา
ระดับแพทยใชทุน จํานวน 24 สาขา
1) ศัลยศาสตร
13) ประสาทวิทยา
2) ศัลยศาสตรทรวงอก
14) โสต ศอ นาสิกวิทยา
3) ประสาทศัลยศาสตร
15) รังสีวิทยาวินิจฉัย
4) กุมารเวชศาสตร
16) เวชศาสตรนิวเคลียร
5) ออรโธปดิกส
17) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
6) สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
18) จิตเวชศาสตร
7) กุมารศัลยศาสตร
19) เวชศาสตรฟนฟู
8) จักษุวิทยา
20) เวชศาสตรครอบครัว
9) วิสัญญีวิทยา
21) เวชศาสตรฉุกเฉิน
10) อายุรศาสตร
22) พยาธิวิทยา
11) อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา
23) อาชีวเวชศาสตร
12) อายุรศาสตรโรคเลือด
24) โลหิตวิทยา

ระดับหลังปริญญาเอก

หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด (หลักสูตร 2 ป) จํานวน 25 สาขา ไดแก
1) มะเร็งนรีเวชวิทยา
13) อายุรศาสตรโรคหัวใจ

58

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

2) เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ
3) เวชศาสตรการเจริญพันธุ
4) กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด
และเวชบําบัดวิกฤต
5) กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ
6) กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ
7) กุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม
8) อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซั่มเมตาบอลิสม
9) กุมารเวชศาสตรโรคไต

14) อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซั่ม
15) อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
16) อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจ
17) อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา
18) ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา
19) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
20) รังสีรวมรักษาของลําตัว
21) วิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัดหัวใจ
หลอดเลือดและทรวงอก
22) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
23) *ศัลยศาสตรตกแตง
24) กุมารเวชศาสตรตอ มไรทอ และเมตาบอลิสม

10) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
11) อายุรศาสตรโรคทางเดินอาหารและตับ
12) อายุรศาสตรโรคไต
25) อายุรศาสตรโรคเลือด
หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด (หลักสูตร 1 ป) จํานวน 13 สาขา ไดแก
1) Spine
7) โรคจมูกและภูมิแพ
2) กีฬาเวชศาสตร
8) โรคโสตประสาท
3) โรคขอสะโพกและขอเขา
9) โรคศัลยศาสตรโรคตับ ตัดออนทางเดินนํ้าดี
4) โรคจอตาและวุนตา
10) ศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร
5) โรคตอหิน
11) ภาพวินิจฉัยในเด็ก
6) โรคกระจกตาและการผาตัดรักษาตาผิดปกติ 12) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาชั้นสูง
13) หัตการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

ระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แบงเปน 3 ระดับ คือ

1. ชั้นเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย (ชั้นปที่ 1)
2. ชัน้ ปรีคลินิก (ชั้นปที่ 2, 3)
3. ชัน้ คลินิก (ชั้นปที่ 4, 5, 6)
1. ชั้นเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย ชั้นปที่ 1
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร และกลุม วิชาภาษา เพือ่ เปนการปรับพืน้ ฐานการเรียนเพือ่ เตรียมความพรอมสูก ารเรียนในชัน้ ปรีคลินกิ
ตอไป
2. ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปที่ 2 และปที่ 3)
ศึกษาเกี่ยวกับรางกายมนุษยทั้งกายภาพ พัฒนาการ และกลไกการทํางานของรางกาย การเกิด
โรค เชื้อโรคชนิดตางๆ
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3. ชั้นคลินิก (ชั้นปที่ 4, 5 และปที่ 6)
การเรียนการสอน ทําในโรงพยาบาลเปนสวนใหญ โดยในป 4 และ 5 จะหมุนเวียนตามแผนก
ตาง ๆ ของโรงพยาบาลแผนกละ 1-12 สัปดาห และในชั้นปที่ 6 เปนการฝกภาคเวชปฏิบัติหรือ Extern ซึ่งเปน
การฝกดูแลรักษาคนไขภายใตการกํากับของอาจารยแพทย
เกณฑการขึ้นเรียนชั้นคลินิก
1. นักศึกษาจะขึ้นชั้นปที่ 2 หรือ 3 ได จะตองสอบผานทุกรายวิชา (ยกเวนวิชาเลือกเสรี) ในชั้นปที่
1 หรือ 2 ตามลําดับ
2. นักศึกษาจะขึ้นเรียนในชั้นปที่ 4 ไดจะตองสอบไดทุกรายวิชา (ยกเวนวิชาเลือก) ของชั้นปที่ 1 2
และ 3 และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และจะตองสอบผานการสอบรวบยอดวิทยาศาสตรการแพทย
พื้นฐาน
ในกรณีที่ผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานไมผาน สามารถนําผลการสอบผาน
การประเมินความรูค วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพือ่ ประเมินความรูค วามสามารถดานวิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 1 (National License Part 1) ของศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา มาทดแทนไดโดยอนุโลม
3. การขึ้นชั้นในระดับคลินิก จะตองสอบไดทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา วิชาชีพ ของแตละ
ชั้นปตามแผนการศึกษา
4. นักศึกษาทีข่ นึ้ ชัน้ เรียนใหมระหวางปการศึกษาในชัน้ คลินกิ จะขึน้ ชัน้ เรียนใหมไดเฉพาะตน Block
แตละ Block เทานั้น โดยวิชาแรกตองเปนวิชาที่มีเวลาเรียนอยางนอย 4 สัปดาห และจะตองลงทะเบียนภายใน 2
สัปดาหหลังการเริ่มการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาที่คณะกําหนด หากมิไดลงทะเบียนตามกําหนดใหยกเลิกการ
ขึ้นชั้นเรียนใหม และจะตองรอขึ้นชั้นเรียนใน Block ตอไป
5. ในระหวางปการศึกษา นักศึกษาในชั้นคลินิกเมื่อเรียนครบทุกวิชาในแผนการศึกษาแตละชั้นป
และคาดวาจะสามารถสอบผานไดทุกรายวิชา หากมีความประสงคจะขอขึ้นเรียนในชั้นปตอไปในตน Block
ในระหวางรอผลประกาศผลสอบวิชาสุดทาย ใหยื่นคํารองขออนุโลมขึ้นเรียน ที่หนวยทะเบียนและประเมินผล
กอนเริ่มเรียนวิชาในชั้นปตอไป อยางนอย 2 สัปดาห ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากครูประจําชั้น ภาควิชา
และรองคณบดีฝายวิชาการ
6. การขอขึ้นชั้นเรียนโดยอนุโลมในขอ 10.5 ตองเปนวิชาที่มีระยะเวลาเรียนอยางนอย 4 สัปดาห
และจะกระทําไดเฉพาะตน Blok แตละ Block หลังจากนัน้ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 2 สัปดาห
ตามปฏิทินการศึกษาที่คณะกําหนด หากมิไดลงทะเบียนเรียนใหยกเลิกรายวิชาที่เรียนนั้น
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จํานวนนักศึกษา


จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา

ป ก ารศึ ก ษา 2559 คณะแพทยศาสตร
มีนกั ศึกษาทัง้ หมดในระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก รวมจํานวน 2,169 คน จําแนกเปน นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,659 คน (รอยละ76.49) [จําแนก
เปน นักศึกษาแพทยศาสตร จํานวน 1,571 คน (รอยละ
94.70) และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการ
ศึกษาทางการแพทย จํานวน 88 คน (รอยละ 5.30)] นักศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 113 คน (รอยละ 5.21) นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ จํานวน 256 คน (รอยละ 11.80) และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 141 คน (รอยละ 6.50)


จํานวนนักศึกษาที่จบ ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษา

ปการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตร มีนักศึกษาที่จบทั้งหมดในระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญา
โทและปริ ญ ญาเอก รวมจํ า นวน 467 คน จํ า แนกเป น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 262 คน (รอยละ 56.10)
[จําแนกเปน นักศึกษาแพทยศาสตร จํานวน 236 คน(รอย
ละ 90.08) และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาทางการแพทย จํานวน 26 คน (รอยละ 9.92)
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 59 คน (รอยละ 12.63)
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก จํานวน 116 คน (รอยละ
24.84) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 30 คน (รอยละ 6.42)
โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับเกียรตินิยม ดังรายชื่อตอไปนี้

รายชื่อนักศึกษาแพทยที่ไดรับเกียรตินิยม


เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาแพทยศาตรบัณฑิต จํานวน 45 คน

นายกองภพ ยงรัตนกิจ
นายกิตติภณ ลีลาคุณากร
นางสาวเกวลิน ทองสวางแจง
นายจิตรภณ พุฒศรี
นางสาวชัญญาทิพย บุญสวัสดิ์
นายชาคริต พิมพสอน
นายฐิติกร จันทรรวงทอง
นายณภัทร ออประยูร
นางสาวณัฐภรณ ทวมใจดี
นายธนากร โพธิ์ทอง
นางสาวธนิสา ภักตะภา

นายปฏิญญา ยุทธชาวิทย
นายปฏิภาณ กรุงศรี
นางสาวปญญพร ชินสถิต
นายปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
นายเผาสินธุ ทองแสน
นางสาวพรพิมล เหรียญธีรศักดิ์
นางสาวเพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล
นางสาวภณีตา พันจรรยา
นางสาวรัตนาภรณ สิริรัตนากุล
นายวรรณพจน แทนชัยกุล
นายศุภพัฒน คงสุภาพศิริ

นายอรรถพล นันทธนะวานิช
นายเอกอธิษฐ ไตรรัตนาภิกุล
นางสาวแคทรียา จันดาบุตร
นายธนัท ทั้งไพศาล
นายอนิวรรต นิลกาญจน
นายธิติวัฒน สัจจานันท
นางสาวพิมพิกา ชัยศักกรีนนท
นายภูมิพงศ ศรีภา
นายรณฤทธิ์ บุญรัตน
นางสาวอภิญญา ฉิมเฉิด
นายพีรวัฒน แกวกียูร
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นายธันวา ประฏิภาณวัตร
นางสาวเบญจรัตน ตรีวิริยานุภาพ
นางสาวเรวดี วงศอามาตย
นางสาวมุทิตา ศิริวัชรกาญจน


นายสิรภูมิ เนียมสนิท
นางสาวโสภิรัช ยุทธวงศ
นางสาวอภิญญา ศรีภา
นายภาณุศาสน การเกษ

นายภคภพ จินาทองไทย
นางสาวภารณี ศรีสุภะ
นางสาวยุพิน กนกคุณ
นายจักรกฤษณ เนตรนอย

เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาแพทยศาตรบัณฑิต จํานวน 72 คน

นางสาวกันตกมล เจริญวงศ
นายกิตติภณ วงศวทัญุตา
นางสาวจันทรเพ็ญ บํารุงไทย
นายจิรโรจน วงษวิจิตสุข
นายจิรัฏฐ กรีทวี
นางสาวตริตราภรณ สวรรคตรานนท
นางสาวธิดาภรณ เปลงอุดมกิจ
นายศุภภณ กอปรกิตติกุล
นายพงศธร ผลเกิด
นางสาวเพียงฤดี บุญครอง
นายเพียรพันธ กลาหาญ
นางสาวภัทราพร ศิริทิพย
นางสาวมณฑิตา สุธรรมฤทธิ์
นางสาววริษฐา เปรมพินิจ
นายวิศรุต หาญบุญเศรษฐ
นางสาวกุลธิดา หาญเชิงชัย
นางสาวณัฐกานต นากรุงศรี
นายณัฐชนน วงศชา
นางสาวนันทสิตา สิทธิราช
นายนิรุตติ ศรีมาคํา
นางสาวไพรพนา วงศรัศมีเดือน
นายอรรถพล มีถาวรกุล
นางสาวกฤษณาพร เถื่อนโทสาร
นางสาวจงกลณี ตรีสุวรรณวัฒน

นายศตวรรษ จิระปาน
นางสาวศิริวรรณ ลุลิตานนท
นางสาวอัจฉรา พลหาญ
นายกรกช ศรีอนุวัติพงศ
นางสาวทักษพร ทองเนื้อแปด
นางสาวธนพร ธานีตระกูล
นายธีรภัทร แสงทองพิทักษ
นางสาวพัชรพร เดชบุรัมย
นางสาวเพ็ญพิชชา เสมอตน
นางสาววริยา วงศใหญ
นางสาวสุมพร ชอบธรรม
นายมุขพล ยงพิศาลภพ
นายกวิน ดํารงคศิริ
นางสาวจินตจุฑา อาชาอภิสิทธิ์
นายณัฐวัฒน หลาบสีดา
นางสาวทรายขวัญ ชวยคูณ
นางสาวไทยอักษร รักษาภักดี
นายนิติกุล จิตปรีดา
นายภิภพ คูณพรม
นางสาวราชาวดี วิวัฒนไพบูลย
นางสาวกมลพร สดมพฤกษ
นางสาวชนิดา สารีคํา
นายณพล โอสายไทย
นายสุพฤกษ ตรีธารทิพยวิกุล

นางสาวฝนทิพย ดาวสุริยการ
นางสาวณิชารัฐ สวางโรจน
นางสาวนลินภัสร คงชีวินรุงเรือง
นางสาวประภัสสร โงวศิลปศาสตร
นางสาวปรีดีญาดา จันทรอุปละ
นางสาวพนิดา พิทยกิตติวงศ
นางสาววรกัญญา ทองนุช
นางสาวกมลลักษณ จิตสันติกุล
นายกิตติชัย ลิ้มวัฒนา
นางสาวพรรษชล จันทรมหา
นางสาวรวิสรา หงสกฤษดากร
นางสาวณัฐนันท ราชาเดช
นางสาวปวิชญา นามเสนา
นายวัชรพล ตั้งสวัสดิ์
นายสกฤษฏิ์ โมคศิริ
นางสาวสุดารินร เสารม
นางสาวกรวลัย กลิ่นพูล
นายกฤษณ ฤทธิกุลวัฒนา
นายคณณัฏฐ จารุวรรณีชัย
นางสาวจิตสุภา วีระณรงค
นางสาวชนนิกานต อักษรมี
นายนพณัฐ เตียรถสุวรรณ
นางสาวพีรญา อํานรรฆสรเดช
นายนันทวัฒน เรวุฒิฐิติพงษ

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร : เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อ-สกุล
นางสาวปฏิญญา สัจจานันท
นางสาวณัฐนิชา อยูสบาย
นางสาวจิรายุ ปนสุรินทร
นายภู แกวอําไพ
นางสาวอธิษฐาน ทิพยประโคน
นางสาวมิ่งขวัญ โคตทะเล
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กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา

1) โครงการ Open House คณะแพทยศาสตร สําหรับผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2558 ไดดําเนินโครงการเมื่อวันที่ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 มีผูเขารวมการโครงการทั้งหมด 117 คน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- เยี่ยมชมหองปฏิบัติก ารของสาขาวิ ช าต า งๆ บริ เวณอาคารเวชวิ ช ชาคารและอาคารเตรี ย ม
วิทยาศาสตร
- จัดบูธนําเสนอขอมูลหลักสูตรแตละสาขาวิชา

2) โครงการปจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแพทยใชทุน แพทยประจําบาน และแพทยประจําบาน
ตอยอด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 ไดดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด 184 คน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- ฝกซอมพิธีมอบประกาศนียบัตร
- ชมคลิปวิดีทัศนความประทับใจและภาคภูมิใจของแพทยใชทุน แพทยประจําบาน แพทยประจํา
บานตอยอด แตละสาขา
- พิธีมอบรางวัลแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด ดีเดนสาขาตาง ๆ
- พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร ผูบริหาร และคณาจารย
- กลาวแสดงความยินดีและใหโอวาทโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร
- ตัวแทนนักศึกษาแพทยกลาวแสดงความรูสึกตอพี่ๆ (Extern)
- ตัวแทนแพทยรุนนองกลาวแสดงความยินดีกับรุนพี่ที่สําเร็จการศึกษา
- ตัวแทนแพทยใชทุน แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด ที่สําเร็จการศึกษา กลาวแสดง
ความรูสึก โดย นายแพทยพจน ลาภะสัมปนโน แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตร
- เสวนาโตะกลมแนะแนวทางการเรียนตอ เรื่อง “เลือกเรียนตอเฉพาะทางอะไรดี”
- ถายรูปรวมกันบนเวที
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3) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางมนุษยสัมพันธ การสือ่ สาร และการทํางานเปนทีม สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ไดดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดขอนแกน โดยมี ผศ.ชัยวัฒน วงศอาษา บุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากร เปนวิทยากร มีผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 89 คน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การทํางานเปนทีม และกิจกรรมกลุมสัมพันธ

4) โครงการเพิ่มสัดสวนจํานนวนนักศึกษาตางชาติเชิงรุก ประจําป 2559 รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย
ไดดําเนินโครงการเมื่อระหวางวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2559 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
และ ระหวางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีคณาจารยจากสาขา
วิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาวิชาปรสิตวิทยาจํานวนทั้งหมด 3 คน คือ รศ.ดร.รศนา
วงศรัตนชีวิน, รศ.ดร.สมชาย ปนละออ และ อ.ดร.อาทิตย ศิลปศิริวานิช ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- แนะแนวการศึกษาตอ
- กิจกรรมหารือและสรางเครือขาย ไทย – ยูนนาน
- แลกเปลี่ยนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- ประชาสัมพันธหลักสูตร ณ National Economic University
- ประชาสัมพันธหลักสูตร ณ Hanoi University of Science and Technology
- ประชาสัมพันธหลักสูตร ณ Hanoi University of Agriculture
- สัมภาษณผูสมัครที่ไดรับคัดเลือก
- งานเลี้ยงศิษยเกา

5) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ไดดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมบรรยาย 1 อาคารเรียนเตรียมวิทยาศาสตร ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผเู ขารวมการปฐมนิเทศทัง้ หมด 121 คน ซึง่ ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ
ดังนี้
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- แนะนําระบบทะเบียนเรียนผานระบบ Online โดย : คุณสมโภชน ปนปรุ (หัวหนากลุมภารกิจ
ทะเบียนเรียน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
- แนะนําขัน้ ตอนการรายงานตัวเปนนักศึกษา โดย : คุณสมศิริ เลียบสวัสดิ์ (กลุม ภารกิจรับเขาสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ)

6) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไดดาํ เนินโครงการเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม
2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผูเขารวม
การปฐมนิเทศทั้งหมด 68 คน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- การบรรยายหัวขอเรื่อง “How to succeed in postgraduate study” โดย รศ.พญ.สุดา
วรรณประสาท ผูชวยคณบดีฝายวิชาการดานบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก
- การแนะนําการเรียนรูรายวิชา 356 712 โดย ผศ.ดร.พรทิพย เหลื่อมหมื่นไวย ประธาน
คณะกรรมการบริหารรายวิชา ประจําปการศึกษา 2559
- การแนะนําการเรียนรูรายวิชา 356 713 โดย รศ.ดร.นิษณา นามวาท ประธานคณะกรรมการ
บริหารรายวิชา ประจําปการศึกษา 2559

7) โครงการ International Training on Tropical Community Health Care and Research
ไดดําเนินโครงการระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยความรวมมือกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
และคณะแพทยศาสตร และใหการสนับสนุนดานทุนการศึกษาสําหรับหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น มีผูเขารวม
โครงการทั้งหมด 16 คน จากประเทศตางๆ ดังนี้
- สาธารณรัฐอาหรับอียิปต (Arab Republic of Egypt)
จํานวน 2 คน
- สาธารณรัฐฟจิ (Republic of Fiji)
จํานวน 2 คน
- สาธารณรัฐเอกวาดอร (República del Ecuador)
จํานวน 1 คน
- สาธารณรัฐคอสตาริกา (República de Costa Rica)
จํานวน 2 คน
- สาธารณรัฐมาลาวี (Republic of Malawi)
จํานวน 2 คน
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-

เซอรไวเวอร คุก ไอสแลนด (Survivor: Cook Islands)
รัฐสุลตานโอมาน (Sultanate of Oman)
สาธารณรัฐแซมเบีย (Republic of Zambia)
สาธารณรัฐชิลี (República de Chile)
สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States)
ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

8) บรรยายสรุป เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหนักเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเปนขอมูลในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

ดานสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแขงขัน
1. ทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร จําแนกไดดังนี้
- ระดับปริญญาโท ทุนละไมเกิน 116,000 บาท/ป/คน จํานวน 3 ทุน
- ระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน 150,000 บาท/ป/คน จํานวน 1 ทุน
2. ทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพนื้ ฐานคณะ
แพทยศาสตร จํานวน 13 ทุน ดังนี้
- ระดับปริญญาโท จํานวน 14 ทุนๆ ละ 25,000 บาท
- ระดับปริญญาเอก จํานวน 7 ทุนๆ ละ 30,000 บาท
3. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร
- ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ทุนๆ ละ 188,000 บาท/ป/คน
- ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ทุนๆ ละ 198,000 บาท/ป/คน
4. ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ทางวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ค ลิ นิ ก
เพื่อเปนคาธรรมเนียมการศึกษา ทุนละ 60,000 บาท/ป/คน จํานวน 255 ทุน จําแนกเปน
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- นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 129 ทุน
- นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 126 ทุน
5. ทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา (ดานการศึกษา)
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2559
- ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ทุนๆ ละ 119,700 บาท/ป/คน
6. ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
ปการศึกษา 2559 (ประเภทที่ 3)
- ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุนๆ ละ 96,000 บาท/ป/คน
- ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 ทุนๆ ละ 96,000 บาท/ป/คน
7. ทุนวิจยั สําหรับคณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา เพือ่ ใหสามารถรับนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพสูง
เขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ ประจําปการศึกษา 2559
- ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ทุนๆ ละ 72,000 บาท/ป/คน

การพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค และสนับสนุน
สวัสดิการตางๆ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสําคัญของคณะแพทยศาสตร คือการผลิตบัณฑิต ผานภาระงานหลักไดแก
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานทุนการศึกษา ดานหอพักนักศึกษา ดานวินยั นักศึกษา ดานระบบอาจารยทปี่ รึกษา
และชมรมผูปกครอง


กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนานักศึกษา ไดดาํ เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการตาม ทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดกิจกรรมเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษาไว 5 ดาน ประกอบดวย ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง ดาน
เสริมสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน ดานเสริมสรางจิตสาธารณะ การธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และประชาคมโลก ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และดานการอนุรกั ษศลิ ปะและวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน


ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง

กิจกรรมรองเพลงประจําคณะ ประจําปการศึกษา 2559 // MED 44 ระหวางวันที่ 11-26 สิงหาคม
2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ หองประชุมมอดินแดง
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โครงการปลุกฝนปนหมอที่ดี ณ โรงแรมอินภาวา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

โครงการ สัปดาหหนังสือสุขภาพ และตําราเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพครั้งที่ 3” 3rd Srinagarind
Book Fair 2015 วันที่ 19-24 กันยายน 2559
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โครงการ “จําลองสอบทักษะทางคลินิก วิชาอายุรศาสตร 1” Preparation for Objective
Structured Clinical Examination of Medicine วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ดานการธํารงไวซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสํานึกความภูมใิ จ
ในมหาวิทยาลัย และคณะ


โครงการมอบเกียรติบตั รสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2558
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

โครงการเตรียมความพรอมกอนขึ้นชั้นคลินิกสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 ขึ้น 4 และพิธีสวม
เสื้อกาวนใหนอง วันที่ 5 เมษายน 2559
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โครงการพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจําป พ.ศ. 2558 ณ หองประชุมมอดินแดง
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร 11 ธันวาคม 2559



ดานเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ

โครงการคายอาสาสูสังคม 2559 ระหวางวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2559 ณ บานโคกมน-โนนทอง
ตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
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โครงการ คายเติมฝนเมล็ดพันธุใหม ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค อําเภอนิคมคําสรอย
จังหวัดมุกดาหาร ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

จิตอาสาพาป 1 ขึ้นวอรด 2559 ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559
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ดานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม



2560

โครงการ สวดมนตประจําสัปดาห ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง 9 กุมภาพันธ

ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น



ธรรมสัญจร วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2559 ณ วัดปากรรมฐานใน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองบัวลําภู

ทุนการศึกษา



ฝายพัฒนานักศึกษา ไดจดั สรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร (ระดับปริญญาตรี) ประจําป 2559
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ชั้นป

รหัสตน

1
2
3
4
5
6

59
58
57
56
55
54

72

รวม

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน
(คน)
25
18
25
13
20
24
125

จํานวนทุนการศึกษา
(ทุน)
26
23
36
15
24
34
158

จํานวนเงินทุนการศึกษา
(บาท)
965,000
882,000
1,641,500
879,000
1,069,000
1,109,000
6,545,500
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หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
ชั้นป

รหัสตน

1
2
3
4

59
58
57
56
รวม

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน
(คน)
5
9
8
9
31

จํานวนทุนการศึกษา
(ทุน)
5
9
10
11
35

จํานวนเงินทุนการศึกษา
(บาท)
50,000
95,000
125,000
171,500
441,500

นักศึกษาผูรับทุนการศึกษาบําเพ็ญประโยชนเพื่อเด็กผูดอยโอกาส



หอพักนักศึกษา

ฝายพัฒนานักศึกษา ไดใหบริการหอพักนักศึกษา ทั้งหมด 4 หลัง ประกอบดวย 8 อาคาร แบงแยก
ตามเพศ ดังนี้
หอพักนักศึกษาหญิง 5 อาคาร ไดแก หอพักนักศึกษาแพทย 1 หอพักนักศึกษาแพทย 3B, 3C และ
หอพักนักศึกษาแพทย 4 (โซน A ชั้น 2 - 5, โซน B ชั้น 2 - 6) รวมมีจํานวนหอง 356 หอง รองรับนักศึกษา
ไดมากที่สุดจํานวน 712 คน
หอพักนักศึกษาชาย มี 3 อาคาร ไดแก หอพักนักศึกษาแพทย 2 หอพักนักศึกษาแพทย 3A และ
หอพักนักศึกษาแพทยที่ 4 (โซน A ชั้น 6 - 7 , โซน B เฉพาะชั้น 7 และ โซน C ชั้น 2 – 7) รวมมีจํานวนหองทั้งหมด
238 หอง สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาไดมากที่สุด 476 คน
ดังนั้น หอพักนักศึกษาแพทยทั้งหมดสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาไดมากที่สุดรวมทั้งสิ้น 1,188 คน
(พักหองละ 2 คน)
หอพัก

จํานวนหองพัก

จํานวนนักศึกษา

หอพักนักศึกษาแพทยที่ 1 (หญิง)

69

138

หอพักนักศึกษาแพทยที่ 2 (ชาย)

69

138

หอพักนักศึกษาแพทยที่ 3A (ชาย)

78

156

หอพักนักศึกษาแพทยที่ 3B (หญิง)

78

156

หอพักนักศึกษาแพทยที่ 3C (หญิง)

78

156
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หอพัก
หอพักนักศึกษาแพทยที่ 4 (ชาย)
ชั้น 2 – 7 โซน C
ชั้น 6 โซน A
ชั้น 7 โซน AB
หอพักนักศึกษาแพทยที่ 4 (หญิง)
ชั้น 2 – 5 โซน AB
ชั้น 6B
รวม

ชมรมผูปกครอง

จํานวนหองพัก

จํานวนนักศึกษา

48
14
29
116
15

96
28
58
232
30

594

1,188

ความเปนมาของการจัดตั้งชมรมผูปกครองนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ริเริ่มจากการที่
คณบดีคณะแพทยศาสตร ศาสตราจารยวริ ฬุ ห เหลาภัทรเกษม ไดมแี นวคิดหลังจากกลับจากการเยีย่ มชมทีโ่ รงเรียน
แพทยประเทศไตหวันซึ่งมีระบบ Parent-Family ship ซึ่งเปนระบบที่ดีในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษา
ศาสตราจารยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม จึงไดดําริที่จะนํามาปรับใชเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง
นักศึกษา และคณะแพทยศาสตร ซึง่ ไดมกี ารประชุมครัง้ แรกกับผูป กครองนักศึกษาแพทย ชัน้ ปที่ 1 ในวันปฐมนิเทศ
ปการศึกษา 2551 โดยมีผูปกครองสมัครเปนคณะกรรมการชุดแรกจํานวน 6 ทาน ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 1248
คน มีการดําเนินงานของชมรมผูป กครองโดยคณะกรรมการชมรมฯ ซึง่ ประกอบดวยตัวแทนของผูป กครองนักศึกษา
แพทย รวมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ
โครงการเตรียมตัวเปนแพทยที่ดีและปจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย ประจําปการศึกษา 2558 ระหวาง
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ หองประชุมมอดินแดง และหองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร
งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559
- ชมรมผูปกครองนักศึกษาแพทย
รวมกับ ผูปกครองนักศึกษา MED 42 รวม
บริ จ าคเงิ น สมทบพิธีพ ระราชทานเพลิงศพ
ครูใหญ (เปนกรณีพิเศษ) ประจําป 2559
เพื่อเปนคาอาหารสําหรับนักศึกษาแพทย
- ชมรมผูปกครองนักศึกษาแพทย
รวมกับ คุณเกียง สิรมิ า ศรัทธาพันธ ผูป กครอง
นักศึกษา MED 43 รวมบริจาคเงินสมทบพิธี
พระราชทานเพลิงศพครูใหญ (เปนกรณีพเิ ศษ)
ประจําป 2559 เพื่อเปนคาอาหารสําหรับ
นักศึกษาแพทย
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- ชมรมผูปกครองนักศึกษาแพทยรวมกับฝายพัฒนานักศึกษาตั้งโรงทานเนื่องในพิธีพระราชทาน
เพลิงศพครูใหญ (เปนกรณีพิเศษ) ประจําป 2559 ณ บริเวณศาลา 25 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการอบรมพัฒนาจิตธรรมะเตรียมเปนหมอ สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 ระหวางวันที่ 27
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยและพบปะผูปกครองนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 4
สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมมอดินแดง และหองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร

รวมบริจาคสมทบทุนกองทุนวันศรีนครินทรเพื่อผูปวยยากไรโรงพยาบาลศรีนครินทร วันพฤหัสบดีที่
4 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมมอดินแดง และหองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร

มอบทุนการศึกษานักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนดานจิตอาสา ในพิธีไหวครู วันพฤหัสบดีที่
8 กันยายน 2559 ณ หองประชุมมอดินแดง และหองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร
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ฝายว�เทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ

ฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการ
กําหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) ที่สอดคลองไปกับเกณฑการจัดลําดับโรงเรียนแพทยและมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย
และระดับโลก (QS Asia University Ranking และ QS World University Ranking) ตลอดจนไดใชขอมูลจาก
เกณฑของ QS Star Rating มากําหนดตัวชีว้ ดั และเปาหมายการปฏิบตั งิ านดานวิเทศสัมพันธของฝายวิเทศสัมพันธ
และยุทธศาสตรระหวางประเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัวชี้วัดหลักของฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ ประกอบดวย
1. จํานวน Research oriented MOU กับสถาบันที่อยูใน QS World Top 500
2. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergraduate exchange student
3. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound undergraduate exchange student
ผลการดําเนินงานของฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ ในปงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดหลัก (KPI)
1. จํานวน Research oriented MOU กับสถาบันที่อยูใน QS World Top 500
2. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergraduate exchange student
3. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound undergraduate exchange student

เปาหมายของ
ปงบประมาณ
2559
14
66
48

ผลการ
ดําเนินงาน
ของป 2559
16
97
57

ผลการดําเนินงานของฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศในรอบ 3 ป
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการ
ทํ า ความร ว มมื อ (MOU) กั บ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นํ า ใน
ประเทศตางๆ กวา 25 ประเทศ โดยไดมุงเนนในการพัฒนา
ความรวมมือดานวิจยั กับสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูใ น QS World
Top 500

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหความสําคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับการใหบริการดานการศึกษาและการแลกเปลีย่ นนักศึกษาทัง้ ระดับ Undergraduate และ Postgraduate
โดยไดรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ทําใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งแบบ Inbound
Exchange Student และ Outbound Exchange Student ระหวางสถาบันคูความรวมมือเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
และมีแนวโนมขยายความรวมมือขึน้ ทุกป โดยฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้นสําหรับสนับสนุนใหนักศึกษาแพทยของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันคูความรวมมือในตางประเทศในโครงการ Outbound
Elective Exchange Student ทําใหนักศึกษาเขารวมโครงการดังกลาวในจํานวนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง
3 ปที่ผานมา
ฝายวิเทศสัมพันธฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหความสําคัญ ตอการรับฟงเสียงสะทอน
จากผูรับบริการ ในทุกภาคสวน โดยการรับฟงขอมูลอยางรอบดานและผานทางหลายชองทาง เมื่อไดขอมูลจาก
ผูร บั บริการ ก็นาํ ขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหถงึ ความตองการ (Needs) และความไมพงึ พอใจ (Dissatisfaction) เพือ่
นํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานวิเทศสัมพันธของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ใหมคี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ เปนทีพ่ งึ พอใจของผูร บั บริการ ในรอบปทผี่ า นมา ฝายวิเทศสัมพันธไดดาํ เนินกิจกรรม
หลายอยางเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ เชน
1. ประสานงานกับฝายพัฒนานักศึกษา เพื่อสํารองหองพักสําหรับนักศึกษาแพทยตางชาติที่เขารวม
ในโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. จัดกิจกรรม Thai Culture Experience เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาแพทยตางชาติไดศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
3. จัด Cultural Trip สําหรับนักศึกษาตางชาติ ใหไดมีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจน
ภูมิทัศนที่สวยงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4. เพิ่มงบประมาณในการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาแพทยจากคณะแพทยศาสตร มข. ใหมีโอกาส
ไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก 40 ทุนเปน 50 ทุนตอป
5. ริเริ่มจัดสรรทุนสําหรับแพทยใชทุน/แพทยประจําบานใหไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษา
ณ ตางประเทศเปนปแรก
จากการดําเนินงานทีส่ อดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของผูร บั บริการทีค่ รอบคลุมในทุกมิติ
ทําใหผลการประเมินความพึงพอใจ (Customer Voice) ของฝายวิเทศสัมพันธฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนดีขึ้นในแตละป
หอพักสําหรับนักศึกษาตางชาติ

กิจกรรมสงเสริมความเขาใจดานวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ

ฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศยังไดทํางานรวมกับฝายวิจัยและฝายวิชาการในการ
พัฒนาความเปนเลิศดานการวิจัยและดานแพทยศาสตรศึกษา โดยมุงเนนการพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการ
ศึกษาชั้นนําของโลก เชน
1. มีการพัฒนาความรวมมือกับ Harvard Medical School มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการเปดโอกาสใหนกั ศึกษาแพทยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมโี อกาสศึกษาบทเรียน E-learning ของ Harvard
Medical School
2. การจัดประชุม Scientific Summit ระหวาง มหาวิทยาลัย George Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกากับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปดโอกาสใหนักวิจัยจากสถาบันทั้งสองไดพัฒนา
ความรวมมือดานวิจัยอยางใกลชิด ที่มีผลนําไปสู Collaborative Research Project
3. การพัฒนาความรวมมือดานบัณฑิตศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัย Liverpool ประเทศสหราช
อาณาจักร ที่นํามาสู Collaborative Research Project ระหวางสองสถาบันอยางตอเนื่อง
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คณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะแพทยศาสตรเยีย่ มชมมหาวิทยาลัย Harvard เพือ่ กระชับ
ความสัมพันธดานแพทยศาสตรศึกษา

การประชุม Scientific Summit ระหวาง
George Washington University กับ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
Liverpool และมหาวิทยาลัย Edinburgh ประเทศ
สหราชอาณาจักร
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ฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีใหมๆมา
ใชในการใหบริการดานวิเทศสัมพันธ จึงไดมกี ารพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการขอมูล (Data Management)
โดยประยุกตใชโปรแกรม Google Drive มาสราง Template ในการบันทึกขอมูลหลักที่ตอบสนองตอพันธกิจ
ของฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ เพื่อสะดวกในการบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห
ตลอดจนนําขอมูลมาประยุกตใชในการวางแผนและดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
การมุง เนนความเปนเลิศดานการบริหารจัดการขอมูลของฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ
ทําใหผลการดําเนินงานของฝายบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวท้ังเปาหมายระยะสั้น (รายป) และเปาหมายระยะยาว
(5-10 ป) ทําใหฝา ยวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ ไดรบั เกียรติจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ใหเปนหนวยงานที่ไดรับรางวัล “ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี” (Good Practice) เรื่อง DATA Management
ประจําป 2558 ซึ่งนําความภาคภูมิใจมาสูบุคลากรทุกระดับของฝาย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ความเปนเลิศดานการว�จัย
การจัดสรรทุนว�จัย

ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย คณะแพทยศาสตร ประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไดจดั สนับสนุนสําหรับการวิจยั จากแหลง
ทุนตาง ๆ ทั้งสิ้น 294,827,161 บาท จําแนกเปน งบประมาณจาก
แหลงเงินทุนอื่น จํานวน 275,257,153 บาท (รอยละ 93.36) งบ
ประมาณเงินรายไดคณะ จํานวน 19,570,008 บาท (รอยละ 6.64)

KKU Scholar: โปรแกรมเพ�่อการรายงานผลตัวชี้วัดและการบร�หารจัดการงานว�จัย

ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร โดยความรวมมือของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพัฒนา
โปรแกรมการแสดงผลงานตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติของคณาจารย ซึง่ เปนโปรแกรมทีส่ ามารถแสดงผลจาก
ฐานขอมูล ISI, Scopus และ PubMed รวมทัง้ ไดมกี ารพัฒนาเพือ่ ใหมกี ารแสดงผลงานตีพมิ พในวารสารระดับชาติ
จากฐานขอมูล TCI ซึ่งเปนประโยชนตอการรายงานผลและการวางแผนบริหารจัดการงานวิจัยโดยใชขอมูล
เชิงประจักษ
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TRI MED Scholar

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และทีมผูเขียนโปรแกรมทําการพัฒนาและผลักดันตอยอดให
KKU Scholar สามารถใชงานไดกบั คณะแพทยศาสตรตา งสถาบัน โดยมีการพัฒนาและอนุญาตใหคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําไปใชประโยชน รวมกัน

International Collaboration : ความรวมมือดานการว�จัยกับตางประเทศ

การประชุม GW; MD KKU Scientiﬁc summit 2016
ฝายวิจยั และฝายวิเทศสัมพันธ และยุทธศาสตรระหวางประเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU) รวมกับ George Washington University (GW) จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ GW-KKU Scientiﬁc
Summit ในระหวางวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสนับสนุน
และเพิ่มโอกาสใหนักวิจัยคณะแพทยศาสตร ในการสรางความรวมมือดานการวิจัย เพื่อใหความรูในดาน Good
clinical practice (GCP), Good laboratory practice (GLP), Biobank และความรวมมือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ความรวมมือดานการวิจัยระหวางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ School of
Medicine, Nankai University
ฝายวิจัย และ ฝายวิเทศสัมพันธ และยุทธศาสตร
ระหวางประเทศ รวมตอนรับ Prof. Rong Xiang, Dean,
School of Medicine, Nankai University เมื่อวันที่ 19-20
กันยายน 2559 โดยมีการเจรจาพัฒนาความรวมมือดานการ
วิจัย ระหวาง Nankai University กับคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจัดตั้งJoint research center of
translational medicine for biological vaccines on
tropical diseases ทุนวิจัย 5 ลานหยวน (25 ลานบาท) และ
ยกระดับจาก Collaboration เปน MOU รวมถึงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก

Research University Network (RUN) : Cluster Food

รศ.จินตนาภรณ วัฒนธร นักวิจัย คณะแพทยศาสตร ไดเขารวมโครงการวิจัยรวมในคลัสเตอร Functional Food ใน Research University Network: RUN โดยมี ศ.สนั่น จอกลอย นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธานคลัสเตอร

การสรางกลุมว�จัยใหมและสงเสร�มให ไดรับทุนว�จัย : CKD NET
ฝายวิจยั ไดสนับสนุนผลักดันใหนกั วิจยั ไดมกี ารรวมระดม
สมอง เพื่อจัดตั้งกลุมวิจัยโรคไต ซึ่งเปนปญหาภาวะสุขภาพของ
ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหไดรบั การแกไขเพือ่ ใหประชาชน
ทีเ่ จ็บปวยหรือกลุม ทีม่ ภี าวะเสีย่ งไดรบั การดูแลรักษาและปองกัน
อยางเปนระบบ จึงมีการรวมตัวของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานรวมกันจัดทําโครงการวิจัย นําเสนอตอมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และไดรบั การสนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ ดําเนินการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค “โครงการปองกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention
in the Northeast of Thailand: CKDNet)”
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Metabolic Disease Research Group

ฝายวิจัย ไดเล็งเห็นปญหาสุขภาพอนามัยของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากรูปแบบวิถี
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปกระทบตอสุขภาพอนามัย จึงสนับสนุนใหนกั วิจยั ไดมกี ารพบปะหารือและกอตัง้ กลุม วิจยั โรค
แมเทบอลิก เพื่อศึกษาอุบัติการณสาเหตุกลไกการเกิดโรคและพัฒนาวิธีวินิจฉัยโรคที่จะทําใหปองกันโรคไดดีขึ้น
โดยฝายวิจัย ไดสนับสนุนงบประมาณเงินทุนวิจัยในประเภททุนกลุมวิจัย ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป

นวั ต กรรมจากการว� จั ย เพ�่ อ สนั บ สนุ น
การบร� ก ารรั ก ษาพยาบาล ผลงานที่ ไ ด รั บ
สนับสนุนทุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(NIA)

โครงการ เรื่อง การผลิตชุดทดสอบสําเร็จรูปอยาง
รวดเร็วเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน โดย ศ.ผิวพรรณ
มาลีวงษ และคณะ รวมกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ
(ประเทศไทย) จํากัด
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ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ด ทดสอบ ICT-KAN
ได ขึ้ น ทะเบี ย นเป น ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยขอนแกน
มอบสิทธิ์ใหกับ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ เจาของผลงาน
ดําเนินการเชิงพาณิชยโดยมีการทําสัญญาจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ กับ บริษัท มอดินแดงเวชการ จํากัด ภายใต
การกํากับของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
โครงการ เรื่อง เครื่องปนเลือดและเครื่องควบคุมอุณหภูมิสําหรับชุดทดสอบแผนเจลในงานบริการโลหิต
โดย รศ.อมรรัตน รมพฤกษ และคณะ รวมกับ บริษัท สุรนารีแพทยภัณฑ จํากัด

ผลงานที่ไดรบั การสนับสนุนทุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โครงการ เรือ่ ง การออกแบบและวิจยั เครือ่ งควบคุมและแจงเตือนระยะไกล โดย บริษทั มอดินแดง เวชการ
จํากัด รวมกับ บริษัทกราวีเทคไทย จํากัด ไดรับทุนสนับสนุนจาก ITAP โดยมี ดร.กําพล โชคสุนทสุทธิ์ รศ.วนิดา
แกนอากาศ และ คุณวิศรุต พลเรือง เปนที่ปรึกษาโครงการ

ขอตกลงความรวมมือโครงการ “สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ
การแพทยที่ใช ในโรงพยาบาล”

ระหวาง บริษัท เฮอรเบิรท (ประเทศไทย) จํากัด กับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เพื่อรวมกันพัฒนาและสรางผลิตภัณฑที่วางมือผาตัดและเตียง
ชนิดเคลื่อนที่ไมไดที่ใชในโรงพยาบาล โดยมีผูชวยศาสตราจารยอํานาจ
กิจควรดี ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร เปนหัวหนาโครงการ
เมื่อผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาสูการใชงานจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย และเปนการพัฒนาหัตถการทางการ
แพทย
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โครงการ The ONE

ความรวมมือระหวางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมทาง
การแพทย เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดในเชิงพาณิชย มีผลิตภัณฑ Quick win products จํานวน 4 ผลงาน
โดยได รั บ การสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ จากทีมงาน Design Catalyse
ของ บริษัท เอสซีจีเพอรฟอรมานซเคมิคอลส
จํากัด ซึง่ ผลิตภัณฑเมือ่ พัฒนาสูข นั้ ของการ
ใชงานจะทําใหลดการนําเขาผลิตภัณฑจาก
ตางประเทศ และเกิดประโยชนดา นการลด
คาใชจายของผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ทั้ ง 3
สถาบัน

ตัวชี้วัดที่สําคัญดานการว�จัย (Key Performance Index: KPI)

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติในฐาน ISI, Scopus & PubMed (3 ฐานตัดซํ้า)
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การพัฒนาศักยภาพดานการสนับสนุนการว�จัย

การอบรมผูชวยนักวิจัยดานคลินิก โดยฝาย
วิจัย และหนวยระบาดวิทยาคลินิก เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูและประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานวิจัยของ
คณาจารยและนักวิจัยดานคลินิก ซึ่งหนวยระบาดวิทยา
คลินกิ ไดกาํ หนดหลักสูตรการอบรมเปนการเฉพาะเพือ่ การ
พัฒนาผูชวยวิจัย นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่จําเปน
ใหการจัดอบรมแกนักวิจัยอยางสมํ่าเสมอ

การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารสั ต ว ท ดลอง
โดยใชหลักการ 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เปนการอํานวยความสะดวกใหนักวิจัยที่ทําการ
วิ จั ย ในสั ต ว ท ดลอง สามารถใช บ ริ ก ารได อ ย า ง
เหมาะสมและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ซึ่ ง ได รั บ
ความรวมมือจากเจาหนาที่หนวยอาคารสถานที่
คณะแพทยศาสตร สนับสนุนการดําเนินงาน

กอนทํา

ระหวางทํา

หลังทํา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การบร�การรักษาพยาบาลที่ดี
การบร�การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศร�นคร�นทร

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชสําหรับการเรียนการสอน การให
บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิแกผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจํานวนเตียง 1,058 เตียง และใน
ปงบประมาณ 2557-2559 มีขอมูลและสถิติผูปวย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดังนี้

จํานวนผูรับบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร ประจําปงบประมาณ 2557-2559
รายการ
1. รวมจํานวนผูปวยที่มารับบริการทั้งหมด
1.1 ผูปวยนอก
- ผูปวยใหม
- ผูปวยเกา
1.2 ผูปวยรับไว
- ผูปวยประเภททั่วไป
- ผูปวยคลอดบุตร
- ทารกแรกคลอด
2. ขอมูลคํานวณเปนรอยละ
- อัตราการตายตอผูปวยจําหนาย
- อัตราการครองเตียง
- อัตราการรับผูปวยไวในโรงพยาบาล
- อัตราการหมุนเวียนเตียง
3. จํานวนหอผูปวย
4. จํานวนเตียงทั้งหมดใน ร.พ.
5. จํานวนเตียงผูปวยนอนรักษาใน ร.พ.
(นํามาคํานวณอัตราการครองเตียง)
- เตียงสามัญ
- เตียงพิเศษ
- คริบ
6. จํานวนเตียงที่ไมนํามาคํานวณอัตราการครองเตียง
- เตียงในหองผาตัด
- เตียงตรวจที่ OPD
- เตียงตรวจที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน (AE)
- เตียงทันตกรรม OPD
- เตียงDay Chemo
- เตียงที่ใชเพื่อการอื่น
7. จํานวนผูปวย
- ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (AE)
- ผูปวยคลินิกนอกเวลา
- ผูปวยภาควิชารังสีวิทยา

หนวยนับ
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย
ราย

2557
910,992
865,641
74,032
791,609
45,351
40,088
2,781
2,482

2558
881,075
837,542
58,198
779,344
43,533
38,882
2,408
2,243

2559
904,643
859,946
48,885
811,061
44,697
40,179
2,372
2,146

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
หอผูปวย
เตียง
เตียง

1.33
80.11
5.24
1.66
51
1,554
1,041

1.34
77.59
5.20
1.97
51
1,572
1,055

1.33
78.50
5.20
1.85
52
1,583
1,058

เตียง
เตียง
คริบ
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง

684
293
64
513
29
290
31
8
37
118

684
307
64
517
29
295
31
8
37
117

688
306
64
525
29
294
31
9
37
125

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

73,376
106,589
48,572

64,000
112,096
64,183

62,763
120,832
80,862
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คําจํากัดความ

1) ผูป ว ยนอก หมายถึง ผูป ว ยทีม่ ารับการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลทุกราย รวมผูป ว ยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
ผูคลอดบุตรและทารกแรกเกิด
2) ผูปวยรับไว หมายถึง ผูปวยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยแพทยสั่งใหรับไวเพื่อใหอยู
พักรักษาในโรงพยาบาลและลงทะเบียนเปนผูปวยใน ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ผูคลอดบุตร
และทารกแรกเกิดรวมผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผูคลอดบุตรและทารกแรกเกิด
3) ผูปวยจําหนวย หมายถึง ผูปวยรับไวที่แพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาลทุกกรณีของผูปวย เชน
ผูปวยหายจากโรค อาการดีขึ้น หรือ สงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลใกลบาน หรือ ผูปวยประสงคจะกลับบานเอง
หรือ ไมประสงคจะอยูรักษาตอ หรือ ผูปวยถึงแกกรรม
4) เตียงทั้งหมด หมายถึง เตียงผูปวยที่มีอยูในโรงพยาบาลศรีนครินทรทั้งหมด รวมเตียงเสริม เตียงรอ
คลอด เตียงคลอด เตียงทารกแรกคลอด เตียงตรวจผูปวยนอก เตียงผาตัด เตียงเฝาสังเกต เตียงในหอผูปวยหนัก
และเตียงที่ใชเพื่อการอื่น
5) เตียงที่นํามาคํานวณ หมายถึง เตียงที่รับผูปวยในไวรักษาเปนประจําในหอผูปวยเทานั้น เปนเตียง
ที่ใชในการคํานวณอัตราการครองเตียง
6) คริบของแผนกสูติกรรม หมายถึง เตียงทารกแรกคลอดที่ไมปวย
7) คริบของแผนกกุมารเวชฯ หมายถึง เตียงทารกแรกคลอดที่ปวยที่มีอายุตั้งแต 1 วันถึง 1 เดือน
โดยประมาณ
8) อัตราการครองเตียง หมายถึง รอยละของการใชเตียงในโรงพยาบาลของผูป ว ยใน ในชวงเวลาทีก่ าํ หนด
ซึ่งคํานวณไดจากสูตร
จํานวนเตียงที่มีผูปวยนอนรักษาในแตละวันรวมกัน * 100
จํานวนเตียงที่สามารถรับผูปวยไดจริงในแตละวันรวมกัน
 แสดงจํานวนผูปวยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2559
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 แสดงจํานวนผูปวยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2559

กิจกรรมสนับสนุน การบร�การรักษาพยาบาลที่ดี
งานทันตกรรม
 การใหบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม
รายการ
การใหบริการทางทันตกรรมในคลินิกในเวลาราชการ
การใหบริการผูปวยผาตัดทางศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การใหบริการทางทันตกรรมในคลินิกนอกเวลาราชการ
รวมผูปวยทางทันตกรรมทุกประเภท

จํานวน (ราย)
4,980
76
4,144
9,200

 การใหบริการเพื่อสนับสนุน Excellent center ตาง ๆ ของโรงพยาบาล เชน

-

การเตรียมชองปากกอนฉายแสงรักษามะเร็ง
การเตรียมชองปากกอนใหเคมีบําบัด
การเตรียมชองปากกอนผาตัดหัวใจและหลอดเลือด
การเตรียมชองปากกอนใหยารักษาโรคกระดูกพรุน เชน ยาในกลุม Bisphosphonate เปนตน
การเตรียมชองปากกอนการปลูกถายอวัยวะตาง ๆ เชน ตับ ไต เปนตน
การเตรียมชองปากกอนใหยากดภูมิคุมกัน
การกําจัดสาเหตุการติดเชื้อในชองปากในผูปวยที่มีการติดเชื้อในรางกาย ที่สงสัยวามีสาเหตุ
มาจากในชองปาก
- การเตรียมชองปากกอนการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม

ศูนยการุณรักษ

ดานการผลิตบัณฑิตที่ดี
ศูนยการุณรักษรบั ฝกแพทยฝก หัดของภาควิชาอายุรศาสตร ครัง้ ละหนึง่ คนๆ ละหนึง่ เดือน มีแพทยประจํา
บานทัง้ จากสาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัวของคณะแพทยขอนแกนและคณะอืน่ ๆ มาฝกปฏิบตั งิ าน การเรียนรูด า น

91

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

Palliative care เปนการเรียนรูก ารแพทยหวั ใจเปนมนุษย ไดมโี อกาสเรียนรูก ารทํางานเปนทีม การดูแลผูป ว ยแบบ
องครวม การสื่อสารตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่มีความสําคัญของการเปนแพทยที่ดี เรียนรูการจัดการอาการอยางมี
ประสิทธิ์ภาพ ไดมีโอกาสเยี่ยมบาน เห็นบริบทของผูปวยที่บาน
จากการประเมินประสบการณที่ไดรับจากการผานการฝกอบรมที่ศูนยการุณรักษ นักศึกษาใหขอมูลวามี
ประโยชนอยางยิ่ง เห็นคุณคาของความเปนหมอ ประสบการณที่ไดรับมากที่สุดคือการสื่อสาร
ดานความเปนเลิศดานวิชาการ
ป พ.ศ.2559 ตีพิมพงานวิจัยเรื่อง Sinsuwan W, Pairojkul S, Gomutbutra P, Kongkum K and
Kosuwon W. A Retrospective, Single Center, Observational Study, Comparing the Direct Cost of
End-Of-Life Care Patients with Advanced Cancer Care: Palliative Care versus Usual Care. J Palliat
Care Med 2016, 6:1
ดานการบริการรักษาพยาบาลที่ดี ศูนยการุณรักษเปนศูนยใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายชั้นเลิศระดับ
ประเทศ โดย
1) ใหการดูแลเยียวยารักษาแบบประคับประคับประคองที่เหมาะสมตามความตองการของผูปวย
ครอบคลุม กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยครอบครัวมีสวนรวมวางแผนและดําเนินการดูแลรวมกับทีม
สุขภาพ
2) พัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายจากระยะเปลี่ยนผานจากโรงพยาบาลไปสูชุมชนตามความ
ตองการของผูปวยระยะสุดทายและครอบครัว เพื่อการดูแลตอเนื่องจนกวาผูปวยเสียชีวิต
3) พัฒนาศักยภาพดานการดูแลสุขภาพผูป ว ยของผูด แู ลใหสามารถดูแลผูป ว ยไดดว ยตนเอง ชวยใหผปู ว ย
ไดรับการดูแลใหสุขสบาย และผูดูแลมีความมั่นใจในการกลับไปดูแลที่บาน
ผลการดําเนินงาน ตั้งแต ป 2554 – 2559 (ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ)
เริ่มดําเนินการ ส.ค.53
2555
2556
2557
2558
2559
การจัดบริการ ผูป ว ยสามารถเขาถึงบริการไดอยางเทาเทียม มี เปนการใหบริการแกผปู ว ยทัว่ ทัง้ โรงพยาบาลทัง้ ผูป ว ยในและผูป ว ยนอก
บริการแกผูปวยทั่วทั้งโรงพยาบาล
โดยแพทยเจาของไขเขียนใบ consult และโทรแจงมาที่ศูนยฯ
จํานวนผูปวยรับปรึกษา IPD
385 คน
689 คน
839 คน 632 คน
826 คน
จํานวนผูปวยรับปรึกษาใหม OPD
ไมไดแยก IP และ OP
112 คน
ผูปวยนอกที่นัดติดตามการรักษาที่ OPD
54 คน
80 คน
120 คน 162
355 คน
SC syringe driver
148 คน
มีการเยี่ยมบาน
51 คน
114 คน
130 คน 79 คน
104 คน
โทรเยี่ยมติดตามอาการทางโทรศัพท
1,907 ครั้ ง 3,521 ครั้ ง 1,758 ครั้ง 1,973 ครั้ง 1751 ครั้ง
รวม ภาวะ รวม ภาวะ เ ฉ พ า ะ เ ฉ พ า ะ เ ฉ พ า ะ
ฉุ ก เฉิ น และ ฉุ ก เฉิ น และ ติ ด ต า ม ติ ด ต า ม ติ ด ต า ม
จากเครือขาย จากเครือขาย อาการ
อาการ
อาการ
รั บ ป รึ ก ษ า ป ญ ห า ฉุ ก เ ฉิ น จ า ก ผู ป ว ย
1,522 ครั้ง 1,738 ครั้ง 1888 ครั้ง
24 ชั่วโมง ทุกวัน
ใหคําปรึกษาแกเครือขาย
699 ครั้ง 951 ครั้ง 627 ครั้ง
มีการติดตามการสูญเสีย
มีการสงการดแสดงความเสียใจและโทรศัพทติดตาม 100%
การประเมินความพึงพอใจระดับมากถึงมากทีส่ ดุ 97%
ไมมีการประเมิน
ขอมูลตัวชี้วัด
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ขอมูลตัวชี้วัด
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความรั บ รู โ รค
การให ข อ มู ล
ความต อ งการ
ด า นการดู แ ล
ของผู ปวยและ
ครอบครัว การ
มี ส ว นร ว มใน
การตัดสินใจ

มี ก ารวางแผน
การดู แ ลและ
แผนจําหนาย

การสร า งเครื อ
ขาย

ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ

เปาหมาย

เริ่มดําเนินการ ส.ค.53
2556
2557
2558

2555
2559
มีการประเมินการรับรูโรคและพยากรณโรค 100%
โดยมีการสื่อสารกับ primary team ดานการ ในใบขอรับการปรึกษาจะมีหัวขอการรับรูโรคของผูปวยและครอบครัว
รับรูโ รคและพยากรณโรค รวมถึงขอมูลทีผ่ ปู ว ย ที่แพทยผูขอรับคําปรึกษาตองเขียนระบุทุกครั้ง
และครอบครัวเคยไดรับการบอกกลาวมากอน
มีการใหขอมูลสภาวะโรคและพยากรณโรคที่ มีการใหขอ มูลสภาวะโรคและพยากรณโรคแกครอบครัวทุกราย แตการ
ตรงจริงที่ชวยในการตัดสินใจของผูปวยและ ใหขอมูลโรคกับผูปวยตองมีการประเมินกับครอบครัวกอน รอยละ 80
ครอบครัว
ของผูปวยในโครงการไดรับขอมูลเรื่องโรคจากทีม
มี ก ารประเมิ น ความต อ งการของผู ป ว ยและ 100%
100%
100%
100%
100%
ครอบครัวในทุกมิติ
ผู ป ว ย/ครอบครั ว มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ 100%
100%
100%
100%
100%
เลือกแนวทางการดูแลและสถานที่ดูแล
มีการทําประชุมครอบครัว
60 ครั้ง
246 ครั้ง
402 ครั้ง 377 ครั้ง 990 ครั้ง
มีการวางแผนการดูแลลวงหนา (advance 100%
care planning)
มีการทํามาตรตรา 12 ใน พรบสุขภาพ (ad- 11%
ND
ND
ND
ND
vance directives)
มีการวางแผนการดูแลเปนระยะ
100%
มีแผนจําหนาย
100%
มีการสงตอเครือขายอยางเปนระบบ
100%
มี ก ารสร า งระบบส ง ต อ กั บ เครื อ ข า ยในภาค มีรายชื่อและเบอรโทรเครือขาย มีแนวปฏิบัติในการสงตอ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มีแบบฟอรมการสงตอ
มีการสรางเครือขายกับโรงพยาบาลตางๆใน
ภูมิภาค
ครอบคลุ ม
- จํานวนเครือขายสปสชเขต7
40
68
ครอบคลุม
ภาคตะวั น
- จํานวนเครือขายสปสช. เขต 8
4
74
เขต 7 และ
ออก
- จํานวนเครือขายสปสช. เขต 9
4
22
8 ทั้งหมด
เฉี ย งเหนื อ
- จํานวนเครือขายสปสช. เขต 10
2
13
ทั้งหมด
เปนศูนยกลางการฝกอบรมวิชาการดาน palli- 7 ครั้ง
6 ครั้ง
15 ครั้ง 26 ครั้ง
ative care แกบุคลากรทุกระดับโดยการจัด 508 คน
682 คน
1,200 คน >2,000 คน
อบรมอยางตอเนื่อง
มีการอบรมแพทยและพยาบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการ
อบรมจิตอาสา
เปนวิทยากรใหกับเครือขาย
15 ครั้ง
20 ครั้ง
40 ครั้ง 50 ครั้ง
50 ครั้ง

ดานการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
การดูแลผูปวยระยะทายเปนการดูแลโดยผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง การดําเนินการใดๆ จึงยึด
หลักตามความเชื่อ ตามประเพณีวัฒนธรรมของผูปวย การประกอบพิธีทางศาสนา หรือตามความเชื่อของผูปวย
และครอบครัว รวมถึงการเปดโอกาสใหผูปวยสามารถเสียชีวิตที่บานตามความเชื่อของชาวอีสาน
ดานระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ศูนยการุณรักษมกี ารสรางแนวปฏิบตั แิ ละตัวชีว้ ดั ตางๆ เพือ่ พัฒนางานอยางตอเนือ่ ง โดยสามารถดูไดจาก
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ตัวชี้วัดดาน Process และ Output
ขอมูล/ตัวชี้วัด
ผูปวยที่ขอรับการปรึกษาไดรับการดูแลภายใน 24 ชั่วโมง
ผูปวยไดรับการประเมินอาการปวด หอบเหนื่อย
ผูปวยไดรับ strong opioids ในการจัดการอาการ
ไดรับการประเมินจิตสังคมและจิตวิญญาณ
มีการประเมินการรับรูโรคพยากรณโรคและใหขอมูล
มีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนการดูแล
มีการวางแผนดูแลลวงหนา (APC)
มีการวางแผนจําหนาย
มีการติดตามตอเนื่องจนเสียชีวิต
การติดตามครอบครัวหลังการสูญเสีย

เปาหมาย (%)
100
100
80
100
100
100
100
100
100
100

พ.ศ.2559
100
100
80
100
100
100
100
100
100
100

เปาหมาย (%)
80 %

พ.ศ.2559

100

96/92 %

ผูปวยรับรูโรคพยากรณโรค/แผนการรักษา

100

79/79 %

เสียชีวิตที่บาน

80

65 %

ถูกใสทอและเครื่องชวยหายใจหลังรับการปรึกษา

<1

2.5 %

80 %

NA

ตัวชี้วัดดาน Outcome
ขอมูล/ตัวชี้วัด
ผูปวยไดรับการจัดการอาการอยางมีประสิทธิ์ภาพ
(อาการลดลง >รอยละ 50) ภายใน 24-48 ชั่วโมง
ครอบครัวรับรูโรคพยากรณโรค/แผนการรักษา

ความพึงพอใจของครอบครัวดี-ดีมาก

ผลงานดีเดนของหนวยงาน ผลงานดานบริการวิชาการและบริการสังคม การเรียนการสอน/การจัด
อบรม (ทุกระดับ)
ศูนยการุณรักษไดรบั เลือกเปนศูนยฝก อบรม (National Palliative Care Training Center) แหงแรกของ
สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย เพื่อรองรับการฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวสําหรับวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดูแลผูปวยระยะทาย รวมถึงการอบรมจิตอาสาและผูดูแลผูปวย
การสรางเครือขายบริการและการสงตอ
ในป พ.ศ.2559 ศูนยการุณรักษไดสรางเครือขายคลอบคลุมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการพัฒนา
ใหเกิดศูนยฝกอบรมภาคปฏิบัติระดับโรงพยาบาลจังหวัด 15 แหง และทําการฝกอบรมพยาบาลศูนยดูแลประคับ
ประคองระยะเวลา 4 สัปดาห ภายไตการสนับสนุนของสมาคมบริบาลผูป ว ยระยะทาย และไดรบั การสนับสนุนจาก
สสส. มีพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนเขารับการอบรมทัง้ สิน้ 311 คน ทําใหการสงตอผูป ว ยเปนไปไดอยางสะดวก
ไรรอยตอ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ศูนยฯ ไดจัดการประชุมเครือขายดูแลผูปวยระยะทายภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีเครือขายมารวมประชุม 310 คน มีการประกวดศูนยดูแลประคับประคอง มีโรงพยาบาลสงโครงการ
เขารวมประกวดทั้งสิ้น 51 โครงการ
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งานจายกลาง
 ดานการบริหารจัดการที่ดี

1) โครงการ “การสัมมนากําหนดแผนการปฏิบัติงาน งานจายกลาง ประจําปงบประมาณ 2559” เพื่อ
เตรียมความพรอมการรองรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ครั้งที่ 5 ในป
2560 ตามกระบวนการรับรองมาตรฐานระดับกาวหนา AHA (Advance HA ) โดยมีการจัดแบงการสัมมนาเปน
2 รอบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันที่ 14 และ 28 กุมภาพันธ 2559
2) โครงการ เรื่อง “การจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ใชในการบริการรักษาพยาบาล ( IT Health Object) ระบบงานจายกลาง คณะแพทยศาสตร (Design-build
and transfer)” เปนการตอยอดการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช
ในการบริการรักษาพยาบาลระบบอุปกรณการแพทยปราศจากเชือ้
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการจัดการวัสดุและอุปกรณการ
แพทย ในระบบ Inventory ของงานจายกลาง ในการกําหนดขั้นตอนการใหบริการอุปกรณการแพทยปราศจาก
เชื้อ โดยมีกิจกรรมที่ไดดําเนินการ ดังนี้
- โครงการ : การอบรมบุคลากรในการใชโปรแกรม CSSD ของ โปรแกรม Health Object และ
การสรางคูมือการปฏิบัติในหนวยงาน
- มาตรการ : การปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการจัดการวัสดุการแพทยและอุปกรณการแพทย
ในระบบ Inventory control ,Balance using และการบริการเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณทางการแพทยแบบ
Pull system
- มาตรการ : จัดทําคูมือแนวทางการคิดคาบริการของปราศจากเชื้อในระบบ Health Object
งานจายกลาง ความสําเร็จในการจัดเก็บคาบริการจากการทําปราศจากเชื้อได 100%
3) โครงการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินคาคงคลัง โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
- มาตรการ : การจัดแผนงบประมาณการจัดหา
จัดซื้อ วัสดุการแพทยประจําป
- มาตรการ : กระบวนการ Supply chain
management ผลลัพธทไี่ ดตน ทุนวัสดุสนิ้ เปลืองคงเหลือเมือ่ สิน้
สุดปงบประมาณ 2558 จํานวนเงิน 4,413,781บาท ปงบประมาณ
2559 จํานวนเงิน 2,541,927 บาท ลดลง 1,871,853 บาท คิดเปนรอยละที่ลดลง 42.41
 ดานการบริการรักษาพยาบาล
1) โครงการ การพัฒนามาตรฐานการใหบริการที่ดี การดําเนินโครงการการพัฒนามาตรฐานการให
บริการที่ดี ของงานจายกลาง เปาประสงคเพื่อตอบสนองการบริการรักษาพยาบาลตอผูปวยและผูรับบริการเปน
สําคัญ โดยยึดพันธกิจคือเปนศูนยกลางในการใหบริการเครื่องมือ เครื่องใชและเวชภัณฑทางการแพทยปราศจาก
เชื้อที่มีคุณภาพ เพียงพอ ทันเวลา ผูรับบริการปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยมีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
และผลลัพธของกิจกรรม โครงการ ดังนี้
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- โครงการ : รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานการทําปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทยดว ยเครือ่ งนึง่ ฆาเชือ้ แบบไอนํา้ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารบุคลากรในหนวยงานและนอกหนวยงานทีเ่ ขา
รวมอบรมจํานวน 60 คนไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองการผานการอบรมในการทําปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานการใชเครื่องนึ่งฆาเชื้อแบบไอนํ้าเพื่อความปลอดภัยได 100%
- โครงการ : การพัฒนาระบบการทําปราศจากเชื้ออุปกรณทางการแพทยโรงพยาบาลศรีนครินทร
เพือ่ การรับรองคุณภาพการดําเนินงาน จัดการประชุมวิชาการดวยการบรรยายและเสาวนาแลกเปลีย่ นประสบการณ
จากวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ ใหกบั บุคลากรวิชาชีพตาง ๆ ในสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร ประกอบ
ดวย งานบริการพยาบาล งานจายกลาง หนวยควบคุมการติดเชื้อ งานทันตกรรมและผูสนใจ จํานวน 105 คน
- โครงการ : ศูนยรับแลกอุปกรณการแพทย แบบ One Stop Service และการขยายจํานวน
เครือขายการใหบริการเพิ่มขึ้น ผลลัพธ จํานวนหนวยงานที่ใหบริการเพิ่มขึ้น 4 หนวยบริการ รอยละ
การใหบริการที่เพียงพอ ทันเวลาที่กําหนดได 99.95% เพิ่มขึ้นรอยละ 1.39 รอยละความพึงพอใจในการ
รับบริการ 95.24 % เพิ่มขึ้นรอยละ 6.15
- โครงการ : การกําหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านใหไดตามมาตรฐานสมาคมศูนยกลางงานปราศจาก
เชือ้ แหงประเทศไทย CSSA ผลลัพธการดําเนินการ จัดทําเอกสารระเบียบการปฏิบตั งิ านตามกระบวนการคุณภาพ
ของโรงพยาบาลของงานจายกลาง จํานวน 9 เรื่อง
- โครงการ : การพัฒนาสมรรถนะการบริการที่ดี ผลลัพธการดําเนินการ การจัดอบรมการบริการที่ดี
ใหบุคลากร การจัดเวลาการขึ้นปฏิบัติงานในวันหยุดราชการจากเดิม 08.30 น.เปน 07.00 น. ลดการรอคอย
- โครงการพัฒนาทีม : รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานการทําปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทยดวยเครื่องนึ่งฆาเชื้อแบบไอนํ้า งานจายกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2) ผลงานดานการทําลายเชื้อและการทําปราศจากเชื้อ ดานบริการการทําลายเชื้อและการทําให
ปราศจากเชื้ออุปกรณเครื่องมือทางการแพทย เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีการ
ติดตามการประกันคุณภาพที่สําคัญ คือ
ระบบการกํากับและติดตามตัวชี้วัดและการประกันคุณภาพ ผลการดําเนินการ
ลําดับ รายการตัวชี้วัดคุณภาพ
เปาหมาย(%) 2558 2559
1. อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อโดยการสุมตรวจเพาะเชื้อ
100
100 100
ตามเกณฑที่กําหนด
2.
3.
4.
5
6.

อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อตามเกณฑที่กําหนด
อัตราการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางการแพทยครบถวน ถูกตอง
อัตราการจําหนายจายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางการแพทยใหหนวยงาน
ครบถวน ถูกตอง
อัตราความพึงพอใจของผูใชบริการบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีตองานจายกลาง
อัตราความพึงพอใจของผูใชบริการบุคลากรภายนอกคณะฯ ที่มีตองานจายกลาง

100
100
100

100 100
100 100
99.92 99.95

85
85

85.39 95.24
100 100

3) หมวดการผลิตเครื่องมือ เครื่องใชและเวชภัณฑปราศจากเชื้อ ของงานจายกลาง ไดมีการจัดแบง
หมวดตามกลุมเปาหมายการใหบริการการใชงานในการรักษาพยาบาลและการศึกษา ดังนี้
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หมวดที่ 1 หมวดผลิตชุดทําแผลและชุดชําระ
หมวดที่ 2 หมวดผลิตชุดวินิจฉัยและรักษา
หมวดที่ 3 หมวดผลิตถุงมือ
หมวดที่ 4 หมวดผลิตชุดผาทุกประเภทผาซับโลหิตและอื่น ๆ
หมวดที่ 5 หมวดผลิตชุดกระบอกฉีดยาและอื่น ๆ
หมวดที่ 6 หมวดผลิตซัพพลายและอื่น ๆ
หมวดที่ 7 หมวดผลิตอับสําลีและกระปุก
หมวดที่ 8 หมวดบริการอบแกส
หมวดที่ 9 หมวดบริการอบแกส (ตามหนวยงานตองการ)
หมวดที่ 10 หมวดบริการเครื่องมือพิเศษหนวยงานนึ่ง
เฉพาะหนวยงาน (ตามหนวยงานตองการ)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

13
37
9
44
19
36
18
21
160
132

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

รวม
489 รายการ
 ดานสนับสนุนและสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม
1) การจัดกิจกรรม สรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรผูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต
2) การจัดกิจกรรมเลี้ยงตอนรับบุคลากรใหม
 โครงการพัฒนางานดานอื่น ๆ มีดังนี้
1) โครงการ : การเฝาระวังและประกันคุณภาพคือหัวใจสําคัญของกระบวนการการทําปราศจากเชื้อ
2) โครงการ : จัดอบรมสมรรถนะพฤติกรรมการบริการที่ดี
3) โครงการ : การเขารวมเปนคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ โรงพยาบาล รวมทัง้ การเปน
วิทยากรใหความรูบุคลากรภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตรในการทําลายเชื้อและทําปราศจากเชื้อ
4) โครงการ : การแกไขปญหาการจายสินคาไมตรงตามใบเบิกดวย
เครื่องมือ 5ส.จากรายงานจํานวนเฉลี่ยที่จายผิดตอเดือน 54 ใบเบิก ผลลัพธที่ได
สามารถลดจํานวนเฉลี่ยที่จายผิดตอเหลือเดือน 24 ใบเบิก คิดเปนรอยละ
ที่ลดลง 55.56
5) โครงการ : กิจกรรมการปรับปรุง 5ส. ในหนวยเวชภัณฑปลอดเชื้อ
และหนวยเตรียมและทําความสะอาดเครื่องมือ
6) โครงการ : การอนุรกั ษพลังงาน โครงการการการจัดการสิง่ แวดลอม
งานจายกลาง ผลการดําเนินการ ผานการรับรอง ISO 50001 และ ISO 14001
7) โครงการ : การดําเนินการการสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพ
บุคลากร ผลการดําเนินการ รอยละการไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 2559 ได 100% บุคลากรไดรับการตรวจ
ด า นความปลอดภั ย ในการประกอบอาชี พ จากสํ า นั ก งานอาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ ม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 100%
8) สรางนวัตกรรมชุดตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบชี้วัดทางเคมีเพื่อ Veriﬁcation กระบวนการทํา
ปราศจากเชื้อ ผลลัพธคือ เครื่องมืออุปกรณการแพทยปลอดเชื้อ ผานเกณฑ 100%
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9) สรางนวัตกรรมติดแผนเทปเคมีในชุดผาคลุมปลอดเชือ้ ใหกบั หนวยงาน ผลลัพธคอื ระดับความตองการ
ในการใชงานได100 %
10) โครงการ : การจัดสวัสดิการเยี่ยมไขใหกับบุคลากรและญาติในหนวยงาน
 ดานสนับสนุนและสงเสริมการบริหารทรัพยากรใหเกงดีมีสุข ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการใหกับบุคลากรทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน
2) สนับสนุนสงเสริมบุคลากรเขารวมกิจกรรมภายในและภายนอกคณะ โดย
กําหนดเปนรอยละบุคลากรทีเ่ ขารวม กิจกรรมนอกหนวยงานอยางนอย 1คน/1ครัง้ /
1 ป
3) สนับสนุนสงเสริมบุคลากรเขารวมกิจกรรมวิชาการการประชุมประจําป
วิชาการ ชมรมศูนยกลางงานปราศจากเชื้อประเทศไทย
4) การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น
 ดานการบริการวิชาการและสังคม เปนที่ศึกษาดูงาน ที่ปรึกษาของ
โรงพยาบาลตาง ๆ
1) คณะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร ชัน้ ปที่ 2 คณะแพทยศาสตร มข.
2) คณะนักศึกษาหลักสูตรผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตรมข. รุน 6
3) คณะผูศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 6 คน
4) คณะผูศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ด า นการสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การสร า งความมั่ น คงการเงิ น
และสินทรัพย
1) การจัดทํารายงานสถิติตนทุนคาใชจายการใหบริการเครื่องมือ เครื่องใชและเวชภัณฑปราศจากเชื้อ
ของ งานจายกลาง ประจําปงบประมาณ 2558 เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการใหบริการ การวางแผน การวิเคราะห
และการบริหารจัดการ
2) งานวิจัยสถาบัน เรื่อง การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของชุดผาผาตัดปลอดเชื้อที่ใชในหองผาตัด
โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2557
 การนําเสนอผลงานคุณภาพและการประกาศเกียรติคุณ
1) ป 2559 ไดรบั รางวัลหนวยงานตนแบบการบริการดีเดน งานจายกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2) ป 2559 บุคลากรสายสนับสนุน ไดรับรางวัลบุคคลตนแบบสุดยอดคนบริการ
3) ป 2559 บุคลากรลูกจางชั่วคราวโครงการไดรับรางวัลขวัญใจผูปฏิบัติงานสายลูกจางชั่วคราว
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หนวยกูชีว�ต
 ดานวิชาการ หลักสูตรการกูชีวิตสําหรับบุคลากรภายใน (ในแผนฯ) ดานวิชาการ

1) การกูชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) จํานวน 10 รุน รวมมีผูเขาอบรมจํานวน 441
คน เปนนักศึกษาแพทย จํานวน 242 คน พยาบาลจํานวน 165 คน บุคลากรทั่วไป จํานวน 34 คน
2) การกูชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support: ACLS) จํานวน 19 รุน รวมมีผูเขาอบรม
จํานวน 766 คน เปนแพทยจํานวน 171 พยาบาลจํานวน 443 คน นักศึกษาแพทย จํานวน 152 คนความพึงพอใจ
ตอการอบรมอยูในระดับดีมาก รอยละ 95
ขอเสนอแนะ: เปนการอบรมทีม่ ปี ระโยชนเนนการฝกปฏิบตั ไิ ดจริง สามารถนําปฏิบตั งิ านในการดูแลผูป ว ย
ไดจริงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ควรมีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง
 หลักสูตรการกูชีวิตสําหรับบุคคลภายนอก (นอกแผนฯ) ดานบริการ
1) การกูชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) สําหรับประชาชนทั่วไป จํานวน 5 รุนๆรวมมี
ผูเ ขาอบรมจํานวน 149 คน (คณะเภสัชฯ จํานวน 41 คน, นักศึกษากายภาพชัน้ ป 2 และป3 คณะเทคนิคการแพทย
จํานวน 53 คน, พยาบาลและเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแกน จํานวน 55 คน)
2) กูชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support: ACLS) สําหรับแพทยและพยาบาลจากทั่วไป
(สสจ.เพชรบูรณและพิษณุโลก) จํานวน 2 รุน รวมมีผูเขาอบรมจํานวน 85 คน การทบทวนความรูเรื่องการกูชีวิต
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามมาตรฐานAHA 2015 สําหรับพยาบาลแผนกการพยาบาลผูปวยวิกฤติ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร จํานวน 105 คน ความพึงพอใจตอการอบรมอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ 95
ขอเสนอแนะ: เปนการอบรมทีเ่ นือ้ หาเขมขน เนนการฝกปฏิบตั ทิ ใ่ี หผเู รียนสามารถนําไปใชไดจริง วิทยากร
ถายทอดความรูไดดีมากทั้งทีมวิทยากรแพทยและพยาบาล ควรมีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง
ดานบริการ
3) มีการทบทวนการประเมินความพรอมกอนเกิด Cardiac arrest ตามหอผูป ว ยหนวยงานตางๆ และ
ทบทวนความรูเรื่อง Pre-Cardiac Arrest Signs การบันทึกการกูชีวิต การเยี่ยมตรวจรถฉุกเฉินและทักษะการใช
เครือ่ ง Deﬁbrillator พรอมการบํารุงรักษา การเตรียมอุปกรณชว ยชีวติ ฉุกเฉินและการจัดรถฉุกเฉิน จํานวน หนวย
งาน (ไดแก OPD2, OPD8, OPD9 และหองเอ็กซเรย หอผูปวย 3ก, 3ค, Burn unit , 3ฉ, 3จ, 4ก, 4ค, 4ง, 5ง, ตึก
สว. 8A, 8B, ตึก สว.9A มีการซอม CPR OPD8, หอผูปวย 5ก, 5ค, 5ง, 4ค, จิตเวช, ตึก สว. 9B การวิเคราะหหา
สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเตนของผูปวยเฉพาะรายมีการทํา Cardiac arrest Case conference หอผูปวย 3ก,
3จ, 4ค, 4ง, 5ง, จิตเวช, ไตเทียม, พรอมเก็บรวบรวมขอมูลการกูชีวิตในโรงพยาบาลศรีนครินทร
4) รวมจัดนิทรรศการการใหความรูการชวยชีวิตเบื้องตนสําหรับเด็กและเยาวชน ในกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
ผลการประเมินกิจกรรมพบวา
- บุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม อยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ 90
- สามารถนําความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม ไปใชในการปฏิบัติงาน รอยละ 95
ขอเสนอแนะ อยากใหมีการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ตลอด เพราะไดความรูจริง มีความมั่นใจ มีการ
ประเมินผลทําใหกระตือรือรน รูจ ดุ บกพรองของตัวเอง เปนการจัดกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชนมาก สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง
ในการทํางาน วิทยากรมีความเชี่ยวชาญสามารถชี้ประเด็นใหเห็นภาพชัดเจน สามารถพูดเรื่องยากใหเขาใจไดงายขึ้น
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ภาพการจัดอบรม ACLS สําหรับนักศึกษาแพทย พชท.พจบ. และ พยาบาล

การตรวจเยี่ยมรถฉุกเฉิน พรอมซอมแผนการกูชีวิต และการประชุม CPR Case Conference

ศึกษาดูงานที่ตางประเทศ
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งานแมบาน
 ภาระงานและปริมาณงาน (ภาพรวม) ของหนวยงานในสังกัดงานแมบาน

ปริมาณงานยอนหลัง 3 ป ของทุกหนวยในสังกัดงานแมบาน
การบริการ
งานดานบริการ
การบริการผาสะอาดทุกชนิด
การขนยายผาเปอน/ซักผาดวยเครื่องอุตสาหกรรม
แยกซักผาติดเชื้อและผาผาตัด
จางเอกชนซัก (เครื่องชํารุดรอจัดซื้อทดแทน)
รีดผา
อบผา
พับผา
จายผา
บริการผานวัตกรรมและอื่น ๆ
ตัดผา
เย็บผา
แซกริมผา
ซอมผา
เลือกผาชํารุด
ดัดแปลงผาชํารุดกลับมาใชใหม
ประดิษฐผานวัตกรรมสนับสนุนการซักผา
การบริการรับ-สงผูปวย
- ดานหนา
- เปลรวม
- OPD AE
- อาคาร สว.1-2
- รังสีรักษา
ศูนยบริการกลางระยะทดลอง (Lean ระบบ Call Center)
ศูนย O2 Centre
บริการรถไฟฟา 4 ที่นั่ง
บริการรถไฟฟา 6 ที่นั่ง

สถิติการบริการ
2557

2558

20,955,292 ชิ้น
19,154,160 ชิ้น
วันละ 6-8 ตัน/วัน
8-10 ตัน/วัน
3-3.5 ตัน
2.5 ตัน
2-3 ตัน
3-4 ตัน
2,395,308 ชิ้น
2,211,540 ชิ้น
6,302,280 กิโลกรัม 6,755,40 กิโลกรัม
16,955,292 ชิ้น
16,048,380 ชิ้น
20,955,292 ชิ้น
19,154,160 ชิ้น
4,500 ชิ้น
3,600 ชิ้น
32,813 ชิ้น
40,077 ชิน้
37,077 ชิน้
28,813 ชิ้น
9,650 ชิ้น
8,436 ชิ้น
24,000 ชิ้น
25,360 ชิน้
37,944 ชิน้
32,328 ชิ้น
32,243 ชิ้น
35,315 ชิน้
50 แบบผลงาน
40 แบบผลงาน
59,174 เที่ยว
25,815 เที่ยว
50,551 เที่ยว
18,309 เที่ยว
8,337 เที่ยว
154,518 เที่ยว
4,800 ทอ
-

64,800 เที่ยว
55,200 เที่ยว
51,920 เที่ยว
26,400 เที่ยว
10,800 เที่ยว
4,829 ทอ
300 เที่ยว
180 เที่ยว

2559
22,756,424 ชิ้น
9-10 ตัน/วัน
4-5 ตัน
ไมสง
1,874,508 ชิ้น
5,788,92 กิโลกรัม
12,563,928 ชิ้น
17,533,104 ชิ้น
5,200 ชิ้น
43,794 ชิ้น
39,117 ชิ้น
14,208 ชิ้น
30,794 ชิ้น
40,922 ชิ้น
39,331 ชิ้น
50 แบบผลงาน
71,280 เที่ยว
56,300 เที่ยว
95,040 เที่ยว
35,112 เที่ยว
12,800 เที่ยว
4,850 ทอ
405 เที่ยว
210 เที่ยว
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 ผลงานเดนของหนวยงานในสังกัดงานแมบาน

1) ผลงานหนวยซักฟอก การพัฒนาระบบการใหบริการผาโดยใชเทคโนโลยีระบบ Feed และรถไฟฟา
รับผาเปอนและสงผาสะอาด และบริการผาสะอาดอาคาร 19 ชั้น และ VIP (ชั้น 14) แบบบูรณาการและมีแผน
ขยายงานเปนระบบซักผาดวยอุโมงคซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยลาสุดแบบเพิ่มงานบริการผาเชิงรุกแบบ Logistic
2) ผลงานหนวยตัดเย็บโครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุสนับสนุนการรักษาพยาบาลอยางตอเนือ่ งและ
เพิ่มทักษะมืออาชีพดวยนวัตกรรมผา
3) การปรับปรุงระบบบริการรับสงผูปวยซึ่งเปนบริการดานหนาใหเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน
(โครงการพิเศษจางเอกชนอาคาร สว.1)
 ดานอื่น ๆ
การสนับสนุนการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี โดยมีสวนรวมกับฝายกิจกรรมพิเศษใน
การออกคายกับงานประชาสัมพันธ (ปนรัก-ฮักชุมชน) และรวมกิจกรรมพัฒนาบริการบุคลากรไดรบั รางวัล Service
Mind นอกจากนีย้ งั ใหการสนับสนุน เรือ่ งวัสดุผา และเปลนอนกรณีออกตรวจนอกสถานทีข่ องโครงการพิเศษตางๆ
ของ หนวยอาชีวอนามัย นักศึกษา พอสว. ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมพิเศษมินิมาราธอนและกิจการทุกกิจกรรมของ
โรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร
ชิ้นงานการตัดเย็บหมอนกอดพยุงทรวงอก แบบไมมีสาย

ชิ้นงานการตัดเย็บผาหุมหมอนรองแขน

ชิ้นงานการตัดเย็บเสื้อตรวจมะเร็งเตานม

ชิ้นงานการตัดเย็บหมอนรองแขนเจาะเลือด
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งานสังคมสงเคราะห

ใหบริการผูปวยที่มีปญหาทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมรวมถึงผูดอยโอกาสกลุมตางๆ ใหไดรับการ
ชวยเหลือไดรับสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษตามที่รัฐกําหนดให รวมถึงการเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติงาน
ดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมของนักศึกษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาระบบบริการ
สังคมสงเคราะหที่มีคุณภาพงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อรองรับนโยบายตามแผนพัฒนาโรงพยาบาล

 สถิติการใหความชวยเหลือผูปวยจากแหลงเงินทุนสนับสนุนปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ/จําแนกประเภท
1. เงินรายไดของคณะแพทยศาสตร
2. กองทุนวันศรีนครินทร
3. กองทุนพระราชทานคาเดินทาง
4. มูลนิธิหออภิบาลสงฆ หลวงปูมั่น ภูริทัตโตฯ
5. มูลนิธิตอตานโรคมะเร็ง
6. เงินบริจาคงานสังคมสงเคราะห
รวมทั้งสิ้น

จํานวน/ครั้ง
1,680
874
172
986
142
256
4,110

จํานวนเงิน/บาท
2,699,095
12,866,026
63,200
3,778,974
48,000
166,348
19,621,643

 รายไดและเงินรับบริจาคเขากองทุน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

การระดมทุนรับบริจาค จัดหาแหลงทุนเพือ่ รับบริจาคซือ้ วัสดุการแพทย ทีไ่ มมจี าํ หนายในโรงพยาบาล
จากผูมีจิตศรัทธา นําไปชวยเหลือผูปวยยากไร ผูดอยโอกาสและญาติที่มารับบริการ
รายการ/จําแนกประเภท
1. รับบริจาคเขากองทุนวันศรีนครินทรผานงานสังคมสงเคราะห
2. เงินรับบริจาคงานสังคมสงเคราะห
3. อุปกรณทางการแพทย รถเข็นนั่งผูพิการ, Walker frame,ไมเทา 3 ขา, เสา
แขวนนํ้าเกลือ,โถนั่งขับถาย ฯลฯ
4.รับบริจาคสิ่งของทั่วไป เชน เสื้อผาบริจาค ชุดนักเรียนใหม รองเทา ฯลฯ

จํานวน/ครั้ง
48
353
4

จํานวนเงิน/บาท
87,208
959,344
340,680

13

-

รวมทั้งสิ้น

405

1,387,232

 ดานสิทธิประโยชน / ตรวจสอบสิทธิ คุมครอง และพิทักษสิทธิฯ

ใหบริการพิทักษและคุมครองสิทธิ ดําเนินการจัดระบบใหบริการแกผูมีสิทธิสวัสดิการทางสังคมและ
หลักประกันสุขภาพตางๆ ใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงไดรับ

103

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

สถิติการใหบริการ
จํานวนครั้ง/ราย
1. ตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิชองทางดวนสําหรับพระภิกษุสงฆ /สามเณร /แมชี
923
2. ตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิชองทางดวนสําหรับผูพิการ
1,211
3. ตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิเด็กแรกคลอด (ผลัดชําระรอใชสิทธิบัตรทอง)
92
4. ติดตามสิทธิผูปวยผลัดชําระบัตรทอง Main รพ.ศรีนครินทร /สิทธิฉุกเฉิน /ผูปวยหนีกลับ OPD AE โดยที่ผูปวยไม
78
ตองมาติดตอ
5. เปลี่ยนสิทธิยอยผูพิการ (ท.74) สามารถใชสิทธิได ณ วันที่มารับบริการไมตองใชใบสงตัว
69
6. ใหคําปรึกษาการจดทะเบียนคนพิการจากการประเมินความพิการจากแพทยพรอมลงนามรับรองสถานพยาบาล
439
6. ใหคาํ ปรึกษาและใหกรอกขอมูลยืน่ ความจํานงเปลีย่ นสถานพยาบาลสิทธิบตั รประกันสุขภาพถวนหนาแกนกั ศึกษา
61
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มาใชบริการ
7. ใหคําปรึกษาแนะนําขอมูลการใชสิทธิบัตรขอมูลทางสังคมแกผูใชบริการภายในและภายนอกโรงพยาบาล
5,268
รวมทั้งสิ้น
8,141

โครงการพัฒนางาน
1) โครงการ : “ระดมทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยยากไร” มีเงินบริจาคงานสังคมสงเคราะหเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยยากไรเพิ่มมากขึ้น สามารถนําเงินที่ไดไปชวยเหลือผูปวยตามความจําเปนที่ผูปวยตองการอยางแทจริง
โดยผานการพิจารณา ของนักสังคมสงเคราะห ผูมาใชบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทรสนใจไดรวมทําบุญเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยยากไร รวมทั้งชองทางการรับบริจาคผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Face book)

2) การจัดเก็บรายได : โปรแกรมการแกไขสิทธิดา นการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ)
ผูพิการ ท.74
ทําการลงทะเบียนสิทธิยอย ท.74 ผานระบบหลักประกันสุขภาพ ใหกับผูพิการสามารถใชสิทธิการ
รักษาพยาบาลไดใน ณ วันที่มาตรวจรักษา ลดภาระคาใชจายของโรงพยาบาล / ผูปวยไมตองเดินทางกลับไปที่
โรงพยาบาลตนสังกัดหรือขอใบ สงตัวมารักษา จํานวน 69 ราย
3) การจัดเก็บรายได : ผูปวยเด็กแรกคลอดที่ผลัดชําระรอใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
ติดตามผูป ว ยเด็กแรกคลอดทีผ่ ลัดชําระนอกเวลาและในเวลาราชการรอการใชสทิ ธิหลักประกันสุขภาพ
เนื่องจากขาดหลักฐานการแจงเกิด ณ วันจําหนายออกจากโรงพยาบาล สามารถเรียกเก็บตามสิทธิไดครบถวน
ทันเวลาเบิกจาย และผูรับบริการไดเขาถึงสิทธิการรักษาตามสิทธิที่พึงไดรับ
4) การใหบริการสงเสริมฟนฟูผูพิการแบบบูรณาการ
ผูพิการไดรับความชวยเหลือคําแนะนําการจดทะเบียนผูพิการ หรือ ตอทะเบียนจํานวน 439 ราย
เปลี่ยนสิทธิยอยผูพิการ ท74.จํานวน 69 ราย ไดรับรถเข็น อุปกรณชวยฟนฟูความพิการจํานวน 198 ราย ใหทุน
กูยืมเพื่อประกอบอาชีพจํานวน 5 ราย แนะนําและประสานเรื่องการขอรับเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการจากหนวยงาน
ของรัฐเพื่อใหผูพิการไดรับสิทธิที่พึงไดและเกิดประโยชนสูงสุด
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งานโภชนาการ

 ดานความเปนเลิศดานวิจัย

1. คูมือการดูแลปองกันโรคหลอดเลือดสมองดวยอาหารและโภชนาการ
2. พัฒนาเมนูอาหารจากไขขาว
 ดานการบริการรักษาพยาบาลที่ดี
4.1 ผลงานดานการใหความรูในชุมชน
4.1.1 การใหความรูดานโภชนบําบัดและโภชนาการโครงการวันตับอักเสบโลก ประจําป 2559
ณ โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 2,400 คน
4.1.2 การใหความรูดานโภชนบําบัดและโภชนาการ โครงการ /กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล
และคณะแพทยศาสตร ประจําป 2559 จํานวน 9 ครั้ง มีผูรวมกิจกรรมจํานวน 1,075 คน
4.2 การบริการอาหารผูปวยในปงบประมาณ 2559
สถิติการบริการอาหารเฉพาะโรค ปงบประมาณ 2559

เบาหวาน จํากัดโซเดียม โปรตีนสูง โปรตีนตํ่า ไขมันตํ่า กากมาก/นอย เหลว
พิเศษ (คน)

โจก อาคาร สว.ชั้น 14

6,934

8,649

5,106

1,121

323

460

738

611

สามัญ (คน) 14,203

19,874

11,296

2,139

960

1,880

1,805 1,390

2,970
-

4.2 การบริการอาหารผูปวยในปงบประมาณ 2559
สถิติการบริการอาหารทั่วไป ปงบประมาณ 2559
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ธรรมดา

ขาวตมเครื่อง

ออน (กุย+กับ)

อีสาน

ผลไม

สวัสดิการ

พิเศษ (คน)

72,531

16,545

6,036

1,560

294

123,202

สามัญ (คน)

251,979

53,766

9,006

10,377

-

-

4.3 ผลงานดานโภชนศึกษาแกผูปวยในและผูปวยนอก
กิจกรรม
1. สอนการควบคุมอาหารใหเหมาะสมกับโรคตางๆ
2. สอนการเตรียมอาหารทางการแพทย อาหารปนผสม
3. คลินิกผูสูงอายุ
4. คลินิกเบาหวานในหญิงตั้งครรภ
5. คลินิกโรคอวน
6. คลินิกวัยทอง
7. คลินิกโรคตับ
8. คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
9. คลินิกเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุน
10. คลินิกโรคนอนกรน (OSA)
11. คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (HT)
12. รวมทีม Grand Round หนวยการุณรักษ
13. รวมทีม PCT Burn ผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวก
14. รวมทีม CLT ศัลยกรรมมะเร็งศีรษะและลําคอ
15. รวมทีม CLT ภาควิชากุมารเวชกรรม 2ง

จํานวน (ครั้ง)
47
304
40
48
136
48
36
4
6
48
8
6
6
6
3

 ผลงานเดนของหนวยงาน

ผลงานดานการบริอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมของโรงพยาบาล / คณะแพทยศาสตร ประจํา
ปงบประมาณ 2559
วัน เดือน ป

กิจกรรม

26 ธ.ค.58

กีฬาแพทยศาสตรสัมพันธ ประจําป 2558

29 พ.ย.58

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในวันศรีนครินทร
ครั้งที่ 18

9 ม.ค.59

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559

อาหาร

อาหารวาง เครื่องดื่มและอื่นๆ

-

500 ชุด

500 ชุด

ขาวกลอง 400 ชุด
ขาวตม 2,000 ถวย

-

2,000 แกว

400 ชุด

60 ที่

500 แกว
ไอศกรีม 5 ถัง

500 ชุด

50 ชุด

500 แกว

14 มิ.ย. 58 ทอดผาปาหออภิบาลสงฆ (ภัตตาหารเชา)

ภัตตาหารพระ
45 รูป

-

นํ้าปานะ 80 ชุด
เครื่องดื่ม 400 แกว

7 ก.ค.59

เครื่องบวงสรวง
8 ชุด

400 ชุด

400 แกว

12 เม.ย.59 งานประเพณี “มวนซื่นสงกรานต แพทยศาสตร
สัมพันธ”
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วัน เดือน ป

กิจกรรม

อาหาร

อาหารวาง เครื่องดื่มและอื่นๆ

16 ก.ค.59

กิจกรรมจัดรายการเทิดพระเกียรติทางโทรทัศนฯ อาหารเชา 300 ถวย
เนื่องในวันศรีนครินทร ประจําป 2559

200 ชุด

400 แกว

18 ก.ค.59

งานพิธบี าํ เพ็ญกุศลทักษิณานุประทานฯ ประจําป ภัตตาหารพระ 39
2559
รูป
อาหารตักบาตร 208
ชุด /
อาหารเชา 200 ถวย

-

นํ้าปานะ 39 ชุด
เครื่องดื่ม 450 แกว

9 ก.ย.59

งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร ประจําป 2559 ภัตตาหารพระ 9 รูป
/
อาหารเชา 150 ถวย

-

200 แกว

-

250 ชุด

500 แกว

คอกเทล 500 ที่

-

500 แกว

24 ก.ย. 59 กิจกรรมวันมหิดล ประจําป 2559
26 ก.ย.59

งานพิธีแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ

ฝายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศร�นคร�นทร
 โรงพยาบาลศรีนครินทร ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Advanced HA และ

กําหนดเปาหมายสูการรับรองมาตรฐาน HA(Re-accreditation) ในป 2560 ไดการจัดกิจกรรมสําคัญคือ การจัด
ทําและพัฒนา Clinical tracer ของทีมคุณภาพแตละCLT SLT รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและรับทราบ
ผลงานเดน ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดทํา Clinical tracer highlight ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558

 ดําเนินการประชุมทีมผูเ กีย่ วของ (key man) ของระบบงานสําคัญ (part II) ตามมาตรฐาน AHA

วัตถุประสงคคอื เพือ่ วางแผนและทําการประเมิน SAR รวมทัง้ การติดตามความกาวหนาและหาโอกาสพัฒนาในการ
ปรับปรุงงานตามมาตรฐาน AHA ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2559
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 กิจกรรมการประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติวันคุณภาพศรีนครินทร ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 30

มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ ในหัวขอ ชาว ศรีนครินทร รวมใจ มุงสู...การรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ครั้งที่ 4 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 328 คน มีผลงานการพัฒนาคุณภาพที่นําเสนอ
โดย Poster presentation จํานวน 176 เรื่อง

 การประชุมวิชาการระดับชาติ HA National Forum ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 8-11 มีนาคม 2559

ณ ศูนยการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใตแนวคิดหลัก “Enjoy Quality Every Moment” (คุณภาพใน
ทุกลมหายใจ) มีผูเขารวมประชุม 84 ทาน มีผลงานที่ไดรับการคัดเลือกไปนําเสนอทั้งสิ้น 16 เรื่อง

 จัดการอบรมโครงการ Advance HA : Role of Leaders in Quality Improvement for the

success & Organizational Performance in Leadership Standard ใหสําหรับทีมผูบริหารโรงพยาบาล
วิทยากร โดย อาจารยเรวดี ศิรินคร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 เวลา
09.00-16.00 น. ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic CQI” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ หองประชุมสมาคมศิษยเกา ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced CQI สําหรับผูบริหารและทีมผูจัดการผลงานคุณภาพ

CQI” วิทยากรโดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ อาจารยประจําคณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํานวน 2 รุน
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 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร รวมกับ ศูนยฝกอบรมมาตรฐานการบริการดานสุขภาพ

ระดับสากลแหงประเทศไทย (TITC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการดานสุขภาพระดับสากล (JCI)
7 ครั้ง วิทยากร อาจารยนายแพทยพงศธร เกียรติดํารงวงศ อาจารยนิติ เนื่องจํานง อาจารยสิริลักษณ ธนยงพิบูล
เพือ่ การตอยอดการพัฒนาคุณภาพสูค วามยัง่ ยืนและเขาสูม าตรฐานการรับรอง Advanced HA ในรอบปการรับรอง
ครั้งตอไป (ป 2560)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางการเรียนรูดวยเครื่องมือ SPA & SPA in Action เมื่อวันที่ 17

พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา และนําเสนอความกาวหนา
หลังการอบรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ วิทยากร โดย อาจารยชวกิจ ภูมิบุญชู อาจารย
ทวนทอง พัณธะโร และทีมวิทยากรจากคณะกรรมการ QMT

 เขารวมนําเสนอผลงาน เรื่อง พัฒนาการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงวิกฤตอยางยั่งยืน และ

การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพคณะแพทยศาสตร ในงานมหกรรมคุ ณ ภาพ ประจํ า ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 25-29
เมษายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หองประชุมใหญโซน A ชั้น 6 อาคารกรมสงเสริมคุณภาพอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 และคณะกรรมการตัดสินกลุมคุณภาพ จากสมาคมสงเสริมคุณภาพ
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

 การประชุม คณะอนุทํางานพัฒนาระบบยา และติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมการกํากับ

ติดตาม การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติในหอผูปวย / หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว ติดตามประเมินผลการดําเนินการและผลลัพธของการพัฒนาระบบยา ตลอดจน
ถอดบทเรียนและสรุปการดําเนินการ เพือ่ การพัฒนาระบบอยางตอเนือ่ งและเตรียมรับการเยีย่ มประเมินระบบการ
จัดการยาจากองคการภายนอก
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 กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน Internal Survey ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 11 กรกฎาคม –

1 สิงหาคม 2559 เตรียมรับการเยี่ยมประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
ในชวงเดือนธันวาคม 2559

 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนผูเยี่ยมสํารวจภายใน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา

08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมกรีน 2 โรงแรมกรีนรีสอรท แอนโฮเต็ล ขอนแกน และวันที่ 18 สิงหาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา วิทยากรโดย 1. อาจารยผองพรรณ ธนา 2. รศ.รณชัย
อธิสุข 3. อาจารยกนกรัตน แสงอําไพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

 ประชุมชี้แจงแนวทางรับการเยี่ยมสํารวจคุณภาพโรงพยาบาล re-accreditation ครั้งที่ 4

โดยทานผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ และ อาจารยชวกิจ ภูมิบุญชู รองผูอํานวยการ
โรงพยาบาลฝายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ใหกบั หัวหนาหนวย หัวหนางาน หัวหนาหอผูป ว ย ผูต รวจการพยาบาล
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 หองประชุมบรรยาย 1

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพสําหรับทีมนําคุณภาพ” ในชวงเดือนธันวาคม

2559 วันที่ 4 ตุลาคม 2559. เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา วันที่ 5 ตุลาคม 2559
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยากรโดย อาจารยผองพรรณ ธนา
อาจารยกนกรัตน แสงอําไพ เภสัชกรสงกรานต มีชนู กึ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

110

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน

ใหบริการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต 3 เดือน – 4 ป ที่เปนบุตรสืบสายโลหิตของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขณะมาปฏิบัติงานใหคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวนทั้งสิ้น
132 คน โดยจําแนกเปน 4 ระดับชั้น ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับชั้นเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นเด็กเล็ก
ระดับชั้นเด็กกลาง
ระดับชั้นเด็กโต
ระดับชั้นเด็กเตรียมอนุบาล

อายุเด็กปฐมวัย
3 เดือน – 1 ป
1 ป – 2 ป
2 ป – 3 ป
3 ป – 4 ป

จํานวนเด็กปฐมวัย
6 คน
27 คน
47 คน
52 คน

จากภารกิจในการใหบริการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต 3 เดือน – 4 ป โดยมุงเนนใหเด็กปฐมวัย
มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความ
ปลอดภัยสูงสุดนั้น จึงจําแนกงานดังกลาวเปน 3 ดาน ซึ่งในปงบประมาณ 2559 พบวา
1. งานดานบริบาลสุขอนามัยแกเด็กปฐมวัย : การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีทักษะพื้นฐานที่จําเปน
ของชีวิต ไดแก

การรับประทานอาหารฯ

การขับถาย

การแปรงฟนและอาบนํ้า-แตงตัว

การนอนหลับกลางวัน

โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพของงานกดังกลาวคือ อัตราเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการสมสวน ซึ่งมีผลลัพธ
รอยละ 94
2. งานดานการสรางเสริมพัฒนาการแกเด็กปฐมวัย : การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีทักษะ/ความ
สามารถแสดงออกที่สมวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ดังนี้

ทักษะดานการเคลื่อนไหวและทรงตัว

ทักษะดานความเขาใจภาษา

ทักษะดานการใชภาษา

ทักษะดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา

ทักษะดานการชวยเหลือตนเองและสังคม
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โดยมีดชั นีชวี้ ดั คุณภาพของงานดังกลาวคือ อัตราเด็กปฐมวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการสมวัยทัง้ หาดาน ซึง่ มีผลลัพธ
รอยละ 96 และอัตราเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ดาน (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) ซึ่งมีผลลัพธ
รอยละ 98
3. งานดานการปองกันความเสี่ยงตางๆใหแกเด็กปฐมวัย : การอบรมเลี้ยงดูใหเด็กปฐมวัยทุกคนใหได
รับความสุขสบาย สะอาด และปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

ตรวจสุขภาพเด็กกอนเขาเรียนทุกวัน

ลงชื่อรับ-สงเด็กปฐมวัย

ตรวจสอบ 5 ถูกวิธีใหยา

จัดเตรียมอาหารและนมแกเด็กและบํารุงรักษาโภชณภัณฑ

จัดสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก

ดูแลและบํารุงรักษาของเลนฯ

โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพของงานกดังกลาว คือ จํานวนคน/ครั้งที่เกิดความเสี่ยงตางๆตอเด็กปฐมวัย ซึ่ง
มีผลลัพธ ดังนี้
1) เด็กถูกลักพา/สูญหาย 0 คน 2) เด็กไดรับยาคลาดเคลื่อน 0 คน 3) เด็กไดรับอุบัติเหตุรุนแรงและ
มีการรายงานตอผูบ ริหาร 0 ครัง้ 4) มีการปดทําการชัว่ คราวกรณีมกี ารระบาดของโรคติดเชือ้ /โรคติดตอ 0 ครัง้

ผลงานเดนของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2559 มีดังนี้

1. โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหนวยวันสําคัญตางๆ สําหรับเด็กปฐมวัย
ดวยการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญตางๆขึ้น รวม 3 กิจกรรม/ป ไดแก งานวันพอแหงชาติ งานวันสงกรานต และ
งานวันแมแหงชาติ เพื่อฝกเด็กใหมีทักษะการกลาแสดงออก ดวยการแสดงบนเวที ดังนี้
งานวันพอแหงชาติ 4 ธ.ค. 58
เวลา 9.30 น.-12.00น.
งานวันสงกรานต 7 เม.ย. 59
เวลา 9.30 น.-12.00น.
งานวันแมแหงชาติ 10 ส.ค. 59
เวลา 9.30 น.-12.00น.

ผลลัพธที่เดน คือ อัตราความพึงพอใจของผูปกครองตอการพัฒนาคุณภาพฯ ในระดับคะแนนดีขึ้นไป รอยละ 98
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพงานการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อ/โรคติดตอที่พบบอยในเด็กปฐมวัย
โรคติดเชื้อ/โรคติดตอที่พบบอยในเด็กปฐมวัยไดแก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินอาหาร โรคอีสุกอีใส โรคตาแดง โรคไขเลือดออก และ โรค มือ เทา ปาก เปนตน เมื่อเกิดโรคดังกลาว ยอม
สงผลกระทบตอตัวเด็กเอง ผูปกครอง และครอบครัว จนอาจสูญเสียชีวิตตอเด็กได ไดเพิ่มมาตรการในการควบคุม
และปองกันฯ แกเด็กปฐมวัย ดังนี้
1) เด็กทุกคนไดรับการคัดกรองสุขภาพรางกายดวยการวัดไขและตรวจรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา
ทุกเชากอนเขาเรียน เมือ่ ตรวจพบลักษณะอาการของโรคทีง่ ดการใหบริการชัว่ คราว ตามขอกําหนดของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จะขอความรวมมือผูปกครองในการงดใหบริการ แตถาผูปกครองไมใหความรวมมือจะตอง
นําเด็กไปตรวจที่ OPD แผนกกุมารเวชกรรม โดยกุมารแพทยเปนผูลงนามรับรองใหใชบริการได เมื่อเด็กผานการ
คัดกรองพรอมเขาเรียนแลว เด็กทุกคนจะไดรับการฝกทักษะการลางมือ ทุกวัน

2) ผูดูแลเด็กปฐมวัย และเด็กทุกคนไดรับฝกทักษะการลางมือกอนและหลังรับประทานอาหารวาง
และอาหารกลางวัน และหลังการขับถายทุกครั้ง
3) ผูดูแลเด็กปฐมวัย และเด็กที่มีอาการเปนหวัดและไอ ตองสวมหนากากอนามัยทุกครั้ง
4) เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับนม อาหาร ที่สะอาด ปรุงและจัดเตรียมอาหารที่ถูกหลักอนามัย
5) การดูแลและบํารุงรักษาสือ่ อุปกรณ เครือ่ งใชตา งๆ และของเลนเด็กปฐมวัยทุกวันและทุกวันเสาร

ผลลัพธที่เดนคือ 1) มีการปดทําการชั่วคราวเฉพาะชั้นเรียนที่มีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก จํานวน 0 ครั้ง
2) มีการปดทําการชั่วคราวทุกชั้นเรียน ที่มีการระบาดของโรค มือ เทา ปาก จํานวน 0 ครั้ง
3) การลดอัตราการคางคาบริการของเด็กปฐมวัย โดยมีกระบวนงานดังนี้
ใหผูปกครองมาชําระคาบริการที่หนวยงานและลงชื่อในบัญชีรับฝาก
คาบริการ แลวหนวยงานทําหนาที่นําสงเงินนั้นยังหนวยเงินรายไดฯ และ
ลงชื่อผูนําสงในบัญชีสงคาบริการ ซึ่งเจาหนาที่ตองลงชื่อรับเงินในบัญชีสง
เงินคาบริการดวย และออกใบเสร็จรับเงิน ตอจากนัน้ นําเลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน
มาลงในบัญชีรับฝากคาบริการ แลวจึงมอบใบเสร็จรับเงินใหผูปกครองเปน
ลําดับตอไป โดยใหผูปกครองรับฝากเงินคาบริการไดตามระเบียบการ
ดังกลาวขางตน แตใหบริการตั้งแตเวลา 7.30 น. - 17.00 น.
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งานเวชกรรมสังคม

 ดานการบริหารจัดการที่ดี

- โครงการ อบรมการจัดทําสื่อสุขภาพดวยโปรแกรม E-book (Electronic Book) จํานวน 2 ครั้ง
มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 170 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูที่รอยละ 95.4
- โครงการ “การใหความรูเรื่องการอัพโหลด Application Stroke (Stroke KKU)” จํานวน 2 ครัง้
มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 170 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูที่รอยละ 95.9

- พัฒนาระบบสือ่ ความรูส ขุ ภาพ เพือ่ การสรางเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลขึน้ ทําใหรปู แบบสือ่ สุขภาพ
มี อัตลักษณ เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการทางการแพทยครอบคลุมโรคที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยของ
โรงพยาบาลฐานขอมูลสื่อมีจํานวนถึง 352 เรื่อง ผูรับบริการเขาถึงสื่อสุขภาพไดงาย และสะดวกมากขึ้น จากชอง
ทางในการเผยแพรสื่อทั้งแบบเอกสารและผานระบบ on line เพิ่มขึ้น ชองทาง เปน 8 ชองทาง โดยมีผูใชบริการ
สื่อ แผนพับจํานวนถึง 35,000 ฉบับ/เดือน มีผูเขาถึงสื่อสุขภาพผานระบบ Online จํานวน 200 - 400 ครั้ง/เดือน
และ มีชอ งทางในการประเมินสือ่ สุขภาพทีส่ ามารถนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาตอยอดได โดยผลประเมินสือ่ สุขภาพ
จากผูป ว ยและประชาชนอยู เกณฑด-ี ดีมาก ถึงรอยละ 93.55 อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมการผลิตสือ่ สุขภาพได ทําให
คาใชจายลดลงจากเดิม 50% และระยะเวลา ขั้นตอนของกระบวนการจัดทําสื่อสุขภาพ ลดลงทั้งการจัดทําการ
ตรวจสอบ การขึ้นทะเบียนสื่อสุขภาพ

 ดานการผลิตบัณฑิตที่ดี

- เปนสถานที่ศึกษาดูงานดานการสรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 และ 3
- โครงการอบรมใหความรู “การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย” วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
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 ดานความเปนเลิศดานการวิจัย

การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการThe 48th Asia-Paciﬁc Academic Consortium for
Public Health Conference ณ มหาวิทยาลัย Teikyo เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุนระหวางวันที่ 14 - 20 กันยายน
พ.ศ. 2559 ดังนี้
- Various health effects from stroke to patients and caregivers.
- The study of level of Anti HBs antibody titer after booster dose in Medical students
in Faculty of Medicine Khon Kaen University Factors Affecting to Health Status of Personnel in
Faculty of Medicine Khon Kaen University, Thailand.
- Prevalence of risk health behavior and diseases from annual check -up result in
personnel of Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand.

 ดานการบริการรักษาพยาบาลที่ดี

- การประชุมวิชาการและตรวจสุขภาพพิเศษ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ-อัมพาต) เนื่องใน
วัน ศรีนครินทร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับดี-ดีมาก รอยละ 100

- การประชุมวิชาการ “การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคหลอดเลือดสมอง” สําหรับบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับดี-ดีมาก รอยละ 100
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- การบริการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร และการวิเคราะหภาวะสุขภาพบุคลากร

จํานวน 129 หนวยงาน นําสูการสรางเสริมสุขภาพ โดยจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูสุขภาพ สําหรับ
บุคลากร จํานวน 2 รุน ติดตามประเมินผลลัพธการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร จํานวน 7 ครั้ง โดย
ใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเสริมสรางพลังอํานาจ สามารถเขาถึงกลุมบุคลากรที่มีปญหาสุขภาพ
กระตุนใหบุคลากร เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สงผลใหคาดัชนีมวลกายลดลงจากเดิมรอยละ 42.22
รวมทัง้ เกิดบุคคลตนแบบดานสุขภาพดีป 2558 จํานวน 5 ทาน นอกจากนีย้ งั ดําเนินการรวมกับหองตรวจเวชปฏิบตั ิ
ทั่วไป หนวยระบบทางเดินหายใจในการจัดโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล การดูแลสุขภาพและผลลัพธ
สุขภาพในบุคลากรที่มีโรคประจําตัว เพื่อติดตามประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธสุขภาพของบุคลากร

- โครงการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 2016 แกกลุมเปาหมาย อายุ 65 ป
ขึ้นไป ผูปวยโรคเรื้อรัง และบุคลากรทางการแพทย ระยะเวลา 10 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2559 จํานวน
ผูรับบริการ 3,550 ราย ผลการประเมินความพอใจ ในระดับดี และดีมาก รอยละ 96.5

 ดานระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

- จัดทําเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 26 หนวยงาน จํานวน 162 เรื่อง

 ผลงานเดนของหนวยงาน

- โครงการพัฒนาระบบสื่อความรูสุขภาพ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร
และเปนตัวแทนของโรงพยาบาลเขารวมนําเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ ของสมาคม สงเสริมสุขภาพ
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แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผานเขารอบ
รับการตรวจเยี่ยม ( Site Visit)

- โครงการอาหารปลอดภัย หางไกลโรค ใสใจ “เมนูชสู ขุ ภาพ” ในโรงอาหาร โดยดําเนินการคัดเลือก
เมนูอาหารในทุกป เพื่อขอรับการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและรับรองเปนเมนูชูสุขภาพจากสํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดขอนแกน ซึ่งผลการพิจารณาเมนูอาหารไดรับการรับรองเปนเมนูชูสุขภาพป 2557 -2558
ทั้งหมดจํานวน 56 เมนู ผูประกอบการรานคาจํานวน 13 ราน ทําใหโรงอาหาร คณะแพทยศาสตร มีเมนูชูสุขภาพ
และอาหารวางเพือ่ สุขภาพ เปนทางเลือกใหกบั ผูบ ริโภคในการสรางเสริมสุขภาพตนเองทีย่ งั่ ยืน โดยสามารถกระตุน
รานคาใหพัฒนาเมนูชูสุขภาพมากที่สุดและไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล “รานคาพัฒนาเมนูชูสุขภาพดีเดน ประจําป
2558” จํานวน 6 ราน

- การพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจการบริการ โดยใช Google doc ไดเขารวมนําเสนอ
ผลงานในการประชุม HA forum มีนาคม 2559 และไดรับการคัดเลือกใหรวมนําเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของการประชุม
 งานสนับสนุนสูความเปนเลิศ

- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “กระบวนการออกแบบบริการ (Service Design Process)
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มีจํานวนบุคลากร ทุกระดับ
ทั้งผูบริหารโรงพยาบาล แพทย บุคลากรทางการพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุน ใหความสนใจเขารวม
รวมทั้งสิ้นจํานวน 200 คน
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- การตรวจมาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สพรศ.) มาตรวจ
มาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยีชว ยการเจริญพันธุท างการแพทย รพ.ศรีนครินทร ในวันที่ 28 เมษายน 2559
ณ ศูนยการรักษาภาวะมีบุตรยาก รพ.ศรีนครินทร และไดผานรับรองมาตรฐานฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561

- โครงการเยีย่ มศูนยความเปนเลิศ ตามรอยกระบวนการดูแลผูป ว ย Clinical Tracer ไดจดั เยีย่ ม
ศูนยฯ 5 ครั้ง มีจํานวนบุคลากร ทุกระดับทั้ง ผูบริหารโรงพยาบาล ใหความสนใจเขารวมโครงการ รวมจํานวน
ทั้งสิ้น จํานวน 80 คน
- โครงการประชุมสัมมนาแผนการพัฒนาเครือขายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 7 ขอนแกน
ในระหวางวันที่ 29 – 30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเขาใหญคีรีธารทิพย จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาล
ที่เขารวมการสัมมนา ไดแก สปสช.เขต 7 ขอนแกน รพ.ศรีนครินทร รพ.ขอนแกน รพ.ชุมแพ รพ.เกษตรวิสัย
รพ.กาฬสินธุ รพ.โพนทอง รพ.รอยเอ็ด รพ.โกสุมพิสัย รพ.มหาสารคาม

- จัดประชุมโครงการวิจัย ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่มารักษาของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองชนิดขาดเลือด เฉียบพลัน Factor Related with Onset to Hospital in Acute-Ischemic Stroke Patient
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

- ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก
1. คณะศึกษาดูงานจาก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา (อปสข.)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและหอผูปวย
Stroke Unit
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2. คณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร จํานวน 30 คน

โครงการจัดทําพิธีการเปดศูนยการแพทยเฉพาะทางชั้นเลิศอยางเปนทางการ
โดยในปงบประมาณ 2559 งานสนับสนุนบริการสูความเปนเลิศ ไดจัดพิธีเปดศูนยความเปนเลิศ
จํานวน 2 ศูนย ดังนี้
1. พิธีเปดศูนยความเปนเลิศ CT&MRI เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

2. พิธีเปดศูนยความเปนเลิศดานการสองกลองทางเดินอาหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ EUS Hands on Workshop
ศูนยความเปนเลิศดานการสองกลองทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศรีนครินทร รวมกับ สาขาวิชาโรคทาง
เดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน สมาคมแพทยสองกลองทางเดินอาหารไทย และ EUS Taskforce Asian Paciﬁc (EUSTAP) ไดรวมกัน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ EUS Hands on Workshop ในระหวางวันที่ วันที่ 28-29 มีนาคม 2559
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หองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร

งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตรดําเนินการพัฒนาระบบเอกสารคุณ ISO15189/ 15190 ที่ไดบรรจุ
เปนแผนงานเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน และนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะผูบริหารของงานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร รวมกับ คณะกรรมการ
ฝายตางๆ และ บุคลากรทุกภาคสวนรวมดําเนินการ เพื่อยื่นขอรับการตรวจประเมินเมื่อเดือนธันวาคม 2558 และ
ไดรับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559 คณะกรรมการประเมินระบบคุณภาพมีมติการประชุมของ
โดยใหการรับรองระบบคุณภาพแกงานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดังนี้
- มาตรฐาน ISO 15189: 2012 เลขทะเบียน 4186/59 วันหมดอายุ 5 ตุลาคม 2561
- มาตรฐาน ISO 15190: 2003 เลขทะเบียน 4186/59 วันหมดอายุ 5 ตุลาคม 2561

- งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตรใหบริการดานสุขภาพในบริการตรวจทางหองปฏิบัติการทาง
เทคนิคการแพทยในหลากหลายสาขาไดแก ดานจุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก
เคมีคลินิก การตรวจทางอณูชีวโมเลกุล รวมถึงบริการเจาะเลือดและเก็บสิ่งสงตรวจผูปวยนอก รับ-สงสิ่งสงตรวจ
และผลการตรวจของผูปวยใน
- ใหบริการรับ-สง สิ่งสงตรวจและผลตรวจจากหองปฏิบัติการของภาควิชาตางๆ ในเวลาราชการ
- เปนสถานทีฝ่ ก ปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสาขาทางวิทยาศาสตรการแพทยและสาขาวิทยาศาสตรชวี ภาพ
- วิเคราะหขอมูลและสืบคนขอมูลทางหองปฏิบัติ
การ เพือ่ การเรียนการสอนและการวิจยั แกบคุ ลากรหรือหนวย
งานทางการแพทยทรี่ อ งขอ โดยกระบวนการบริการทัง้ ระบบได
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพโดยราชวิ ท ยาลั ย พยาธิ แ พทย แ ห ง
ประเทศไทย เปนครั้งที่ 3 (3 มีนาคม 2557 - 2 มีนาคม 2560)
- งานหองปฏิบตั กิ ารเวชศาสตรชนั สูตรไดรว มมือกับ
คณะกรรมการฝายตางๆของคณะเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐาน
ประหยัดพลังงาน ISO50001 และ ISO14001 ตามแผนงานเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน และนโยบายคุณภาพของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะผูบริหารของงานหองปฏิบัติการ
เวชศาสตรชันสูตร รวมกับ คณะกรรมการฝายตางๆ และ บุคลากรทุกภาคสวนรวมดําเนินการทําใหคณะแพทยได
รับการรับรองมาตรฐานดังกลาวอยางสมบูรณ
- มีการประชุมดานการเก็บสิ่งสงตรวจปละ 1 ครั้ง กับพยาบาล มีการรวมประชุมกับกลุมผูใหบริการ
เฉพาะโรค เชน โลหิตแพทย แพทยโรคติดเชื้อ SLT ตางๆ
กําหนดใหเขารวมการทดสอบกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามรายการทีม่ อี ยู และเขารวมการทดสอบ
EQA RIQAS ที่เปนมาตรฐานสากล และผลการตรวจอยูในเกณฑที่ยอมรับได
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งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตรไดจัดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบุคลากรมี
ความรูค วามสามารถและมีความสุขในการปฏิบตั ิงานโดยมีลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีม TeamLAB Quality
เพื่อสงเสริมศักยภาพบุคลากรในทุกๆหนวยใหไดรวมทํางานเปนคณะกรรมการตางๆ ของหนวยงานตามความ
สมัครใจ และไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรวมกันกับทีมนําผูบริหารระดับงานเพื่อใหเปนไปตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปอยางตอเนื่อง

ฝายศูนยกลางบร�การสุขภาพ
 โครงการ OPEN HOUSE ประชาสัมพันธการบริการสูตัวแทนบริษัทประกัน

เริม่ ตนโครงการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
สิน้ สุดโครงการวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 ระยะเวลา
ดําเนินการ 11 เดือน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได และ เพื่อใหทุกฝายไดมี
โอกาสรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ผลลัพธที่ได (Outcome) คือ ผูเขารวมโครงการ “OPEN HOUSE
ประชาสัมพันธการบริการสูตัวแทนบริษัทประกัน”
รุ น ที่ 1- รุ น ที่ 2 มี ตั ว แทนบริ ษั ท ประกั น เข า ร ว ม
200 คน และผูบริหารรวมเจาหนาที่ รพ.ศรีนครินทร จํานวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน
 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ
ดําเนินการโครงการ ระหวางวันที่ 20-22
สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค
เพื่อ เพื่อรวมทบทวนแผนปฏิบัติการฝายศูนยกลาง
บริการสุขภาพ ใหมีทิศทาง และการดําเนินงานที่
สอดคลอง กับยุทธศาสตรคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ขอนแก น และเพื่ อ ให ทุ ก ฝ า ยได มี โ อกาสร ว มแลก
เปลี่ยนขอคิดเห็น และรวมทบทวนแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2558 ผลลัพธที่ได คือ ผูเขารวมสัมมนา ฝาย
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ศูนยกลางบริการสุขภาพ จํานวน 60 คน รับฟงนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน จากรองคณบดีฝายศูนยกลาง
บริการสุขภาพ จากนั้นแบงกลุม สรุปงานรวมกันและนําเสนอผลงานการพัฒนากระบวนการ
 โครงการผูบริหารฝายศูนยกลางบริการสุขภาพพบปะบุคลากร
ดําเนินการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ 1)
เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางทีมผูบริหารและบุคลากรสนับสนุนฝาย
ศูนยกลางบริการสุขภาพ 2) เพือ่ เสริมสรางการทํางานเปนทีม 3) เพือ่ ใหบคุ ลากร
มีความผูกพันตอองคกร ผลผลิตของทีไ่ ดจากโครงการ (Outputs) ความพึงพอใจ
ของบุคลากรมากกวารอยละ 80.00 รอยละ ผลลัพธที่ได (Outcome) คือ
โครงการผูบริหารฝายศูนยกลางบริการสุขภาพพบปะบุคลากร จัดขึ้นในวันที่ 1
กุมภาพันธ 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หองประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร
มข. ผุเขารวมประชุมจํานวน 140 ทาน เขารวมจํานวนทั้งสิ้น 94 ทาน สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจโครงการผูบ ริหารฝายศูนยกลางบริการสุขภาพพบปะ
บุคลากร ดวยโปรแกรม SPSS พบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 47 คน ขอมูล
เบื้องตนผูตอบแบบประเมิน คิดเปนเพศหญิง 38 คน เพศชาย 9 คน สวนมากอายุ 51 ปขึ้นไปจํานวน 23 คน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 33 คน และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 23 คน สรุปมีความพึง
พอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 84.71

 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารหอผูป ว ยพิเศษชัน้ 14 จัดขึน้ ระหวางวันที่ 6 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผลที่ไดคือ มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผูใชบริการมากขึ้น
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ศูนยหัวใจสิร�กิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร
 ดานการผลิตบัณฑิตที่ดี

เพิ่มพูนทักษะการผาตัด แพทยศัลยศาสตร ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

หนวยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดจัดกิจกรรมวิชาการ Work Shop : Basic Valvular Surgery โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพ และฝกปฏิบัติดานการผาตัดหัวใจของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โดยทีมอาจารย
ศัลยแพทยหัวใจฯ ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรฝกปฏิบัติ ณ ชั้น 7
อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
 ดานความเปนเลิศดานการวิจัย

โครงการนําเสนอ แสดงและประกวดผลงานดานวิจยั , CQI และนวัตกรรม ฝายการพยาบาล
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯจัดโครงการนําเสนอ แสดงและประกวดผลงานดานวิจัย CQI และนวัตกรรม
ฝายการพยาบาลระหวางเดือน เมษายน 2559 – กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ทางการพยาบาลนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการพยาบาล

 ดานการบริการรักษาพยาบาลที่ดี

จัดอบรมระยะสั้นฟนฟูผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการฝกอบรมระยะสั้นดานการฟนฟูผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุนที่ 5
ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ระหวางวันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 เพื่อพัฒนาทักษะ สรางเสริมความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการฟนฟูผูปวยโรคหัวใจแกผูเขารวมหลักสูตรอบรม สรางเครือขายการฟนฟูหัวใจใหกวางขวาง
มากยิง่ ขึน้ และเตรียมความพรอมบุคลากรทางการแพทยเพือ่ รองรับการเปดประชาคมอาเซียน ผูเ ขารวมการอบรม
ประกอบดวยนักกายภาพบําบัดและพยาบาลวิชาชีพที่มีความสนใจดานการฟนฟูผูปวยโรคหัวใจ จํานวน 14 ทาน
การฟนฟูหัวใจเปนกระบวนการที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับผูปวยหลังผาตัดหัวใจและหลอดเลือด
เปนอยางยิ่ง โดยเปนที่ทราบกันดีวาการฟนฟูหัวใจมีประโยชนทั้งในแงการฟนตัวที่รวดเร็วภายหลังการผาตัด
การปองกันการกลับมาเปนซํา้ ของโรค ทําใหผปู ว ยสามารถกลับไปใชชวี ติ ไดใกลเคียงปกติมากทีส่ ดุ รวมทัง้ สงผลให
ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Competency and Management of Critical Care งานการ
พยาบาลผูปวยวิกฤต ฝายการพยาบาล ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Competency and Management of Critical
Care งานการพยาบาลผูปวยวิกฤต ฝายการพยาบาล ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ฯ จํานวน 3 รุนๆละ 30 ราย ในระหวางวัน
ที่ 8-9 และวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อฟนฟูความรูและสงเสริมสมรรถนะดานการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลระดับปฏิบัติการ
บุคลากรตําแหนงตางๆในหนวยงาน ดานการปฏิบตั สิ อนของพยาบาลระดับหัวหนาทีม ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความวิตกกังวล
และเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเสริมสรางสัมพันธภาพของบุคลากรในหนวยงาน ผูเขาอบรมประกอบ
ดวยพยาบาลสังกัดงานการพยาบาลผูปวยวิกฤต

 ดานการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

รวมวางพานพุมถวายราชสักการะสมเด็จยา
ผูช ว ยศาสตราจารยภทั รพงษ มกรเวส รองผูอ าํ นวยการศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ และบุคลากรศูนยหวั ใจสิรกิ ิ
ติ์ฯ รวมวางพานพุมดอกไมสด เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึง่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ตอ
ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะดานการแพทย การสงเคราะหตา งๆ และ
กํ า หนดให วั น ที่ 21 ตุ ล าคมนี้ เป น วั น พยาบาลแห ง ชาติ วั น ทั น ต
สาธารณสุขแหงชาติ วันสังคมสงเคราะหแหงชาติและวันอาสาสมัครไทย
เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ที่ทรงมีพระ
เมตตาเสียสละ และอุทศิ พระวรกายปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ ประชาชนชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย โรงพยาบาล
ศรีนครินทร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ทอดกฐินสามัคคี สรางถนน สุขา ณ วัดปาสามัคคีธรรม

รองศาสตราจารยวราภรณ เชือ้ อินทร ผูอ าํ นวยการศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ พรอมคณะผูบ ริหาร และบุคลากร
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําผากฐินทอดถวาย
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ณ วัดปาสามัคคีธรรม บานโคกกลาง ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2558 ซึ่งศรัทธากฐินครั้งนี้รวมกวา 507,559 บาท (หาแสนเจ็ดพันหารอยหาสิบเกาบาท)
ใหบริการเชิงรุก ออกหนวยสาธารณสุขในงานไหม

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดรวมจัดนิทรรศการหนวยงานดานการสาธารณสุข ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2558 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 มุงเนนการเผยแพรความรูและบริการเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย ไดแก
นิทรรศการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การใหคําแนะนําและความรูเรื่องโรคหัวใจ การตรวจสุขภาพเบื้อง
ตนดวยการวัดความดันโลหิตโดยพยาบาล การใหคําแนะนําในการออกกายที่ถูกตองและเหมาะสมโดยนัก
กายภาพบําบัด การตรวจหาหมูโลหิตเบื้องตนโดยงานเวชศาสตรชันสูตร สอบถามเรื่องสิทธิการรักษาจากหนวย
ประกันสุขภาพ ปรึกษาปญหาการใชยาโดยตรงกับเภสัชกร ตลอดจนรวมเลนเกมและตอบคําถามชิงรางวัล ชมการ
สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพและอิ่มอรอยแบบสุขภาพดี รับสูตรไมลับกลับบานฟรี โดยงานโภชนาการ กิจกรรมเหลา
นี้เปนการใหบริการเชิงรุกแกประชาชนที่มีความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เนนใหบริการทั้ง
เชิงรับ และเชิงรุก เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
รวมเทิดพระเกียรติในหลวง รักษหัวใจรักพอ

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รักษหัวใจรักพอ เนื่องใน
วันพอแหงชาติ ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รักษหัวใจรักพอ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ดวยความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และยึดมัน่ ในการเจริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาท โดยมีกจิ กรรม
ประกอบดวย ชวงเชา เปนการทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ 9 รูป พิธีกลาวอาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรฯ
การรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดมี หาราชา โดยมีรองศาสตราจารยวราภรณ เชือ้ อินทร ผูอ าํ นวย
การศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เปนประธานในพิธี มีผูบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ผูบริหารคณะตางๆ บุคลากรศูนยหัวใจสิริกิ
ติ์ฯ และประชาชนทั่วไปเขารวมกิจกรรม
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การสอนแสดงการผาตัดซอมแซมลิ้นหัวใจ ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ “โครงการสอน
แสดงการผาตัดซอมแซมลิ้นหัวใจเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณแกอาจารยแพทย” ณ หองประชุมงานการ
พยาบาลหองผาตัด ชั้น 4 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะสําหรับแพทยที่จะกาวขึ้นสูระดับ
อาจารยโดยสามารถนําความรูไปถายทอดใหแก ศัลยแพทยโรคหัวใจ แพทยประจําบาน บุคลากรทางการแพทย
ที่เกี่ยวของและนําไปใชกับการรักษาผูปวยลิ้นหัวใจตอไป โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
นายแพทยทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ ประธานสถาบันนานาชาติ สถาบันโรคทรวงอก พรอมทีมงาน ผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวย ศัลยแพทยโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก วิสัญญีแพทย
วิสัญญีพยาบาล พยาบาลหองผาตัด นักปฏิบัติการเครื่องปอดและหัวใจเทียม และบุคลากรที่เกี่ยวของจํานวน
50 คน

รวมสืบสานและอนุรักษประเพณีสงกรานต ประจําป 2559
เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2559 ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน รวมสืบสานและอนุรักษประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีการจัดขบวน
แหตกแตงแสดงถึงความเปนขอนแกน มีการแสดงออกถึงวิถีชีวิต การฟอนรํา และในงานยังมีกิจกรรมตางๆ อาทิ
เชน การรดนํ้าขอพรผูอาวุโส การประกวดการแตงกายพื้นเมือง การประกวดรองเพลงลูกทุงไมคทองคํา กิจกรรม
นันทนาการ และซุม กิจกรรม ในบรรยากาศแบบไทยๆ ณ ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ทําใหบคุ ลากรสามารถเขารวมกิจกรรม
ไดเปนจํานวนมาก ในการรวมสืบสานและอนุรกั ษประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 นี้ เต็มไปดวยความสนุกสนาน
และชื่นฉํ่า ชื่นใจ

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ สานสายใย เทิดไทมหาราชินี ประจําป 2559
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ จัดโครงการสานสายใยเทิดไทมหาราชินี เนือ่ งในวันแมแหงชาติ 12 สิงหามหาราชินี
ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จัดขึ้นเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี
กิจกรรมประกอบดวย ชวงเชา เปนการทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ 10 รูป และศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ยังไดมอบถุง
ผาสิ่งของเครื่องใชใหกับผูปวยที่เขาพักรักษาตัว ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และผูมารับบริการที่งานผูปวยนอกทุกทาน
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ในวันนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูปวย อีกทั้งยังมีการทอดผาปาสามัคคีสมทบกองทุนศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ชวยเหลือผูปวยโรคหัวใจผูยากไร โดยมีหลวงพอขันตี ญาณวโร เจาอาวาสวัดปามวงไข ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
เปนประธานฝายสงฆ มียอดผาปาอยูท ี่ 1,257,350.25 บาท และมีการบริจาคโลหิตเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลเนือ่ ง
ในวันแมแหงชาติ ชวยเหลือผูปวยที่ตองการเลือดสําหรับการผาตัดโรคหัวใจ ซึ่งจะรับบริจาคโลหิตในวันที่
22 สิงหาคม 2559 ศูนยหัวใจยังไดจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพฟรีเนื่องในวันแม จํานวน 85 รายอีกดวย

รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจําป 2559
รองศาสตราจารยวราภรณ เชือ้ อินทร ผูอ าํ นวยการศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ คณะผูบ ริหาร และบุคลากรศูนย
หัวใจสิริกิติ์ฯ รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ณ พระบรมราชา นุสาวรีย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องในวันมหิดล
ประจําป 2559 อันเปนวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ผูทรงไดรับการถวายพระสมัญญานาม
วา “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย” เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจ
ตางๆ ที่ลวนเปนรากฐานแหงความเจริญกาวหนาทางการแพทยและการสาธารณสุขของไทยมาจนถึงปจจุบัน
ซึ่งมีตัวแทนหนวยงาน องคกร และภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานเขารวมพิธีจํานวนมาก ณ พระบรมราชานุสาวรีย
โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

โครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิต
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ จัดโครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิต โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ ปรับทัศนคติการใหบริการดวยการใช
ธรรมะ โดยมีจํานวนผูเขารวมฟงบรรยาย ประกอบไปดวยบุคลากร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และผูสนใจทั่วไป
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 ดานระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลัง
ผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่มีประวัติความดันโลหิตสูง ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น3 อาคารศูนย
หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับไดวาเปนโอกาสอันดี ที่ทีมสหวิชาชีพ
ผูปวยและญาติ จะไดรวมกันวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองตามแผนการรักษาขององคการ
อนามัยโลก แพทย พยาบาล เภสัช นักกายภาพ นักวิชาการโภชนาการ ผูปวยและญาติ จะไดรับทราบความรูและ
วิทยาการทางการแพทย ในการรักษาและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน หลังกลับไปใชที่ชีวิตที่บาน หลังผาตัด
ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งการรักษาดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตหากผูปวยและญาติ
ตระหนักถึงการดูแลรักษาตนเองตอไป ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย ผูปวยและญาติ แพทย พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทยที่มีความสนใจ ประมาณ 145 คน
Premium Clinic ทางเลือกใหมตรวจสุขภาพหัวใจ ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เปดบริการ Premium Clinic ดวยโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ แบบ One stop
service ทางเลือกใหมสําหรับผูรับบริการที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว รับการตรวจรักษาและวินิจฉัยโดยทีม
แพทยผูเชี่ยวชาญ ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยกิตติชัย
ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธานในการเปด การใหบริการดวยโปรแกรมตรวจสุขภาพ
หัวใจ ซึ่งจัดทําเปนลักษณะการบริการจุดเดียว เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวกรวดเร็ว บริการพิเศษที่ผูรับ
บริการจะไดรับมีดังนี้ ที่จอดรถไวบริการผูรับบริการของ Premium Clinic บัตรประจําตัว Premium Customer
การตรวจวินิจฉัยจากแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจประเมิน คัดกรอง วินิจฉัยโรคและ
ตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ณ จุดบริการเดียวเบ็ดเสร็จรวดเร็ว พรอมบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม
นัดตรวจลวงหนาไดทุกครั้ง เอาใจใส ใหความเอื้ออาทร ดุจญาติมิตร
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รับการตรวจเยี่ยมระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ รับการตรวจเยี่ยมระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จากคณะอนุกรรมการตรวจ
สอบ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ หองประชุมคุณภาพ ชั้น 2 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2558 จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะอนุกรรมการตรวจ
สอบนําโดย นายบรรจง อาภาอดุล ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ เขาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานใน
ระบบหลักประกัน สุขภาพฯ สําหรับการบริการจัดการคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
ปงบประมาณ 2558 ทั้งแผนการดําเนินงาน คาบริการทางการแพทย กระบวนการดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่
ผานมา และปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมสรุปผลการตรวจสอบการบริการเสริมสรางและปองกันโรค
สําหรับบริการพื้นฐาน และบริการสรางเสริมและปองกันโรคที่ดําเนินการในชุมชน
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ศึกษาดูงานบํารุงราษฎรอินเตอรฯ มุงสูมาตรฐานสากล
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เขาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานระบบการใหบริการอยางมีคุณภาพสู
มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล ณ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่น ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558
โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม 1 บุคลากรดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดาน
เวชระเบียน ศึกษาดูงานในหัวขอ How Finance work in differential organization, Miracle of ﬁnance to
improve productivity และการเชื่อมขอมูลเพื่อการวิเคราะห กลุมที่ 2 ประกอบดวย บุคลากรดานเภสัชกรรม
ดานการพยาบาลผูปวย ดานการปฏิบัติการ ศึกษาดูงานในหัวขอ Marketing, Unit Cost, Improve productivity
โดยมีคณะผูบริหารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนลใหการตอนรับ
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 ผลงานเดนของหนวยงาน

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ชนะเลิศการประกวดคลิปชวยฟนคืนชีพ
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ไดรบั รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิป ทําไมตอง CPR (Why CPR?) จัดทําโดยคณะ
กรรมการ CPR ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อรณรงคและสรางแรงบันดาลใจใหประชาชนทั่วไป หันมาสนใจและอยากที่
จะเรียนรูก ารชวยฟน คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ในงานวันการชวยชีวติ แหงชาติ ครัง้ ที่ 1 ทีจ่ ดั ขึน้ โดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การชวยชีวิต สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (Thai Resuscitation Council)
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ควารางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเดนดานการทําหัตถการหัวใจ (PCI) อันดับ 1
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดี
เดนอันดับที่ 1 ดานการทําหัตถการหัวใจ (PCI) ประจําป 2559 ในการประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
ณ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ผูรวมประชุมประกอบดวย นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลทัว่ ไป/ โรงพยาบาลชุมชน ในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนรวม 550 คน

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ 70 ดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล ผูแทนศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯนําโดยนายสุรพงษ
กิง่ แกว หัวหนางานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ พรอมดวยเจาหนาทีง่ านคลัง เขารับมอบเงินจาก นางดวงตา
ทองโสภิต และนายจุลนพ ทองโสภิต จํานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เพื่อรวมสนับสนุนโครงการ 70
ดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ
โครงการ 70 ดวงใจ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร ว มกั บ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดโครงการ 70 ดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ
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พระเจ า อยู หั ว ทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ เ ป น ป ที่ 70 เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 สมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินีนาถ และครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน
พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ
เวลาดําเนินโครงการตัง้ แตเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559-เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระจริยา
วัตรอันยิ่งใหญ เปนที่ประจักษแดประชาชนไทย รวมถึงเปนการสรางเสริมคุณภาพชีวิต และคืนความสุขแกผูปวย
ใหดีขึ้น โดยรับผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ตองไดรับการผาตัดผูปวยโรคหัวใจและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
จํานวน 70 ราย ทัง้ นี้ หากหนวยงานราชการตลอดจนผูม จี ติ ศรัทธาหากประสงครว มทําบุญสามารถบริจาคไดทศ่ี นู ยหวั ใจ
สิรกิ ติ ฯ์ิ หรือโอนเงินผานบัญชี ธนาคารรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ชือ่ “กองทุนศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ์ิ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ( มหาวิทยาลัยขอนแกน ) เลขทีบ่ ญั ชี 551-435919-5
2) ธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ชือ่ “กองทุนศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(มหาวิทยาลัยขอนแกน) เลขทีบ่ ญั ชี 983-3-48750-5 หรือ
3) บริจาคโดยตรงที่หนวยเงินรายได ชั้น 1 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โดยใหระบุ“เพื่อสนับสนุนโครงการ
70 ดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ” ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 043-203154
ตอ 68162
 ความสามารถการใหบริการ

ขอมูลการใหบริการรักษาพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559
การบริการรักษาพยาบาล
จํานวนผูรับบริการ
จํานวนเตียงผูปวยทั้งหมด (เตียง)
200
จํานวนการตรวจรักษาผูปวยนอก (ราย)
93,042
จํานวนการตรวจรักษาผูปวยใน (ราย)
7,574
จํานวนการตรวจรักษาผูปวยระยะวิกฤติ (ราย)
2,641
สถิติการผาตัด
การผาตัดหัวใจแบบเปด Open Heart Surgery
การผาตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปดในผูใหญ (Adult Open Heart Surgery)
708
การผาตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปดในโรคหัวใจพิการแตกาํ เนิด (Congenital Open Heart Surgery)
209
การผาตัดหัวใจแบบปด (Close Heart Surgery)
การผาตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปดในผูใหญ (Adult Close Heart Surgery)
56
การผาตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปดในโรคหัวใจพิการแตกาํ เนิด (Congenital Close Heart Surgery)
35
การผาตัดอื่นๆ
227
การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
361
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ขอมูลการใหบริการรักษาพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559
การบริการรักษาพยาบาล
จํานวนผูรับบริการ
การผาตัดตอหลอดเลือดหัวใจ
316
สถิติหองปฏิบัติการ ตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด
การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram)
20,321
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน (EST)
1,485
การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ ชนิด 24 และ 48 ชม. (Holter)
597
การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูงผานหลอดอาหาร (TEE)
152
การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูง (TTE)
7,977
การตรวจภาวะการเปนลมหมดสติ (TTT)
73
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (EST)
1,485
การตรวจบันทึกความดันโลหิตชนิด 24 ชม. (ABPM)
0
สถิติหองปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ
การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography)
3,517
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบดวยบอลลูนหรือขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention)
1,643
การตรวจสวนหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Catheterization)
118
การตรวจสวนหัวใจผูใหญ (Left and Right Heart Catheterization)
234
การขยายลิ้นหัวใจไมทรัลตีบดวยบอลลูน (Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty)
12
การขยายลิ้นหัวใจเอออรติคหรือพัลโมนิคตีบดวยบอลลูน (Percutaneous Balloon Aortic or
18
Pulmonic Valvyloplas)
การปดรูรั่วในหลอดเลือดสวนเกินผานสายสวนหัวใจ (Transcatheter intervention:PDA Occluder)
20
การปดรูรวั่ ทีผ่ นังกัน้ หองหัวใจหองบนผานสายสนวนหัวใจ (Transcatheter intervention:ASD Closure
23
Device )
การรักษาโรคหัวใจเตนผิดจังหวะดวยการใสเครื่องกระตุนหัวใจ (Permanent Pacemaker
318
Implantation)
การรักษาโรคหัวใจเตนผิดจังหวะดวยการจี้ไฟฟาหัวใจ (Electrophysiology Study And
611
Radiofrequency Ablation)
การรักษาโรคหลอดเลือดสวนปลายตีบดวยบอลลูนหรือขดลวด (Peripheral Angioplasty)
372
คุณภาพการบริการ
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูปวยนอก
86.01
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูปวยใน
88.66
อัตราความสมบูรณของเวชระเบียน ผูปวยนอก
70.09
อัตราความสมบูรณของเวชระเบียน ผูปวยใน
81.42
อัตราการครองเตียง ( ตค.58 – ก.ย.59)
85.47
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน ( ตค.58 – ก.ย.59)
5.91
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สถิติการใหบริการผูปวย ACS ประจําปงบประมาณ 2557-2559
ขอมูล

2557

จํานวนผูปวย ACS
- STEMI
- NSTEMI
- Unstable Angina
Killip class
- Class III
- Class IV
Post SK
PCI category
- Primary
- Elective
- Rescure
Complication
- Stroke
- Bleeding w/o hemorrhagic stroke
อัตราตาย
- ไมรวม Against advice
ร- วม Against advice

563
363(64.48)
182(32.33)
18(3.20)

สถิติการใหบริการ(n,%)
2558
359
255(71.03)
97(27.02)
7(1.95)

2559
745
445(60.13)
282(37.85)
15(2.01)

39(6.93) 130(23.09) 16(4.46)
94(26.18)
128(22.74)
92(26.46)

24(3.22)
188(25.23)
204(27.38)

215(38.19)
196(34.81)
81( 14.39)

134(37.33)
109(30.36)
69(18.22)

232(31.14)
212(28.46)
956(20.94)

11(1.95)
12(2.13)

2(0.56)
6(1.67)

4(0.54)
6(0.80)

18(3.20)
23(4.09)

13(3.62)
18(5.01)

27(3.62)
32(4.29)

ขอมูลผูปวยผาตัดประจําป 2554-2559
ประเภท

Adult
Congenital
รวม

2554

763
358
1,121

จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและหลอดเลือด
2555
2556
2557
2558
680
640
935
654
277
239
279
267
1,212
893
959
907

2559
708
209
917

รวม

1. สถิติการใหบริการผูปวยนอกจําแนกตามสิทธิการรักษา ประจําปงบประมาณ 2559
สิทธิการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถวนหนา
เบิกตนสังกัด
ประกันสังคม
ปกส. (บุคลากร รพ.ศรีนครินทร)
ชําระเอง
รวม

จํานวนผูใชบริการ
34,132
47,631
2,023
120
4,613
88,519

หมายเหตุ
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2. สถิติการใหบริการผูปวยในจําแนกตามสิทธิการรักษา ประจําปงบประมาณ 2559
สิทธิการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถวนหนา
เบิกตนสังกัด
ประกันสังคม
ปกส.(บุคลากร รพ.ศรีนครินทร)
ชําระเอง
รวม
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จํานวนผูใชบริการ
4,300
2,793
272
1
284
7,650
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :
การสรางรายไดเพ�่อใหเปนสินทรัพยเพ�่อการพัฒนาและพ�่งพาตนเอง
โครงการสนับสนุน

 ฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ

- โครงการ OPEN HOUSE ประชาสัมพันธการบริการสูตัวแทนบริษัทประกัน : ฝายศูนยกลาง
บริการสุขภาพ
เริ่มตนโครงการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 ระยะเวลาดําเนิน
การ 11 เดือน โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได และ เพือ่ ใหทกุ ฝายไดมโี อกาสรวมแลกเปลีย่ น
ขอคิดเห็น ผลลัพธที่ได (Outcome) คือ ผูเขารวมโครงการ “OPEN HOUSE ประชาสัมพันธการบริการสูตัวแทน
บริษทั ประกัน” รุน ที่ 1- รุน ที่ 2 มีตวั แทนบริษทั ประกันเขารวม 200 คน และผูบ ริหารรวมเจาหนาที่ รพ.ศรีนครินทร
จํานวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน
- โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการดานทรัพยสนิ และสิทธิประโยชน คณะแพทยศาสตร
: ฝายการคลังทรัพยสินและพัสดุ / งานคลัง
- โครงการเตรียมความพรอมเพือ่ รองรับโครงการจัดตัง้ ศูนยกลางดานสุขภาพของภูมภิ าค (Medical
Hub) :ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ/ งานนโยบายและแผน
- โครงการการจัดทํา spill kits ในหองปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน :
ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม / สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการบริการพยาบาลรังสีรักษา : ภาควิชารังสีวิทยา
- โครงการ การกําจัดขยะอินทรียภายในศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะแพทยศาสตร โดยใชวิธีทาง
ธรรมชาติ : ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ / สํานักงานผูอํานวยการ - งานบริการและรักษาความปลอดภัย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :
การอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั วันพอแหงชาติ ประจําป 2558

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 10 รูป เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลพรอมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันพอแหงชาติ ประจําป 2558 ซึ่งในกิจกรรมดังกลาวไดมีการรวมปฏิญาณตนเพื่อเปนขาราการที่ดี พรอมรวมรอง
เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสนามหญาหนาหองสมุด
คณะแพทยศาสตร
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 วันศรีนครินทร ประจําป 2559

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดพิธบี วงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี เพือ่ เปนสิรสิ วัสดิพ์ พิ ฒ
ั นมงคล ในการจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันศรีนครินทร ประจําป 2559 ในพิธปี ระกอบ
ดวย ถวายพวงมาลัย และโปรยดอกไม พรอมถวายพานพุม จุดธูปเทียนเครือ่ งทองนอย และเปดกรวยกระทงดอกไม
ธูปเทียนแพ เพือ่ ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยผูบริหาร บุคลากร มีแขกผูมีเกียรติ พอคา ประชาชน เขารวม ในพิธี ณ บริเวณ
ลานหนาพระบรมราชานุสาวรีย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนือ่ งในวันศรีนครินทร ประจําป 2559

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดรายการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เนื่องในวันศรีนครินทร ประจําป 2559 ภายใตชื่องาน “HOPE & HELP ชีวิตยังมีหวัง ดวยพลังแหงการ
ให” โดยถายทอดสดทั่วประเทศผานสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT ซึ่งเปนการจัดงานเพื่อหารายไดสมทบ
ทุนกองทุนวันศรีนครินทร ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนการชวย
เหลือผูปวยยากไร โรงพยาบาลศรีนครินทร โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน คณบดีคณะแพทยศาสตร
พรอมหัวหนาสวนราชการ เอกชน และแขกผูม เี กียรติเขารวมงานการกุศลครัง้ นี้ โดยในรายการดังกลาวมีทงั้ เนือ้ หา
สาระใหความรู ตางๆ ความบันเทิง และการเรียนการศึกษาพรอมยังใหผูมีจิตศรัทธาจากทางบานโทรศัพทเขา
มาในรายการบริจาคสบทบกองทุนวันศรีนครินทร ฯ เพื่อชวยเหลือผูปวยที่มีคาใชจายเกินสิทธิ์โรงพยาบาล
ศรีนครินทร ในรายการดังกลาวมีประชาชนรวมโทรศัพทเขาเพื่อบริจาคพรอมมอบในรายการสดเพื่อสมทบเขา
กองทุนโดยรวมเปนยอดเงินทั้งสิ้น 27,418,019.- บาท (ยี่สิบเจ็ดลานสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสิบเกาบาทถวน )
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 กิจกรรมทอดถวายผาพระกฐินพระราชทานเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะผูบ ริหาร คณาจารย บุคลากรและประชาชนทัว่ ไป
รวมเปนเจาภาพทอดถวายผาพระกฐินพระราชทานเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพล อดุลยเดช และรวมถวายปจจัยสมทบทุนสรางเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามพระหาบัว ญาณ
สัมปนโน ) และมีพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชผาพระกฐิน ในคืนวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 22 ตุลาคม
2559 ไดมีพิธีทําบุญตักบาตร พรอมถวายภัตราหารเชาแดพระสงฆ ตอมามีพิธีทอดถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ซึง่ อัญเชิญผาพระกฐิน รวมทอดถวายในครัง้ นีท้ อดถวาย จํานวนเงิน 3,198,918.75 บาท ณ วัดปาบานตาด อ.เมือง
จ.อุดรธานี
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 งานวันสถาปนาครบรอบ 44 ป

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 44 ป พรอมมีพธิ ที าํ บุญตักบาตร
และแสดงความยินดีชนื่ ชม กับ บุคคลเกียรติยศแหงป และ ผูป ฏิบตั ริ าชการครบ 25 ป ซึง่ ในพิธคี รัง้ นีม้ กี ารปาฐกถา
พิเศษในหัวขอเรื่อง “ความสุข ความทรงจํา และความผูกพัน” รวมถึงพิธีมอบชอดอกไมใหกับบุคคลเกียรติยศแหง
ป พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกผูทําคุณประโยชน (จิตอาสา) รางวัลขวัญใจผูปฏิบัติราชการครบ 25 ปและผู
ปฏิบัติราชการครบ 25 ป และเกียรติบัตรลูกจางชั่วคราวดีเดน ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ
ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 งาน “แพทยศาสตรสงกรานต สืบสานประเพณีไทย รวมใจอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม”

ประจําป 2559
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดงาน “แพทยศาสตรสงกรานต สืบสานประเพณีไทย
รวมใจอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม” ประจําป 2559 ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย การ
รวมอนุรกั ษสบื สานประเพณีไทยและเพือ่ เปนสิรมิ งคลใหกบั บุคลากรคณะ ดังเคยปฏิบตั ติ ดิ ตอกันมาทุกป กิจกรรม
ประกอบดวยพิธีทําบุญ ตักบาตรพระสงฆ จํานวน 9 รูป พิธีสรงนาพระพุทธรูป พิธีรดนาดําหัวขอพรผูอาวุโส การ
ประกวดเทพีสงกรานต พรอมรับประทานอาหารรวมกัน ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ณ เวทีกลาง หนาหอง
สมุดคณะแพทยศาสตร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 ประเพณีลอยกระทงประจําป 2558

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมประเพณีลอยกระทงประจําป 2558 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปนี้ คณะแพทยศาสตร ไดขบวนแห และการประกวด
นางนพมาศ การประกวดกระทง ในงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานํ้า” ภายใตแนวคิดไมหลงของเกา ไมเมา
ของใหม พรอมไดรับ 3 รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห รับเงินรางวัลมูลคา 15,000 พรอม
ถวยรางวัล, รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงขนาดใหญ ประเภทศิลปวัฒนธรรมประยุกต, รางวัลชมเชย การ
ประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี นักศึกษาแพทย และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร (เวชนิทัศน) พรอมบุคลากร ที่มีสวนรวมในการระดมความคิด
กําลังกาย กําลังใจ เพือ่ สรางผลงานทีโ่ ดดเดนจนเปนทีย่ อมรับและควารางวัลมาไดอยางภาคภูมใิ จ ณ เวทีกลางแจง
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 ทอด ผาปาสามัคคี เพื่อสงฆอาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทอด ผาปาสามัคคี เพือ่ สงฆอาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทอดผาปาสามัคคีสบทบทุนมูลนิธิหออภิบาลสงฆหลวงปูมั่นภูริทัตโต
เพื่อดูแลรักษาพระภิกษุสงฆอาพาธและแมชีที่ปวยโรงพยาบาลศรีนครินทร โดย พระอาจารยอินถวาย สนฺตุสฺสโก
เจาอาวาสวัดปานาคํานอย อ.นายูง จ.อุดรธานี เปนประธานฝายสงฆ และมีพระเถระ มีการตรวจสุขภาพเบื้องตน
พระภิกษุที่มาเขารวมในงานมีพิธีถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ และพิธีทอดถวายผาปาสามัคคี รวมยอดผูมีจิต
ศรัทธาทั้งสิ้น 6,076,351.05 บาท (หกลานเจ็ดหมื่นหกพันสามรอยหาสิบเอ็ดบาทหาสตางค) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาคุณภาพที่ดี
กิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพที่ดี

 สัมมนาการถายทอดตัวชี้วัด ประจําป 2560 (ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี

ผูชวยคณบดี เลขานุการ หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนางาน ผูตรวจการพยาบาล) 7 เมษายน 2559
ณ หองประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร
 การผลักดันองคกรตามแผนพัฒนาตนเองดวยเกณฑรางวัลคุณภาพ (TQA/EdPEx)
งานพัฒนาคุณภาพไดดําเนินการผลักดันองคกรสูคุณภาพการบริหารองคกรระดับเปนเลิศอยางตอ
เนื่อง โดยใชผลรายงานปอนกลับ (Feedback report) จากคณะกรรมการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งเขาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร ตามเกณฑ EdPEx เมื่อวันที่ 28 – 29
พฤษภาคม 2558 ที่ผานมานั้น ผูบริหารคณะฯ ไดสรุปเปนแผนพัฒนาตนเองตามเกณฑรางวัลคุณภาพดานการ
ศึกษา 7 แผนงานหลัก โดยมีเปาหมายในการผลักดันเพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานอยางเปนระบบในระยะเวลา
3 ป และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เกิดผลลัพธที่ดีและมีมาตรฐานในระดับสากล ไดแก 1) Strategic
Improvement Plan 2) Work system & Work process 3) VOC System 4) HRD System 5) KM &
Innovation 6) Risk Management 7) Governance System
การผลักดันและสงเสริมกระบวนการทั้ง 7 กระบวนการหลักนั้น สามารถผลักดันจนกระทั่งเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบและมีการดําเนินการไปตามแผนงานที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 85.71 (ผลักดันใหเกิด
ระบบได 6 แผนงานใน 7 แผนงาน)โดยเฉพาะกระบวนการ HRD System, KM & Innovation และ Work System
& Work Process มีการดําเนินการที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน หากการดําเนินการนี้ตอเนื่องตามแผนพัฒนาตนเอง
จะสามารถตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร สวนแผนยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
คุณภาพการบริหารองคการระดับเปนเลิศ (Go professional) และพรอมสําหรับรับการตรวจประเมินจากคณะ
กรรมการภายนอกในอีก 3 ปขางหนา โดยมีเปาหมายของคะแนนประเมินผาน 350 คะแนน ซึ่งยังคงมีการติดตาม
ผลสัมฤทธิข์ องแผนพัฒนาตนเองทัง้ 7 แผนนีอ้ ยางตอเนือ่ ง รวมถึงติดตามผลลัพธของรอบปที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ
2560
 การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองคกร
งานพัฒนาคุณภาพ ไดสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองคกร โดยการพัฒนาคณาจารยใหสามารถเปน
ผูต รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx และเปนผูต รวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ได ทัง้ นีจ้ งึ จัดใหมกี ารอบรมเพือ่ พัฒนาคณาจารยทงั้ ในรูปแบบ In house training และอบรมจากสถาบันภายนอก
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คณะฯ ไดแก การอบรมดานเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มีการคัดเลือกผูมคี ุณสมบัติ คือ ตองเปนอาจารยภายใน
คณะแพทยศาสตรไมนอยกวา 5 ปเขาอบรมหลักสูตร TQA Criteria จํานวน 15 คน การอบรมเปนผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑคมู อื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557
จํานวน 48 คน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับหัวหนาหนวย หัวหนางาน คณาจารยและผู
บริหารคณะฯ ในการใชเครื่องมือคุณภาพ คือ Service blue print และ SIPOC Model เพือ่ จัดทํา Work Process
วิทยากรผูใ หความรูค อื อาจารยศภุ ชัย เมืองรักษ โดยมีจดุ ประสงคเพือ่ ใหผเู ขาอบรมสามารถออกแบบกระบวนงาน
อยางเปนระบบและสามารถกํากับติดตามงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการ นําผลการกํากับติดตามมาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหมุงสูคุณภาพการบริหารองคกรระดับเปนเลิศไดอยางตอเนื่อง
มีคณาจารยทเี่ ขาอบรมและสามารถเปนผูต รวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ EdPEx ระดับคณะฯ
คิดเปนรอยละ 79.17 และมีคณาจารยที่เขาอบรมและสามารถเปนผูตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
คิดเปนรอยละ 69.44 นอกจากนี้หลังจากที่มีการจัดอบรมการจัดทํา Work Process เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
(KM) ในการใชเครื่องมือคุณภาพ Service blue print และ SIPOC Model ระหวางหนวยงานตาง ๆ กับงาน
พัฒนาคุณภาพทั้งที่เปนแบบทางการและไมเปนทางการ ไดแก หนวย CPR, สํานักงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย, ภาควิชาอายุรศาสตร, ภาควิชานิติเวชศาสตร, หนวยระบาดวิทยาคลินิก, ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชา
ปรสิ ต วิ ท ยา, ที่ ป ระชุ ม หั ว หน า งานสํ า นั ก งานคณบดี และฝ า ยการคลั ง ทรั พ ย สิ น และพั ส ดุ โดยการจั ด ทํ า
Work Process ของแตละหนวยงานนี้ คณะฯ นํามาใชประโยชนในการ Redesign Work System ของคณะฯ
ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันและนําไปใชประโยชนในการประกอบการคํานวณอัตรากําลังของแตละ
หน ว ยงาน ซึ่ ง สามารถตอบสนองประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ส ว นแผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น แ ละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คุณภาพการบริหารองคการระดับเปนเลิศ (Go professional)

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
งานพัฒนาคุณภาพไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต
ปการศึกษา 2557 และดําเนินการตอเนื่องในปการศึกษา 2558 ปจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรในความรับผิดชอบ
จํานวน 40 หลักสูตร มีการกําหนดชวงเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 25
ส.ค. 2559 – 15 ก.ย. 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในของคณะแพทยศาสตร และระหวางวันที่
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19 – 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลสรุปการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสวนใหญคะแนนอยูในระดับดี (คะแนน 3.01 – 4.00) คิดเปนรอยละ 36 และ
มีการจัดทําและรายงานขอมูล Common Data Set ระดับคณะฯ รวมถึงรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ในระบบ CHE QA ONLINE ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสร็จสิ้นตามกําหนด

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ EdPEx (Education Performance Criteria
for Excellence)
ในปการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) คณะแพทยศาสตร ไดกําหนดใหมี
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย ตามเกณฑ EdPEx รวมทั้งสิ้น 13 หนวยงาน (12 ฝายและ 1ภาควิชา)
ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559 โดยแตละฝาย จัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และรับการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภาย
ในคณะฯ ซึง่ จะประเมินคุณภาพการบริหารจัดการหนวยงาน วิเคราะหขอ มูล เสนอแนะการดําเนินการดานพัฒนา
คุณภาพของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาหนวยงานตามยุทธศาสตรของคณะฯ ในการบริหารจัดการ
องคกรอยางมีคุณภาพตอไป
งานพัฒนาคุณภาพสามารถดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝายบรรลุเปาหมาย รอย
ละ 100 และหนวยงานที่รับการประเมินใชประโยชนจากรายงานปอนกลับ (Feedback report) เชน โอกาสใน
การปรับปรุง (OFI) ทีไ่ ดจากคณะกรรมการประเมินฯ ไปจัดทําโครงการพัฒนาหนวยงานสําหรับปงบประมาณ 2560
ในการขอวงเงินของฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ โดยระบุประเด็นยุทธศาสตรสว นโครงการสําคัญ คือ “คุณภาพ
การบริการองคกรที่เปนเลิศ” (Go Professional) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ “พัฒนารูปแบบการบริหารองคกร
ที่เปนเลิศ” (Educational Excellence)
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ขอมูลเปรียบเทียบ การประเมินระดับฝาย/ภาควิชา ในปการศึกษา 2554 - 2558
ปการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558

จํานวนฝาย/ภาควิชาทั้งหมด
28
28
31
12
13

รอยละที่ไดรับการตรวจ
89.28
72.41
87.87
92
100

การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันรวมผลิตแพทย 4 สถาบัน
ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันรวมผลิต
4 สถาบัน ไดแก ศูนยแพทยศาสตรขอนแกน ศูนยแพทยศาสตรมหาสารคาม ศูนยแพทยศาสตรอุบลราชธานี
และศูนยแพทยศาสตรอุดรธานี ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559
การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันรวมผลิตแพทย 4 สถาบัน
ปการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558

จํานวนสถาบันรวมผลิตแพทย
4
ไมมีการตรวจประเมิน
4
4
4

รอยละที่ไดรับการตรวจ
100
100
25
100

สถาบันรวมผลิตแพทย 4 สถาบัน ใชประโยชนจากรายงานปอนกลับ (Feedback report) เปนเครือ่ ง
มือในการผลักดันกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และนําผลการประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมถึงเปนแนวทางในการประสานงานรวมกับภาควิชา และฝายทีเ่ กีย่ วของ
ไดอยางเปนระบบ ปจจุบนั สถาบันรวมผลิตสามารถพัฒนาตนเองดานคุณภาพจนเกิดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นดานการ
จัดการเรียนการสอน เชน กลุมงานสูติศาสตร-นรีเวชกรรมของศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
อุดรธานี มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เขมแข็งเปนตัวอยางใหกลุมงานอื่นสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
(KM) ได
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การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนัน้ ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร สวนแผน
ยุทธศาสตรเพื่อรองรับงานประจําตามพันธกิจ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

จากผลการประเมินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของคณะแพทยศาสตร มีผลการประเมินฯ ลดลง
ในปงบประมาณ 2557 นั้น คณะฯ จึงไดมีการทบทวนและเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เหมาะสม พรอมทั้งมีการผลักดันใหมี
การถายทอดตัวชี้วัดจากเดิมที่มีการลงนามระหวางอธิการบดีและคณบดี โดยเพิ่มเติมใหมีการลงนามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหวางคณบดีและรองคณบดี คณบดีและหัวหนาภาควิชาและรองคณบดีและหัวหนาหนวยหรือ
หัวหนางาน เพื่อใหเกิดการกํากับติดตามงานและผลักดันกระบวนงานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ 2554
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2557
ปงบประมาณ 2558
ปงบประมาณ 2559

จํานวนตัวชี้วัด
16
24
14
16
15
24

ผลการดําเนินงาน
3.40
3.58
4.09
2.67
4.27
รอผลการประเมินรอบ 12 เดือนใน
เดือนตุลาคม 2559

ในปงบประมาณ 2558 มีผลการประเมินฯ ดีขึ้น มีคะแนน 4.27 ผลประเมินขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระดับคณะ มีผลตอการพิจารณางบประมาณตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะจัดสรรใหแกคณะฯ และภายในคณะ
แพทยศาสตรเอง นําผลการประเมินขอตกลงการปฏิบตั ริ าชการระหวางคณบดีและรองคณบดี ขอตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการระหวางรองคณบดีและหัวหนางาน มาใชพิจารณาคา Performance pay และงบใชสอยของหนวยงาน

ผลงานเดนของหนวยงาน

งานพัฒนาคุณภาพ มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตัง้ แตปก ารศึกษา 2554
จนถึงปจจุบันและพยายามผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ ไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพรางวัลคุณภาพ
(TQA/EdPEx) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA) และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพือ่ ใหหนวยงานตาง ๆ รวมถึงหลักสูตรไดรบั ขอมูลปอนกลับ (Feedback
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report) ในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนระดับยุทธศาสตรของ
คณะฯ ซึ่งในปงบประมาณ 2559 (ปการศึกษา 2558) นี้ งานพัฒนาคุณภาพสามารถผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินฯ ไดครบทุกหนวยงาน บรรลุเปาหมาย รอยละ 100

งานสารสนเทศ

เนือ่ งจากปจจุบนั คณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลศรีนครินทร ไดดาํ เนินการนําระบบสารสนเทศมาใช
เพื่อรองรับระบบงานตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานการเรียนการสอน การวิจัย ดานการบริหารงานตาง ๆในหนวย
งาน ดานระบบใหบริการผูปวยในโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตจําเปนตองใชระบบสารสนเทศทั้งสิ้น ทั้งยังมี
สวนชวยในการเพิ่มศักยภาพในการทํางานในทุกดาน ทั้งนี้การจะมีระบบสารสนเทศที่ดีไดนั้นจําเปนตองมีองค
ประกอบสําคัญหลายสวน อาทิเชน การวิเคราะหระบบงาน, การออกแบบระบบงาน, การเลือกใชเทคโนโลยี และ
สวนประกอบอื่นอีกมาก จึงจะเกิดระบบสารสนเทศที่ดีได
สําหรับระบบสารสนเทศขององคกรขนาดใหญทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะขาดไมได คือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ดังนัน้ คณะแพทยศาสตร และ โรงพยาบาลศรีนครินทร จึงไดมกี ารจัดวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไว เพือ่ รองรับ
การใชงานดานสารสนเทศ นับตั้ง แต ป 2540 เปนตนมา โดยการออกแบบและติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร
นัน้ อยูใ นความรับผิดชอบของ งานสารสนเทศ โดยการออกแบบและวางระบบเครือขายนัน้ เจาหนาทีผ่ คู วบคุมดูแล
จะตองคํานึงถึงทรัพยากรตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกสวนของระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรได ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตระบบทีด่ จี ะตองคํานึงถึงความมีเสถียรภาพในการทํางาน และความมัน่ คง
ความคงทนของระบบเพือ่ ลดความเสีย่ งในการลมของระบบเครือขาย อันจะสงผลกระทบรุนแรงตอการทํางานของ
คณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลศรีนครินทร และยังจะสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงผูมารับบริการทางการแพทย
ของโรงพยาบาลอีกดวย ดังนัน้ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรจงึ มีบทบาทสําคัญในการเชือ่ มโยงระบบทุกสวนเขาดวย
กันเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามเปาหมายที่วางไว
นอกจากนี้งานสารสนเทศไดมีการปรับปรุงระบบหอง Data center ครั้งใหญ ซึ่ง Data center มีความ
สําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนศูนยกลางของระบบเครือขายทั้งคณะฯ และเปนศูนยกลางของระบบ Server ไมวา
จะเปน server เพื่องานบริการผูปวย งานการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึง server ที่ใชในหนวยงานตางๆ
ทั้งคณะฯ เพื่อใหระบบ server มีเสถียรภาพมากขึ้น มีระบบความปลอดภัย ทําใหเพิ่มความมั่นใจไดวาระบบ
สารสนเทศของคณะจะสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องและปลอดภัย
ในที่นี้จะกลาวถึงผลงานเดนของงานสารสนเทศในป 2558 - 2559 ที่มีการริเริ่มและกําลังอยูระหวางการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1) โครงการงานจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาโครงขายสื่อสารคณะแพทยศาสตร
2) โครงการจัดซื้ออุปกรณตรวจสอบและบันทึกการใชงานอินเตอรเน็ทและระบบเครือขาย
3) โครงการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรดาน Hardware เชิงรุก
4) ระบบโครงขายไรสายพรอมติดตั้ง
5) งานกอสรางปรับปรุงโครงขายสื่อสารคณะแพทยศาสตร
จากผลงานหลักและมีลกั ษณะเดนทีง่ านสารสนเทศไดดาํ เนินการจัดตัง้ ขึน้ นัน้ ลวนแตเล็งเห็นถึงประโยชน
การใชงานและการเอือ้ อํานวยความสะดวกของสวนรวมเปนหลัก เพือ่ ใหกจิ กรรมตางๆ ของคณะแพทยศาสตรและ
โรงพยาบาล ศรีนครินทรสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปณิธานที่ตั้งไวทั้งสิ้น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 : ดานชุมชนสัมพันธที่ดี
กิจกรรมสนับสนุนดานชุมชนสัมพันธที่ดี

 งานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร

ประสานในการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ดังนี้
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 ออกหนวย พอ.สว. เนือ่ งในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริ
นทราบรม ราชชนนี ณ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง บานรัตนะ หมู 2 และ หมู 11 ตําบลโนนทอง อําเภอ
แวงใหญ จังหวัดขอนแกน

วันที่ 8 มกราคม 2559 ออกหนวย พอ.สว เนื่องในวันคลายวันสิ้นพระชนมสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟา กัลยาณิวฒ
ั นาฯ ณ โรงเรียนบานหนองแขมอีโล บานหนองแขมอีโล หมู 3 และ หมู 13 ตําบลแวงนอย อําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ออกหนวย พอ.สว. เนื่องในวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นาฯ ณ โรงเรียนเปอยใหญชาติหนองบอ บานเปอยใหญ หมู 1 และ หมู 2 ตําบลเปอยใหญ อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแกน
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วันที่ 15 กรกฎาคม. พ.ศ.2559 ออกหนวยแพทย พอ.สว. เนื่องในวันคลายวันประสูติสมด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ และวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีรนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบาน
คํามวง หมู 2 ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

สกลนคร

เปดบริการหนวยแพทยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมา พึ่งบารมี ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัด

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ สถานศึกษาบานศุภชัย หมูที่ 5 ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง
จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สถานศึกษาโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบานหวยเวียงงาม หมูที่
8 ตําบลนายูง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
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 งานทันตกรรม

การออกตรวจสุขภาพพิเศษ เนื่องในสัปดาหวันศรีนครินทรและสัปดาหวันมหิดล ตามโปรแกรมการ
ตรวจของโรงพยาบาล
การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. รวมกับทางโรงพยาบาลเนื่องในวันทันตสาธารณสุข

 งานสังคมสงเคราะห

ดานจิตอาสา /กิจกรรมเครือขายจิตอาสา
เปนภารกิจในการสรางความสัมพันธ ความอบอุน แกไขปญหาความเดือดรอน และอํานวยความ
สะดวกแก ผูป ว ยและญาติ จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ใหความชวยเหลือใหคาํ แนะนํา อํานวยความสะดวกการเขา
ถึงบริการตามหองตรวจตาง ๆ กิจกรรมดนตรีจิตอาสาเพื่อสรางความบันเทิงผูปวยและญาติ กิจกรรมเครือขายจิต
อาสา / เรื่องเลาจิตอาสา กิจกรรมโรงทานจิตอาสาเรือนพักญาติ แหลงเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั งิ านดานจิตอาสาของนิสติ
นักศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร

กิจกรรม

จํานวน/ราย/ครั้ง

1. บริการชวยเหลือผูปวยแนะนํากรอกแบบฟอรม การบริการดานหนา

728

2. ดนตรีจิตอาสา / กิจกรรมเครือขายจิตอาสา / เรื่องเลาจิตอาสา

397

3. กิจกรรมกลุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง/ จําหนายสินคาเศรษฐกิจพอเพียง

465

4. จิตอาสานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน /ม.ธรรมศาสตร/ม.ศรีปทุม

260

5. กิจกรรมโรงทานจิตอาสา / บริจาคเสื้อผา เรือนพักญาติ

24

รวมทั้งสิ้น

1,874
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 งานเวชกรรมสังคม

การอบรมใหความรู เรื่อง “การคัดแยกขยะ สําหรับพนักงานทําความสะอาดอาคารและโรงอาหาร”
จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 500 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ รอยละ 93.6

การอบรมใหความรู เรื่อง “สุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหารและผูประกอบการรานอาหาร
ตลาดนัด แผงลอย ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุมชนหนองแวง ชุมชมสามเหลี่ยม” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
มีผูเขาอบรมจํานวน 240 คน

 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร

รวมสรางรอยยิ้มใหนอง ในวันเด็กแหงชาติ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2559 ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3
อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 โดยคณะกรรมการทีมนําทางคลินิกกุมารเวชศาสตรหัวใจฯ
ก็ไดจดั กิจกรรมวันเด็กขึน้ เพือ่ ใหเด็กๆ ไดเขารวมกิจกรรมและแสดงความสามารถพิเศษ รวมถึงเปดโอกาสใหผปู ว ย
เด็กสามารถเขารวมกิจกรรมวันเด็กได ปนี้มีการมอบของขวัญใหกับเด็กๆ จํานวนหลายรอยชิ้น ผานการจับสลาก
และซุมเกมพัฒนาทักษะตางๆ และยังมีอาหาร ขนม เครื่องดื่มใหเด็กๆ ไดรับประทาน สรางรอยยิ้ม ความประทับ
ใจ ความสนุกสนานใหกับเด็กๆ และผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก นอกจากนี้ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ก็ได
มอบของขวัญใหกับเด็กๆ ที่เขาพักรักษาตัว ณ ศูนยหัวใจ สิริกิติ์ฯ เพื่อเปนกําลังใจใหกับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแหง
ชาติดวย ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มอบความสุข สรางรอยยิ้ม สงตอกําลังใจใหเด็กๆ เติบโต สรางสรรค และเปนคนดี
ของสังคม
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ฝายปฏิบัติการ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดคายคลายหนาวปที่ 6
คายปฏิบัติการคลายหนาวปที่6 (หนาวนัก...รักเลย) ซึ่งนําโดย น.ส.นงลักษณ สาหินกองประธาน
โครงการ ฝายปฏิบัติการศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ณ โรงเรียนบานพองหนีบ ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 9-10 มกราคม 2559
ในการจัดกิจกรรมคายอาสาในครั้งนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และบุคคล
ภายนอก ที่ไดรวมบริจาคทุนทรัพย รวมซื้อเสื้อคายอาสาซึ่งดําเนินการโดย นายแพทยพงษศักดิ์ อินทรเพชรและ
นางจําเนียร พัฒนจักร ประธานฝายจัดหาทุน โดยรายไดหลังหักคาใชจายไดนําไปสมทบทุนในการซื้อเครื่องนุงหม
กันหนาว สีทาอาคารเรียน และนอกจากนีย้ งั มีผรู ว มบริจาค อุปกรณการเรียนมารวมสมทบ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรม
ทาสีอาคารเรียน จัดสิง่ แวดลอมภายในหองสมุดและหองปฐมพยาบาลใหพรอมใช ปรับปรุงและจัดทําสนามเด็กเลน
BBL เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กๆ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวิชาการเพื่อใหความรูแกประชาชนในหัวขอ
“การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ และลดปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” ใหสุขศึกษาแกเด็ก
นักเรียน ในหัวขอ “โรคหัวใจ ใกลฟน ผุ ” พรอมมอบอุปกรณในการทําความสะอาดชองปาก พัดลมติดผนัง 2 เครือ่ ง
ชุดกระจายเสียงแบบพกพา 1 เครื่องและไดมอบผาหมคลายหนาว จํานวน 167 ผืนใหแกชุมชนตามวัตถุประสงค
ของโครงการ

ขอชื่นชมคนดี ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ขอชืน่ ชมคนดี สิบตรีพทั ยา สีอดุ ทา เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
องคการทหารผานศึก ปฏิบตั หิ นาที่ ณ ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ไดมอบกระเปาสตางค
และสรอยคอทองคําคืน ภายในมีเงินสดจํานวนหนึง่ และสรอยคอทองคํา 1 เสน
ซึง่ ไดประสานงานแจง หน.หนวย รปภ. จนสามารถติดตามเจาของคือคุณนุชจริ
ทร สิทธิสาร และไดมอบกระเปาสตางคและสรอยคอทองคําคืนเปนทีเ่ รียบรอย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
ทั้งนี้ สิบตรีพัทยา สีอุดทา ไดเก็บสิ่งของที่เจาของทําตกหายและ
นําสงคืนเจาของไดมาแลวหลายครั้ง ทางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จึงขอชื่นชมในการ
ปฏิบัติหนาที่และเปนกําลังใจใหในการทําความดี

155

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อผูปวยผาตัดหัวใจ
คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดจดั กิจกรรมบริจาคโลหิตเพือ่ ชวยเหลือผูป ว ยทีต่ อ งการเลือดสําหรับผาตัด
หัวใจ โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3
อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต ครั้ ง นี้ มี ผู มี จิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคโลหิ ต
ประกอบดวยบุคลากร ญาติผูปวย และผูที่สนใจ จํานวนทั้งสิ้น 46ราย ได
โลหิต 19,700 ซีซี ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ ไดจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเปนประจําเพราะศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ เปนหนวยงานทีใ่ หบริการ
รักษาผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะการผาตัดหัวใจ ซึ่งตองใช
เลือดปริมาณมาก จึงตองมีการจัดหาเลือดใหเพียงพอกับความตองการของผูปวยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ผูบริหารพบปะบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม “ผูบริหารพบปะบุคลากร”
ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ระหวาง
วันที่ 3 – 18 สิงหาคม ทีผ่ า นมา เพือ่ ใหบคุ ลากรมีโอกาสพบปะ แลกเปลีย่ น
แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาองค ก ร มี กิ จ กรรม
สันทนาการรวมกับผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ รองศาสตราจารยวราภ
รณ เชือ้ อินทร และมีกจิ กรรมสุนทรียส นทนา โดยกลุม เปาหมายของบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรมคือ บุคลากรที่อายุการปฏิบัติงานตํ่ากวา 1 ป จนกระทั่ง
ถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา 10 ป แบงเปน 4 รุน ในวันที่ 3,
8, 10 และวันที่ 18 สิงหาคม 2559 มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้นจํานวน
540 คน
โครงการเยี่ยมบานเยี่ยมใจเพื่อผูปวยหัวใจแข็งแรง
หัวใจสิริกิติ์ฯจัดโครงการเยี่ยมบานเยี่ยมใจเพื่อผูปวยหัวใจแข็งแรง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
เยี่ยมผูปวยภายในจังหวัดขอนแกน จํานวน 2 ราย ไดแก นายประจักษ อุนแกว และนางสมบัติ พินทอง และเมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เยี่ยมผูปวยภายในจังหวัดขอนแกน คือ เด็กชายสงศักดิ์ ผุยเถิง ตอจากนั้นเยี่ยมผูปวย
จังหวัดหนองบัวลําภู นางขวัญบุญ โรจนจรุง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจกรรมจิตอาสารวมใหบริการดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคหัวใจ ใหมีคุณภาพโดยเนนมิติ
Humanized Health Care
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ภาคว�ชากายว�ภาคศาสตร
การจัดการเรียนการสอน :

ระดับปริญญาตรี
1) จัดการเรียนการสอนเนือ้ หามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร ประสาทกายวิภาคศาสตร และ
คัพภวิทยา สําหรับนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
2) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร ประสาทกายวิภาคศาสตร และ
คัพภวิทยา สําหรับนักศึกษาทันตแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
3) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร และประสาทกายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาเทคนิค
การแพทย สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน
4) จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
5) จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย ทั้งภาคปกติและ
ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน
6) จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
7) จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
8) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
9) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแกน
10) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ภาคเอกชน
10.1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
10.2) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
10.3) คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ระดับบัณฑิตศึกษา
1) จัดการเรียนการสอนวิชา Topographic Anatomy, สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร
2) จัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาของเซลล เทคนิคการวิจยั และ วิชาสัมมนากายวิภาคศาสตร สําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ
1) Sirichoat A, Chaijaroonkhanarak W, Prachaney P, Pannangrong W, Leksomboon R,
Chaichun A, Wigmore P, Welbat JU. Effects of Asiatic Acid on Spatial Working Memory and Cell
Proliferation in the Adult Rat Hippocampus. Journal Nutrients. Oct5;7(10):8413-23
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2) Nonguch Kanharat1, Panya Tuamsuk. Correlation between Microvascular Density and
Matrix Metalloproteinase 11 Expression in Prostate Cancer Tissues: a Preliminary Study in Thailand.
Journal Asian Paciﬁc Journal of Cancer Prevention. Vol./page 16; 6639-6643
3) Kimaporn Khamanarong, Worawut Woraputtaporn, Pattama Amarttayakong, Anucha
Ahooja, Narong Khuntikeo. Classiﬁcation of portal vein tributaries in Thai cadavers including a
new type V. Journal Surg. Radiol Anat.
4) Sitthichai Iamsaard, Jeerapat Singsorn, Porntip Boonruangsri. An unusual communication
between the trunk of the mandibular nerve and the lingual nerve in a female cadaver. Journal
Acta Medica Academica No.44 Vol. 2 page. 201-202.
5) Nartnutda Morakotsriwan, Jintanaporn Wattanathorn, Woranan Kirisattayakul, and
Kowit Chaisiwamongkol. Autistic-Like Behaviors, Oxidative Stress Status, and Histopathological
Changes in Cerebellum of Valproic Acid Rat Model of Autism Are Improved by the Combined
Extract of Purple Rice and Silkworm Pupae. Journal Hindaw Publishing Corporation.
6) P. Vittayakittipong, J. Jarudejkajon, P. Kirirat, W, Chaijaroonkhanarak, K, Chaisiwamongkol.
Feasibility of the vascularized ﬁbula bone graft for reconstruction of the mandible: a cadaveric
study. Journal International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.
7) Auttawit Sirichoat, Sujintana Wongthong, Ratdawan Kanyota, Ratree Tavichakorntrakool,
Aroonwadee Chanawong, Jariy Umka Welbat and Aroonlug Lulitanond. Phenotypic Characteristics
of Vancomycin-Non-Suseptible Staphylococcus aureus.
8) Supatcharee ARUN, Jaturon BURAWAT, Wannisa SUKHORUM, Apichakan SAMPANNANG,
Nongnut UABUNDIT, Sitthichai IAMSAARD. Changes of testicular phosphorylated proteins in
response to restraint stress in male rats. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.
9) Sitthichai Iamsaard, Nongnut Uabundit, Porntip Boonruangsri, Tarinee Sawatpanich,
Wiphawi Hipkaeo. Types of Facets on the Superior Articular Surface of Isan-Thai Dried Calcanei.
International journal of morphology.
10) Artit Boonrod, Tala Thammaroj, Surut Jianmongkol, Parichat Prajaney. Distal
anastomosis patterns of the descending branch of the lateral circumﬂex femoral artery. J Plast
Surg Hand Surg.
11) Jaturon Burawat, Nongnut Uabaudit, Bungorn Sripanidkulchai, Somsak Nualkaew,
Sitthichai Iamsaard. Antioxidant Capacity and Acute Testicular Toxicity of Leucaena leucocephala
Aqueous Shoot Tips Plus Young Leaves Extracts. International journal of morphology.
12) Iamsaard S, Chaichun A, Sukhorum W. Localization of sterodogenic acute regulartory
(StAR) protein in testis of Thai red jungle fowl (Gallus gallus gallus). Journal of Morphological
Sciences
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13) Jariya Umka Welbat, Apiwat Sirichoat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Parichat Prachaney,
Wanassanun Pannangrong, Poungrat Pakdeechote, Bungorn Sripanidkulchai, Peter Wigmore.
Asiatic Acid Prevents the Deleterious Effects of Valproic Acid on Cognition and Hippocampal Cell
Proliferation and Survival. Journal Nutrients
14) Jariya Umka Welbat, Pornthip Chaisawang, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Parichat
Prachaney, Wanassanun Pannangrong, Bungorn Sripanidkulchai, Peter Wigmore. Kaempferia
parviﬂora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation
induced by valproic acid treatment in rats. Journal Annals of Anatomy.
15) Supatcharee Arun, Jaturon BURAWAT, Wannisa SUKHORUM, Apichakan SAMPANNANG,
Chanwit Maneenin, Sitthichai IAMSAARD. Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction
and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats. Int J Reprod BioMed.

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

การเตรียมครูใหญสดแกภาควิชาคลินกิ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และภายนอก มหาวิทยาลัย
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

วัน เดือน ป
วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2558
7 - 8 ตุลาคม 2558
วันที่ 10 ตุลาคม 2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558
30 - 31 ตุลาคม 2558
18 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 มกราคม 2559
วันที่ 19 มกราคม 2559
วันที่ 21-22 มกราคม 2559
วันที่ 20 - 21 มกราคม 2559
วันที่ 25 มกราคม 2559
วันที่ 27 มกราคม 2559
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 11 มีนาคม 2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559
วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559
วันที่ 6 เมษายน 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559

รายการ
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver

ชื่อหนวยงาน
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
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ลําดับที
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

วัน เดือน ป
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
วันที่ 7 กันยายน 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2559
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2559
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
วันที่ 19 ตุลาคม 2559

รายการ
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver
Fresh Cadaver

ชื่อหนวยงาน
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
สถาบันประสาทวิทยากรุงเทพ
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส

การเตรียมครูใหญดองฟอรมาลินสําหรับสถาบันการศึกษาอื่น
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ป
วันที่ 19 ตุลาคม 2558

ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ

วันที่ 30 ธันวาคม 2558
วันที่ 29 เมษายน 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559

วัดปามัชฌิมวาส
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา

การใหบริการศึกษาดูงานดานกายวิภาคศาสตร สําหรับหนวยงานภายนอก คณะแพทยศาสตร
วัน เดือน ป
22 ตุลาคม 2558
26 พฤศจิกายน 2558
22 มกราคม 2559
29 มกราคม 2559
30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2559
24 กุมภาพันธ 2559
9 มีนาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
3 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559
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ชื่อสถาบัน/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอนแกน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร
โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน
คณะแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแกน

จํานวนผูมาเยี่ยมชม
นศ. ชั้นปที่ 1
43 คน
102 คน
42 คน
10 คน
4 คน
84 คน
16 คน
100 คน
108 คน

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

วัน เดือน ป
31 สิงหาคม 2559
7 กันยายน 2559
8 กันยายน 2559
2 กันยายน 2559
17 - 21 ตุลาคม 2559

ชื่อสถาบัน/หนวยงาน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแกน
โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแกน
โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแกน
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

จํานวนผูมาเยี่ยมชม
53 คน
38 คน
35 คน
80 คน
5 คน

การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2559 ในระหวางวันที่ 18-20 มิถุนายน 2559

มีศพที่เขารับพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ รางชําแหละ 141 ราง โครงกระดูกจํานวน 294 คน
รวมครูใหญทั้งหมด 435 ราง
• มีนักศึกษาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ เขามารวมงานทั้งสิ้น 6 คณะ จํานวน 918 คน
• มีประชาชนเขามารวมงาน จํานวน 10,000 คน
• ไดรับเงินบริจาคทั้งสิ้น จํานวน 2,076,089 บาท
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 98
การดํ า เนิ น งานตามโครงการนี้ ไ ด ส ร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
เปนอยางยิ่ง โดยมีผูประสงคบริจาครางกายและไดรับเงินบริจาคเพิ่มขึ้นทุกป

การพัฒนาภาควิชา

มีการปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหารภาควิชาฯ
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การพัฒนาบุคลากร

สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนและสายผูสอนเขารวมรับการประชุม อบรม สัมมนาตาง ๆ ทั้งหนวยงาน
ภายในและภายนอกที่จัดขึ้น

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

1. มี Bone collection มากที่สุดในประเทศ
2. ใหบริการ Fresh cadaver ไดมาก
3. มีผูบริจาครางกายเพื่อใชเปนครูใหญมาก
4. มีปฏิสัมพันธกับชุมชนของภาควิชาฯ เปนอยางดี
5. มี Professor ชาวตางประเทศสังกัดภาควิชาฯ
6. มีกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนและเครื่อง Scan slide
7. มีหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล
8. มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ
9. มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน
10. มีการกําหนด KPI รายบุคคลของอาจารยที่ชัดเจน
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ภาคว�ชากุมารเวชศาสตร
การจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต 2 รายวิชา
รายวิชา 368521 กุมารเวชศาสตร สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5
จํานวนนักศึกษา 279 คน สอบผาน 268 คน (รอยละ 96.05)
รายวิชา 368631 กุมารเวชศาสตร สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6
จํานวนนักศึกษา 283 คน สอบผาน 282 คน (รอยละ 99.64)
รวมสอนนักศึกษาแพทย จํานวน 562 คน สอบผาน 550 คน (รอยละ 97.86)
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนทุกป เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินผลในดาน
ตางๆ ใหตรงตามเกณฑแพทยสภา เชน การสอน Holistic approach ในผูปวยเจ็บปวยเรื้อรัง การประเมินดาน
communication skill การจัดทํา Portfolio การจัดทํา Table of speciﬁcation ขอสอบ การจัดทําคลังขอสอบ
รวมกับสถาบันรวมสอน
รั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย แ ลกเปลี่ ย นจากสถาบั น ต า งๆ ในประเทศไทย เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
คณะแพทยศาสตร ศิริร าชพยาบาล และนั กศึกษาแพทยจากสถาบันในตา งประเทศ ไดแ ก Puthisastra
University, International University ประเทศกัมพูชา, Fujita Health University, Mie University
Graduate School of Medicine ประเทศญี่ปุน, University of New England ประเทศออสเตรีย, George
Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา, Semmelweis University ประเทศฮังการี ในป 2558 มีนกั ศึกษา
แพทยจากตางประเทศมา elective รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขากุมารเวชศาสตร
• หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร
ทั้งสองหลักสูตรสามารถรับผูเขารับการฝกอบรมไดชั้นปละ 11 คนตอป สอบผานรอยละ 100

ผลงานวิจัยที่ดีเดน / รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

• งานวิจัยของแพทยประจําบาน
งานวิจัยของแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 10 คน ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ทางการแพทย 3 คน นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เดือน ตุลาคม 2558 จํานวน 6 คน ไดรับรางวัล 4 คน (รางวัลที่ 2 จํานวน 1 คน และรางวัลชมเชยจํานวน 3 คน)
งานวิจัยของแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 10 คน ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ทางการแพทย 1 คน นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เดือนตุลาคม 2559 จํานวน 8 คน ไดรับรางวัลทั้ง 8 คน (รางวัลที่ 2 จํานวน 1 คน รางวัลที่ 3 จํานวน 1 คน และ
รางวัลชมเชยจํานวน 6 คน)
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• งานวิจัยของอาจารยในภาควิชา
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพใน Index-journal ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559
มีจํานวน 35 ฉบับ
• การนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
Oral/
Poster

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ป

1

ผศ. ลีลาวดี
เตชาเสถียร

14-19
มกราคม
2559
10 -16
มิถุนายน
2559
27 - 31
สิงหาคม
2559

2
Poster

ผศ. พัชรี
คําวิลัยศักดิ์

3
Poster

ผศ. รสวันต
อารีมิตร

4
Oral

อ.พญ. ดารา
ไมเรียง

6 - 11
พฤศจิกายน
2559

5
Poster

ศ.พญ. อวยพร
ปะมณฑา

17 - 20
พฤศจิกายน
2559

เสนอผลงานเรื่อง

สถานที่

ประเทศ

Miami

สหรัฐอเมริกา

Infant Brain Tumors in Single Tertiary Care
Institute (Srinagarind Hospital, Khon Kaen
University)
Pediatric residents’ conﬁdence and practice in
adolescent health care, after mandatory adolescent medicine rotations in Thailand.
การประชุม AMEE 2016: Innovating in
Education

Liverpool

อังกฤษ

บาเซโลนา

สเปน

Regulatory T-cells, NKT-cell and Gamma delta
T-cells in Patients with Systemic
Juvenile Idiopathic Arthritis.
การประชุม American College of
rheumatology 2015
Effectiveness and safety of radioactive
iodine therapy in children Graves disease
in Khon Kaen Thailand

San
Francisco

สหรัฐอเมริกา

โตเกียว

ญี่ปุน

Efﬁcacy of propranolol in cutaneous
infantile hemangiomas in Thai children

• รางวัลที่อาจารยในภาควิชาฯ ไดรับ

ชื่อ - นามสกุล
ศ.พญ. อรุณี เจตศรีสุภาพ
ศ.พญ. อรุณี เจตศรีสุภาพ

ชื่อรางวัล
แพทยดีเดนดานวิชาการ
แพทยสตรีดีเดนแหงประเทศไทย

รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท

บุคลากรสุขภาพดีแหงป
ประจําป 2558
นักวิจัยระดับทอง
นักวิจัยระดับทอง
โลรางวัลเกียรติคุณอาจารยแพทย
ที่เปนแบบอยางในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

ศ.พญ. จามรี ธีรตกุลพิศาล
รศ.นพ. ภพ โกศลารักษ
รศ.นพ. ณรงค เอื้อวิชญาแพทย
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หนวยงานเจาของรางวัล
แพทยสมาคมแหงประเทศไทย
สมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร

หมายเหตุ
9 ธ.ค. 2558
9 ต.ค. 2559
4 พ.ค. 2559

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
แพทยสภา

2559
2559
8 ก.ย. 2559
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ลําดับที่
1

2
3

• การบริการวิชาการแกสังคม

โครงการ/กิจกรรม
การประชุมวิชาการสวนภูมิภาคชมรมเวชศาสตร
ทารกแรกเกิดแหงประเทศไทย
เรื่อง “Practical Approaches
for Neonatal Problems”
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การชวยกูชีพทารกแรกเกิด”
โครงการจัดประชุมวิชาการ
เรื่อง “A Preceptorship in Thalassemia
Practice in the Northeast, Thailand”

ผูเขารวม
250 คน

วัน เดือน ป
4 - 5 กุมภาพันธ 2559

สถานที่
หองประชุม
โรงแรมเจริญธานีขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

70 คน

7 - 8 กรกฎาคม 2559

46 คน

30 กันยายน 2559
- 1 ตุลาคม 2559

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
หองประชุมสุขชาติ เกิดผล

หนวยไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนศูนยรับการสงตอผูปวยโรคไตและระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก จากทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใน พ.ศ. 2554 ไดเริ่มใหบริการทําการปลูกถายไตซึ่งเปนวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษาผูปวยเด็กไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดทายเปนครัง้ แรก ทําใหรพ.ศรีนครินทรเปนรพ.แหงแรกและแหงเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีส่ ามารถ
ดูแลผูป ว ยเด็กโรคไตไดครบวงจร จนถึงปจจุบนั หนวยไตเด็ก รพ.ศรีนครินทรไดทาํ การปลูกถายไต ผูป ว ยเด็กไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทาย ไปทั้งสิ้น 57 ราย ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย
งานบริการอื่นๆ ไดแก การเจาะชิ้นเนื้อไตตรวจทางพยาธิวิทยา การลางไตผานชองทอง การฟอกไตผาน
เครื่องไตเทียม การทํา plasmapheresis
จํานวนผูปวยนอกทั้งหมดของหนวยโรคไตเด็กมีประมาณ 160 รายตอเดือน ผูปวยลางไตผานชองทอง
ประมาณ 10 รายตอเดือน ผูป ว ยฟอกไตผานเครือ่ งไตเทียมประมาณ 4 รายตอเดือน ผูป ว ยหลังปลูกถายไตประมาณ
20 รายตอเดือน สวนผูปวยในประมาณ 20 รายตอเดือน

หนวยโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเปนวิธีการรักษาที่มีโอกาสทําใหผูปวยโรคมะเร็งเด็ก รอดชีวิตเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลศรีนครินทรไดเริ่มทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดของผูปวยเองมาตั้งแตป 2552 ในกลุมมะเร็ง
ตอมนํ้าเหลือง ที่ไมตอบสนองตอยาเคมีบําบัดและกลุมมะเร็งตอมหมวกไต ซึ่งจากผลการทํางานที่ผานมา ทําให
ผูปวยมะเร็งตอมนํ้าเหลืองมีภาวะโรคสงบ เมื่อติดตามการรักษาผูปวยจํานวน 5 ราย อัตราการหายกลุมมะเร็ง
ตอมหมวกไต เพิ่มขึ้นรอยละ 30 - 40
กองทุนวันศรีนครินทรเริ่มใหการสนับสนุนการปลูกถายเซลลตนกําเนิด ตั้งแต ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน
2559 มีผูปวยที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน 11 คน ผลการดําเนินการมีผูปวยโรคสงบ 10 ราย
ป 2559 ไดยื่นเสนอใหทางสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ จัดตั้งโรงพยาบาลศรีนครินทรเปน ศูนยการ
ปลูกถายเซลลตนกําเนิดของผูปวยเอง ไดตามขอกําหนดของทางสํานักงานซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ
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Healthy Happy Kids Mobile Application
คณะผูวิจัยโครงการ Healthy Happy Kids Mobile Application โดยมี ผศ.พญ.รสวันต อารีมิตร
เปนหัวหนาโครงการฯ ไดรวมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน ตั้งแตป 2555 อยางตอเนื่องและไดนําแอปพลิเคชัน
“คุณลูก” (KhunLook) เผยแพรออกสูสาธารณะในตนเดือนกุมภาพันธ 2558 โครงการนี้ยังมีการพัฒนา
แอปพลิเคชันอยางตอเนื่อง แอปพลิเคชัน คุณลูก (KhunLook) สามารถใชเก็บบันทึกขอมูลการคลอด ติดตามและ
วิเคราะหขอมูลสุขภาพเด็กในเรื่อง การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ และการไดรับวัคซีน ตามวัย
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางเสริมสุขภาพเด็กและลดความเสี่ยงตอปญหาพัฒนาการลาชาอันนําไปสูปญหาอื่น
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกขอมูลฟน ตั้งแจงเตือนในปฏิทิน และบันทึกทุกความทรงจําประทับใจ
Web application “คุณลูก” สามารถเขาใชไดที่ www.khunlook.com เหมาะสําหรับใชในคลินิก
หรือสถานดูแลเด็ก Mobile application “คุณลูก” (KhunLook) สามารถดาวนโหลดไดเพื่อใชกับอุปกรณมือถือ
หรือแท็บเล็ตมีระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งในปจจุบันมียอดผูดาวนโหลดใชงานรวมแลวประมาณ
80,000 คน มีผูติดตามเว็บเพจ บนเฟสบุคประมาณ 4300 คน และเคยติดอันดับ Top App Free อันดับที่ 1
ใน Google Play (Android) สําหรับหมวดการแพทย และอันดับที่ 1 ใน Apple AppStore (iOS) สําหรับหมวด
Health & Fitness

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 มีการลงนามขอตกลงความรวมมือ เพื่อสิทธิ์ในการใชแอปพลิเคชัน ระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในงานพิธีเปดตัว “สัปดาหรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ปงบประมาณ 2559” ภายใตโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แอปพลิเคชันคุณลูก พัฒนาโดยนักวิจยั จาก มหาวิทยาลัย ขอนแกนและ หองศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยไดรบั ทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขและ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติและรวมพัฒนา โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
• กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในทารกปวย
นํ้านมแมเปนอาหารที่มีคุณประโยชนสูงสุดสําหรับทารก เนื่องจากมีสารอาหารที่มีคุณคาครบถวน
โดยเฉพาะอยางยิง่ สารอาหารทีส่ ง เสริมพัฒนาการของสมองและการมองเห็น มีภมู คิ มุ กันโรคและสารตานแบคทีเรีย
ยอยและดูดซึมไดงาย ทารกเกิดกอนกําหนดและทารกปวยควรจะตองไดรับนมแมอยางนอย 6 เดือน แตเนื่องจาก
ทารกเหลานี้ มักไมไดรับนมแม ตั้งแตวันแรกเกิด เนื่องจากบางรายมีความจําเปนตองงดนมในชวงวิกฤต
การประคับประคอง และสงเสริมใหทารกไดรับนมแม จําเปนตองแนะนํามารดาใหบีบนมแมอยางสมํ่าเสมอและ
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เก็บนํ้านมไวสําหรับทารก เพื่อใหทารกไดนมแมอยางตอเนื่อง ทั้งขณะอยูในโรงพยาบาลและเมื่อทารกกลับบาน
เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนในทารกเกิดกอนกําหนด เชน ภาวะติดเชื้อ ภาวะลําไสเนาเปอย และเพื่อ
สงเสริมสายสัมพันธของครอบครัวและทารก
หนวยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร และหนวยทารกแรกเกิด แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดกิจกรรม
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในทารกปวย ไดแก
จัดอบรมใหความรูบุคลากรทางการแพทยในหอผูปวยทารกแรกเกิด แพทย พยาบาล และผูชวยพยาบาล
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการเลี้ยงทารกดวยนมแมในทารกเกิดกอนกําหนดและทารกปวย กระตุนใหแมและ
ครอบครัว มาเยี่ยมทารกปวยอยางสมํ่าเสมอและบีบนํ้านมเก็บไวใหทารก จัดหาอุปกรณที่เอื้ออํานวยในการ
ใหนมแมจากเตา เชน เกาอี้นั่งมารดา เกาอี้วางพักเทามารดา หมอนรองตัก จัดสถานที่ใหแมนอนพักภายใน
หอผูปวยเพื่อสะดวกในการมาใหนมทารก จัดนํ้าอุน นํ้าขิง และโอวัลติน ไวสําหรับใหแมดื่ม การเขาชวยเหลือ
ในการนําทารกเขาเตา จัดสถานที่และอุปกรณในการบีบ เก็บ กักตุนนมแม จัดหาตูเย็นแยกเปนสัดสวนสําหรับ
เก็บนํ้านมแมแยกเฉพาะราย
• ผลการดําเนินงาน
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมในหอผูปวยทารกแรกเกิดระยะวิกฤตและระยะกึ่งวิกฤต (คิดเปนรอยละ)
หอผูปวย
2553
2554
2557
2558
หอผูปวยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
64.28
79.88
92.5
95
หอผูปวยทารกแรกเกิดระยะกึ่งวิกฤต
56.46
68.73
85.6
86.4
• ปญหาและอุปสรรค
ที่พักสําหรับแมยังไมเพียงพอตอความตองการ และบางครอบครัวมีปญหาดานเศรษฐกิจไมสามารถ
อยูใหนมลูก ที่โรงพยาบาลนานได

การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

มีการจัดงานวันขึ้นปใหม งานวันสงกรานตและรดนํ้าดําหัวอาจารยผูใหญ งานแสดงมุทิตาจิต เปนตน

การพัฒนาภาควิชาฯ

ภาควิชาฯ มีกระบวนการบริหารจัดการโดยแบงภาระงานความรับผิดชอบแตละฝายอยางชัดเจน ใหอสิ ระ
ในการดําเนินงานของแตละฝายทัง้ อาจารยและสายสนับสนุน โดยความเห็นชอบของบุคคลากรสวนใหญขององคกร
มีการประชุมสัมมนาเปนประจําสมํ่าเสมอ เพื่อวางนโยบายแผนกลยุทธการดําเนินการ การประเมินผลและ
การสะทอนกลับ เพื่อใหมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องตามเปาหมายของคณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยการปฏิบัติงานเต็มกําลังของบุคลากรที่มีอยู โดยมีการพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน ไดแก
1) ดานการเรียนการสอน ทั้งปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
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360 องศา

ระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มการเรียนการสอน basic science ใหกับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน และมีการประเมิน

ระดับปริญญาบัณฑิต
พัฒนาแบบบันทึกประสบการณการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (e-portfolio) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินใหงาย สะดวก ประหยัดทรัพยากรและรวดเร็วในการสื่อสาร
2) ดานงานวิจยั จัดใหมผี ชู ว ยทําวิจยั เพือ่ สนับสนุนใหมกี ารตีพมิ พผลงานวิจยั ทัง้ Index และ Non-index
จํานวนงานวิจัย Index ป 2558 จํานวน 35 เรื่อง และรอตีพิมพอีกสวนหนึ่ง คาดวาภายในสิ้นป 2559 นาจะมี
จํานวนงานวิจัยมากกวาปที่ผานมา
3) ดานการรักษาพยาบาล นําความรูที่ทันสมัยทั้งจากการประชุมและผลงานวิจัยมาใชในการปรับปรุง
การบริการผูปวยใหดีขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

สงเสริมใหทงั้ สายผูส อนและสายสนับสนุน เขารวมอบรมทัง้ ในและนอกคณะแพทยศาสตร เพือ่ ใหสามารถ
นํามาพัฒนางานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหวางป 2558-2559 สนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอ
ทั้งในและตางประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวจํานวน 5 คน มีการเตรียมความพรอมในดานการบริหารงาน
สวนกลาง ของภาควิชาฯ โดยสงอาจารยระดับกลางเขารับการอบรมดานตางๆ เพือ่ เตรียมตัวเปนผูบ ริหารระดับสูง

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

ดานการเรียนการสอน
1) เป น ศู น ย ก ลางฝ ก อบรม Social Pediatrics ให แ พทย ป ระจํ า บ า นกุ ม ารเวชศาสตร ใ นเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) ใหการฝกอบรมแกแพทยประจําบานตอยอด หลักสูตร 3 ป จากประเทศสาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 7 คน ใน 6 อนุสาขา ไดแก สาขากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก สาขากุมาร
เวชศาสตรโรคติดเชือ้ สาขากุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ สาขากุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกาํ เนิด สาขากุมาร
เวชศาสตรโรคไต สาขากุมารเวชศาสตรโรคผิวหนัง
ดานงานวิจัย
1) มีจํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและแพทยประจําบานที่ไดรับการตีพิมพเพิ่มขึ้น
2) มีการเรียนการสอน evidence based medicine ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
และนํามาใชในดูแลรักษาผูปวย
การบริการวิชาการแกสังคม
1) การจัดใหมี “ โรงเรียนพอแม” ทุกวันศุกรบาย เพื่อใหความรูในการเลี้ยงดูบุตรใหถูกตองในทุกๆ ดาน
แก ผูปกครองที่พาบุตรหลานมาตรวจสุขภาพและรับวัคซีน
2) อาจารยในภาควิชาฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรไปบรรยายและใหความรูแกสถาบันตางๆ
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ภาคว�ชาจิตเวชศาสตร

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลขอนแกน
ในวันที่ 21 กันยายน 2559

ดานการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2559
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- 370 111
พฤติกรรมศาสตร
- 370 315
จิตเวชศาสตรสําหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร
- 370 419
จิตเวชศาสตรสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
- 370 581
จิตเวชศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5
- 370 681
จิตเวชศาสตรวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตรการแพทย สาขาจิตเวชศาสตร
เอกสารประกอบการสอน
- ปญหาและความผิดปกติจากการดืม่ สุรา : ความสําคัญและการดูแลรักษาในประเทศไทย ตําราโรคซึมเศรา

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ
1) Paholpak P., Li-Jung L., Carr D.R., Jimenez E., Barrows R.J., Sabodash V., Mendez M.F.
Prolonged Visual Facial Grasp in Frontotemporal Dementia. Journal of Alzheimer’s Dsease. 2016;
53(1): 327-335.
2) Sukhawaha S., Arunpongpaisal S. Development and psychometric properties of the
Suicidality of Adolescent Screening Scale (SASS) using Multidimentsional Item Response Theory.
Psychiatry Research 2016; 243: 431-438.
3) Sukhawaha S., Arunpongpaisal S., Rungreangkulkij S. Attempted Suicide Triggers in Thai
Adolescent Perspectives. Archives of Psychiatric Nursing 2016; 30(3): 334-341.
4) Suttajit S., Arunpognpaisal S., Srisurapanont M., Thavichachart N., Kongsakon R.,
Chantakarn S., Chantarasak V., Jariyavilas A., Jaroensook P., Kittiwattanagul K., Nerapusee O.
Psychosocial functioning in schizophrenia: Are some symptoms or demographic characteristics
predictors across the functioning domains?. Neuropsychiatric Disease and Treatment September
2015; 11: 2471-2477.
5) Carr A.R., Paholpak P., Daianu M., Fong S.S., Mather M., Jimenez E.E., Thompson P.,
Mendez M.F. An investigation of care-based vs. rule-based morality in frontotemporal dementia,
Alzheimer’s disease, and healthy controls. Neuropsychologia. November 2015; 78: 73-79.

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

อาจารยไดรับเชิญเปนวิทยากรระดับชาติแยกเปนรายบุคคล
ศ.สุชาติ พหลภาคย
- วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง Magical Outcomes of DSS Antipsychotics Treatment in
Schizophrenia ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง Trauma and Healing ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 14.40 น.
ณ โรงแรมดวงจิตต รีสอรท แอนสปา จังหวัดภูเก็ต
รศ.สุวรรณา อรุณพงคไพศาล
- วิทยากรบรรยายในหัวขอ “Evidence-based practice Principles of the community-based
approach”, “Physical examination and investigations” และ “Management of drug
withdrawal” ระหวางวันที่ 28-29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ
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- วิทยากรบรรยายเรื่อง Screening tools for substance abuse ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
- วิทยากรบรรยายในหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณและการเก็บขอมูล” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ณ หองประชุม 7 ชั้น 18 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ 1 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- วิทยากรบรรยายในหัวขอ “การวัดและการกําหนดตัวแปร” (Measure & Outcome Variable)
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
- วิ ท ยากรบรรยายในหั ว ข อ การรั ก ษา Amphetamine dependence with psychosis
เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารอํานวยการ
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “Rehabilitation for Alcohol Disorder” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรารา แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร ขอนแกน
- วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง “Research Methodology” ในวั น ที่ 28 กรกฎาคม 2559
เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรารา แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร ขอนแกน
- วิทยากรบรรยายในหัวขอเรือ่ ง “Facial Recognition and Mood Disorder” ในวันที่ 23 กรกฎาคม
2559 เวลา 09.40 - 10.20 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง Active case /Medication ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี
ขอนแกน
- วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง “ระบาดวิ ท ยาสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช” ในวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2559
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมอุครานันท อาคารศูนยศึกษาและวิจัย โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนราชนครินทร
- วิทยากรบรรยายในหัวขอ ระบบการจําแนกโรคที่เกี่ยวของกับสารเสพติด เวลา 13.00 - 16.00 น.
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุม 3 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
รศ.พูนศรี รังษีขจี
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสรางความเขาใจจิตใจ ผูปวยมะเร็ง” เวลา 13.15 - 13.45 น.
ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง “Interesting Case Discussion” ในวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
รศ.นิรมล พัจนสุนทร
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “สุขภาพจิตแข็งแรง มีสุขภาพดีไดอยางไร” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
เวลา 13.45 - 14.30 น. ณ หองประชุม 89 พรรษา สมเด็จยา โรงพยาบาลศรีนครินทร
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รศ.นวนันท ปยะวัฒนกูล
- วิทยากรบรรยายในการจัดอบรมหลักสูตร Bereavement Care Workshop ในวันที่ 26 สิงหาคม
2559 ณ หองประชุมไอเลิฟ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดขอนแกน
อ.พงศธร พหลภาคย
- เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “Neurobiology of schizophrenia” ในวันที่ 3 กันยายน 2559
ณ โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ
- เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “Interesting Case Discussion” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปญหาทางจิตเวชและการจัดการเบื้องตนสําหรับนักกายภาพบําบัด”
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
- เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง Advanced and rapid decline AD - Panel discussion ในงานประชุม
วิชาการ Brain, Eyes And Mind Forum (BEAM) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ
- เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง “Neurobiological Perspectives of Treatment of
Schizophrenia” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมนายแพทยปรีชา ศตวรรษธํารง
อาคารราชสาทิส สถาบันจิตเวชศาสตร สมเด็จเจาพระยา
- เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง Psychiatric emergency วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ หองบรรยาย 1
คณะแพทยศาสตร
- เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง New interests in Neuropsychiatry วันที่ 28 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมศาสตราจารยหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารวิชาการจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร
สมเด็จเจาพระยา
- เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง Cognitive Dysfunction in Anxiety Disorder วันที่ 29 มีนาคม 2559
ณ โรงแรม พลูแมน กรุงเทพฯ แกรนด สุขุมวิท
- วิทยากรบรรยายเรื่อง News in Psychiatrics (suicidal and depression) วันที่ 17 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยไดรับเชิญเปนวิทยากรระดับนานาชาติ
- รศ.พูนศรี รังษีขจี เปนวิทยากรในหัวขอเรื่อง การเลือกใชยารักษาโรคซึมเศราและวิตกกังวล
ณ โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
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การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จํานวน - รายชือ่ กิจกรรมทีส่ ง เสริมใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาทกระดับ มีสว นรวมในการอนุรกั ษ
พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
• จัดงานขึ้นปใหม
• จัดงานสงกรานต
• จัดงานแสดงความยินดีนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตร วว.จิตเวชศาสตร
• มีอาจารยไปรวมงานมุทิตาจิตอาจารยที่เกษียณอายุราชการ
• ไปรวมงานไหวครูของคณะ และจัดงานไหวครูอยางงายภายในภาควิชา
• สงเสริมใหแตงกายสุภาพ

การพัฒนาภาควิชา

การจัดโครงการตางๆ ของภาควิชา
• สัมมนาสรุปงาน วางแผนกลยุทธและปรับแผนกลยุทธ ภาคจิตเวชศาสตรและทีมนําทางคลินิก
ประจําปงบประมาณ 2559
• โครงการพัฒนาคุณภาพคลังขอสอบเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน WFME
• การใหบริการนักศึกษาแพทยที่ขอรับคําปรึกษาจากจิตแพทย
• การพัฒนาระบบตรวจประเมินสุขภาพจิตและบริการใหคําปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
• นิทรรศการสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติ เรื่อง รักษชีวิต คิดบวก ผนวกความหวัง
• การพัฒนาเครื่องมือประเมินความบกพรองทางการเรียนรู
• แพทยศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลสําหรับแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
• พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาทางจิตเวช โดยทีมสหสาขาจิตเวชศาสตร

การพัฒนาบุคลากร

การเขารวมประชุมหรืออบรมในประเทศ
1) รศ.สุวรรณา อรุณพงคไพศาล เขารวมประชุม “STAR Symposium” ประจําป 2559 ในวันศุกร
ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯมหานคร
2) รศ.สุวรรณา อรุณพงคไพศาล เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง EMDR II (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing Therapy Level II) ระหวางวันที่ 8-12 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรม
เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
3) รศ.นวนันท ปยะวัฒนกูล เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SPSS for Windows ในวันที่ 25, 26, 29
กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมหนวยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4) รศ.นวนันท ปยะวัฒนกูล เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมศิษยเกา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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5) รศ.พูนศรี รังษีขจี เขารวมประชุมวิชาการ “STAR Symposium ประจําป 2559 วันศุกรที่ 17 มิถนุ ายน
2559 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพมหานคร
6) รศ.พูนศรี รังษีขจี เขารวมประชุมวิชาการเรื่อง Neuropsychopharmacology 2016 : State of
the Art วันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
7) รศ.นิรมล พัจนสุนทร เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ
แบบเพื่อการดูแลผูปวยภาวะปากแหวง เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ในพื้นที่
จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 4 : Phase 1” ณ สวนสัตวขอนแกน (Khon Kaen zoo) ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน วันที่ 5 สิงหาคม 2559
8) รศ.นวนันท ปยะวัฒนกูล เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมศิษยเกา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9) อ.กุ ศ ลาภรณ ชั ย อุ ด มสม เข า ร ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง EMDR II (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing Therapy Level II) ระหวางวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรม
เซ็นทราเซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
10) อ.พงศธร พหลภาคย เขารวมประชุมวิชาการเรื่อง “Challenge in Holistic Management of
Dementia” ระหวางวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม Crystal Ballroom โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ
11) อ.ภาพันธ วัฒนวิกยกจิ เขารวมประชุมวิชาการประจําปของชมรมจิตเวชศาสตรผสู งู อายุและประสาท
จิตเวชศาสตรไทย ในหัวขอเรื่อง Neuropsychiatry of Cognition : Update 2016 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ แกรนด
การเขารวมประชุมหรืออบรมตางประเทศ
1) ศ.สุชาติ พหลภาคย เขารวมประชุมวิชา เรื่อง 29th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress 2016 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 16-21 กันยายน 2559
2) รศ.พูนศรี รังษีขจี เขารวมประชุมวิชาการ เรื่อง 23rd International Congress of International
Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) 2016 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 30
กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
3) รศ.พูนศรี รังษีขจี เขารวมประชุมวิชาการเรื่อง 30 CINP world congress of neuropsychopharmacology ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2559
4) รศ.พูนศรี รังษีขจี เขารวมประชุมวิชาการเรื่อง The 112th Annual Meeting of the Japanese
Society of Psychiatry and Neurology ภายใตธีม Psychiatry-Honest and true-Pilgrimago to the oﬁgin
ณ Makuhari Messe International Convention Complex ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 2-5 มิถุนายน 2559
5) รศ.นวนันท ปยะวัฒนกูล เขารวมอบรมเรื่อง EMDR Humanitarian Training ณ University of
Worcester เมือง Worcester ประเทศอังกฤษ ระหวางวันที่ 4 - 10 กันยายน 2559
6) รศ.พูนศรี รังษีขจี เขารวมประชุมวิชาการ เรื่อง 29th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress 2016 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 16 - 21 กันยายน 2559
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7) อ.กุศลาภรณ ชัยอุดมสม เขารวมประชุมวิชาการเรือ่ ง THIC EXPERT FORUM & SPEAKER FORUM
ระหวางวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2558 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
8) อ.พงศธร พหลภาคย เขารวมประชุมวิชาการเรื่อง 29th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress 2016 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 16 - 21 กันยายน
2559
9) อ.พงศธร พหลภาคย เขารวมประชุมวิชาการ The XXth International Congress for Analytical
Psychology (IAAP Kyoto 2016) - Anima Mundi in Transiton: Cultural, Clinical, and Professional
Challenge ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน
10) อ.ภาพันธ วัฒนวิกยกิจ เขารวมอบรมระยะสั้นเรื่อง Course on Leadership and professional
skills development of young psychiatrists ระหวางวันที่ 21-25 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Semarang ประเทศ
Indonesia
11) อ.ภาพันธ วัฒนวิกยกิจ เขารวมประชุมวิชาการเรื่อง Hot Topics in Depression ระหวางวันที่
17 - 19 มิถุนายน 2559 ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน

การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

1) อาจารยในภาควิชามีความรับผิดชอบ รวมแรงรวมใจมุง ทํางานตามแผนทีว่ างไวใหบรรลุวตั ถุประสงค
2) อาจายรุนใหมที่เปนกําลังสําคัญของภาควิชาในอนาคตไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ โดย
อ.นวนันท ปยะวัฒนกูล เขารวมอบรมเรื่อง EMDR Humanitarian Training ณ University of Worcester
เมือง Worcester ประเทศอังกฤษ ระหวางวันที่ 4-10 กันยายน 2559 และ อ.ภาพันธ วัฒนวิกยกิจ เขารวมอบรม
ระยะสั้นเรื่อง Course on Leadership and professional skills development of young psychiatrists
ระหวางวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Semarang ประเทศ Indonesia
3) อ.พงศธร พหลภาคย ไดรวมแตงตํารากับผูเชี่ยวชาญระดับโลกคือ

175

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

ภาคว�ชาจักษุว�ทยา

ดานการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเปดสอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาแพทยปที่ 5 ไดแก รายวิชา
จักษุวิทยา 369 521 และไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด เพื่อให
ผลการประเมินนักศึกษาแพทยบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาไดเริ่มเปดสอน เมื่อป พ.ศ. 2532 และ
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เดือนมิถุนายน 2555 และการจัดกิจกรรมวิชาการมาโดยตลอด เพื่อใหผลการ
ประเมินแพทยประจําบานบรรลุวตั ถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา นอกจากนี้ ภาควิชาไดเปดโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุ
สาขาโรคจอตาและวุน ตา ในป พ.ศ. 2549 อนุสาขาโรคตอหินในป พ.ศ. 2551 และอนุสาขาโรคกระจกตาและผาตัด
สายตาผิดปกติในป พ.ศ. 2553 และเปดศูนยแวนตา เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2558 ป 2559 ภาควิชาไดเปดหลักสูตร
แพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข รวมทั้งไดรับอนุมัติใหเพิ่มศักยภาพแพทยฝกอบรม จาก 7
อัตรา เปน 8 อัตรา โดยไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย โครงการ
แลกเปลี่ยนแพทยประจําบานกับตางประเทศ Juntendo University ประเทศญี่ปุน และ Tufts University
เมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา มาฝกอบรมและไดรับทุนโครงการ Overseas Visiting Professor เชิญ
Dr.Kenji Kashiwagi จาก Department of Ophthalmology Faculty of Medicine, University of Yamanashi,
ประเทศญี่ปุน
เอกสารประกอบการสอน 5 เรื่อง 1. ตามัว (Blurred vision)
2. ตาเข (Strabismus)
3. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตอหิน 4. การบาดเจ็บทางตา
5. โรคของจอตาและวุนตา
เอกสารคําสอน 6 เรื่อง
1. กายวิภาคและการตรวจรางกายทางตา
2. การตรวจภายในลูกตาสวนหลัง 3. ตาแดง
4. การเปลี่ยนแปลงทางตาจากโรคอายุรศาสตร
5. ตอกระจก (Cataract) 6. การตรวจตา (Ocular examination)
ตํารา 4 เรื่อง
1. การผาตัดรักษาจอตาลอกหลุด
2. การผาตัดแกไขสายตาผิดปกติโดยวิธีเลสิค
3. การผาตัดปลูกถายกระจกตา
4. โรคจอตาและวุนตาที่พบบอย

176

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย / รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ภาควิชาสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย แพทยใชทุนและแพทยประจําบานของภาควิชาทํางานวิจัย
เพือ่ สรางองคความรูใ หมในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษา
เปาหมายใหมีจํานวนผลงานวิจัยไมนอยกวา 1 เรื่อง ตอจํานวนอาจารยประจําตอป และในการประชุมวิชาการ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59
ผลงานวิจัยที่นําเสนอในประเทศ จํานวน 8 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่นําเสนอระดับนานาชาติ จํานวน 15 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 5 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล 2 รางวัล
ที่

ชื่อผูวิจัย

1

พญ.ธนิดา วิทยาวิศวสกุล,
ผศ.พัฒนารี ลวนรัตนากร

2

นพ.ยลรวี ปยะคมน,
อ.ชวกิจ ภูมิบุญชู

ชื่อผลงานวิจัย

รางวัลที่ไดรับ

Predisposing Facrors and Clinical
Outcomes of Microbial Keratitis
at Srinagarind Hospital
Idiopathic Polypoidal Choroidal
Vasculopathy (IPCV) in Thai
Population Presenting with
Choroidal Neovascularization (CNV)

รางวัลที่ 1 การประกวดผลงาน
วิชาการ Oral Presentation
กลุม แพทยใชทุน แพทยประจําบาน
รางวัลที่ 3 การประกวดผลงาน
วิชาการ Oral Presentation
กลุม แพทยใชทุน แพทยประจําบาน

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม
คณาจารยเปนกรรมการวิชาการระดับชาติ
ชื่อ-สกุล

1. ศ.ยศอนันต ยศไพบูลย
2. รศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน

ชื่อกรรมการวิชาการ - ชาติ

คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของ Journal of Medical Association of Thailand
กองบรรณาธิการวารสารจักษุเวชสาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

คณาจารยเปนกรรมการวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อ-สกุล
1. ศ.ยศอนันต ยศไพบูลย

2. รศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน

ชื่อกรรมการวิชาการ - ชาติ
กรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของวารสาร Indian Journal of Ophthalmology,
Clinical Ophthalmology
กรรมการวิชาการของ Asia Paciﬁc Academy of Cataract and Refractive Surgery
กรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของ Archives of Ophthalmology, British
Journal of Ophthalmology, Cornea, Ophthalmology

คณาจารยเปนกรรมการวิชาชีพระดับชาติ
ชื่อ - สกุล
ศ.ยศอนันต ยศไพบูลย

รศ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ

ชื่อกรรมการวิชาชีพ/ชื่อสถาบันและหนวยงานที่เปนกรรมการ
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการบริหาร / สมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษา / ชมรมจอประสาทตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
กองบรรณาธิการ / จักษุเวชสาร
กองบรรณาธิการ / จ.พ.ส.ท.
กรรมการชมรมตอหินแหงประเทศไทย
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ชื่อ - สกุล
รศ.นิพนธ สายวัฒน
รศ.กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน
รศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน

ผศ.ธนภัทร รัตนภากร
พญ.พรรณทิพา วองไว
พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย

ชื่อกรรมการวิชาชีพ/ชื่อสถาบันและหนวยงานที่เปนกรรมการ
กรรมการชมรมตอกระจกแหงประเทศไทย
กรรมการชมรมประสาทจักษุ
กรรมการชมรมกระจกตาแหงประเทศไทย
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการ อฝส ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
อนุกรรมการวิชาการศูนยดวงตาสภากาชาด
กรรมการชมรมจอประสาทตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
อนุกรรมการวิจัยและเลขานุการราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
อนุกรรมการฝายวิชาการชมรมตอหินแหงประเทศไทย

การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาจักษุวทิ ยา ไดสบื สานอนุรกั ษและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหบคุ ลากรทุกหนวย
ไดถือปฏิบัติเปนหลักยึดในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเองสรางเสริมความสัมพันธในองคกร
อาทิเชน งานวันประเพณีสงกรานต งานวันปใหม งานกิจกรรมรับนอง เลี้ยงอําลา การเคารพอาจารยผูอาวุโส
การใชชีวิตอยางพอเพียง

การพัฒนาภาควิชา

ระบบบริหารงานของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหัวหนาภาควิชาฯ
เปนผูนําสูงสุดของภาควิชาฯ มีวาระ 4 ป โดยมีรองหัวหนาภาควิชา 1 คน ชวยดูแลดานการบริหาร และในรูปแบบ
คณะกรรมการ อีก 1 คน ชวยดูแลดานงานบริการและงานวิจัย มีคณะกรรมการที่ชวยในการบริหาร 5 ชุด
คณะกรรมการชุดตางๆ มีการประชุม 1-2 ครั้ง/เดือน และแจงความกาวหนาในการดําเนินงาน ขอความเห็นชอบ
ในเรือ่ งทีต่ อ งตัดสินใจ ขอความเห็นและขอเสนอแนะเพือ่ ใหแนวทางปฏิบตั ิ ในทีป่ ระชุมภาควิชาฯ ซึง่ จัดการประชุม
คณาจารยทุกทาน 2 ครั้ง/เดือน และภาควิชายังมีหนวยงานสายสนับสนุน แบงออกเปนหนวยยอย 2 หนวย ไดแก
หนวยงานธุรการ และหนวยงานวิทยาศาสตรการแพทย
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีการแบงหนวยงานบริการ เปน หนวยงานบริการทางคลินิก และหนวยงาน
สนับสนุน หนวยงานบริการทางคลินิกยังแบงออกเปนหนวยงานบริการยอย 11 ศูนย
ศูนยจักษุฯ ประกอบดวยศูนยยอย 11 ศูนย ดังนี้
1. ศูนยจอตาและวุนตา (Vitreoretinal center) (เริ่มบริการ ป 2550)
2. ศูนยเลสิค (LASIK center) (บริการแบบบูรณาการ เริ่มบริการ ป 2553)
3. ศูนยตอหิน (Glaucoma center)
4. ศูนยกระจกตาและธนาคารดวงตา
5. ศูนยประสาทจักษุ (Neuro-ophthalmology)
6. ศูนยจักษุวิทยาเด็กและตาเข (Pediatric Ophthalmology and strabismus)
7. ศูนยจักษุศัลยศาสตรและเสริมสราง (Oculoplastic)
8. ศูนยแวนตา คอนแทคเลนสและอุปกรณเพื่อผูปวยสายตาเลือนราง (Optic center)
9. ศูนยจักษุวิทยาภูมิคุมกันและการอักเสบ (Uveitis)
10. ศูนยจักษุพยาธิวิทยา (Ocular pathology)
11. ศูนยสายตาเลือนราง (Low vision)
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ศูนยเลสิค
1) เพื่อรักษาผูที่มีภาวะสายตาผิดปกติ เชน สายตาสั้น ยาว เอียง โดยใชวิธีเลสิค
2) บริการการเรียนการสอนตามหลักสูตรสําหรับ แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
ทุกปตองผานการฝกอบรมในศูนยเลสิค คนละ 2 สัปดาห/ป
3) การฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาโรคกระจกและผาตัดแกไขปญหาดวยวิธีเลสิค
หลักสูตร 1 ป ละ 2 คน
ศูนยแวนตา
1) สามารถใหบริการผูป ว ยทีม่ กี าํ ลังสายตาผิดปกติ โดยใชแวนสายตาเลนสสมั ผัส และอุปกรณเพือ่ ผูป ว ย
สายตาเลือนราง ทําใหการบริการของศูนยจกั ษุโรงพยาบาลศรีนครินทร ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยาอยางมีประสิทธิภาพ
3) สรางรายไดใหแกโรงพยาบาลศรีนครินทรอยางตอเนื่อง

การพัฒนาบุคลากร

ภาควิชาจักษุวิทยา ไดพัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีความกาวหนา
ในสายวิชาชีพ อาจารยไปศึกษาเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาเพื่อมาพัฒนาศูนยจักษุ ตั้งแต ป 2551 ปละ 2 คน
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวมอบรมและพัฒนาในสายปฏิบัติงาน รวมถึงเชิญอาจารยและวิทยากร
จากภายนอกมาใหความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหอาจารยในภาควิชาไดอบรม
หลักสูตรผูบริหารเพื่อสรางผูบริหารของภาควิชา

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

ภาควิชาจักษุวิทยา มีจุดแข็งที่มีอาจารยรุนใหมๆ มาชวยในการสรางผลงานดานการวิจัย จนไดรับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเดนในป 2559 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การใหบริการรักษาพยาบาลคนไขมากที่สุด
รวมถึงมีอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
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ภาคว�ชาจ�ลชีวว�ทยา

การจัดการเรียนการสอน

มีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) โดยมี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย มีผูสําเร็จการศึกษาและรับปริญญา ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก จํานวน 8 และ 3 คนตามลําดับ ในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 30
และ 18 คน ตามลําดับ
ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาเปนแกนหลักในการบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรในระบบ
วิชาหลักการทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย 3 และ ระบบการสรางเม็ดโลหิตและนํ้าเหลืองเรติคูลา นอกจาก
นี้ยังมีการจัดการเรียนการสอน 6 รายวิชาสําหรับนักศึกษาคณะอื่น ไดแก จุลชีววิทยา สําหรับนักศึกษาทันตแพทย
จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร (หลักสูตรปกติ สมทบ และนานาชาติ) จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร อิมมูโนวิทยา และจุลชีววิทยาเชื้อโรค

บัณฑิตหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย ธ.ค. 58

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฯ

มีการใชสื่อการสอนชนิดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีการนําระบบการเรียนการสอนแบบ
e-learning ของมหาวิทยาลัยมาใชในการจัดการศึกษาในทุกรายวิชา มีการใชการเรียนการสอนในรูปแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง กับนักศึกษาปริญญาตรีคณะอื่นๆ ที่มาเรียนวิชาจุลชีววิทยา รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการสอดแทรกการเรียนที่ใชปญหาเปนหลัก (Problem-based
Learning) เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง มีการประชุมเพื่อประเมินการเรียนการสอนในแตละภาควิชา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งการเรียนภาคบรรยายและปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไดรับความพึงพอใจ
จากผูเรียน
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ด า นการจั ด การเรี ย นการสอนและการจั ด
กิจกรรมตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ไดจดั ใหมโี ครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพือ่ ใหเปนบัณฑิต
ที่พึงประสงค ตามกรอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีการสํารวจความคาดหวัง สํารวจศักยภาพของนักศึกษา
ใหม ให รุ น พี่ แ นะนํ า รุ น น อ ง จั ด ให นั ก ศึ ก ษาใหม ไ ด
ทําความคุน เคยกับอาจารย เจาหนาทีแ่ ละนักศึกษารุน พี่
รับทราบกฎระเบียบ แนวทางการเรียนใหประสบผล
สําเร็จ โครงการนีด้ าํ เนินการติดตอกันเปนประจําทุกป มี
มัชฌิมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฯ
โครงการสัมมนานักศึกษาบัณฑิตเพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
การใชหองปฏิบัติการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ มีโครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษาบัณฑิตกอนที่จะเริ่มตนทํา
วิทยานิพนธ โดยมีการจัดอบรมในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน Good laboratory practice (GLP) จริยธรรม
การวิจัยที่เกี่ยวของกับสัตวทดลอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย การอบรมและทดสอบการใชอุปกรณและเครื่องมือ
วิจัยตางๆ ในภาควิชาฯ มีการจัดงานมัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศเพื่อใหโอวาท และสอบถามขอมูลยอนกลับเพื่อ
ประเมินหลักสูตรและนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
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เงินทุนวิจัย ผลงานวิจัย / รางวัลเชิดชูเกียรติ

ในปงบประมาณ 2559 ภาควิชาฯ ไดรับเงินทุนวิจัยภายใน มข. จํานวน 6,190,000 บาท และ เงินทุนวิจัย
ภายนอก มข. จํานวน 7,125,128.25 บาท รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด จํานวน 13,315,128.85 บาท คิดเปนเงินทุน
วิจัยตออาจารย = 665,756.44 บาท
ในป ค.ศ.2015 มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารที่มี index จํานวน 30 เรื่อง ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
non-index จํานวน 3 เรื่อง ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงในป 2015 ในฐานขอมูล ISI จํานวน 458 ครั้ง และฐาน
SCOPUS จํานวน 589 ครั้ง คา Impact factor (IF) รวม 62.397 มีจํานวน 30 paper คิดเปนคา IF/paper =
2.080 คิดเปนจํานวน index paper/staff =1.5
ภาควิชาฯ มีงานวิจัยในหลายดานประกอบดวย แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ภูมิคุมกันวิทยา และสมุนไพรตาน
มะเร็ง โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้ออุบัติใหม วัณโรค โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินอาหาร เชื้อดื้อยา ไวรัสกอโรคตางๆ เชน มะเร็งปากมดลูก เริม ไขเลือดออก และเชื้อรากอโรค
รางวัล
1) ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟกศรี ไดรับเลือกใหเปนศิษยเกาดีเดน คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร ประเภท
วิชาการและวิชาชีพ
2) รศ.ดร.วีระพงศ ลุลิตานนท ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารยใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยาตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559)

การบริการวิชาการแกสังคม

การจัดประชุมวิชาการ มีการจัดประชุมวิชาการใหกับบุคลากรและผูสนใจ ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
วันเดือนป
1
ออกบูธแสดงผลงานวิจัยในงานประชุม
วันที่ 6 - 8 ตุลาคม
วิชาการคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 31 ประจํา
2558
ป 2558 เรื่อง “Update and future
challenges in health care”
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Introduction วันที่ 17 - 18 ธันวาคม
to surface-enhanced raman scattering
2558
(SERS) chip work shop”
วันที่ 21 มกราคม 2559
3
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “TRF Senior
Researcher, Thailand Research Fund,
Meeting 2016” grant no. RTA5880001.
4
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การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัย
โรคเมลิออยโดสิส ทางหองปฏิบัติการ”

วันที่ 18 - 19
พฤษภาคม 2559

สถานที่
หองบรรยาย 1 - 4
อาคารเตรียมวิทยาศาสตรคลินิก
ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
หองประชุม 5314
อาคารเวชวิชชาคาร
คณะแพทยศาสตร
หองประชุม 5102
อาคารเวชวิชชาคาร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
หองบรรยาย 2
และหองปฏิบัติการ 7
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

ลําดับที่
รายการ
5
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียลไทม
พีซีอาร” (Real-Time PCR)
6

โครงการจัดอบรมและจัดสอบผูขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการ
ใชจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค รุนที่ 2

วันเดือนป
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน
2559
วันที่ 22 - 26 ธันวาคม
2558

สถานที่
หองประชุม 5314
อาคารเวชวิชชาคาร
คณะแพทยศาสตร
หองประชุมมิตรภาพ
และหองปฏิบัติการ 7
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

จัดอบรมและจัดสอบผูขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย รุนที่ 2
การเปนกรรมการวิชาชีพ
1) รศ.ดร.วีระพงศ ลุลิตานนท เปนอุปนายกสมาคม คนที่ 2 ของสมาคมไวรัสวิทยาแหงประเทศไทย
2) รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศรตั นชีวนิ เปนกรรมการบริหารสมาคม FIMSA (The Federation of Immunological
Societies of Asia-Oceania)
3) รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน เปนกรรมการบริหารสมาคมโรคภูมิแพ โรคหืด และวิทยาภูมิคุมกัน
แหงประเทศไทย

การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

มีการจัดกิจกรรมทางดานประเพณีและวัฒนธรรมเปนประจําทุกป ประกอบดวย พิธีไหวครูของนักศึกษา
บัณฑิตภายในภาควิชาฯ การสรงนํ้าอวยพรอาจารยอาวุโสภายในภาควิชาฯ เนื่องในวันสงกรานต นอกจากนี้ยังมี
การทําบุญภาควิชาฯ
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การพัฒนาภาควิชา

ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการโดยนําเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนแนวทางในการ
ตรวจประเมินตนเอง ผูบริหารจะทราบถึงสภาพที่แทจริง
วาระบบการบริหารจัดการที่ดาํ เนินการอยู ยังมีโอกาสใน
การพัฒนาในเรื่องราวประเด็นใดบาง จึงสามารถกําหนด
วิธกี ารและเปาหมายทีช่ ดั เจนในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําป

สัมมนาจัดทําแผนพัฒนาภาควิชาฯ

มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพรอมใช ในดานตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การเงิน
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ การวิจยั งานดานบัณฑิตศึกษา เพือ่ ใหสามารถเรียกใชขอ มูลเพือ่ ประกอบการบริหารภาควิชาไดอยาง
ทันทวงที มีการนําระบบ Google calendar มาประยุกตใชในการดูเรื่องวันลาตาง ๆ ของบุคลากร จัดทําตาราง
การจองหองปฏิบัติการ หองประชุม เปนตน มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในรูปแบบของคณะกรรมการ
และมีการบริหารจัดการภาควิชาฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการยอยชุดตางๆ

จุดแข็งของภาควิชา

ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
หลากหลายทั้งในดานของการเรียนการสอน การวิจัย
การบริหาร และการบริการ มีวฒ
ั นธรรมองคกรทีด่ ี มีความ
รักใคร สามัคคี อบอุน รวมมือรวมแรง เอื้อเฟอเผื่อแผ
ดานการเรียนการสอน มีการประยุกตใชระบบ Course
management system (CMS) คือระบบ MOODLE ของ
มหาวิทยาลัย มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช เ ป น ที่ แ สดงและเป น แหล ง ข อ มู ล ทั้ ง เอกสาร
กิจกรรม Big cleaning day
ประกอบการสอน ขอสอบ quiz ตางๆ แบบประเมิน
รายวิชาและรายบุคคล
ดานศูนยวจิ ยั บุคลากรของภาคฯ มีสว นรวมในการดําเนินการจัดตัง้ และบริหารศูนยวจิ ยั ตัง้ แตเริม่ ตน ไดแก
ศูนยวิจัยโรคเมลิออยโดสิส และ ศูนยวิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม
- มีบุคลากรที่เปนแพทยรวมออกตรวจผูปวยใหกับโรงพยาบาลศรีนครินทร
- มีหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยที่ใหบริการตรวจโดยเทคนิคชั้นสูง ซึ่งผานการรับรองมาตรฐานจาก
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย
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ภาคว�ชาชีวเคมี
การจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเปนภารกิจหลักของบุคลากรภาควิชาชีวเคมี หลักสูตรการเรียนการสอนที่ภาควิชาฯ
รับผิดชอบหลักคือ หลักสูตรชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
ซึง่ เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ นอกจากจะสรางทรัพยากรบุคคลโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก
ที่สามารถคิดและมีทักษะในการวิจัยแลว ยังมีความสําคัญตอการสรางองคความรูใหมทางวิชาการเพื่อเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ ในป พ.ศ.2559 ภาควิชาฯ ไดจดั โครงการ “สัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ พือ่ พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค สาขาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล” ระหวางวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559 และ
ไดจัดหาทุนจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ ทุนการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิต หลักสูตรนี้ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2559 ผลการประเมินอยูในระดับดี
ในสวนของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ
การ และการเรียนการสอนกลุมยอย ใหนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1-2-3 และนักศึกษาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพสาขา
อื่น ๆ พรอมทั้งผลิตสื่อการสอนในรูปแบบของ e-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง และจัดใหมี
Clinico-Biochemical Conference ซึ่งนักศึกษาจะไดฝกคนควานําความรูดานชีวเคมีมาประยุกตใชดานสุขภาพ

จากการที่ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนั้นทุกปภาควิชาฯ
จึงมีโครงการสัมมนาปรับปรุงการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณาจารยทุกทาน
รวมกันนําเสนอขอมูลในการสัมมนา จากนัน้ สรุปผลการสัมมนาเพือ่ นํามาปรับปรุงการเรียนการสอนในปการศึกษา
ตอไป ในปการศึกษานี้ไดจัดขึ้นในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ในการสัมมนานี้ภาควิชาฯ ยังไดจัดใหมีหัวขอ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทํางานของเจาหนาที่สายงานธุรการและสายงานหองปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ของภาควิชาฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
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สําหรับการดําเนินงานในภาพรวมของภาควิชาฯ ในปนจี้ ดั ขึน้ ที่ ภูแกวรีสอรท จ.เพชรบูรณ เมือ่ วันที่ 24 - 26
มิถุนายน 2559 วัตถุประสงคหลักคือบุคลากรของภาควิชาฯ ไดทบทวน วิเคราะห สรุปงานในปที่ผานมา
และวางแผนงานในปตอไปของภาควิชาฯ วัตถุประสงครองคือทําใหบุคลากรมีความรักสามัคคี เขาใจกันและกัน
นําไปสูการทํางานที่ราบรื่น เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ความเปนเลิศดานการวิจัย/รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

จากความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ คณาจารยภาควิชาชีวเคมี มีผลงานที่ไดรับรางวัลตาง ๆ หลายทาน
อันเปนการสรางชื่อเสียงใหแกคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก
อ.เรณู ทานันท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 รับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน รางวัลที่ 1 ประเภทนักวิจัย
อายุไมเกิน 40 ป ในงานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 31 ประจําป 2558 คณะแพทยศาสตร
ผศ.อุบล ชาออน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 รับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน รางวัลที่ 3 ประเภทนักวิจัย
อายุ 40 ป ขึ้นไป ในงานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 31 ประจําป 2558 คณะแพทยศาสตร
รศ.วัชรินทร ลอยลม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รับรางวัลโครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร” สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ จากสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย การศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงชาติ (ยูเนสโก)
ศ.โสพิศ วงศคํา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2558
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศ.พวงรัตน ยงวณิชย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2558
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 รับรางวัล Good oral persentation Award
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 5 ประจําป 2559
(The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016)
อ.อาทิตย ศิลปศิริวานิช เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 รับรางวัล Outstanding oral persentation
Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 5 ประจําป 2559
(The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016)
ผศ.อุบล ชาออน เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รับรางวัลชมเชยนักวิจยั ทีใ่ ชสตั วเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร
รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจําป 2559 สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตว เพื่องานทางวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กทม.
นอกจากนั้นยังมีศิษยปจจุบันซึ่งเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและ
ชีววิทยาโมเลกุล หลายคนไดรับรางวัลจากงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของภาควิชาฯ ที่สามารถสรางบุคลากรอันเปนกําลังสําคัญของประเทศ
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ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

การนําองคความรูสูชุมชนเปนอีกภารกิจหลักของภาควิชาฯ เชน การผลิตนํ้าดื่มที่ไดมาตรฐานและนํ้าที่มี
คุณภาพเพื่อการวิจัย การวิเคราะหคุณภาพนํ้า การผลิตนํ้าดื่มบริการแกผูปวยในหอผูปวย ร.พ.ศรีนครินทร ซึ่งเปน
งานหลักของหนวยตรวจสอบคุณภาพนํ้า มี ผศ.ประดิษฐ สุคนธวารินทร ซึ่งเปนบุคลากรสําคัญของภาควิชาฯ
เปนผูดูแล
ในขณะเดียวกัน ความเชี่ยวชาญงานวิจัยทางดานพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีของคณาจารยของ
ภาควิชาฯ ทําใหไดประสานความรวมมือกับบุคลากรทางการแพทยดานตาง ๆ ของคณะแพทย และศูนยวิจัย
พยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอนํา้ ดี ตรวจกรองความเสีย่ งทีจ่ ะเปนมะเร็งทอนํา้ ดีและใหความรูเ รือ่ งการปองกันมะเร็ง
ทอนํ้าดีแกประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในปที่ผานมาภาควิชาฯ ไดรวมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร ใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม
โดยหนวยตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม (Genetic diagnosis unit) รวมทั้งอยูระหวางการพัฒนาเพื่อใหเปน
ศูนยตรวจวินิจฉัยที่มีความเปนเลิศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีมาตรฐานหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย งานบริการดังกลาวมีสวนที่ทําใหเจาหนาที่ประจําหนวยมีประสบการณเพิ่มพูน มีความเชี่ยวชาญ
มากขึ้น และสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีที่ตองใชเครื่องมือตรวจ
วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม ในการทําวิทยานิพนธดวย

การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย เชน วันไหวครู เทศกาลปใหม วันสงกรานต เปนสิ่งที่
ภาควิชาฯ ใหความสําคัญมาโดยตลอด เมื่อถึงวันสําคัญหรือโอกาสอันเหมาะสม คณาจารย เจาหนาที่และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะจัดกิจกรรมรวมกัน เปนประจําทุกป นอกจากจะเปนการธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามแลว ยังชวยสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย
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การพัฒนาภาควิชา

ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตองมีการปรับตัวใหทันยุคอยูตลอดเวลา ใหทันเทคโนโลยี และสามารถแขงขันได
ภาควิชาฯ จึงจัดโครงการสัมมนา “Future search” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อรวมกันมองอนาคต
ของภาควิชาฯ หาทิศทางในการพัฒนาภาควิชาฯ ใหมีทิศทางที่สอดคลองกับการเปน Thailand 4.0 สอดคลองกับ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ และสอดคลองกับสถานการณบานเมืองทั้งเศรษฐกิจและสังคม ในปนี้ภาควิชาฯ
สนับสนุนใหอาจารยรุนเยาวมีสวนรวมในการบริหารภาควิชาฯ มากยิ่งขึ้น เปนการสรางภาวะผูนํา และสรางความ
เขมแข็งของภาควิชาในอนาคต

การพัฒนาบุคลากร

ดานการพัฒนาบุคลากร ภาควิชาฯ ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทั้งดานขอตําแหนงทางวิชาการ
การลาศึกษาตอของบุคลากรดานการปฏิบัติงานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก ดานการเปนคณะกรรมการ
การประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นประสบการณและขอมูลของงานธุรการ และหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปรับปรุงการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ อาจารยลาศึกษาตอและลาฝกอบรม ดังนี้
คณาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2558 คือ
ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2558
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ผศ.อุบล ชาออน
ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558
รศ.วัชรินทร ลอยลม
ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559
รศ.นิษณา นามวาท
ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559
ศ.พวงรัตน ยงวณิชย ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2556
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 3 คน คือ
อ. ฉลองชัย เฉลิมวัฒน ศึกษาตอในประเทศ หลักสูตรนานาชาติ สาขาเวชศาสตรระดับโมเลกุล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2557)
ขอขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 1 (1 มิถุนายน 2557 - 4 ธันวาคม 2557)
ขอขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 2 (5 ธันวาคม 2557 - 1 พฤษภาคม 2558)
ขอขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 3 (2 พฤษภาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558)
กลับเขาปฏิบัติราชการ (7 สิงหาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)
ขอขยายเวลาศึกษาตอในประเทศเพื่อทําวิทยานิพนธ
(1 มิถุนายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
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อ. จุฑารพ เพชระบูรณิน ศึกษาตอตางประเทศ PhD. Medicine Research (Surgery and Cancer)
สาขา Systems Medicine and Molecular Phenotyping ณ Imperial
College London เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
(ระยะเวลา 20 ตุลาคม 2556 - 19 ตุลาคม 2559)
อ. ชฎามาศ สกลศิลปศิริ ศึกษาตอตางประเทศ เรื่อง Synthesis of carbohydrate derivatives and
studies on their interactions with proteins ณ เมือง Leeds ประเทศ
อังกฤษ (ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 ลาพัก 1 ป และ
กลับไปศึกษาตอ 1 กรกฎาคม 2557-30 มิถุนายน 2559)
ลาฝกอบรมหลังปริญญาเอก 1 คน คือ
อ. อาทิตย ศิลปศิริวานิชย สาขาวิชา Tumor Genetics and Biology ณ Department of Tumor
Genetics and Biology, Graduate School of Medical Science,
Kumamoto University ประเทศญี่ปุน (ระยะเวลา 19 พฤษภาคม 2557
- 21 พฤษภาคม 2559)
จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป
ปการศึกษา 2558 ภาควิชาไดผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน มีคณาจารยของภาควิชาฯ
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล ไดรบั รางวัลผลงานวิจยั และผลงาน
ทางวิชาการอันเปนการสรางชื่อเสียงใหกับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในป 2559 มีการปรับปรุงหองหัวหนาภาควิชาฯ หองสมุดภาควิชาฯ (MDBC1) หองประชุมเล็ก (MDBC2)
ของภาควิชาฯ และจัดหาอุปกรณตาง ๆ เชน ชุดโตะ เกาอี้ประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้งบประมาณหลักๆ ที่ใชมาจากรางวัลที่ไดรับจากคณะฯ อันเนื่องมาจาก
ผลงานตีพิมพของคณาจารยในภาควิชาฯ
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ภาคว�ชานิติเวชศาสตร
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 371 411

นิติเวชศาสตร I สําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 4 (Block Rotation,
จํานวน 8 กลุม) จํานวน 251 คน
รายวิชา 371 511
นิติเวชศาสตร II สําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 5 (Block Rotation,
จํานวน 12 กลุม) จํานวน 272 คน
รายวิชา 371 120
นิตวิ ทิ ยาศาสตรเบือ้ งตน สําหรับนักศึกษาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 279 คน
สอนแพทยประจําบาน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร
สอนแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

รางวัลวิจัยดีเดนรางวัล Travel grant award The 74rd Annual Meeting of the Japanese Cancer
Association (JCA), Nagoya, JAPAN October 8 - 10 2015
ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ

ที่
Author: ชื่อผูวิจัย
1. Wunchana Seubwai
Kulthida Vaeteewoottacharn
Ratthaphol Kraiklang
Kazuo Umezawa
Seiji Okada
Sopit Wongkham
2. Uthaisar, K
Vaeteewoottacharn, K
Seubwai, W
Talabnin, C
Sawanyawisuth, K
Obchoei, S
Kraiklang, R
Okada, S
Wongkham, S
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Title: ชื่อเรื่อง
Inhibition of NF-kappa B Activity Enhances
Sensitivity to Anticancer Drugs in
Cholangiocarcinoma Cells

Journal: วารสาร
ONCOLOGY RESEARCH
1-2 (23.0), 2016, pp.
21.0-28.0

Establishment and characterization of a
novel human cholangiocarcinoma cell
line with high metastatic activity
Establishment and characterization of a
novel human cholangiocarcinoma cell
line with high metastatic activity.

Oncology Reports,
2016
3 (36), pp. 1435-1446
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ที่
Author: ชื่อผูวิจัย
3. Saengboonmee, C
Seubwai, W
Pairojkul, C
Wongkham, S

Title: ชื่อเรื่อง
High glucose enhances progression of
cholangiocarcinoma cells via STAT3
activation
High glucose enhances progression of
cholangiocarcinoma cells via STAT3
4. Chatchai Phoomak
Mechanistic insights of O-GlcNAcylation that
Kulthida Vaeteewoottacharn promote progression of cholangiocarcinoma
Kanlayanee Sawanyawisuth cells via nuclear translocation of NF-KB.
Wunchana Seubwai
Mechanistic insights of O-GlcNAcylation that
promote progression of cholangiocarcinoma
Chaisiri Wongkham
cells via nuclear translocation of NF-KB
Atit Silsirivanit
Sopit Wongkham
Mechanistic insights of O-GlcNAcylation that
promote progression of cholangiocarcinoma
cells via nuclear translocation of NFOverexpression of lactate dehydrogenase A
5. Thonsri, U
in cholangiocarcinoma is correlated with
Seubwai, W
poor prognosis.
Waraasawapati, S
Sawanyawisuth, K
Vaeteewoottacharn, K
Boonmars, T
Cha’on, U
6. Ngernyuang, N.
Targeted delivery of 5-ﬂuorouracil to
Seubwai, W.
cholangiocarcinoma cells using folic acid as
Daduang, S.
a targeting agent.
Boonsiri, P.
Targeted delivery of 5-ﬂuorouracil to
Limpaiboon, T.
cholangiocarcinoma cells using
Daduang, J.

Journal: วารสาร
Scientiﬁc Reports,
2016
(6), pp18995
Scientiﬁc Reports
(6), 2016, pp. 27853

Histology and
histopathology
(),2016, pp. 11819

Materials Science
and Engineering C
(60), 2016,pp. 411-415

ผลงานวิจัยตีพิมพระดับชาติ

ที่ Author: ชื่อผูวิจัย
Title: ชื่อเรื่อง
Journal: วารสาร
1. วิรุจน คุณกิตติ,
ความคิดเห็นของแพทยและพยาบาล
ศรีนครินทรเวชสาร ก.ค. - ส.ค. 2559;
นิภานุศรีอัน
ที่เกี่ยวของกับปจจัยความเสี่ยงของการรองเรียน : 31(4):231-6
ศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย
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การบริการวิชาการแกสังคม

2559

1) เปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาตางสถาบัน
- เปนแหลงฝกงานของนักศึกษาแพทย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม

- เปนแหลงฝกงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยแมโจ ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม
- 31 กรกฎาคม 2559

2) จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง “กฎหมายกับการฟองรองทางการแพทย” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร
3) การตรวจพิสจู นสารพันธุกรรม (DNA) รวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในพืน้ ที่ 18 จังหวัด
ภาควิชาตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปกปองสิทธิผูดอยโอกาส ผูยากจน และคนยากไรสู
พลเมืองอาเซียน วุฒิสภา จํานวน 1,786 ราย โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายสําหรับการตรวจสาร
พันธุกรรม รายละ 4,000 บาท เปนรายไดเขาคณะแพทยศาสตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน
2559 มียอดรวมทั้งสิ้น 7,269,770 บาท
ไปชวยชันสูตรพลิกศพทีโ่ รงพยาบาลขอนแกน เปนความรวมมือระหวางโรงพยาบาลขอนแกน กับภาควิชา
นิติเวชศาสตร ในวันหยุดราชการ หรือกรณีที่แพทยนิติเวชโรงพยาบาลขอนแกนติดราชการ ปงบประมาณ 2559
จํานวน 235 ราย
4) การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
- งานปใหมภาควิชา วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม กวี ทังสุบุตร

- งานทําบุญเลี้ยงพระศาลาพิธีกรรม วันที่ 22 มกราคม 2559
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2559

- จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยการรวมแจกสิ่งของและอาหารใหผูมารวมกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม

- การรับบริจาคเสื้อผา และหีบศพสําหรับผูยากไร ที่มาเสียชีวิตและชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาล
ศรีนครินทร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เปนเงิน 246,792 บาท

การพัฒนาภาควิชา

ดานวิชาการ
การผลิตบัณฑิต รวมมือกับคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โดยจัดการเรียนการสอนวิชา L 341 421 L 371 531 L 371 681 โดยมีรูปแบบ ดังนี้
1) การบรรยาย
2) แบงกลุมยอยเพื่อฝกปฏิบัติการ
3) การศึกษาดวยตนเอง (Journal club)
4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศาล, สถานที่เกิดเหตุ)
ดําเนินกิจกรรมในการเตรียมเปดหลักสูตรแพทยประจําบาน สาขานิติเวชศาสตร โดยปรับปรุงและพัฒนา
งานของภาควิชา ใหไดมาตรฐานตามเกณฑราชวิทยาลัยพยาธิแพทย แหงประเทศไทย ดังนี้
1) ดานวิชาการ เชน case conference, grand round, inter department conference เปนตน
2) ดานบริการ เชน ปรับปรุงการทํางานของหองชันสูตรพลิกศพ หองปฏิบัติการ และการตรวจผูปวยคดี
3) ดานหองปฏิบัติการ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจดีเอ็นเอ ภาควิชานิติเวชศาสตร
ดานการวิจัย
มีเปาหมายในการสรางผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยพัฒนาศักยภาพทั้งสายผูสอนและ
สายสนับสนุน สรางเครือขายความรวมมือในการทําวิจัย เชน การทํางานวิจัยรวมมือกับผูเชี่ยวชาญในภาควิชาอื่น
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ดานบริการ
1) พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อใหไดมาตรฐานสากล โดยดําเนินการดานเอกสาร สถานที่และอุปกรณ
รวมทั้งบุคลากรใหมีศักยภาพและความพรอมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ISO 17025 ISO 15189 และ HA
2) พัฒนาการชันสูตรพลิกศพของภาควิชานิติเวชศาสตร ใหเปนศูนยกลางการบริการในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการทํา KM
3) พัฒนาการใหบริการสารพันธุกรรมเขาสูศูนยความเปนเลิศ โดยดําเนินการทางเอกสารเพื่อยื่น
ขออนุมัติใหเขาสูศูนยความเปนเลิศ

การพัฒนาบุคลากร

การสงคณาจารยและบุคลากรเขาศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน การชันสูตรพลิกศพ และการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการที่ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23
พฤษภาคม 2559

การจัดสัมมนาภาควิชานิติเวชศาสตร ระหวางวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559 ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และจังหวัดสมุทรปราการ

จุดแข็งของภาควิชา

1) ดําเนินการใหหองปฏิบัติการของภาควิชานิติเวชศาสตร ไดรับการรับรอง ISO 15189
2) คณาจารยและบุคลากรมีประสิทธิภาพ คุณวุฒิและความตั้งใจที่จะทุมเทใหภาควิชานิติเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3) เปนศูนยกลางในการชันสูตรพลิกศพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) เปนศูนยกลางในการตรวจสารพันธุกรรม DNA ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) เปนแหลงศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการแพทย ตํารวจตาง ๆ
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ภาคว�ชาปรสิตว�ทยา
ดานการจัดการเรียนการสอน

ภาควิชารับผิดชอบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2558 ดังนี้
ระดับปริญญาตรี : จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชา module ในชั้นปรีคลินิก
9 รายวิชา และจัดการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาใหกับนักศึกษาในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 5 รายวิชา
(7 หลักสูตร) ไดแก วิชาปรสิตวิทยาสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร (3 หลักสูตร คือ ปกติ สมทบ
และภาษาอังกฤษ) สาธารณสุขศาสตร ทันตแพทยศาสตร และปรสิตวิทยาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร รวม 15 หนวยกิต มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 440 คน
นอกจากนี้ยังรวมสอนรายวิชาอื่นนอกคณะฯ 2 รายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา : จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 16 รายวิชา 373 หนวยกิต มีนักศึกษาลงทะเบียน 85 คน และรวมสอนรายวิชา
ในคณะแพทยศาสตร 5 รายวิชา นอกจากนี้ยังรวมผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอื่น
เชน เวชศาสตรเขตรอน (นานาชาติ) ชีวเวชศาสตร ในปการศึกษา 2558 ภาควิชาปรสิตวิทยา มีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รวม 32 คน เปนระดับปริญญาโท 16 คน และปริญญาเอก 16 คน

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

จํานวนผลงานวิจัย
ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคไดรบั การตีพมิ พเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในป พ.ศ. 2558
มีจํานวน 66 เรื่อง (เฉลี่ย 6.6 เรื่อง/คน) เปนผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS/ISI/
PUBMED ที่มี impact factor จํานวน 57 เรื่อง โดยมีผลรวม impact factor = 143.20 คิดเปนคาเฉลี่ย impact
factor : paper = 2.51โดยผลงานวิจัยที่ผานมาถูกอางอิงในระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2558
ถูกอางอิงโดยมีจํานวนครั้งที่บทความจนถึงปจจุบัน 269 บทความ 819 ครั้ง (3.04 ครั้ง/บทความ) (74.45 ครั้ง/
คน) ผลงานวิจัยไดนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนํามาใชในงาน
บริการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารอยางเปนรูปธรรม มีการจด อนุสทิ ธิบตั ร จํานวน 2 ผลงาน จากผลงานชุดตรวจโรค
พยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารยไดรับรางวัลประเภทตาง ๆ ดังนี้
1) รางวัลศิษยเกาแหงความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2559/สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกน/25 มกราคม 2559/รศ.ธิดารัตน บุญมาศ
2) ผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2558 ดานสาธารณะ/สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/
26 กุมภาพันธ 2559/ ศ.วันชัย มาลีวงษ
3) รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2558/มหาวิทยาลัยขอนแกน/29 กุมภาพันธ 2559/
ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ และ ศ.วันชัย มาลีวงษ
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จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 4 คน 6 โครงการ
รวมเปนเงิน
1,730,000 บาท
ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน 13 โครงการ
รวมเปนเงิน 36,714,931 บาท
ทุนวิจัยตางประเทศ
จํานวน 2 คน 3 โครงการ
รวมเปนเงิน
5,382,397 บาท
รวมทั้งสิ้น 43,827,328 บาท เฉลี่ย 4,382,732.80 บาท/อาจารย 10 คน

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

1) การใหบริการตรวจวินจิ ฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบตั กิ ารและรักษาพยาบาลผูป ว ย ภาควิชาไดใหบริการ
ตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการแกผูปวยโรงพยาบาลศรีนครินทรและโรงพยาบาลอื่นๆ จํานวน 4,659
รายตอป รวมทั้งมีอาจารยแพทยรวมตรวจรักษาผูปวยฉุกเฉิน
2) การเปนวิทยากร อาจารยในภาควิชาเปนวิทยากรใหบริการวิชาการระดับชาติ จํานวน 23 ครั้ง และ
ระดับนานาชาติ จํานวน 1 ครั้ง
3) การเปนกรรมการวิชาการ อาจารยในภาควิชาไดรับเกียรติเปนกรรมการวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เชน กรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย ชุดที่ 24 ประจําป
2558 - 2560 และเปนกองบรรณาธิการวารสารอายุรศาสตรเขตรอนและปาราสิตวิทยา ชุดที่ 24 คณะกรรมการ
และนักวิจัยเครือขายการวิจัยเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับภายใตเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558
เปนกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับเชิญเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ กรรมการประเมินโครงการวิจัยและตําแหนงทางวิชาการ และการตีพิมพผลงานวิจัย (peer review)
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4) การใหความรูด า นวิชาการและบริการตรวจวินจิ ฉัยโรคพยาธิแกชมุ ชน ภาควิชาปรสิตวิทยา ใหบริการ
ความรูด า นสุขอนามัยและบริการตรวจพยาธิเข็มหมุด โรคเหาในโครงการ “การใหสขุ ศึกษาและบริการตรวจพยาธิ
เข็มหมุดแกนักเรียนระดับอนุบาล” ใหกับโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม และจัดนิทรรศการเรื่อง “โรคพยาธิและ
การปองกันในงานวันเด็กแหงชาติ” ของคณะแพทยศาสตร
5) การฝกงานของนักศึกษา ภาควิชาปรสิตวิทยารับนักศึกษาเขาฝกงาน และฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากหลายหนวยงาน เชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 5 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 2 คน
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 คน รวมทั้งการศึกษาดูงานดานการเรียน การสอน การวิจัย ของคณาจารยและ
เจาหนาที่จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาปรสิตวิทยา มีพันธกิจในการอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมของภาควิชา
ในวาระสําคัญตางๆ ไดแก กิจกรรมวันสงกรานตภาควิชาปรสิตวิทยา กิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม กิจกรรม
ไหวครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กิจกรรม
แจกนํา้ ดืม่ นักวิง่ มาราธอนวันศรีนครินทร การรวมแสดงมุทติ าจิตผูเ กษียณอายุราชการ เปนตน รวมทัง้ สนับสนุนให
บุคลากรเขารวมกิจกรรมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาของคณะแพทยศาสตร
และมหาวิทยาลัยขอนแกน
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การพัฒนาภาควิชา

ภาควิชาปรสิตวิทยามีการพัฒนางานดานการวิจัยและผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศนของคณะแพทยศาสตร (การเปนโรงเรียนแพทยระดับโลก) และการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมุงเนนการพัฒนางานวิจัยของ คณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท
และเอก ใหไดรับการตีพิมพในวารสาร ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเนนใหคณาจารยมีการทําวิจัยรวมกับสถาบันที่มี
ชื่อเสียงในตางประเทศ และใหมีการสงนักศึกษาไปทําวิจัยตางประเทศ มีโครงการเสริมทักษะดานความรู
ภาษาอังกฤษ และการเตรียมบทความวิจัย สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีอาจารยตางประเทศชวยสอน
ภาษาอังกฤษ มีการพัฒนางานบริการงานตรวจทางหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาใหไดมาตรฐาน (ISO15189,
ISO15190) มีการขยายการบริการทางวิชาการใหกวางขวางขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา มีการเขารวมประชุม, สัมมนา, อบรม
และการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ อยางนอย 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

ภาควิชามีจดุ แข็งในทุกภารกิจหลัก ดานการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณาจารย
ทุมเทใหกับการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ โดยมีระบบการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF) และตามเกณฑ WFME สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มีระดับความพึงพอใจจากผลการประเมินจากผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก (>95%
ทุกรายวิชา) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาปรสิตวิทยา ปรับปรุงใหม ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน TQF
ระดับดี ติดตอกัน 2 ป ซอน ดานการวิจัย ภาควิชาไดมีผลงานตีพิมพและบทความตอจํานวนอาจารยสูงที่สุด
ในสาขาปรสิตวิทยาในประเทศไทย จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจยั เชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งลาสุด ในป 2557 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มีเครือขายการทําวิจัยรวมกับสถาบันตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งคณาจารยไดรับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาติผลงานวิจัยสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การแกปญหา
สุขภาพ และงานบริการตรวจวินจิ ฉัยโรคทางหองปฏิบตั กิ าร หองปฏิบตั กิ ารตรวจวินจิ ฉัยโรคปรสิตไดรบั การรับรอง
มาตรฐานจาก ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย และกําลังดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO 15189
และ ISO 15190 นอกจากนี้ ยังไดนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัยไปสูชุมชน ทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย โดยการใหบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน รวมเปนกรรมการในนโยบายของรัฐบาล
วาระแหงชาติ โครงการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ
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โครงการ “พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดานการวิจัยและการเผยแพรผลงาน”

งานบริการวิชาการ : จัดนิทรรศการเรื่อง “โรคพยาธิและการปองกันในงานวันเด็กแหงชาติ” คณะแพทยศาสตร

งานบริการวิชาการ : โครงการ “การใหสุขศึกษาและบริการตรวจพยาธิเข็มหมุดแกนักเรียนระดับอนุบาล”
ใหกับโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
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ภาคว�ชาเภสัชว�ทยา
การจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยศาสตร ในปการศึกษา 2559 จํานวน 13 modules
และสอนนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 5 รายวิชา (7 หลักสูตร) ไดแก วิชาเภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร เภสัชศาสตร (3 หลักสูตร คือ ปกติ สมทบ และภาษาอังกฤษ) เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด
ทันตแพทยศาสตร นอกจากนี้ยังเปดสอนวิชาเลือก 2 รายวิชา 3 ภาคการศึกษา ไดแก Drugs in daily life
มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 576 คน และ Foods supplements, Drugs and cosmetics for health
มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 269 คน ภาควิชามีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และจัดทํา e-learning ทุกรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2559 ภาควิชาไดใชหลักสูตรที่ผานการรับรองจาก สกอ. ทั้งระดับ
ปริญญาโท และเอก โดยหลักสูตรทัง้ สองไดผา นการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรภายในเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ซึ่งผลการประเมินของทั้งสองหลักสูตร
อยูในเกณฑระดับดี (3.8)
นอกจากนี้ภาควิชายังไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ไดแก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เพือ่ เตรียมความพรอมในการเรียนจากการแนะนําของอาจารยและนักศึกษารุน พี,่ การสัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธทกุ ภาคการศึกษาเพือ่ สรุปผลรวมทัง้ ปญหาและรับฟงขอเสนอแนะจากคณาจารย นอกจากนีย้ งั กําหนด
ใหนกั ศึกษาบัณฑิตเขาอบรมทีห่ นวยงานไดจดั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการทํางานวิจยั และวิทยานิพนธ ไดแก จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย จริยธรรมการใชสัตวทดลอง, การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรตางๆ, การเขียนเคาโครงการวิจัย,
หลักการเขียนบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ รวมทัง้ การสนับสนุนใหเขาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติตางๆ รวมทั้งเชิญนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเปน visiting professors เพื่อใหมี
การสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต และคณาจารย ใ นภาควิ ช า จํ า นวน 2 ท า น ดั ง นี้
Prof. Dr. Choon Hee Chung จาก Wonju College of Medicine, Yonsei University และ Prof. Dr. Eun
Young Lee จาก Cheonan Hospital, Korea ในหัวขอ “The Diabetec Nephropathy: the fate of
pathogenesis from insulin resistance ( 17 ธันวาคม 2558)

199

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาตินานาชาติ

1) บุคลากรของภาควิชาไดตีพิมพผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติในชวง 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย.
2559 จํานวน 28 เรื่อง ดังนี้
1. Semaming Y, Sripetchwandee J, Sa-Nguanmoo P, Pintana H, Pannangpetch P,
Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Protocatechuic acid protects brain mitochondrial
function in streptozotocin-induced diabetic rats. Appl Physiol Nutr Metab. 2015
Oct;40(10):1078-81.
2. Aromseree S, Pientong C, Swangphon P, Chaiwongkot A, Patarapadungkit N, Kleebkaow
P, Tungsiriwattana T, Kongyingyoes B, Vendrig T, Middeldorp JM, Ekalaksananan T.
Possible contributing role of Epstein-Barr virus (EBV) as a cofactor in human
papillomavirus (HPV)-associated cervical carcinogenesis. J Clin Virol. 2015 Oct 23;73:70-76.
3. Bunbupha S, Prachaney P, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V, Welbat JU,
Pakdeechote P. Asiatic acid alleviates cardiovascular remodelling in rats with L-NAMEinduced hypertension. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2015 Nov;42(11):1189-97.
4. Yothaisong S, Namwat N, Yongvanit P, Khuntikeo N, Puapairoj A, Jutabha P, Anzai N,
Tassaneeyakul W, Tangsucharit P, Loilome W.. Increase in L-type amino acid
transporter 1 expression during cholangiocarcinogenesis caused by liver ﬂuke infection
and its prognostic signiﬁcance.. Parasitol Int. 2015 Nov 30.
5. Perrier-Trudova V, Huimin BW, Kongpetch S, Huang D, Ong P, LE Formal A, Poon SL,
Siew EY, Myint SS, Gad S, Gardie B, Couvé S, Foong YM, Choudhury Y, Poh J, Ong CK,
Toh CK, Ooi A, Richard S, Tan MH, Teh BT. Fumarate Hydratase-deﬁcient Cell Line
NCCFH1 as a New In Vitro Model of Hereditary Papillary Renal Cell Carcinoma Type
2. Anticancer Res. 2015 Dec;35(12):6639-53.
6. Singsai K, Akaravichien T, Kukongviriyapan V, Sattayasai J. Protective Effects of Streblus
asper Leaf Extract on H2O2-Induced ROS in SK-N-SH Cells and MPTP-Induced
Parkinson s Disease-Like Symptoms in C57BL/6 Mouse. Evid Based Complement
Alternat Med. 2015 Dec;2015:970354.
7. Tangsucharit P, Takatori S, Zamami Y, Goda M, Pakdeechote P, Kawasaki H, Takayama
F. Muscarinic acetylcholine receptor M1 and M3 subtypes mediate acetylcholineinduced endothelium-independent vasodilatation in rat mesenteric arteries. Journal
of Pharmacological Sciences. 2016 Jan 1;130(1): 24-32.
8. Saito Y, Stamp LK, Caudle KE, Hershﬁeld MS, McDonagh EM, Callaghan JT, Tassaneeyakul
W, Mushiroda T, Kamatani N, Goldspiel BR, Phillips EJ, Klein TE, Lee MTM. CPIC:
Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium of the Pharmacogenomics
Research Network. Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2016 Jan 1;99(1):36-37.
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9. Samatiwat P, Takeda K, Satarug S, Ohba K, Kukongviriyapan V, Shibahara, S. Induction
of MITF expression in human cholangiocarcinoma cells and hepatocellular carcinoma
cells by cyclopamine, an inhibitor of the Hedgehog signaling. Biochemical and
Biophysical Research Communications. 2016 Jan 29;470(1):144-149.
10. Semaming Y, Kukongviriyapan U, Kongyingyoes B, Thukhammee W, Pannangpetch P.
Protocatechuic Acid Restores Vascular Responses in Rats with Chronic Diabetes Induced
by Streptozotocin. Phytotherapy Research. 2016 Feb 1;30(2):227-233.
11. Naowaboot J, Piyabhan P, Munkong N, Parklak W, Pannangpetch P. Document Ferulic
acid improves lipid and glucose homeostasis in high-fat diet-induced obese mice.
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. 2016 Feb 1;43(2):242-250.
12. Kongpetch S, Puapairoj A, Ong CK, Senggunprai L, Prawan A, Kukongviriyapan U,
Chan-On W, Siew EY, Khuntikeo N, Teh BT, Kukongviriyapan V. Haem oxygenase 1
expression is associated with prognosis in cholangiocarcinoma patients and with drug
sensitivity in xenografted mice. Cell Proliferation. 2016 Feb 1;49(1):90-101.
13. Senggunprai L, Thammaniwit W, Kukongviriyapan V, Prawan A, Kaewseejan N,
Siriamornpun S. Cratoxylum formosum extracts inhibit growth and metastasis of
cholangiocarcinoma cells by modulating the NF-B and STAT3 pathways. Nutrition and
Cancer. 2016 Feb 17;68(2):328-341.
14. Maneesai P, Prasarttong P, Bunbupha S, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V,
Tangsucharit P, Prachaney P, Pakdeechote P. Synergistic antihypertensive effect of
carthamus tinctorius L. extract and captopril in L-NAME-induced hypertensive rats via
restoration of eNOS and AT1R expression. Source of the DocumentNutrients. 2016
Feb 29;8(3).
15. Maneesai, P, Bunbupha S, Kukongviriyapan U, Prachaney P, Tangsucharit P,
Kukongviriyapan V, Pakdeechote P. Asiatic acid attenuates renin-angiotensin system
activation and improves vascular function in high-carbohydrate, high-fat diet fed rats.
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2016 Apr 27;16(1):123.
16. Buranrat B, Senggunprai L, Prawan A, Kukongviriyapan V. Simvastatin and atorvastatin
as inhibitors of proliferation and inducers of apoptosis in human cholangiocarcinoma
cells. Life Sciences. 2016 May 15;153:41-49.
17. Chaiyosang B, Kanokmedhakul K, Boonmak J, Youngme S, Kukongviriyapan V, Soytong
K, Kanokmedhakul S. A new lumazine peptide penilumamide e from the fungus
Aspergillus terreus. Natural Product Research. 2016 May 2;30(9):1017-1024.
18. Kukongviriyapan U, Apaijit K, Kukongviriyapan V. Oxidative stress and cardiovascular
dysfunction associated with cadmium exposure: Beneﬁcial effects of curcumin and
tetrahydrocurcumin. Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2016 May;239(1):25-38.
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19. Naowaboot J, Wannasiri S, Pannangpetch P. Morin attenuates hepatic insulin resistance
in high-fat-diet-induced obese mice. Journal of Physiology and Biochemistry. 2016
Jun;72(2):269-280.
20. Lattmann E, Sattayasai J, Schwalbe CH, Boonprakob Y, Dunn S, Fajana F, Lattmann P.
Analgesic Effects of 5-Alkyloxy-4-amino-2(5H)-furanones as Cholecystokinin-2
Antagonists. Arch Pharm (Weinheim). 2016 Jun;349(6):456-65.
21. Supawat, A., Srisuwan, S., Sattayasai, J. Oral glutamate intake reduces acute and
chronic effects of ethanol in rodents. Tropical Journal of Pharmaceutical Research.
2016 Jul;15(7):1493-1498.
22. Kongyingyoes B, Priengprom T, Pientong C, Aromdee C, Suebsasana S, Ekalaksananan
T. 3,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drugresistant and wild type herpes simplex viruses. Antiviral Research. 2016 Aug 1;
132:281-286.
23. Chuerduangphui J, Pientong C, Chaiyarit P, Patarapadungkit N, Chotiyano A,
Kongyingyoes B, Promthet S, Swangphon P, Wongjampa W, Ekalaksananan T. Effect
of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral
squamous cell carcinoma. Medical Oncology. 2016 Aug 1;33(8):83.
24. Samatiwat P, Prawan A, Senggunprai L, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V. Nrf2
inhibition sensitizes cholangiocarcinoma cells to cytotoxic and antiproliferative
activities of chemotherapeutic agents. Tumor Biology. 2016 Aug 1;37(8):11495-11507.
25. Chopjitt P, Pientong C, Sunthamala N, Kongyingyoes B, Haonon O, Boonmars T,
Kikawa S, Nakahara T, Kiyono T, Ekalaksananan T. E6D25E, HPV16 Asian variant shows
speciﬁc proteomic pattern correlating in cells transformation and suppressive innate
immune response. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2016 Sep
9;478(1):417-423.
26. Senaphan K, Sangartit W, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, Pannangpetch P,
Thawornchinsombut S, Greenwald SE, Kukongviriyapan U. Rice bran protein
hydrolysates reduce arterial stiffening, vascular remodeling and oxidative stress in rats
fed a high-carbohydrate and high-fat diet. Eur J Nutr. 2016 Sep 22.
27. Kittiratphatthana N, Kukongviriyapan V, Prawan A, Senggunprai L. Luteolin induces
cholangiocarcinoma cell apoptosis through the mitochondrial-dependent pathway
mediated by reactive oxygen species. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2016
Sep 1:1184-1192.
28. Tassaneeyakul W, Prabmeechai N, Sukasem C, Kongpan T, Konyoung P, Chumworathayi
P, Tiamkao S, Khunarkornsiri U, Kulkantrakorn K, Saksit N, Nakkam N, Satapornpong P,
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Vannaprasaht S, Sangviroon A, Mahasirimongkol S, Wichukchinda N, Rerkpattanapipat
T, Tassaneeyakul W. Associations between HLA class I and cytochrome P450 2C9
genetic polymorphisms and phenytoin-related severe cutaneous adverse reactions
in a Thai population. Pharmacogenetics and Genomics. 2016;26(5):225-234.
2) จํานวนทุนทําวิจัย จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 3,773,090 บาท เปนทุนวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัย 8 โครงการ รวมเปนเงิน 1,533,667 บาทและทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 6 โครงการ
รวมเปนเงิน 2,239,423 บาท
3) รางวัลเชิดชูเกียรติ
ศ. วิจิตรา ทัศนียกุล ไดรับรางวัล “อาจารยที่เปนแบบอยางชั้นปรีคลินิก” ประจําปการศึกษา 2559
จากกองทุนครูตัวอยาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4) รางวัลการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ 6 รางวัล
1. รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานทางวิชาการ Poster Presentation เรื่อง “Effect of Mamao
Pomace Extract on Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Rats” การประชุมวิชาการประจําป 2558
ครั้งที่ 31 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 6-8 ตุลาคม 2558 โดยนักศึกษาปริญญาโท
น.ส.สุทธิกาญจน มุงขุนทด
2. Taylor & Francis Prestigious Poster Award เรื่อง “Inhibition of Nrf2 Signaling Sensitizes
Cholangiocarcinoma Cells to Cisplatin in Association with Cellular Oxidative Stress” การประชุม
7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia 2015) ระหวางวันที่ 29
พฤศจิกายน 2558 - 2 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม โดยนักศึกษาปริญญาเอก น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน
3. Young Investigator Award (Poster Presentation) เรื่อง “Inhibition of Nrf2 Signaling
Sensitizes Cholangiocarcinoma Cells to Cisplatin in Association with Cellular Oxidative Stress”
การประชุม 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia 2015) ระหวาง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 - 2 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม โดย นักศึกษาปริญญาเอก น.ส.ปภาวี
สมาธิวัฒน
4. The Outstanding Poster Presentation Award เรื่อง “Rice bran protein hydrolysates
improve insulin sensitivity and attenuate nephrosclerosis through inhibition of STAT3 signaling”
การประชุม The 13th Asia Paciﬁc Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting” ระหวางวันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ 2016 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาปริญญาเอก น.ส. คัมภีรพร บุญหลอ
5. The Best Poster Presentation Award เรือ่ ง “Nrf2 silencing confers chemosensitizing effect
on cholangiocarcinoma cells via repression of antioxidant genes and induction of cell cycle
arrest” การประชุม The 13th Asia Paciﬁc Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting ระหวางวันที่
1 - 3 กุมภาพันธ 2016 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาปริญญาเอก น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน
6. ผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคดีเดน เรื่อง “Inhibition of Nrf2 signaling system confers
chemosensitizing effects via enhanced oxidant formation” การประชุม สหวิทยาการสรางสรรคเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 1 The 1st Natonal and International Conference on Creative Multi-disciplinary
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Studies for Sustainable Development NCMSD 2016 and ICMSD 2016 The Graduate School,
Silpakorn University July 11-12, 2016 The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok โดยนักศึกษา
ปริญญาโท นายวชิรพงศ สมภักดี

การบริการวิชาการแกสังคม

1) การบริการการตรวจทางหองปฏิบัติการ
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตรของผูปวยในโรงพยาบาลเปนการตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการใหบริการ
ตรวจ 8 รายการใหบริการทั้ง รพ. ศรีนครินทรและรพ. ทั่วประเทศ CYP2C9*2*3, CYP2C19*2*3, VKORC1,
TPMT*3C, TPMT activity, HLA-B*15:02, HLA-B*58:01 และ HLA-B*57:01 รวมใหบริการทั้งสิ้น 179 รายการ
คาบริการรวมทั้งสิ้น 235,500 บาทนอกจากนั้นยังใหบริการตรวจสอบ Interlaboratory traceability
แกหนวยงานที่ขอความอนุเคราะหมาดวย
การตรวจสอบสารพิษตกคางในตัวอยางอาหาร ของโรงพยาบาลศรีนครินทร โดยสุม ตรวจประมาณ 10-20
ตัวอยางทุก 3 เดือน
2) ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
อาจารยประจําที่เปนกรรมการประเมินผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร (peer review) วารสารระดับ
นานาชาติจํานวนมาก เชน 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
นอกจากนี้ยังเปนผูเชี่ยวชาญประเมินผลงานงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Asia Paciﬁc Federation
of Pharmacologist (APFP) Meeting, Bangkok, Thailand; SFRBM/SFRRI 2016 California USA และ The
11th ISSX, Busan, Korea
3) กรรมการประเมินโครงรางวิจัย ประเมินตําแหนงวิชาการ ประเมินวิทยานิพนธดีเดน ประเมิน
รายงานวิจัย ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สารศิริราช สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สมาคมเวชศาสตรฉุกเฉินฯ สมาคมพิษ
วิทยาคลินิกแหงประเทศไทย สํานักบริหารการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน สกว. สวรส ศรีนครินทรเวชสาร สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย Thai Journal Pharmacology
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย วารสารประสาทวิทยาศาสตร วารสารวิจัย มข. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
4) กรรมการวิชาชีพ
สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาคลินิกแหงประเทศไทย สมาคมเวชศาสตรฉุกเฉิน
แหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย สมาคมประสาทวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมเพื่อการวิจัย
อนุมูลอิสระไทย
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5) เปนวิทยากรระดับนานาชาติ 3 ทาน จํานวน 6 เรื่อง
ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เรื่อง Role of Pharmacogenomics in Drug Efﬁcacy and Safety ในการประชุม
วิชาการ The 13th Asia Paciﬁc Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting, Bangkok
ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เรื่อง Asia-Pacific Regional Session: Xenobiotic Study: Significant
Contributions from Asia-Paciﬁc Scientists ในการประชุม The 11th International ISSX Meeting June
12-16, 2016 BEXCO, Busan, Korea
ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เรื่อง Pharmacogenomics research of severe cutaneous adverse reactions
(SCARs) in Thailand ในการประชุม The 5th South East Asian Pharmacogenomics Research Network
Meeting (SEAPharm) Symposium for Genetic and Genome-Guided Personalized Medicine in South
East Asia. 14 July 2016.The Radisson Blu Plaza Hotel, Bangkok
ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เรื่อง Update on Pharmacogenomic for Severe Cutaneous Adverse Drug
Reactions. ในการประชุม The 5th South East Asian Pharmacogenomics Research Network Meeting
(SEAPharm) Symposium for Genetic and Genome-Guided Personalized Medicine in South East
Asia. 15 July 2016.The Radisson Blu Plaza Hotel, Bangkok
ศ.วีรพล คูคงวิริยพันธุ เรื่อง Targeting of Aberrant Antioxidant Gene Exprssion as a Therapeutic
Strategy against Cholangiocarcinoma ในการประชุมวิชาการ The 13th Asia Paciﬁc Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting, Bangkok
รศ.จินตนา สัตยาศัย เรื่อง Bioprospecting for a new nutraceutical : A case of luem Pua Rice
ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

การอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่ อ อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมและพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ครู แ ละศิ ษ ย รวมทั้ ง บุ ค ลากรของภาควิ ช าฯ
ไดประสานงานกับนักศึกษาบัณฑิต จัดใหมีงานปฐมนิเทศ (1 สิงหาคม 2559) งานไหวครู (8 กันยายน 2559)
จัดงานแสดงความยินดีกับคณาจารยเจาหนาที่และนักศึกษาผูสรางผลงาน ชื่อเสียงแกภาควิชาฯ ประจําป 2559
งานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดงานสงกรานตรดนํ้าดําหัวอาจารยอาวุโสของภาควิชาฯ เปนประจํา
ทุกป และงานปใหมเพื่อกระชับความสามัคคี
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การพัฒนาภาควิชา

ภาควิ ช าเภสั ช วิ ท ยาพั ฒ นาภาควิ ช าฯ ผ า นการสั ม มนาภาควิ ช าฯ ประจํ า ป ด า นการเรี ย นการสอน
การสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของภาควิชา การดําเนินการตามแผนของคณะแพทยศาสตรผานคณะกรรมการ
ตางๆ 7 ชุด ไดแก กรรมการบริหารการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี กรรมการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา และการวิจัย กรรมการประเมินคุณภาพภายใน กรรมการบริการวิชาการและกิจการพิเศษ กรรมการบริการ
วิชาการดานหองปฏิบัติการ กรรมการควบคุมการใชหองปฏิบัติการ กรรมการควบคุมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
และไดจดั ทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติแลวเสร็จในป 2559 นอกจากนีภ้ าควิชาฯ มีการทําวิจยั รวมกับสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ และสงเสริมใหนักศึกษาบัณฑิตทําวิจัยรวมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ

การพัฒนาบุคลากร

สนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการรวมทั้งการเตรียมเสนทางความพรอมที่เกี่ยวของ
การพัฒนาขีดความสามารถของอาจารยในการทําวิจัย การเขารวมการอบรมสัมมนาระบบการเรียนการสอน
ของแพทยศาสตรศึกษา เปนประจําตามนโยบายภาควิชา ฯ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดเก็บขอมูลของภาควิชาโดยโปรแกรม Access,
My mapping การจัดทํา work instruction และจัดทําฐานขอมูลบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับมาตราฐาน TQF
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพือ่ พัฒนาหองปฏิบตั กิ ารใหไดรบั การตรวจรองรับมาตรฐาน ISO 15189

จุดแข็งของภาควิชาฯ หรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

จุดแข็งของภาควิชาเกิดจากการมีกลุมวิจัยที่เขมแข็งที่สามารถสรางผลงานวิจัยอยางตอเนื่องที่ไดรับการ
ตีพิมพระดับนานาชาติ (1 ต.ค. 2558-30 ก.ย.2559) จํานวน 28 เรื่อง impact factor สูง 2.6/paper มีความ
รวมมืองานวิจัยกับคลินิก มีความสามัคคีภายใน สรางความรวมมือกับนักวิจัย และหนวยงานตางๆ นอกภาควิชา
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เชน Yonsei University Korea, National Cancer Centre Singapore,
Chang Gung Memorial Hospital และ National Yang-Ming University, Taipei รวมทั้งมีงานบริการเชิงวิจัย
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตรอยางตอเนื่อง
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คณาจารยภาควิชาฯ เภสัชวิทยาไดรับการยอมรับและเลือกสรรเปนกรรมการบริหารสมาคมตาง ไดแก
สมาคมเภสั ช วิ ท ยาแห ง ประเทศไทย, สมาคมพิ ษ วิ ท ยาคลิ นิ ก แห ง ประเทศไทย และสมาคมเพื่ อ การวิ จั ย
อนุมูลอิสระไทย
ภาควิชามีจดุ แข็งในดานการเรียนการสอนทัง้ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณาจารยทมุ เทใหกบั
การจัดการเรียนการสอนอยางเต็มที่จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และจากรางวัลที่ไดรับเลือก
จากนักศึกษาแพทยประจําปการศึกษา 2555 รศ.พัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร อาจารยที่เปนแบบอยางชั้นปรีคลินิก
และความภาคภูมิใจตอเนื่องของภาควิชาฯ คือหัวหนาภาควิชาฯ ศ. วิจิตรา ทัศนียกุล ไดรับรางวัลดังกลาว
ประจําปการศึกษา 2558

งานไหวครู (8 ก.ย. 2559) งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

รศ.ดร.พัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร (20 ก.ย. 2559)
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ภาคว�ชาพยาธิว�ทยา

กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ ในวันขึ้นปใหม 7 มกราคม 2559

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 9 มกราคม 2559

กิจกรรมวันสงกรานต รดนํ้าขอพรผูอาวุโส 11 เมษายน 2559

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน Visiting Professor จากประเทศญี่ปุน
(Neuropathology 18-19 กุมภาพันธ 2559)
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ดานการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี
สอนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1-3 สรุปรายวิชา ระบบ Module ที่ภาควิชารับผิดชอบ
1) นักศึกษาแพทยป 3 Module 353 341 : Cardiovascular system
Module 353 331 : Respiratory
Module 353 311 : Urinary system
Module 353 321 : Reproductive system
Module 374 351 : Correlated Basic
Module 353 113 : General Principle for Medical Sciences I
Module 353 114 : General General Principles for Medical Sciences II
2) นักศึกษาแพทยป 2 Module 353 213 : General Principles for Medical Science III
Module 353 212 : General Principles for Medical Science IV
Module 353 221 : Skin and related Connective tissue infection
Module 353 241 : Musculoskeletal System
Module 353 261 : GI and Nutrition
Module 353 271 : Endocrine System
3) นักศึกษาแพทยป 1 Module 353 113, Module 353 114
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
4. หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

ดานการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี

2. ระดับบัณฑิตศึกษา

ผูรับบริการ
1.1 นักศึกษาแพทย
1.2 นักศึกษารังสีเทคนิค เวชนิทัศน
และศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

แพทยใชทุน/แพทยประจําบาน

2.2 หลักสูตรฝกอบรมแพทย
ประจําบานสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

แพทยประจําบาน

ความคาดหวังของผูรับบริการ
มีความรูความเขาใจดานพยาธิวิทยา
มีความรูดานพยาธิวิทยาที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
มีความรูความสามารถดานพยาธิวิทยา ชั้นสูง ที่ทัน
สมัย มีความรูความสามารถดานการวิจัย
สรางองคความรูได
มีความรูดานการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาชั้นสูง และมี
ความรูความสามารถดานการวิจัย
ทางพยาธิวิทยา
มีความรูความสามารถดานการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
สอบไดวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญ สาขาพยาธิ
วิทยากายวิภาค ของแพทยสภา
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ดานการศึกษา
3. ฝกอบรมระยะสั้น/ศึกษาดูงาน

ผูรับบริการ
ทันตแพทยประจําบาน/ แพทยใชทุน/
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทั่วไป
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส สูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา รังสีรักษา โสตศอนาสิก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาและบุคลากรจากตางประเทศ

ความคาดหวังของผูรับบริการ
มีความรูดานพยาธิวิทยา เพื่อประยุกตใชในงาน
วิชาชีพ

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ศาสตราจารยบรรจบ ศรีภา ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุด ประจําป 2015

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม
วันที่ 15 ต.ค. 58
วันที่ 19 ธ.ค. 58
วันที่ 16 ม.ค. 59
วันที่ 31 ม.ค. 59

วันที่ 16 มี.ค. 59

วันที่ 19 พ.ค. 59

วันที่ 22 มิ.ย. 59

วันที่ 27 ก.ค. 59
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บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหกับเจาหนาที่
สาธารณสุขในเขตพื้นที่ของอําเภอกมลาไสย อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
บรรยาย “ละวาโมเดล” : โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตบั แบบบูรณาการวิถนี เิ วศสุขภาพ
ใหกับผูมาเยี่ยมชมละวาโมเดลจากญี่ปุน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละวา
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรยาย “ละวาโมเดล” : โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตบั แบบบูรณาการวิถนี เิ วศสุขภาพ
ใหกับผูมาเยี่ยมชมละวาโมเดลจาก สปป.ลาว ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
ละวา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรยายสรุป “ละวาโมเดล” : โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบบูรณาการ วิถีนิเวศ
สุขภาพ ใหกับผูมาเยี่ยมชมละวาโมเดลจาก คณะกรรมาธิการการสื่ อ สารมวลชน การ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะผูมาเยี่ยมชม
ละวาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละวา อําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี และ “ละวาโมเดล” :
โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ใหกับนักศึกษาตาง
ประเทศจากโครงการ CIEE จํานวน 18 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละวา
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี และ “ละวาโมเดล” :
โครงการปองกันโรคพยาธิ ใบไม ตับแบบบู ร ณาการวิ ถี นิเวศสุ ข ภาพ ให กั บผู นํา ชุ ม ชน
เจาหนาที่ รพ.สต. และเจาหนาที่ อสม. ในเขตพื้นที่จากจังหวัดนาน และลพบุรี จํานวน
40 คน ภายใตโครงการสงเสริมดานสังคมจากเครือเบทาโกร ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานละวา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรบายใหความรูเ กีย่ วกับโรคพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอนํา้ ดีใหกบั เจาหนาที่ อสม. ในเขต
พื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบึง ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ (เชา) บรรบายใหความรูเ กีย่ วกับโรคพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอนํา้ ดีใหกบั
เจาหนาที่ อสม. ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอ ตําบลธัญญา
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (บาย)
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี และ “ละวาโมเดล” :
โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ใหกับนักศึกษาตาง
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วันที่ 28 ก.ค. 59

วันที่ 1 ส.ค. 59
วันที่ 2 ส.ค. 59
วันที่ 8 ส.ค. 59
วันที่ 9 ส.ค. 59
วันที่ 6 ก.ย. 59
วันที่ 8 ก.ย. 59

วันที่ 22 ก.ย. 59

ประเทศจากโครงการไทยกลา จํานวน 20 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
ละวา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับ “ละวาโมเดล” : โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบ
บูรณาการวิถนี เิ วศสุขภาพ ใหกบั อาจารย และนักศึกษาปริญญาโท-เอกจากคณะสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 14 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละวา
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหกับเจาหนาที่
อสม. และผูที่สนใจมารับฟงในชุมชนบานลาด ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบึง ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (กลางคืน)
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหกับเจาหนาที่ อสม. และ
ผูที่สนใจมารับฟงในชุมชนบานสวาง ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานบึง ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (กลางคืน)
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหกับเจาหนาที่ อสม. และ
ผูท สี่ นใจมารับฟงในชุมชนบานบึง ในเขตพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบึง
ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (กลางคืน)
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหกับเจาหนาที่ อสม. และ
ผูที่สนใจมารับฟงในชุมชนบานสะอาดสมศรี ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบอ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (กลางคืน)
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับ “ละวาโมเดล” : โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบ
บูรณาการวิถนี เิ วศสุขภาพ ใหกบั เจาหนาทีจ่ ากหนวยงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 6 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละวา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี และ “ละวาโมเดล” :
โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ใหกับผูศึกษาดูงานจาก
ตางประเทศ จํานวน 12 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละวา อําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน
บรรบายใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี และ “ละวาโมเดล” :
โครงการปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ใหกับนักศึกษาตาง
ประเทศจากโครงการ CIEE จํานวน 12 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละวา
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาฯ ไดอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยูเปนประจํา เชน
- รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันปใหม
- จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวขอพรจากอาจารยอาวุโส

การพัฒนาภาควิชา

1) โครงการพัฒนา
โดยใชระบบ Laboratory Information System (LIS) patho มาเปนตัว
กําหนด Flow การทํางานของหอง
ปฏิบัติการ และระบบแจงเตือนรายวัน

1) การพรอมใชงานของระบบ
สารสนเทศในงานบริการพยาธิ
วิทยา

ตลอดป 2559

1. ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ภายนอกของเซลลวิทยาในระบบ
นรีเวชวิทยา และการยอม IHC
(ER,PR,Her2) ของราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทยแหงประเทศไทยและ Her2 FISH
ไดรับมาตรฐานของ UK NEQAS
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2) โครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบ
ตามมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาของราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทยแหงประเทศไทย หรือ มาตรฐาน
ISO 15189

2) จํานวนเทคนิคที่ไดมาตรฐาน
คุณภาพหองปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาของราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทยแหงประเทศไทย หรือ
มาตรฐาน ISO 15189
3) รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมมาตรฐาน ISO 15189

ตลอดป 2559

การพัฒนาบุคลากร (ดานงานพัฒนาองคความรู)

2. ISO 15189 อยูในระหวางดําเนินการ
รอยละ 80

1. โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา เชิญ Professor จากประเทศญี่ปุน Prof.Motoshige Kudo และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
Jiro Akimoto
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
แพทยใชทุน/แพทยประจํา

18 - 19
กุมภาพันธ 2559

รอยละ 90

2. พัฒนา วิเคราะหจุดแข็ง
การจัดทํา Work Process หัวขอ
Service Blueprint และ SIPOC
module

วิเคราะหสภาพขององคกรในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน
จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่
ตองการในอนาคต

สัมมนาภาควิชา
7 - 8 เมษายน
2559

รอยละ 100

3. โครงการจัดอบรมหลักสูตรผู
ชวยพยาธิแพทยในตรวจสิ่งสง
ตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค
ดวยตาเปลา

การปฏิบัติงานของผูชวยพยาธิแพทยในการตรวจสิ่งสงตรวจทาง
พยาธิวิทยากายวิภาคดวยตาเปลามีประสิทธิผลเทียบเคียงหรือ
มากกวาแพทยประจําบานสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคและ/หรือ
สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป (Galvis et al. 2001)เพราะฉะนั้นผูชวย
พยาธิแพทยที่มีความชํานาญการนั้นสามารถที่จะมีบทบาทและ
รวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือและการใหคําแนะนาเรื่องการ
ตรวจสิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคดวยตาเปลาสําหรับ
แพทยประจําบานที่เพิ่งเขารับการฝกอบรมซึ่งจะยังผลใหเกิด
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นของแพทยประจํา
บานอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอภิปราย
ถกเถียงทางวิชาการซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังกอใหเกิดการลดภาระ
งานของพยาธิแพทยผูเปนอาจารยไดสวนหนึ่งดวย (Grzybicki et
al. 2001,Grzybickiet al. 2004,Grzybicki, Vrbin 2003, Vitale
et al. 2012)
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตนทั้งหมดการฝกอบรมบุคคลเพื่อมา
ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยพยาธิแพทยจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งยวด
และเรงดวนสําหรับสถานการณปจจุบันทางแพทยศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตรของประเทศไทย

ตลอดป

รอยละ 90

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

• ภาควิชาพยาธิวิทยา มีงานบริการที่ใหบริการแกผูปวยที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร
มีระบบงานพยาธิวิทยากายวิภาค (Pathology Information System; PIS)
• ภาควิชาฯ มี อาจารย ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุด ประจําป 2015
• มีบุคลากรมีความสามารถ หลากหลายสาขา
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ภาคว�ชารังสีว�ทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อัลตราซาวดสําหรับแพทยทั่วไป
ครั้งที่ 28 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559
ณ หองประชุมอาคาร MRI

ประชุมวิชาการ เรื่อง MRI of Abdominal Imaging โดย
Professor Mukesh G. Harisinghani, MD Massachusetts
General Hopital Havard University, Boston, USA ระหวาง
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3
อาคารเรียนรวม

ประชุมวิชาการรังสีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 เรื่อง “Oncoimaging: Basic to Advance” โดย Prof. Dr. Med.
Dipl.-Phys. Heinz-Peter Schlemmer, Heidelberg, Germany ระหวางวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ หองมอดินแดง
ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย วันสงกรานต และวันไหวครู
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การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- วิชารังสีวิทยาคลินิก สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 (สอนตลอดทั้งป 12 กลุม)
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา
3) เปดหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
- อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (หลักสูตร 1 ป)
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยในเด็ก (หลักสูตร 1 ป)

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

วิชาการ
1) โครงการพัฒนาคณาจารย แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
ตาง ๆ มาเปนวิทยากรบรรยายและสอนสาธิตปฏิบัติการ เดือนละ 1-2 ครั้ง ตลอดทั้งป
2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 2 เดือน/ครั้ง
3) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดานอัลตราซาวดใหรังสีแพทยทั่วไป วันที่ 18 - 19
พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมอาคารเอ็มอารไอ ภาควิชารังสีวิทยา
4) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดานอัลตราซาวดใหทีมรังสีแพทย วันที่ 11 มกราคม
2559 ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
5) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดานอัลตราซาวดใหรังสีแพทยทั่วไป วันที่ 27 - 28
มกราคม 2559 ณ หองประชุมอาคารเอ็มอารไอ ภาควิชารังสีวิทยา
6) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดานอัลตราซาวดใหทีมรังสีแพทย วันที่ 5 กุมภาพันธ
2559 ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม
7) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดานอัลตราซาวดใหรังสีแพทยทั่วไป วันที่ 16 - 17
มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา ขอนแกน
8) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํา้ ดีดา นอัลตราซาวดใหทมี รังสีแพทย วันที่ 21 มีนาคม 2559
ณ อ.เมือง จ.ลําปาง
9) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดานอัลตราซาวดใหรังสีแพทยทั่วไป วันที่ 18 - 19
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน
10) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดานอัลตราซาวดใหทีมรังสีแพทย วันที่ 27 พฤษภาคม
2559 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
11) รวมจัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํา้ ดีดา นอัลตราซาวดใหทมี รังสีแพทย วันที่ 10 - 11 สิงหาคม
2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน
12) จัดประชุมวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีดานเอกซเรยดวยเครื่องอานและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยเปน
ระบบดิจิตอล วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หองประชุมอาคาร MRI
13) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Upgrade MRI วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมอาคาร MRI
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14) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Technology Update for MR, CT and Mammogram วันที่ 10 สิงหาคม
2559 ณ หองประชุมอาคาร MRI
15) จัดประชุมวิชาการเรื่อง ระบบรังสงและจัดเก็บภาพเอกซเรย (PACs) วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ณ หองประชุมอาคาร MRI
16) จัดประชุมวิชาการเรื่อง A Pinoneering Approach to Breast Imaging 3D Total Breast
Ultrasound วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมอาคาร MRI
บริการวิชาการแกสังคม
1) ออกตรวจรางกายผูม สี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ ตรวจรางกาย เพือ่ เขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร วันที่ 16 มีนาคม 2559
2) ออกตรวจสุขภาพประจําปแกบคุ ลากรสํานักประชาสัมพันธ เขต 1 จังหวัดขอนแกน วันที่ 22 เมษายน
2559
3) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพประจําปรวมกับสํานักงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใหแกพนักงานสํานักงานยาสูบบานไผและโรงงานใบยาเตอรกิช วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ณ สํานักงานยาสูบบานไผและโรงงาน ใบยาเตอรกิช อ.บานไผ จ.ขอนแกน
4) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรใหแกศาลปกครองขอนแกน
รวมกับสํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ศาลปกครองขอนแกน
5) ออกตรวจอัลตราซาวดรวมกับภาควิชาอายุรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดโครงการ วันตับ
อักเสบโลก ประจําปที่ 6 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดสารคาม
6) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 มิถุนายน
2559 ณ บานศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน
7) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจอัลตราซาวด วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ.โรงเรียนบาน
คํามวง บานคํามวง ม.2 ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
8) ออกตรวจอัลตราซาวดกรณีพเิ ศษเนือ่ งในวันศรีนครินทร วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ หองตรวจ
สุขภาพอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ ชั้น 1
9) ออกตรวจอัลตราซาวดรวมกับภาควิชาอายุรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดโครงการ วันตับ
อักเสบโลก ประจําปที่ 7 ครั้งที่ 52 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
10) ออกตรวจอัลตราซาวดรวมกับภาควิชาอายุรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดโครงการ วันตับ
อักเสบโลก ประจําปที่ 7 ครั้งที่ 53 วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
11) บริการตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงานโรงแรมกรีน โฮเทล แอนด รีสอรทขอนแกน วันที่ 22 สิงหาคม
2559
12) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพประจําปรวมกับสํานักงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ใหแกพนักงานสํานักงานยาสูบบานไผและโรงงานใบยาเตอรกิช วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ สํานักงานยาสูบบานไผและโรงงานใบยาเตอรกิช อ.บานไผ จ.ขอนแกน
13) ออกตรวจอัลตราซาวดกรณีพิเศษเนื่องใน วันมหิดล เพื่อนอมเกลาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก วันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
ณ หองตรวจสุขภาพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ ชั้น 1
14) ร ว มออกตรวจอั ล ตราซาวด เ พื่ อ คั ด กรองมะเร็ ง ท อ นํ้ า ดี ในโครงการวิ จั ย ท อ นํ้ า ดี (CASCAP)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกเดือน เดือนละประมาณ 1 ครั้ง จํานวน 9 ครั้ง

215

Annual Report Faculty of Medicine Khon Kaen University 2016

การอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) จัดทําโครงการทํานุบํารุง และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําทุกป
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ประจําป ไดแก วันสงกรานต วันไหวครู
งานมุทิตาจิต

การพัฒนาภาควิชา

โครงการประชุมวิชาการดาน MRI of Abdominal Imaging
1) โครงการประชุมวิชาการ Intensive Course in Breast Imaging
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทางคลินิกสําหรับผูปวยทางรังสีรักษา
3) โครงการคลังขอสอบเวชศาสตรนิวเคลียร
4) โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวยโรคมะเร็ง
5) โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป
6) โครงการอบรมผูปวยมะเร็งไทรอยดและญาติ
7) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอัลตราซาวดสําหรับแพทยทั่วไป ครั้งที่ 28
8) โครงการพัฒนาคณาจารย แพทยใชทุน และแพทยประจําบาน
9) โครงการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
10) โครงการสงเสริมรังสีแพทยสูสังคม
11) โครงการพัฒนาศักยภาพดานรังสีเทคนิค
12) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการดานรังสีวินิจฉัย
13) โครงการอบรมใหความรูเรื่องการตรวจรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียร
14) โครงการพัฒนาเครือขายทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
ครั้งที่ 2
15) โครงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของผูปวยสาขาวิชารังสีรวมรักษาระบบประสาท
16) โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการบริการพยาบาลรังสีรักษา

การพัฒนาบุคลากร

1) สนับสนุนใหบคุ ลากรไดศกึ ษาตอ ฝกอบรม ประชุมวิชาการในสาขาทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ในและตางประเทศ
2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ /ประชุมวิชาการเพื่อฟนฟูความรู อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

1) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
2) การบริการตรวจทางรังสีนอกเวลาราชการ
• ใชเครื่องมือราคาแพงอยางมีประสิทธิภาพ
• คนไขเขาถึงบริการลดคิว CT, MRI, Ultrasound, Mammogram
3) หลักสูตรอบรมไดรับความนิยมอยางมาก มีผูสมัครเปนจํานวนมาก
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ภาคว�ชาเวชศาสตรชุมชน

การจัดการเรียนการสอน

1) การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการ
ฝกภาคสนามรวม มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและเกิดทัศนคติที่ดี
ตอชุมชน เรียนรูการปฏิบัติงานในชุมชน ไดเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คือ นักศึกษาทันตแพทยชนั้ ปที่ 4 นักศึกษาสัตวแพทยชนั้ ปที่ 4 และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย ชัน้ ปที่ 4 ณ ระยะเวลาดําเนินการระหวางวันที่ วันที่ 5-15 มกราคม 2559 ณ อําเภอนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน
โดยใชกระบวนการศึกษาชุมชนและการใหบริการชุมชน ทําการสํารวจและเก็บขอมูลทุตยิ ภูมิ วินจิ ฉัยชุมชน วางแผน
รวมกับชุมชนในการแกไขปญหาสุขภาพ และบริการสุขภาพแกประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน และ
ความยั่งยืน
2) การเรียนการสอนในชัน้ คลินกิ นักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 4 รายวิชาเวชศาสตรชมุ ชนและเวชศาสตรครอบครัว
3 เนนการบริการสุขภาพแบบผสมผสานเปนองครวมในระดับโรงพยาบาลชุมชนและศูนยสขุ ภาพชุมชน และมุง เนน
ใหนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 มีทักษะในกระบวนการรักษาผูปวยการดูแลผูปวยอยางเปนองครวม ตอเนื่องและ
การดูแลผูปวยที่บาน มีความเขาใจระบบบริการสุขภาพระดับ primary และ secondary care, มีทักษะในการให
บริการสุขภาพในกลุมเฉพาะ เชน กลุมพนักงานในสถานประกอบการ นักเรียน และกลุม health care worker
เปนตน และนักศึกษาแพทย ไดเรียนรูระบบการบริหารโรงพยาบาล รวมถึงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปนผูน าํ สุขภาพแนวใหม ทีม่ สี ว นเกีย่ วของเชือ่ มโยงกับการดูแลสุขภาพของประชาชนใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3) นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 รายวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว 4 ไดมีการทําวิจัยระบบ
สุขภาพ ปละ 24 เรื่อง เปนผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา จํานวน 14 เรื่อง และผลงานวิจัยดานสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค จํานวน 10 เรื่อง และฝกปฏิบัติใหบริการสุขภาพผสมผสานแบบองครวม
ตามแนวทางแพทยเวชศาสตรครอบครัวที่ OPD หนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม ปละ 24 ครั้ง และเยี่ยมบาน
ผูปวยในชุมชน ปละ 12 ครั้ง ออกฝกปฏิบัติงานดาน อาชีวอนามัย ณ สถานประกอบการ ปละ 12 ครั้ง เพื่อให
บริการเชิงรุก คัดกรองโรคที่เกิดจากการทํางาน และสงตอเขารับการรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญในคลินิกอาชีว
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เวชศาสตรและโรคจากการทํางาน และโครงการหมูบ า นปลอดนิว่ ไต ใหบริการตรวจอัลตราซาวดเพือ่ ตรวจคัดกรอง
โรคนิ่วไตในชุมชนปองกันการเกิดโรคไตวาย ใหความรูเกี่ยวกับโรคนิ่วไตและการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการเกิด
โรคไตวาย ปละ 12 ครั้ง
4) ภาควิชาฯ มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีว
เวชศาสตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึง่ ทัง้
สองหลักสูตรเนนการวิจยั เพือ่ แกปญ
 หาสุขภาพในระดับชุมชนและสามารถนําไปผลักดันนโยบายระดับภูมภิ าคและ
ระดับประเทศ นอกจากนั้นยังมีการฝกภาคปฏิบัติใหมีทักษะในการจัดการระดับองคกร นอกจากนี้ยังจัดใหมีการ
ศึกษาดูงานที่ตางประเทศ ในเรื่อง Health care systems, Primary care systems, Traditional Medicine,
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และ Community based drug addiction treatment
5) ภาควิชาฯ เปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัว ตามเกณฑมาตรฐานของ
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัว โดยแพทยประจําบานบางสวนจะไดเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาเวชศาสตรครอบครัว ควบคูกันไปดวย นอกจากนี้ภาควิชาฯ
ยังเปดโอกาสใหแพทยใชทนุ ทีป่ ฏิบตั งิ านตามโรงพยาบาลชุมชนตางๆ ไดมโี อกาสเขารับการฝกอบรมภายใตหลักสูตร
การฝ ก อบรมระหว า งปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การสอบวุ ฒิ บั ต ร ผู มี ค วามรู ค วามชํ า นาญสาขาเวชศาสตร ค รอบครั ว
ของแพทยสภา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามเปาหมายการผลิต 6,500 คนทั่วประเทศ ภายในอีก 10 ปขางหนา โดยภาควิชาฯ มีตําแหนงแพทยใชทุนสาขา
นีป้ ล ะ 3 ตําแหนง แพทยประจําบาน ปละ 3 ตําแหนง และแพทยปฏิบตั งิ านเพือ่ การสอบวุฒบิ ตั รฯ ปละ 5 ตําแหนง
6) ภาควิชาฯ เปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร โดย
มีสถาบันรวมไดแกโรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา โดยมีแพทยใชทุน 1 ตําแหนงและแพทยประจําบาน 2
ตําแหนงตอป

ผลงานวิจัยดีเดน/รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
การนําเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ
ชื่อหลักสูตร
วทม. (อาชีวเวชศาสตร)
ป.บัณฑิตชั้นสูง
(เวชศาสตรครอบครัว)
วทม. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
ปรด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
รวม

Index Journal
(จํานวน)
3
2

Non-index Journal
(จํานวน)
-

ประชุมวิชาการ
(จํานวน)
-

16
3
21

-

15
15

2) ผลงานวิจัยนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 นักศึกษาสามารถเลือกหัวขอวิจัยโดยอิสระภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถทําวิจัยระบบสุขภาพและเผยแพรผลงานวิจัยตอผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน
ไมนอยกวา 24 เรื่องตอป และมีผลงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถนําเสนอในการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร
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ประจําป 2559 ในระหวางวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 จํานวน 18 เรือ่ ง แบงเปนแบบปากเปลา (Oral Presentation)
จํานวน 4 เรื่อง และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) จํานวน 14 เรื่อง และมีนักศึกษาไดรับรางวัลจากการ
นําเสนอแบบปากเปลา (Oral Presentation) จํานวน 3 คน คือ อันดับ 1. นศ.พ.วรันตพร ศิริบูรณพิพัฒ
อันดับ 2. นศ.พ.ถวัลยรัตน รัตนสิริ และอันดับ 3. นศ.พ.กรกมล จุไรรัตนพร
3) ผลงานตีพิมพของอาจารยในภาควิชาฯ ที่มีชื่ออาจารยเปนชื่อแรกและเปน Correspondent จํานวน
45 เรื่อง
4) เอกสารปฏิบัติงาน (Work instruction) ของบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับคัดเลือกใหเปนเอกสาร
ปฏิบัติงาน (work instruction) ของคณะแพทยศาสตรในสวนของภาควิชา จํานวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง การเตรียม
และเยี่ยมบานผูปวยในชุมชนสําหรับนักศึกษาแพทย ของ นายนิพิฐพนธ สีอุปลัด และเรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ
ของนางสาววรรณิศา สีเรือง

วิชาการและบริการวิชาการแกสังคม

• การใหบริการผูปวยแบบองครวม ณ ศูนยสุขภาพสามเหลี่ยม โดยคณาจารยจากภาควิชาเวชศาสตร
ชุมชน ออกใหบริการตรวจผูปวยนอก ณ ศูนยสุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 12.00 น.
จํานวนผูปวยที่ใหบริการตลอดป ประมาณ 4,200 คน และใหบริการสุขภาพผสมผสานแบบองครวมสําหรับผูปวย
เรื้อรังในชุมชน
• มีการจัดตัง้ ทีมเยีย่ มบาน ประกอบดวยอาจารยแพทย พยาบาล อาจารยทเี่ ชีย่ วชาญทางดานเวชศาสตร
ครอบครัวและเวชศาสตรสังคม สุขศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชาเวชศาสตรชุมชน อาจารยจากคณะ
เทคนิคการแพทย ภาควิชากายภาพบําบัด และพยาบาลจาก PCU สามเหลี่ยม เปนการใหบริการเชิงรุก โดยการ
เยีย่ มบานผูป ว ยรวมกับทีมเยีย่ มบานของภาควิชา หนวยบริการปฐมภูมสิ ามเหลีย่ ม และของโรงพยาบาลศรีนครินทร
โดยกําหนดเยี่ยมบานรวมกับทีมหนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม และทีมของโรงพยาบาลศรีนครินทรในทุกบาย
วันพฤหัสบดีของแตละสัปดาห อันเปนการสรางความสัมพันธที่แนบแนนกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค
- เพื่อเยี่ยมบานผูพิการ ผูปวยดอยโอกาส ผูปวยที่มีปญหาในการรักษาที่ไมไดผล และติดตามผูปวยที่ถูก
สงกลับมาบานหลังรักษาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร
- ศึกษาปจจัยตางๆ ทีส่ มั พันธกบั การเจ็บปวย ในดานสิง่ แวดลอม ความรู ความเชือ่ ของผูป ว ยและครอบครัว
ปญหาการใชยา ใหคาํ แนะนําในการแกปญ
 หาผูป ว ย การฟน ฟูสขุ ภาพเมือ่ เกิดความพิการ หรือเปนโรคเรือ้ รัง ผูป ว ย
ชวยเหลือตนเองไมได ผูปวยชรา ปญหาสุขภาพจิต ใหความรูแกกลุม อสม. และใหความสนใจตอสุขภาพกายและ
จิตของผูที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
• การเผยแพรความรูด า นสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ในโครงการโรงเรียนสุขภาพ คนพันธุเ ฮลท
ใหกบั โครงการโรงเรียนสุขภาพ คนพันธุเ ฮลท ของเทศบาลนครขอนแกน มีเปาหมายเพือ่ ใหผนู าํ ชุมชนและประชาชน
มีความรูที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพของตนและครอบครัว มีการจัดการอบรม เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 50 - 60 คน
รวมมีผูเขารับการอบรมประมาณ 700 คน
• การสรางเสริมสุขภาพผูส งู อายุในชุมชน โดยประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนบานเปด
เพื่อนัดหมายผูสูงอายุมารับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิตและชีพจร ตรวจสายตา วัดแรงบีบมือ
ทดสอบการทรงตัว และสอบถามถึงการดําเนินชีวิตภายใตสภาวะแวดลอมจริงในบานและชุมชนใหสุขศึกษาและ
คําแนะนํา
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• การสรางเสริมสุขภาพและสุขศึกษาในชุมชน โดยประสานงานกับหนวยเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ศูนยสขุ ภาพนักศึกษา เพือ่ นัดหมายกําหนดออกใหบริการตรวจสอบสิทธิก์ ารรักษาพยาบาล ใหคาํ แนะนําแกนกั ศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับการยายสิทธิ์การรักษาพยาบาล
• งานสุขศึกษาและอนามัยโรงเรียน โดยดําเนินการตรวจสุขภาพทัว่ ไป ชัง่ นํา้ หนัก วัดสวนสูง ใหสขุ ศึกษา
ตรวจวัดการไดยินและตรวจวัดสายตา สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร ระดับประถมศึกษา ปที่ 1 ถึง 6
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปที่ 1 ถึง 6 กรณีตรวจพบความผิดปกติจะทําหนังสือ
แจงผูปกครองเพื่อนํานักเรียนไปตรวจยืนยันกับแพทยผูเชี่ยวชาญตอไป
• โครงการหมูบานปลอดนิ่วไต ไดจัดใหมีการตรวจอัลตราซาวดเพื่อคนหาผูปวยและผูที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคนิ่วในไตใหกับประชาชนในหมูบานในเขตอําเภอนํ้าพอง อําเภออุบลรัตน และอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
รวมทั้งใหสุขศึกษาเรื่องการปองกันโรคนิ่วในไต
• การปองกันโรคไตวายจากโรคนิ่วไตขนาดเล็ก โดย ศ.นพ.อมร เปรมกมล การปองกันโรคอีสาน
รวมมิตรไตวายพรอมตรวจอัตราซาวดฟรีปละ 12 ครั้ง โดยมีคนไขครั้งละประมาณ 80 ราย ดําเนินการทั่วประเทศ
• การจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเวชศาสตรครอบครัว มีการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเวชศาสตร
ครอบครัว ใหแกแพทยและบุคลากรสาธารณสุข ปละ 2-3 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูและทักษะในการดูแล
ผูปวยแบบองครวม มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทักษะการวิจัยในงานบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว และ
เปนการเตรียมความพรอมในการสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรฯ
• การเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรของภาควิชาไดรับเชิญใหเปน
ที่ปรึกษาดานวิชาการแกหนวยงานตางๆ ไดแก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปราบยาเสพติดแหงชาติ จัดบริการดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยแกบุคลากรในคณะแพทยศาสตร แพทยและบุคลากรจากภาควิชาเวชศาสตรชุมชน
เปนผูบริหารงานและจัดบริการเต็มรูปแบบ มีผลลัพธดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง
1) ทําใหเกิดผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล ดานบริการรักษาพยาบาลและดานคุณภาพบริหารจัดการ
องคกร อยางเปนรูปธรรมโดยพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร
2) เปนคณะแพทยศาสตรแหงแรกในประเทศไทยทีม่ กี ารจัดระบบงานดานนีจ้ นเปน best practice ของ
โรงเรียนแพทย และเปนที่อางอิงและเปนที่ศึกษาดูงาน
3) จัดอบรม เรือ่ ง การจัดการบริหารอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและบทบาทของพยาบาลผูป ฏิบตั ิ
งานในสถานประกอบการประชุมวิชาการ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
4) ภาควิชาเวชศาสตรชมุ ชนรวมกับสํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโปรแกรมการเฝาระวัง
ทางสุขภาพของบุคลากรที่ทํางานสัมผัสกับสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
• เปนแพทย SRRT ทีมนําระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ของโรงพยาบาลศรีนครินทรและเปนทีม
นําใหคณะแพทยศาสตร ทําการสอบสวนโรค และควบคุมโรคติดตอที่สําคัญได โดยใชหลักวิทยาการระบาดและ
การประสานงาน (HA ครั้งที่ผานมาใหคําชื่นชม) และไดรับรางวัลการเขียนรายงานการสอบสวนโรคที่ทรงคุณคา
จากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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• การอบรม การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล (ENV) รุนที่ 13 และประชุมวิชาการ ความกาวหนาดานอาชีวอนามัยในบริบท สถาน พยาบาล
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559
• หนวยบริการปฐมภูมิ 123 แพทย และเจาหนาทีจ่ ากภาควิชาฯ ใหบริการตรวจรักษาและใหคาํ ปรึกษา
ทีค่ ลินกิ เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปผูป ว ยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและผูป ว ยทีอ่ ยู
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงใหบริการเชิงรุก การตรวจคัดกรองสุขภาพแกบคุ ลากร
คณะแพทยศาสตร
• เขียนบทความวิชาการเผยแพรนติ ยสารคมชาง โดย ผศ.นพ.ฐานพัฒน ดิฐสถาพรเจริญ เขียนบทความ
วิชาการสุขภาพเผยแพรความรูลงในนิตยสารคมชาง ฟรี ตั้งแตป 2557 เปนตนมา เดือนละ 1 เรื่อง หัวขอคุยกับ
หมอเวชศาสตรครอบครัว
• เขียนบทความวิชาการเผยแพรในหนังสือพิมพเมเนเจอรออนไลน โดย ผศ.ดร.นพ.ปตพงษ เกษสมบูรณ
และ ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ เขียนบทความวิชาการสุขภาพเผยแพรความรูลงในหนังสือพิมพเมเนเจอรออนไลน
อยูเปนระยะตามสถานการณปญหาสุขภาพสําคัญของประเทศ
• การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาควิชาไดเขารวม
กิจกรรมวันสงกรานต และเขารวมกิจกรรมสําคัญตางๆ เชน วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา วันไหวครูเปนตน และ
ไดมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเกิดความสามัคคีระหวาง
นักศึกษา อาจารย ภาควิชา
• การพัฒนาภาควิชา
1) จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลชุมชนที่สงนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 ไปฝกปฏิบัติงานเพื่อประเมินผล
การดําเนินงานและปรับปรุงการดําเนินงาน
2) จัดประชุมรวมกับสถาบันสมทบที่รวมสอนนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 5 เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
และปรับปรุงการดําเนินงาน
3) การเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่อง Work process, Appreciative Inquiry
• การพัฒนาบุคลากร
1) อ.ดร.ศิรินทิพย บุญจรัสภิญโญ ไดลาฝกอบรม เรื่อง ระบาดวิทยาคลินิก “Short Intensive
Programming in Clinical Epidemiology” ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) คณาจารยไปประชุมวิชาการกับสถาบันตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
3) ไดสงบุคลากรสายสนับสนุนไปฝกอบรมและสัมมนาในเรื่องตางๆ
• จุดแข็งของภาควิชา
1) ผลงานดานการฝกอบรมระดับนานาชาติ
มีการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติในระดับปริญญาโท และการจัดฝกอบรมระยะสั้น
ใหแพทยจากประเทศอินเดียที่ไดรับทุนจากองคการอนามัยโลกมาแลว 14 ป รวม 7 รุน (ปเวนป) ในหลักสูตร
Community Health Care and Research และหลักสูตร AIDS Home and Community Care ตั้งแต
ป พ.ศ. 2554 และในป พ.ศ.2558 - 2559 คณาจารยของภาควิชาฯไดเปนผูประสานหลักและรวมเปนวิทยากร
หลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น Tropical Medicine, Community Health Care and Research ใหแกผูที่ได
รับทุนจาก Thailand International Cooperation Agency ตอเนื่องมาแลว 2 ป
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นอกจากนีศ้ นู ยสขุ ภาพชุมชนสามเหลีย่ มยังเปนเปาหมายของการมีฝก ปฏิบตั งิ านวิชาเลือกสาขาเวชศาสตร
ครอบครัว ของนักศึกษาจากในและตางประเทศอยางตอเนื่อง ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และประเทศจีน เวทีนี้ทําใหภาควิชาฯไดขยายความรวมมือกับหนวยงานระดับนานาชาติ ดานการวิจัยและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร
2) ผลงานดานการวิจัย
ภาควิชาฯเปนแกนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสํารวจวิจยั ระดับชาติ เรือ่ ง National Health
Examination Survey ซึ่งจะทําการสํารวจทุก 5 ป มาอยางตอเนื่อง 3 ครั้งแลว ผลงานการสํารวจวิจัยถูกนําไปใช
กําหนดนโยบายระดับประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
3) ผลงานดานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
การจัดการฝกภาคสนามรวมสหสาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับคณะทันตแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบัณฑิตเอเชีย ทําใหนักศึกษาเขาใจชุมชน
พรอมๆ กับการเขาใจบทบาทของวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของการทํางานรวมกันเปนทีมที่ดีในอนาคตการฝก
ปฏิบัติจริงในหนวยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและชนบท ทําใหนักศึกษาแพทยเห็นภาพรวมของระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทย
การฝกฝนทําวิจยั ระบบสาธารณสุขภาพ ทําใหนกั ศึกษาแพทยมคี วามรูแ ละทักษะในการสรางและประเมิน
ความรูอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งของการเรียนรูตลอดชีวิต
4) ผลงานดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญาหลายหลักสูตร ไดแก หลักสูตร วทม.พัฒนา
สุขภาพชุมชน, ปรด. พัฒนาสุขภาพชุมชน, วทม. อาชีวเวชศาสตร และ ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย
คลินิก (เวชศาสตรครอบครัว) ทําใหคณาจารยและนักศึกษาบัณฑิตไดรวมกันเรียนรูและผลิตงานวิจัยที่นําไปใชแก
ปญหาสุขภาพอนามัยของชุมชนไดดียิ่งขึ้น ผลงานบางสวนถูกนําไปใชในการปรับปรุงนโยบายระดับประเทศ
นอกจากนี้ยังเปนเวทีใหบุคลากรของภาควิชามีเครือขายความรวมมือกับชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกระทรวง ระดับชาติ
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ภาคว�ชาเวชศาสตรฟ�นฟ�

ดานการเรียนการสอน

1) หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2559
• ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย
คลินิก สาขาเวชศาสตรฟนฟู
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู
2) สอนและฝกปฏิบัติการฝกงานงานสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด จากมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนี้
• นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 3 และ 4
• นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปที่ 3 และ 4
• นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปที่ 3 และ 4
• นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปที่ 3 และ 4
• สอนนักเรียนที่ศูนยฝกอาชีพรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแกน
3) มีนักศึกษาตางประเทศมาฝกปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
4) ใหการศึกษาดูงานดานเวชศาสตรฟนฟูแกแพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของจากตางประเทศ

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

- Manimmanakorn N, Ross JJ, Manimmanakorn A, Lucas SJ, Hamlin MJ. Effect of Whole
Body Vibration Therapy on Performance Recovery. Int J Sports Physiol Perform: 10(3); 388-395.
- Manimmanakorn N, Manimmanakorn A, Application of whole body vibration as Exercise
training. Srinagarind Medical Journal. 30(1);70-77.
- Ngernyam N, Aree-uea B, Amatachaya A, Janjarasjitt S, Punjaruk W, Tiamkao S, Jensen
MP, Arayawichanon P, Auvichayapat N, Auvichayapat P, The effects of transcranial direct current
stimulation in patients with neuropathic pain from spinal cord injury. Clin Neurophysiol 126(2);
382-390.
- Janyacharoen T, Kunbootsri N, Arrayawichanon P, Chainansamit S, Sawanyawisuth K,
Responses of Six-Weeks Aquatic Exercise on the Autonomic Nervous System, Peak Nasal Inspiratory Flow and Lung Functions in Young Adults with Allergic Rhinitis. Iranian journal of allergy
asthama and immunology. 14(3);280-286.
- Wannapakhe J, Arayawichanon P, Saengsuwan J, Amatachaya S. Medical complications
and falls in patients with spinal cord injury during the immediate phase after completing a
rehabilitation program. Journal of Spinal Cord Medicine. 38(1);84-90.
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- Choochart N, Vichiansiri R, Arrayawichanon P, Manimmanakorn N, Quality of Life of
Traumatic Spinal Cord Injured Patients in North-East Region of Thailand. J Thai Rehabil Med.
25(1);15-21.
- Nimitbancha T, Sirasaporn P, Wattanapan P, Foocharoen C, The prevalence of median
neuropathy at wrist in systemic sclerosis patients at Srinagarind Hospital. J Sci Soc; 42:180-4.

ดานชุมชนสัมพันธและบริการวิชาการแกสังคม

1) มีการใหบริการออกตรวจผูปวยในและผูปวยนอก
2) มีการจัดประชุมและอบรมใหแกบุคลากรในสายวิชาชีพ ดังนี้
- ประชุมวิชาการ เรื่อง “swallowing disorder ; multidisciplinary team approach in dysphagia
management
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการเดินและการเคลื่อนไหวในผูปวย
ระบบประสาท (Walking and functional improvement in patients with neurological disorders)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นเรื่อง Chest Physical Therapy in Pediatric (รุนที่ 1)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรมระยะสั้นดานการฟนฟูผูปวยอัมพาต รุนที่ 2
- โครงการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Workshop in Electrodiagnosis
- อบรมเรื่อง การฟนฟูสมรรถภาพดานการกลืน (Swallowing rehabilitation) รุนที่ 6
- โครงการสัมมนาภาควิชาการวางแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การบริการ และงานวิจัย
- โครงการกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาทักษะดานการรับรูการคิดและทักษะทางสังคมในผูสูงอายุ
- โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวชี้วัดคุณภาพ : อัตราความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
ในผูปวยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
- โครงการเครือขายฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยระดับเขตและการพัฒนาชางกายอุปกรณเครือขาย
เวชศาสตรฟนฟู สปสช. เขต 7 ขอนแกน
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รูทัน ปองกันปอดอักเสบ
- โครงการพัฒนาระบบนัดผูปวย OPD กายภาพบําบัด
- โครงการการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกขอมูลทางกายภาพบําบัด
- โครงการพัฒนาระบบการใหบริการทางกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยใน
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางดานกายภาพบําบัด ในวันผูปวยถุงลมโปงพอง
- โครงการใหความรูผูรวมงานเนื่องในวันตับอักเสบโลก ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รวมออกหนวยแพทยอาสา (พอสว.)
- รวมกิจกรรมวันไตโลก
- รวมกิจกรรมวันผูสูงอายุ
- รวมกิจรรมวัน CAPD
- บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูในเรื่องตางๆ
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การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
• กิจกรรมการไหวครู
• กิจกรรมรดนํ้าดําหัวในวันสงกรานต
• การอนุรักษพลังงานของภาควิชาฯ รวมกับคณะแพทยศาสตร

การพัฒนาภาควิชา

• สรางเครือขายเวชศาสตรฟนฟูในเขต สปสช. เขต 7
• สรางทีมฟนฟูผูปวยกลืนลําบากเพื่อพัฒนาสูศูนยแพทยความเปนเลิศตอไป

การพัฒนาบุคลากร

สนับสนุนใหบคุ ลากรเขาอบรมและประชุมวิชาการอยางตอเนือ่ ง ใหอาจารยใหมศกึ ษาตอตางประเทศ และ
เขาอบรมระบาดวิทยาระยะสั้น

จุดแข็งของภาควิชา

1) ภาควิชามีการทํางานรวมกัน ประสานงานกันเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีความสัมพันธทดี่ ใี นองคกร
2) ภาควิชามีการจัดทําแผน โดยใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม
3) มี ก ารถ า ยทอดกลยุ ท ธ ห ลั ก เพื่ อ นํ า ไปปฏิ บั ติ โดยผ า นการประชุ ม ภาควิ ช าและถ า ยทอดไปยั ง
หัวหนางานและผูปฏิบัติโดยตรง
4) ภาควิชามีวิธีการรับฟงและทบทวนความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการหลายชองทาง
เชน ประชุม feedback ตอบแบบสอบถาม รับฟงรายบุคคล เปนตน
5) ภาควิชามีแนวทางแกไขขอรองเรียนและรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไข
6) ภาควิชามีการสํารวจความพึงพอใจของผูปวย ผานการสอบถามโดยตรงและใชแบบสอบถาม และ
นําผลการสํารวจความพึงพอใจมาประชุมรวมกัน
7) ภาควิชามีการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาในสายวิชาชีพ
8) ภาควิชามีการสรางเสริมสัมพันธภาพและบรรยากาศในการทํางานที่ดีในองคกร
9) บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการของภาควิชา
10) บุคลากรของภาควิชาเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพ และใหบริการผูปวยเปนจํานวนมาก
11) ภาควิชาไดมีการสงเสริมสุขอนามัยความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
12) ภาควิชามีการกําหนดตัวชี้วัด ในกระบวนการทํ างาน และนํ า ข อมูล มาปรับปรุ ง เพื่ อ จั ดทําแผน
ของภาควิชา
13) พัฒนากลุมวิจัย ภาวะกลืนลําบาก มหาวิทยาลัยขอนแกน อยางตอเนื่อง
14) ใหการฝกอบรมดานเวชศาสตรฟนฟูแกแพทยและนักกายภาพบําบัดจากประเทศลาว เพื่อนําไป
พัฒนางาน เวชศาสตรฟนฟูในประเทศลาวตอไป
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ภาคว�ชาว�สัญญีว�ทยา
ดานการจัดการเรียนการสอน

มุงเนนการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการตามเกณฑของแตละหลักสูตร ควบคูกับ
การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม มีระบบกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล อยางใกลชดิ โดยมีคณะกรรมการ
เฉพาะในแตละหลักสูตร เปนคณะทํางาน โดยใชขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยในชั้นเรียน และผลจาก
การประเมินติดตามบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ในปการศึกษา 2559 ไดมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร (4 รายวิชา) ไดแก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3 รายวิชา คือ
• รายวิชา 373 521 วิสัญญีวิทยา สําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 5
• รายวิชา 373 681 วิสัญญีวิทยาในเวชปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 6
• รายวิชา 390682 การดูแลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินในสถานการณเสมือนจริง สําหรับนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่ 6 โดยที่ภาควิชามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนกวารอยละ 60
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 1 รายวิชา คือ รายวิชา 373 515 วิสัญญีวิทยาสําหรับทันตแพทย
สําหรับนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 5
ระดับหลังปริญญา 4 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิสัญญีวิทยา สําหรับแพทย
ใชทุน ชั้นปที่ 2 และแพทยประจําบาน ชั้นปที่ 1
2) หลักสูตรวุฒบิ ตั รแสดงความรูค วามชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา สําหรับ
แพทยใชทุนและแพทยประจําบานวิสัญญีวิทยา 12 คน/ป
3) หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญและทรวงอก
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล สําหรับนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
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ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ในปงบประมาณ 2559 บุคลากรของภาควิชามีการตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
รวมกันเปนจํานวน 14 เรื่อง และมีการนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 9 เรื่อง ตางประเทศ 11 เรื่อง มีผลงานวิจัย
ของแพทยใชทุน แพทยประจําบานไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจําปคณะ
แพทยศาสตร จํานวน 7 เรื่อง และมีบุคลากรของภาควิชา รวมทํางานวิจัยสหสถาบันไดรับโลหพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะ
แพทยศาสตร ในเรื่อง การบริการรักษาพยาบาลที่ดี ในหลายรูปแบบ ดังนี้
กิจกรรมใหความรูในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการแกบุคลากร แกบุคลากรทางการแพทย
• การจัดประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาสวนภูมิภาคครั้งที่ 10 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
วันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2558

• การจัดอบรมการ Anesthesia crisis resource management in simulation สําหรับบุคลากรทาง
วิสัญญี ใหกับวิสัญญีแพทยจากทั้งภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแกน วันที่ 30 มิ.ย - 1 ก.ค. 2559
• การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและปองกันภาวะอุณหภูมิแกนตํ่าระหวางผาตัด
ณ หองมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559
• การออกหนวยใหความรูแกประชาชนทั่วไป โดยมีการออกหนวยเพื่อใหความรูแกประชาชนเรื่องการ
เตรียมตัวเมื่อตองผาตัด
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กิจกรรมการจัดการความรู โดยเผยแพรความรูป ระสบการณจากการบริการวิสญ
ั ญีถา ยทอดสูส งั คมในเว็ปไซต จาก
บุคลากรสายสนับสนุนงานบริการวิสัญญีถายทอดสูสังคมในเว็ปไซต GotoKnow.org http://www.gotoknow.
org/blogs/posts/users/140700 จํานวน 8 บันทึก ซึ่งในปจจุบันมีบันทึกที่เกี่ยวของกับงานบริการวิสัญญีและ
วิสัญญีพยาบาล จํานวน 327 บันทึก ที่ยังคงนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมวิชาชีพและสาธารณชน
กิจกรรมทีส่ นับสนุนความเขมแข็งดานวิชาการใหกบั ประเทศเพือ่ นบาน โดยดําเนินการเปนสถานทีร่ ว มฝกอบรม
แพทยประจําบานวิสัญญีวิทยาปสุดทาย ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการรวมกับทีมสหสาขา
วิชาในการเดินทางไปใหความรูด า นการระงับความรูส กึ ทีป่ ระเทศพมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บุคลากรในภาควิชารับเปนวิทยากรดานตางๆ ใหกับนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิสัญญีแพทย
และวิสัญญีพยาบาลตางสถาบัน แพทยและพยาบาลวิชาชีพสาขาอื่นๆ
นอกจากการบริการวิชาการดังกลาวแลว ภาควิชาฯ ยังมีการใหบริการวิชาชีพ คือการใหบริการรักษา
พยาบาล ดานวิสญ
ั ญีวทิ ยาแกผปู ว ยทีม่ ารับการตรวจ รักษา หรือผาตัด ทัง้ ผูป ว ยในและผูป ว ยนอกเปนการใหบริการ
ทัง้ ในและนอกหองผาตัด โดยใหบริการครอบคลุมตัง้ แตการประเมินสภาพผูป ว ยกอนเขารับบริการทางวิสญ
ั ญีวทิ ยา
การระงับความรูส กึ ระหวางการตรวจ รักษา ผาตัด และการตรวจเยีย่ มหลังการใหบริการ ตลอดจนการบริการระงับ
ปวด ทั้งจากการผาตัดและจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งที่เกิดจากมะเร็งและไมใชมะเร็ง
การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
หนวยงานจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไดแก
1) จัดงานสงกรานต ในวันที่ 8 เมษายน 2559
2) จัดงานไหวครู ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
3) ทําบุญเลี้ยงพระภาควิชาฯ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
4) จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรในโอกาสเกษียณอายุราชการ
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การพัฒนาภาควิชา

ในปงบประมาณ 2559 ภาควิชามีการพัฒนาขึ้นทั้งทางดานวิชาการ บริการรักษาพยาบาลและการวิจัย
จากการทีม่ อี ตั รากําลังเพิม่ ขึน้ ทัง้ อาจารย และสายสนับสนุน ทําใหสามารถขยายการใหบริการทัง้ ดานวิชาการและ
วิชาชีพไดมากขึ้น ดังนี้
1) ดานงานการเรียนการสอน ในป 2559 มีอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดาน
แพทยศาสตรศึกษาจาก Harvard university กลับมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
และหลังปริญญา
2) ดานการวิจัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีการดําเนินการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากทั้งภายนอกและ
ภายใน คณะแพทยศาสตร โดยมีงานวิจัยที่ทํารวมกับสถาบันอื่นในประเทศและตางประเทศ ไดรับทุนสนับสนุน
เปน จํานวน 279,800 บาท
3) ดานการบริการรักษาพยาบาล มีการขยายการใหบริการดานการระงับปวดดวยหัตถการและการ
ฝงเข็ม โดยมีอาการเปดใหบริการคลินิกฝงเข็มที่หองตรวจอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ

4) ดานการบริการวิชาการ ภาควิชามีอาจารยทสี่ าํ เร็จการศึกษาดาน Interventional pain management
จาก Postgraduate Medical Institute, Singapore general hospital ทําใหมีความเขมแข็งดานการดูแลผูปวย
ที่มีความปวดเรื้อรังเพิ่มขึ้นและ สามารถขยายการใหบริการดาน Interventional pain management ไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

คณาจารย
1) อ.พญ.สุ กั ญ ญา ภั ก ดี ส งคราม อยู ร ะหว า งลาศึ ก ษาต อ ปริ ญ ญาเอก ณ Department of
Anesthesiology, Faculty of Human Medicine, Heidelberg University ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 1
ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
2) อ.พญ.ดรุ ณี ตั้ ง วั น เจริ ญ อยู ร ะหว า งลาศึ ก ษาต อ ด า น Pediatric anesthesia ณ Tokyo
Metropolitan Children’s Medical Center เมือง โตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2560
3) อ.พญ.มนสิชา สมจิตร อยูระหวางลาศึกษาตอดาน Obstetric anesthesia ณ Wexner Medical
Center, The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
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4) อ.พญ.ฟางาม เจริญผล อยูระหวางลาฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาการระงับปวด ณ คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 30 มิถุนายน 2560
5) อ.พญ.ปรารถนา วิทยาไพโรจน อยูร ะหวางลาฝกอบรมดานวุฒบิ ตั รความรูค วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสําหรับเด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ระหวางวันที่
1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2560
6) ผศ.ดร.พญ.สิริรัตน ตรีพุทธรัตน ฝกอบรมหลักสูตร ทักษะการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
ผานทางหลอดอาหารระหวางและหลังผาตัด ณ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ระหวาง 1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคม 2559
สายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ ทั้งทางดานวิสัญญีวิทยา
ดานการพยาบาล และดานการวิจัย โดยมีการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยมีบุคลากรเขารวม
อบรม ในหลักสูตรหรือการประชุมตางๆ ทั้งภายนอกและภายในครบ 100%

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบป

ภาควิชามีการใหบริการวิชาการและขยายบริการรักษาพยาบาลไดมากขึ้น ตามความตองการของ
โรงพยาบาล ที่สอดคลองกับเปาหมายของคณะแพทยศาสตรในการเปนสถาบันชั้นนําที่มีการใหบริการศูนยความ
เปนเลิศในดานตางๆ โดยที่ภาควิชาสามารถใหบริการอยางมีคุณภาพ ดวยการพัฒนาระบบงาน มีผลงานของ
บุคลากรไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
งานวันคุณภาพศรีนครินทร ครั้งที่ 15 ประจําป 2559
รางวัลที่ 1 Clinical tracer PCT ENT
รางวัลที่ 3 การบริหารความเสี่ยงเชิงระบบภาควิชาวิสัญญีวิทยา
รางวัลที่ 3 การเตรียมเลือดในปริมาณที่เหมาะสม ในผูปวยที่มาผาตัดทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
กรณีไมเรงดวน
งานการจัดการความรู : Share and Learn ประจําป 2559”
รางวัลชมเชย
1) การควบคุมบริหารการใชยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 อยางมีประสิทธิภาพ
2) การใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการชวยชีวิตในหองผาตัดและมีการสรางนวัตกรรมในการบริการ
ในป 2559 ไดแก หมอน kid-D-ney สําหรับผูปวยที่มารับการผาตัดในทา kidney position
นอกจากการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยแลว บุคลากรในภาควิชามีความใสใจการดูแลสุขภาพตนเอง
มีกจิ กรรมออกกําลังกายเปนหมูค ณะดานโยคะทีภ่ าควิชา ในตอนเย็นหลังเลิกงาน และตรวจสุขภาพอยางสมํา่ เสมอ
สงผลใหหนวยงานไดรับรางวัลหนวยงานตรวจสุขภาพประจําปดีเดน ประจําป 2558
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ภาคว�ชาศัลยศาสตร
แนวความคิดการพัฒนาบัณฑิต

แนวความคิดทีค่ ณาจารยภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรไดปลูกฝงใหกบั บัณฑิตสาขาแพทยศาสตร
และศัลยแพทยทั่วไป คือใหรูจักคิดเปน และมีเสรีภาพทางความคิด ดังปรัชญาของภาควิชาคือ

“Freedom of Surgical Practic”
“General Surgeons will practice general surgery in its true sense”
ดานการเรียนการสอน

1) สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทั้งกอนและหลังปริญญาตามความตองการของคณะแพทยศาสตรและ
ประเทศชาติ
2) สนับสนุนคณะแพทยศาสตรในการหามาตรการใหนกั ศึกษาแพทยสอบ National License ได >90%
3) สอดแทรกการสอนจริยธรรมในการสอนนักศึกษาทุกครั้งที่มีโอกาส
4) สงเสริมการใชเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence Based Medicine)
5) สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและการใช Information Technology
6) ดําเนินการใหมีการแตงตําราหรือเอกสารคําสอนในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งระบบ E-Learning
7) สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงพยาบาลรวมสอน โดยจะมีชมรมศัลยแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนแกน
8) ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น
9) รวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาทาง
ดานวิชาการของภูมิภาคอยางตอเนื่อง
10) เสริมสรางบทบาทในการเปนผูน าํ ทางวิชาการดานศัลยกรรมจนสามารถชีน้ าํ สังคมใหเขาใจถึงโรคทาง
ศัลยกรรมได

ดานการพัฒนาภาควิชาฯ

1) บริหารงานโดยใหมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ TQA. และ HA. นั้น
จะมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดานนี้ เปนผูรับผิดชอบโดยตรง
2) จัดระบบภาระงานของอาจารยในภาควิชาฯ ในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการให
มีความยืดหยุนตามลักษณะความถนัดของอาจารยแตละทาน
3) สงเสริมบรรยากาศของภาควิชาใหเปน Happy Workplace
4) พัฒนาบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
5) เตรียมผูบริหารรุนตอไป โดยการใหเขามาชวยทํางานบริหารและสงใหเขารับการอบรมหลักสูตรทาง
ดานการบริหารทั้งในและตางประเทศ
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6) มีความสัมพันธที่ดีกับผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
7) มีการสื่อสารสองทางกับบุคลากรของภาควิชาฯ อยางสมํ่าเสมอ
8) สนับสนุนใหบุคลากรดํารงชีพโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางความตระหนักและจิตสํานึกใน
การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
9) มีแผนในการเพิ่มอัตรากําลังของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
10) มีการวางแผนทดแทนการเกษียณอายุราชการและถายทอดองคความรู
11) มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ดานผลงานวิจัย

1) ทบทวนกลยุทธการบริหารงานวิจยั ของภาควิชาฯ ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เชน ในการสรางและพัฒนา
นักวิจัยหนาใหม
2) มุงพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยใหผลงานการวิจัย สอดคลองกับการนําไปใชประโยชน
3) มุงพัฒนางานที่ทําอยูประจําใหเปนงานวิจัย (Routine to Research)
4) สนับสนุนการใหมีเครือขายนักวิจัยรวมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ
5) สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการวิจัยในภาควิชาฯ
6) สงเสริมใหมีโครงการสรางการบริหารงานวิจัยเปนกลุม เชน กลุมวิจัยมะเร็งปอด กลุมวิจัยมะเร็ง
ทอนํ้าดี และกลุมวิจัยปากแหวงเพดานโหว เปนตน
7) สนับสนุนเงินทุนในการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย
8) สนับสนุนการทําวิจัยของแพทยใชทุนและแพทยประจําบานศัลยศาสตร
9) สนับสนุนการทํา Cochrane reviews
10) ใหมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
11) สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับแพทย เพื่อวิเคราะหและเขียนบทความวิจัย

ดานการพัฒนาบุคลากร

1) สนับสนุนและใหความรวมมือกับคณะในการจัดตั้ง Excellent Center ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทาง
ศัลยกรรม เชน Trauma, Cancer, Heart, Transplantation และ Endoscopy เปนตน
2) จัดประชุมสัมมนาในการแกปญหาสุขภาพที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชน มะเร็งทอนํ้าดี
โรคลิ้นหัวใจพิการ และโรคนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน
3) สนับสนุนการประชุมวิชาการเพือ่ เผยแพรความรูใ นทุกระดับ รวมทัง้ เปนศูนยกลางการใหบริการทาง
วิชาการในภูมิภาค
4) สนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม
5) มีนโยบายใหมีการพัฒนาคุณภาพบริการ
6) ใหมีระบบการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ
7) สรางเสริมแนวทางการพยาบาลและการปองกันโรค
8) สงเสริมการใชผลการวิจัยและ Evidence Based Medicine ในการรักษาพยาบาล
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9) ใหมีการแบงกลุมผูใชบริการและผูใหบริการเพื่อแกปญหาสถานที่คับแคบ
10) ใหมีระบบการคัดกรองผูปวยที่มีประสิทธิภาพ
11) สรางเครือขายการดูแล และสงตอผูปวยแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
12) สงเสริมอาจารยในภาควิชาฯ ไปอบรมอาจารยใหม
13) สงเสริมอาจารยในภาควิชาฯ ไปอบรมแพทยศาสตรศึกษา

ดานบุคลากรที่ไดรับรางวัล

ศาสตราจารยบวรศิลป เชาวนชนื่ ศิษยเกาแพทยศริ ริ าชดีเดน ประจําป พ.ศ.2559 สาขาศิษยเกาผูเ ปนเลิศ
ทางวิชาการ โดยคณะอนุกรรมการการคัดเลือกศิษยเกาแพทยศิริราช
รองศาสตราจารยณรงค ขันตีแกว 1) ศิษยเกาดีเดน ประจําปการศึกษา 2559 เนือ่ งในงาน สืบทอด ปณิธาน
อุดมการณ มอดินแดง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2559 2) รางวัลพระราชทาน พระธาตุนาดูน
ทองคํา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภท บุคคลดีเดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1) สรางและปลูกฝงคานิยมองคกรที่ดี วัฒนธรรมองคกรที่ดี เชน ระบบธรรมาภิบาลความซื่อสัตย ความ
รับผิดชอบ ความผูกพันตอกัน ความเอื้ออาทร ความสามัคคีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การมุงผลสัมฤทธิ์ การ
ทํางานเปนทีม การมีจิตสํานึกของการใหบริการและการมี Seniority เปนตน
2) เสริมสรางและสนับสนุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภูมิปญญาอีสาน
3) จัดงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สําคัญ
4) จัดงานไหวครูประจําป
5) จัดงานทําบุญภาควิชาฯ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปวันกอตั้งภาควิชาฯ

กลาวโดยสรุปปจจุบันและอนาคต

ภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร จาก 1 พฤษภาคม 2517 จนถึงปจจุบัน 2558 เปนเวลา 41
ป จากการเรียนการสอนกอนปริญญา การบริการศัลยศาสตรทวั่ ไปและฉุกเฉิน ไดเจริญกาวหนามาถึงการเรียนการ
สอนหลังปริญญา การบริการศัลยศาสตรเฉพาะทางทุกสาขา การวิจัย และการติดตอและการประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติ และการใหการสนับสนุนราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย
นานาชาติแหงประเทศไทยเปนอยางดีเสมอมา
วิสัยทัศนที่สําคัญในปจจุบันและอนาคตอันไกลนี้คือ
Organ Transplantation
Minimally Invasive Surgery
การวิจัย และการสรางผลงานตีพิมพ ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ
เทียบกับสวนกลางยังขาดกําลังอาจารย เมือ่ พิจารณาปริมาณงานในการใหบริการ จะอยางไรก็ตาม ภาควิชาจะเนน
หนักที่คุณภาพ ความปลอดภัยและ ผลงานที่ถึงประชาชน เปนหลัก
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สัญลักษณ Symbol หรือ Logo ของภาควิชาคือ อาน คิด และทํา Read Think and work (Eye, Brain
and Hand) และยึดหลักในการปฏิบัติตอผูปวย
(1) Do your best
(2) Do no harm
(3) Do respect
and (4) Do justice
และเปนที่คาดหวังวา เราจะรวบรวม พละกําลัง และความคิด ใชสติปญญาในการ ปรับปรุงการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการใหอยูในระดับ High Ethical Standard and good surgical practice เปนที่พึ่ง
ของประชาชนโดยรวม ของภาคตะวันออเฉียงเหนือ คานิยม ของปฏิบัติการทางศัลยกรรมของภาควิชา ประกอบ
ดวย
ความรู ความชํานาญ และมนุษยธรรม
“A Blending of knowledge, Skills and Humanitarian Philosophy”
“ศัลยศาสตรขอนแกน” แทนนองพี่
ถือความดีที่ยึดอยูดุจภูผา
สรางคนดีมีความรูคูปญญา
มุงมรรคาใหปวงชนพนโรคภัย
รับผิดชอบไวใจใหเกียรติกัน
เสกสรางสรรคสามัคคีที่สดใส
สรางสังคมบมปญญาพากาวไกล
สรางชาติไทยใหคงอยูคูโลกา
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ภาคว�ชาสร�รว�ทยา

การจัดการเรียนการสอน

ภาควิชาฯมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตหลาย
ระดับ ในระดับปริญญาตรีนั้นภาควิชาฯเปนสวนหนึ่ง
ในการผลิตบัณฑิตของคณะแพทยศาสตรซึ่งเปนผูรับ
บริการหลักดานการศึกษาในระดับปริญญาตรี และได
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชาสรีรวิทยา
และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับการทํางานของรางกาย
ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับ
วิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพใหกบั คณะอืน่ ๆทัง้
ทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพและคณะทีไ่ มไดอยูใ นกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนสถาบันอื่นๆนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย รวมทั้งสิ้น
จํานวน 17 รายวิชา ภาควิชาฯยังมีบทบาทโดยตรงในการผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย ซึ่งเปนกลุมผูรับบริการหลักระดับบัณฑิตศึกษา และรวมมือกับภาควิชา
อายุรศาสตร กายวิภาคศาสตร เภสัชวิทยาและจิตเวชศาสตร ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร
ในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ นัน้ ภาควิชาฯ ใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตามกรอบ
แนวคิดบัณฑิตอุดมคติและการประยุกตความรูใ ชในสวนทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพ การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห
เชิงวิชาการ และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ผลการดําเนินการตามพันธกิจดังกลาวนัน้ มีบณ
ั ฑิตทีไ่ ดรบั รางวัล
ในการนําเสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
1) นางสาวเกตุมณี เสนาพันธ รับรางวัล “ Young Scientist Award Winner for Oral presentation”
ในการประชุม 8th FAOPS Congress “Translation Physiology: Imagination, Inspiration and Innovation”
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World,
Bangkok, Thailand
2) นางสาวเกตุมณี เสนาพันธ รับรางวัล “Very good poster presentation award” จาก การประชุม
The sixth International Conference on Natural products for Health and Beauty (Natpro-6) 21-23
มกราคม 2559 ณ Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
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3) นายอัครชัย ทับสกุล รับรางวัล Outstanding Oral Presentation Award ประเภท Health Science
การประชุม The national and international graduate research conference 2016 เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2559
4) นางสาวจุไรรัตน โขงรัมย ไดรับรางวัล Oral presentation อันดับ 2 พฤษภาคม 2559 งานประชุม
วิชาการประจําป 2559ครั้งที่ 17 เรื่อง 17th North-Eastern Neuroscience Annual Scientiﬁc Meeting 2016
5) นางสาวสินธุพร มหารัญ Boehringer Ingelheim -NNA poster presentation North-Eastern
Neuroscience Society เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท Frebruary 3rd, 2016
6) นางสาวสุดารัตน สังฆะมณี Boehringer Ingelheim -NNA oral presentation ไดรับรางวัล Oral
presentation อันดับ 2 พฤษภาคม 2559 งานประชุมวิชาการประจําป 2559 ครั้งที่ 17 เรื่อง 17th North-Eastern
Neuroscience Annual Scientiﬁc Meeting 2016

การวิจัย

คณาจารยของภาควิชาไดผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใช หรือกอใหเกิดประโยชนอยางมาก
โดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร เพื่อนํามาประยุกตใชสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการ
ออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพ เปนตน ผลงานของคณาจารยในภาควิชาไดรับการเผยแพรในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน การถายทอดความรูใหแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชนหรือผูสนใจโดยตรง รวมทั้ง
การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ภาควิชามีการสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยและการศึกษาที่เขมแข็งกับสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยภาควิชายังเนนการบริการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยรวมกับชุมชน
ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน ในการรวมพัฒนาและใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป
การดําเนินงานในดานวิชาการของภาควิชานัน้ บุคลากรของภาควิชาฯไดรบั การยอมรับจากบุคลากรในวิชาชีพและ
ไดรบั การเลือกสรรเปนกรรมการบริหารสมาคมระดับวิชาชีพตางๆ ไมวา จะเปนดาน สรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร
และแพทยแผนไทย รวมทั้งไดเปนกรรมการสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ คือ The American Physiology
Society และไดรวมเปนกรรมการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เชน FAOPS, FAONS นอกเหนือจากนี้ยัง
ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในทั้งระดับชาติและนานาชาติ
คณาจารยของภาควิชาไดผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชหรือกอใหเกิดประโยชน อยางมาก
โดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร เพื่อนํามาประยุกตใชสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบ
การออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพ เปนตน ผลงานของคณาจารยในภาควิชาไดรับการเผยแพรในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เชน การถายทอดความรูใหแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชนหรือผูสนใจโดยตรง รวมทั้ง
การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลจํานวน 34 เรื่อง
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อนุสิทธิบัตร

1) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคาํ มี ลูกประคบสมุนไพร อนุสทิ ธิบตั รเลขที่ 9824
ออกใหเมื่อ 16 เมษายน 2558 - 27 พฤศจิกายน 2562
2) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคํามี ชาสมุนไพรที่มีสวนประกอบของกรุงเขมา
และผักชีลาว อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10558 ออกใหเมื่อ 13 ตุลาคม 2558 - 17 ธันวาคม 2562
3) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคํามี เครื่องดื่มสมุนไพรจากกรุงเขมาและ
ผักชีลาว อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10492 ออกใหเมื่อ 24 กันยายน 2558 - 17 ธันวาคม 2562
4) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคํามี, วรินท โอนออน เครื่องดื่มสมุนไพรเขมขน
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10629 ออกใหเมื่อ 9 ตุลาคม 2558 - 26 กุมภาพันธ 2063
5) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคํามี, ปภาภัสสร ธีระพัฒนวงศ, กมล เลิศรัตน,
พลัง สุริหาร ขนมปงแทงขาวโพดสีมวงอบกรอบ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10487 ออกใหเมื่อ 24 กันยายน 2558 - 20
มีนาคม 2563
6) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคํามี เจลลี่คาราจีแนนที่มีสวนผสมของใบยานาง
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10629 ออกใหเมื่อ 9 ตุลาคม 2558 - 25 มีนาคม 2564
7) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคํามี, สุดารัตน สังฆมณี ซุปผงกึ่งสําเร็จรูปที่มี
สวนผสมของสารสกัดใบหมอนและผักแพรวเปนสวนประกอบ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10680 ออกใหเมื่อ 19 ตุลาคม
2558 - 15 มิถุนายน 2563
8) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคํามี, จุไรรัตน โขงรัมย เครื่องดื่มที่มีสวนผสม
ของผงใบมะรุม อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9559 ออกใหเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2558 - 19 สิงหาคม 2563
9) จินตนาภรณ วัฒนธร, วรนันท คีรีสัตยกุล ขนมปงแทงขาวโพดสีมวงอบกรอบ อนุสิทธิบัตรเลขที่
10915 ออกใหเมื่อ 9 ธันวาคม 2558 - 27 เมษายน 2563
10) จินตนาภรณ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคาํ มี สเปรยปรับอากาศ อนุสทิ ธิบตั รเลขที่ 11415
ออกใหเมื่อ 7 เมษายน 2559 - 18 ตุลาคม 2564
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การบริการ

ภาควิชาฯเนนการบริการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยทาง
เลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ออกใหบริการตรวจสุขภาพและแนะนําความรูในการดูแลตนเองดวย
สมุนไพรและพืชผักพื้นบาน ในชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน และยังไดใหบริการวิชาการดานสรีรวิทยา ประสาท
วิทยาศาสตรและการออกกําลังกายใหแกประชาชนผูสนใจในการจัดงานวิชาการเพื่อสังคมในกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 9 มกราคม 2559 ที่ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกเหนือจากนี้ คณาจารย นักศึกษา
เจาหนาทีภ่ าควิชา ภาควิชาสรีรวิทยา ไดรว มจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม เลีย้ งอาหารกลางวันเด็กพิการทีโ่ รงเรียนสีสงั วาล
ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

การพัฒนาภาควิชาฯ

ภาควิชาสรีรวิทยา ไดจัดโครงการสัมมนาภาควิชาเพื่อตอยอด ในการบริหารจัดการองคกร ในการพัฒนา
งานและพัฒนาบุคลากรทางดานการทํางาน การวิเคราะหปญหาตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหงานพัฒนา
งานใหมีความสําเร็จเพิ่มตอไปภาควิชาฯ รวมทั้งไดนําเอาเกณฑ TQA มาใชในการบริหารจัดการงานประจําของ
ภาควิชาฯ เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาองคกร ในปนี้ ภาควิชาฯ ไดผา นการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ หลักสูตร
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย ทีภ่ าควิชารับผิดชอบโดยตรง และสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตรทภี่ าควิชารวม
ดูแลรับผิดชอบ โดยผลการประเมินหลักสูตรมีมาตรฐานในระดับดี ผูใ ชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจมากในบัณฑิตทัง้ สอง
หลักสูตร โดยภาควิชาฯไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิม และไดจัดทํารางหลักสูตรภาษาอังกฤษสรีรวิทยา
ทางการแพทยเสร็จเรียบรอยอยูในระหวางการกระบวนการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เพื่อรองรับการกาวเขาสู
AEC ใหแลวเสร็จในป 2560
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ภาควิชาฯ ไดมีรวมมือดานงานวิจัยกับหนวยงานภาคเอกชนโดยผานทางศุนยวิจัยและกลุมวิจัยตางๆที่
เกี่ยวของกับภาควิชาทั้งนี้เพื่อใหมีการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทยผูประกอบการและสามารถนําไปใชไดจริง

การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของภาควิชาฯไดรบั การยอมรับจากบุคลากรในวิชาชีพและไดรบั การเลือกสรรเปนกรรมการบริหาร
สมาคมระดับวิชาชีพตางๆ ไมวาจะเปนดาน สรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร และแพทยแผนไทย รวมทั้งไดเปน
กรรมการสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ คือ The American Physiology Society และไดรวมเปนกรรมการจัด
ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เชน FAOPS, FAONS นอกเหนือจากนี้ยังไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
วิทยากร ระดับชาติ
รศ.ยุพา คูคงวิริยพันธุ เปนวิทยากรดานหลักการของจรรยาบรรณสัตวทดลอง อบรมเชิงปฏิบัติการ
จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรและเปนวิทยากรดานสรีรวิทยาทางการแพทย
เกี่ยวกับ อนุมูลอิสระและสารตานออกซิเดชันในการเกิดและปองกันโรค และเสริมสุขภาพ
รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน เปนวิทยากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาและสรีรวิทยาการออกกําลังกายใหกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการประชุมระดับทองถิ่นและชาติ
รศ.จินตนาภรณ วัฒนธร เปนวิทยากรดานการแพทยทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ ใหกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการประชุมระดับทองถิ่นและชาติ
มีบุคลากรที่เขาสูตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น 1 คน คือ ผศ.ดร.พญ.วิยะดา ปญจรัก

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

• การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย ที่ภาควิชารับผิดชอบโดยตรง และสาขาวิชา
ประสาทวิทยาศาสตรที่ภาควิชารวมดูแลรับผิดชอบ มีผลการประเมินหลักสูตรมีมาตรฐานในระดับดี ผูใชบัณฑิต
มีความพึงพอใจมากในบัณฑิตทั้งสองหลักสูตร
• บุคลากรมีความเขมแข็งเปนที่ยอมรับทั้งดานการวิจัยและวิชาการ
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ภาคว�ชาสูติศาสตรและนร�เวชว�ทยา
ดานการจัดการเรียนการสอน

1) ภาควิชาฯ มีประชุมวิชาการ คือ วันวิชาการสูตินรีเวช (O & G Academic Day) เพื่อการเรียนการ
สอน สําหรับแพทยใชทุน แพทยประจําบาน ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา และหองประชุมสมพร โพธินาม
เปนประจําทุกวันพุธ
2) จัดสัปดาหวิเคราะหขอสอบของคณะกรรมการ Undergraduate และ Postgraduate เดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม 2558 ณ หองประชุมสมพร โพธินาม
3) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสมทบรวมสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม
สมพร โพธินาม
4) จัดโครงการสอนบรรยายนักศึกษาแพทย เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทยดานสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา โดยอาจารยเชี่ยวชาญอาวุโส ณ หองประชุมสมพร โพธินาม ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Use of Simulation to Improve Outcomes in OBGYN โดย
Dr.Tim Draycott วิทยากรจากตางประเทศ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ หองปฏิบัติการฝกทักษะทางคลินิก
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สูติศาสตรตอัลตราซาวดสัญจร สําหรับสูติแพทย ในวันที่ 29 มีนาคม
2559 เวลา 0830-16.30 น. ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา
7) จัดทําหนังสือ ตํารา เรื่อง สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป (OB-GYN for general physicians) และ
เรื่อง สูติศาสตรฉุกเฉิน (Obstetric Emergency)
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ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

1) ภาควิชาฯ ไดรับรางวัลความเปนเลิศดานตัวชี้วัดสําคัญของการวิจัย ประจําป 2558 “คาผลกระทบ
ตอจํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ ป ค.ศ.2014” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
2) รางวัลนักวิจัยดีเดน / รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ
ชื่อ-สกุล
1. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท

2. นพ.พล ลิขิตดี
3. พญ.จันทรทิพย ธรานนท
4. พญ.ยุวดี อิฐรัตน
5. พญ.กุลธิดา ลุสวัสดิ์
6. พญ.พิรชา ตั้งตรงไพโรจน

ชื่อรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ
รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุดในป ค.ศ.
2015 ขึ้นไป ประเภท Original Article
รางวัลที่ 2 ในการประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยของ
แพทยประจําบาน
รางวัลที่ 3 ในการประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยของ
แพทยประจําบาน
รางวัลชมเชย ในการประกวดการนําเสนอผลงานวิจัย
ของแพทยประจําบาน

หนวยงานเจาของรางวัล
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย

3) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จําวน 48 เรื่อง
4) จัดทําบอรดวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยภาควิชาฯ เปนประจําทุกป

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Emergency OB Procedures” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ
หองปฏิบัติการฝกทักษะทางคลินิก อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร

2) จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจําป 2559 เรื่อง “สูติศาสตรฉุกเฉิน พลาดไดไง ถาใจ
คิดถึง” ( Miss and Missed in obstetrics emergency) ระหวางวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม
89 พรรษาสมเด็จยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3) มีการจัดนิทรรศการสัปดาหปอ งกันการคลอดกอนกําหนด ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 25-29 เมษายน
2559 ณ บริเวณหนาโรงพยาบาลศรีนครินทร
4) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pelvic organ prolapse and urinary incontinence : Update
and management for general OB-GYN รวมกับชมรมเวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซอมเสริม ในวัน
พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 0830-16.30 น. ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา
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5) จัดงานวันแมแหงชาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2559 ณ บริเวณขางรานคาสวัสดิการโรงพยาบาลศรีนครินทร รวมกับคณะแพทยศาสตร

การอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) จัดงานปใหมภาควิชาฯ เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปใหม 2559 เพือ่ พบปะสังสรรค เมือ่ วันพุธที่ 23 ธันวาคม
2558 ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา

2) จัดงานไหวครู “สูตินรีเวช” ประจําป 2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น.
ณ หองประชุมสมพร โพธินาม
3) จัดงานสงกรานตภาควิชาฯ ประจําป 2559 เพือ่ รดนํา้ ขอพรอาจารยอาวุโส เมือ่ วันอังคารที่ 12 เมษายน
2559 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ บริเวณหนาภาควิชาฯ
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การพัฒนาภาควิชา

1) จัดสัมมนาภาควิชาฯ (นอกสถานที่) ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 19-20 เมษายน 2559
ณ ทับเทวัญรีสอรท อ.เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน และ หองประชุมสมพร โพธินาม
2) มีการประชุมสัมมนาประจําป ภาควิชาฯ (ภายในสถานที่) ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 เมื่อวันพุธที่ 10
สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมสมพร โพธินาม โดยมี รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ครูแพทยแหงชาติมาเปนวิทยากร
บรรยาย

3) เปดรับสมัคร ตําแหนง แพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 15
กรกฎาคม 2559 จํานวน 5 อัตรา และสัมภาษณในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559
4) เปดรับสมัคร ตําแหนง แพทยใชทุน ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 11 กรกฎาคม - 25
สิงหาคม 2559 จํานวน 5 อัตรา และสัมภาษณในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

การพัฒนาบุคลากร

1) จัดทําปายแสดงความยินดีวันเกิดของบุคลากรในภาควิชาฯ เปนประจําทุกเดือน
2) มอบเกียรติบัตร และรางวัลแพทยใชทุน แพทยประจําบานดีเดนทุกชั้นป และรางวัลผลงานวิจัยของ
แพทยใชทุน แพทยประจําบานดีเดน ของภาควิชาฯ ประจําป 2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559

3) มอบคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) สําหรับเจาหนาที่ภาควิชาฯ ที่ปฏิบัติงานดานธุรการ ประจําป 2559
เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
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จุดแข็งของภาควิชา
MAN

1) มีอดีตหัวหนาภาควิชาเปนที่ปรึกษา เปน “เสาหลัก” ใหภาควิชา ทําใหภาควิชามีความเขมแข็ง
2) อาจารยมีชื่อเสียง เปนที่รูจักทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถิ่น (ชุมชน)
3) จํานวนอาจารยอาวุโสระดับกลางมีมาก มีโอกาสพัฒนาไดยาวไกล
4) อาจารยสวนใหญเปนคนทองถิ่น เขาใจปญหาสุขภาพชุมชน
5) อาจารยมีความรูดานวิจัย และงานวิจัยมาก พัฒนางานวิจัยไดมากทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ
6) อาจารยมีความตั้งใจในการสอนนักศึกษาแพทย และแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน/แพทยประจํา
บาน ตอยอด
7) อาจารยมีความตั้งใจในการบริการ
8) อาจารยมีความคิดหลากหลาย
MATERIAL
1) มีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูดี
2) สถานที่ตั้งภาควิชาฯ สะดวก เหมาะสมดี
MONEY
1) มีทุนวิจัยของคณะ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเพียงพอ
2) มีทุนสนับสนุนการเสนอผลงานและการศึกษาตอ
MANAGEMENT
1) มีการประชุมภาควิชาสมํ่าเสมอ มีความรวมแรงรวมใจในการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน
2) มีเครือขายรวมมือที่ดีกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ
3) มีการพัฒนาการประกันคุณภาพทั้งการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัยอยางตอเนื่อง
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ภาคว�ชาโสต ศอ นาสิกว�ทยา
ดานการจัดการเรียนการสอน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี (แพทยศาสตร
บัณฑิต) และหลักสูตรหลังปริญญา ดังนี้
1) รายวิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา (377 581) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แพทยศาสตรบัณฑิต)
สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 ที่หมุนเวียนผานภาควิชาเปนเวลา 4 สัปดาหตลอดปการศึกษา
2) รายวิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยาในเวชปฏิบัติ (377 681) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แพทยศาสตร
บัณฑิต) ซึ่งเปนวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ที่จะไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวชปฏิบัติ
ทางโสต นาสิก ลาริงซวิทยา เปนเวลา 2 สัปดาห
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา สําหรับ
แพทยใชทุนและแพทยประจําบานที่เขามาอบรมในหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานฯ ซึ่งประกอบดวยภาค
ทฤษฎี (377 751, 377 752, 377 53 และ 377 754) และภาคปฏิบัติ (377 781, 377 782, 377 783 และ 377
784) เปนเวลา 2 ป
4) หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ซึง่ ไดรบั การรับรองจากราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา เปนเวลา 3 ป
5) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขานาสิกวิทยา (Rhinology) เปนเวลา 1 ป
6) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขา Otology and neurootology เปนเวลา 1 ป
ในการเรียนการสอนมีกระบวนการทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง โดยมีการพัฒนาสือ่ การสอนแบบตางๆ เชน
ตํารา หุนจําลอง การผาตัดในศพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชน การออก
ตรวจผูป ว ยนอก การผาตัด การออกหนวยแพทยเคลือ่ นที่ เปนตน สงเสริมการเรียนรูต ามแนวเวชศาสตรเชิงประจักษ
มีการพัฒนาผูเรียนหลากหลายดานนอกเหนือไปจากความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เชน ทักษะการสื่อสาร การใช
ภาษาอังกฤษ มีการสงเสริมในมีการดูงานตางสถาบันทัง้ ในและตางประเทศ โดยในปนมี้ แี พทยประจําบานไปศึกษา
(elective) ณ Yonsei University ประเทศเกาหลี, Aichi Medical University ประเทศญี่ปุน ในขณะเดียวกันมี
แพทยประจําบานสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากประเทศญี่ปุนมาอบรมการฝกผาตัดหูรวมกับแพทยประจําบาน
ของภาควิชา
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการประเมินผลและการแจงผลการประเมินยอนกลับใหผูเรียนไดทราบและ
มีโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ในรายวิชาโสต นาสิก ลาริงซวทิ ยา (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ในปงบประมาณ 2559 เนนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ horizontal และการบูรณาการ โดยการออกหนวยตรวจการไดยินและความผิดปกติของหูให
กับคนงานในโรงงาน ใหกับนักศึกษาทุกกลุมอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องกันมาหลายป และมีการตรวจเยี่ยมสถาบัน
รวมสอน (รพ.มหาสารคาม) เพื่อประเมินการเรียนการสอนรวมกัน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ และหลักสูตรฝกอบรมแพทยเฉพาะทางฯ ไดมีการจัดการออกหนวย
แพทยเคลื่อนที่ “คืนเสียงสูโสต” ณ โรงพยาบาลอําเภอ เพื่อพัฒนาทักษะการผาตัดปะแกวหู โดยในป 2559 ไดไป
ออกหนวยที่ รพ.กุมภวาป
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ภาควิชามีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการณในสาขาตางๆไดแก
- การอบรมการผาตัดโพรงไซนัสและฐานกะโหลกศีรษะ The 11th Khon Kaen FESS Course”
“The 4th Khon Kaen International Ciurse In Advance Endoscopic sinus and Skull base Surgery:
Hands-on dissection in fresh frozen cadavers โดยวิทยากรชั้นนําระดับโลก และผูเขารวมประชุมจากทั้งใน
และตางประเทศ ในวันที่ 19 - 22 มกราคม 2559
- การอบรมการผาตัดหูชั้นกลางและฐานกะโหลกศีรษะ Middle ear and Temporal Bone Microscopic Surgery: International Hands-on course using FRESH CADAVERS ในวันที่ 26 - 28 มกราคม 2559
- การอบรมเชิงปฏิบัติการณ การตรวจประสาทหูโดยวิธี ABR และ ASSR ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

• การนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 7 เรื่อง
• ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ภาควิชาไดมีโครงการ ENT Research Clinic และ ENT Staff Research club อยางตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงการวิจัย ใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยของแพทยประจําบาน และการตีพิมพ
ผลงานวิจัยของอาจารยจนสามารถเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ผลงานที่ไดรับการตีพิมพระหวาง
เดือน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 จํานวน 40 เรื่อง

ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

ภาควิชามีโครงการบริการวิชาการดานการตรวจคัดกรองและรักษาโรคทางหู คอ จมูก ไดแก
• โครงการ “คืนเสียงสูโสต” เปนการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่แบบครบวงจรเพื่อบริการตรวจ รักษา
ทัง้ ดวยยา ผาตัด การฟน ฟูการไดยนิ รวมถึงการใหสขุ ศึกษาดานโรคหู ผสมผสานกับงานดานการเรียนการสอนโดย
มีอาจารยแพทย แพทยใชทุน แพทยประจําบาน นักศึกษาแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยทั้งจาก
โรงพยาบาลศรีนครินทรและโรงพยาบาลในพื้นที่รวมกัน โดยในปที่ผานมาไดจัดออกหนวยที่โรงพยาบาลกุมภวาป
นอกจากนีใ้ นปทผี่ า นมายังไดจดั การออกหนวยแพทยเคลือ่ นทีไ่ ปยังโรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร สาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใหบริการตรวจและผาตัดรักษาโรคหู รวมทั้งฝกสอนการผาตัดหูใหกับโสต
ศอ นาสิก แพทยของลาวดวย
• โครงการ “พัฒนาชุมชนตนแบบสุขภาพหู คอ จมูก โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนแบบตอเนื่อง
ระยะยาว” ที่โรงเรียนบานโนนมวง เพื่อตรวจคัดกรองปญหาทางหู คอ จมูกในครูและนักเรียน และใหการบําบัด
ฟนฟูทางการพูด โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
• โครงการ “งาน World Hearing Day” ณ ตลาดตนตาล ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 เพื่อรณรงคการ
ดูแลสุขภาพหูและการไดยินในประชาชนทั่วไปในชุมชนจังหวัดขอนแกน
• โครงการ “ตรวจสุขภาพหูและการไดยนิ ในนักเรียนตาบอด” ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัด
ขอนแกน เพื่อตรวจคัดกรอง รักษา และฟนฟูการไดยินเด็กตาบอดที่มีความพิการซํ้าซอน
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การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ไดใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรม
วันสงกรานต และไหวครูตามประเพณี นอกจากนี้ ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของภาควิชา ไดจัดใหแพทย
ประจําบานไดแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของอิสาน และของไทยใหผูเขารวมประชุมทั้งในและตางประเทศไดมี
ประสบการณรวม

การพัฒนาบุคลากร

ในปที่ผานมามีบุคลากรในภาควิชาไดไปศึกษาทั้งในและตางประเทศไดแก
1) อ.พญ.วัชรีพร ตีระมาศวนิช ไดไปศึกษาดานมะเร็งศีรษะและคอ (Head and Neck cancer) ณ MD
Anderson Medical Center, Texus, USA ซึ่งเปนสถาบันเชี่ยวชาญดานมะเร็งชั้นนําของโลก ตั้งแตวันที่ 22
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
2) อ.พญ. ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ ไดไปศึกษาดานกุมาร โสต ศอ นาสิกวิทยา (Pediatric Otolarynology) ณ Seattle Children’s Hospital , USA ตัง้ แตวนั ที 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2558 ถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ 2559
3) นส.ทวิตรี ภูมินําไปศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ณ คณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561
นอกจากนี้ ภาควิชาไดจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาควิชาไดแก
- การอบรม Non-Technical Skills หรือ Crew Resource Management ที่นําทักษะดานความ
ปลอดภัยในทางการบินมาประยุกตใชในทางการแพทย โดยไดทําการอบรมใหกับอาจารย แพทย และบุคลากร
ทางการแพทยที่เกี่ยวของในงานบริการของภาควิชา โดยวิทยากรจากการบินไทย
- กิจกรรมเพื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะใหกับแพทยประจําบาน ไดแก Pecha Kucha เปนการฝก
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพในแพทยประจําบานและอาจารย
- การจัดกิจกรรม จิตตปญญา (Contemplative education) เพื่อการเรียนรูตนเอง และผูอื่น พัฒนา
ทักษะในการใชชีวิตและการทํางานรวมกัน โดยจัดใหกับอาจารย แพทย และบุคลากรในภาควิชา
- การจัดการอบรม Google Application in Medical Application โดย อ.นพ.สุรพร กอนทอง
ผูเชี่ยวชาญดานการใชเทคโนโลยีในแพทยศาสตรศึกษา ใหกับอาจารยแพทย และแพทยประจําบาน เพื่อเรียนรู
การนําเทคโลยีมาใชในการศึกษาและการทํางาน

ผลงานวิจัยที่ดีเดน /รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี : รางวัลของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2559 ประเภทรางวัล การพัฒนาการ
บริการที่เปนเลิศ ระดับดี ผลงาน การฝกพูดเด็กปากแหวงเพดานโหว จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
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การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

1) มีการวางแผน ดําเนินการตามแผน มีการประเมินกระบวนการ และผลลัพธ และปรับปรุง การทํางาน
ดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ที่เดนชัดไดแกดานการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบาน จนไดรับการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาแพทยที่สําเร็จการศึกษาอยูในอันดับหนึ่งใน
จํานวนภาควิชาคลินิก
2) ความรวมมือกับตางประเทศ
- แลกเปลี่ยนแพทยใชทุน แพทยประจําบานฝกอบรม ณ Aichi Medical University
- แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากตางประเทศมารวมสอนแพทยใชทุนเกี่ยวกับการผาตัดอยาง
ตอเนื่องในการจัดการอบรมทเชิงปฏิบัติการทั้งดาน Rhinology and Skull-base, Otology, และ Head and
Neck Surgery
- ความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพของประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมแพทยประจําบานใหแพทยลาว และฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานโสต ศอ นาสิก ใหโรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทนอยางตอเนื่อง
3) มีความรวมมือกับโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อเสริมการเรียนการสอนในสวนที่ยังขาด ไดแก
- รวมมือกับโรงพยาบาลขอนแกนในการสงนักศึกษาแพทยป 5 หมุนเวียนไปเรียนวิชา โสต ศอ นาสิก
วิทยา เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นผูปวยที่พบบอยและมีความหลากหลายในชุมชน
- รวมมือกับหนวยศัลยกรรมอุบตั เิ หตุใบหนาโรงพยาบาลขอนแกนการสงแพทยประจําบานหมุนเวียน
ไปฝกอบรมตลอดป
- รวมมือกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการหมุนเวียนแพทย
ประจําบานไปฝกอบรม เพื่อใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการผาตัดโรคหู คอ จมูก ที่พบบอยในชุมชนให
มากขึ้น
- สงแพทยประจําบานป 3 เขารวมการออกหนวยผาตัดหูรวมกับมูลนิธิหูคอจมูกชนบท เพื่อฝกการ
ผาตัดหู ซึ่งในโรงพยาบาลศรีนครินทรพบโรคนี้นอย
4) จัดใหนกั ศึกษาแพทยทกุ กลุม ออกตรวจโรคหูในโรงงานอุตสาหกรรมรวมกับภาควิชาเวชศาสตรชมุ ชน
เพื่อไดเรียนรูปญหาของโรคหูในโรงงานฯ
5) มีการจัดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนอยางตอเนื่อง ไดแก
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ endoscopic sinus surgery and skull-base surgery ตอเนื่องทุกป
- จัดอบรมการพูดดวยหลอดอาหารในผูปวยที่ไดรับการผาตัดกลองเสียตอเนื่องทุกป
- จัดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อตรวจโรคหูพรอมกับผาตัดผูปวยโรคหูในโรงพยาบาลอําเภอ
อยางตอเนื่อง
- ริเริ่มการออกหนวยแพทยไปยังเวียงจันทน สปป.ลาว เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของลาว
แกปญหาหลักทางสุขภาพดานหู คอ จมูก
6) เนนการเรียนการสอนแบบ evidence-based medicine ทั้งในระดับหลักสูตรปริญญาตรี และ
หลักสูตรอบรมแพทยประจําบาน
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ภาคว�ชาอายุรศาสตร
ดานการจัดการการเรียนการสอน

รายวิชาที่ภาควิชาอายุรศาสตรรับผิดชอบไดแก
• นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 ไดแก 379 421
• นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 ไดแก 379 581 และ 379 531
• นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ไดแก 379 681 และ 379 641

ดานการจัดการการเรียนการสอน (Postgrad)

การเรียนการสอนระดับหลังปริญญาที่ภาควิชาอายุรศาสตรรับผิดชอบไดแก
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงสาขาอายุรศาสตร ไดแก รายวิชา 379752, 379753, 379782,
379783, 379784, 379791 และ 379792
• การฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตรตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย
• การฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรอนุสาขาตอยอดตางๆ ไดแก โลหิตวิทยา ประสาทวิทยา
โรคติดเชือ้ และเวชศาสตรเขตรอน โรคทางเดินอาหารและตับ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคขอและรูมาติสซัม่
• วิชาเลือก (elective) ของแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
• วิชาเลือก (elective) ของแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรจากสถาบันอื่นๆ
• วิชาเลือก (elective) ของแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรจากตางประเทศ

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ชื่อ - สกุล
รศ.สมศักดิ์ เทียมเกา
ศ.รัตนวดี ณ นคร
รศ.ชิงชิง ฟูเจริญ
รศ.ชิงชิง ฟูเจริญ
รศ.สมศักดิ์ เทียมเกา

รางวัลที่ไดรับ
วัน เดือน ป
ศิษยเกาดีเดนประจําป 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกน
29 ธ.ค. 2558
ประจําคณะแพทยศาสตร
AWARD To the abstract presented by 4th SYSTEMIC
18 - 20 ก.พ.2559
SCLEROSIS WORLD CONGRESS LISBON, PORTUGAL
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงานวิจัย Best Abstract
28 เม.ย. 2559
of the Year Award ประเภท Academie Center
โลหและใบรับรองแกโรงพยาบาลที่ผานการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตร
1 ก.ย. 2559
ศูนยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Strok Center Certify :
SSCC) และโรงพยาบาลเครือขายทีผานการรับรองคุณภาพดานการจัดตั้ง
หอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Strok Unit)
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ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3

กิจกรรมวันตับอักเสบโลก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่อง Fibro scan
โครงการสงเสริมสุขภาพไตเนื่องในวันไตโลก
(World kidney day)
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
นิทรรศการวันหืดโลก
การประชุมวิชาการ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16
โครงการสงเสริมสุขภาพดีผูสูงอายุในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนประจําป 2558 รวมพลคนหวงใยผูสูงอายุ
การประชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร
pre-congress เรื่องเรียนรูและรูจักโรคหนังแข็ง
สําหรับผูปวยโรคหนังแข็ง ครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด
4rd Khon Kaen ACS Forum
โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร
เรื่อง Update and Review in Medicine 2016
วันถุงลมโปงพองโลก (COPD Day) ครั้งที่ 13
โครงการการสรางแนวทางการรักษาโรคลมชัก
สําหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมใหญเครือขายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้น
เรื้อรังแบบงาย
ประชุมวิชาการ Quality Initiative in Renal Care”
ประจําป 2559
โครงการ ประชุมวิชาการประจําป 2559 ของกลุม North
East Society of Clinical Oncology (NESCO)”
การประชุมวิชาการ เรื่อง Khon Kaen critical care
conference ( 1st KCCC)”
การดูแลผูปวยโรคมะเร็งตับ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
“ วันมะเร็งตับ HCC‘s day ” ครั้งที่ 1”

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จํานวนผูเขา
รวมกิจกรรม
3,859
163
500

ปงบประมาณ 2560
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
12 มี.ค. 59

90
285
370

31 พ.ค. 58
3 พ.ค. 59
3-5 ก.พ. 59

ภาคอีสาน
คณะแพทยศาสตร
ตลาดตนตาล
จ.ขอนแกน
รพ.ศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

320

4 ต.ค.58

คณะแพทยศาสตร

130

5 ต.ค. 58

คณะแพทยศาสตร

130

20 พ.ย. 58

1,011

17 - 19 ส.ค. 59

โรงแรมพลูแมน
จังหวัดขอนแกน
คณะแพทยศาสตร

243
61

16 พ.ย. 58
27 พ.ย. 59

418

2-3 ก.พ.58

400

1-3 ก.ย. 59

คณะแพทยศาสตร
โรงแรมเซ็นทารา
ขอนแกน
โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ
จังหวัดนครราชสีมา

400

5 ม.ค. 59

คณะแพทยศาสตร

380

8-10 มิ.ย.59

คณะแพทยศาสตร

110

5 ก.ย.59

คณะแพทยศาสตร

วัน เดือน ป

สถานที่

ภาควิชาอายุรศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม มีพิธีรดนํ้าดําหัวอาจารย พยาบาลอาวุโสสําหรับ
นักศึกษาแพทย แพทยใชทุน แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด และเจาหนาที่สายสนับสนุนเพื่อแสดง
ความเคารพเนื่องในวันสงกรานตเปนประจําทุกป คณะแพทยศาสตร อาจารย แพทย เจาหนาที่ไดรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมจนสําเร็จลุลว งไปไดดว ยดี อีกทัง้ อาจารยยงั รวมเปนนักกีฬาสี เชน การแขงขันกีฬาเทนนิส แบดมินตัน
และไดรบั รางวัลจากการรวมแขงขัน มีกจิ กรรมทําบุญตักบาตรของภาควิชาเพือ่ เปนแบบอยางอันดีตอ ไป ตลอดจน
รวมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ทางคณะฯ จัดอยางสมํ่าเสมอ
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การพัฒนาภาควิชา

ภาควิชาอายุรศาสตร ไดนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการองคกรอยาง
เปนระบบ ทําใหมี C-output สูงเปนอันดับหนึ่งของคณะแพทยศาสตรอยางตอเนื่องคือ ป 2556 = 13.05 ป 2557
= 10.11 ป 2558 = 9.81 และป 2559 = 10.49 และเปนตัวอยางในการบริหารงานแกภาควิชาอื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI
ลําดับ
1.

ชื่อวารสาร

ISSN

เจาของ

วารสารอายุรศาสตร 2465-454x
มหาวิทยาลัยขอนแกน (เดิม1685-3091)

มีผลงานวิจัยตีพิมพ

Index
Non index

คณาจารย
ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

จัดอยูในวารสาร
กลุมที่
2

สาขา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

จํานวน 111 paper
จํานวน 21 paper

การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป
1) การดูแลผูปวย Stroke Fast Track
2) การดูแลผูปวย sepsis/septic shock

ผลงาน การติดตามการจัดเก็บตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานภาควิชา

1) ชื่อเรื่อง การติดตามการจัดเก็บตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานภาควิชา
2) รายละเอียดกิจกรรม

ภาควิชา ทําใหตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของภาควิชา
- การวิจัย
- ตัวชี้วัดสวนอื่นๆ ที่ตองเก็บเพิ่มเติมจะมอบหมายให จนท.ที่ปฏิบัติงานสวนกลางเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดเก็บขอมูล
- ใหแตละฝายรวบรวมขอมูลทีต่ นเองรับผิดชอบสงใหเจาหนาที่ QA รับผิดชอบในการรวบรวมเปนหมวด
หมู ตาม KPI ที่กําหนดของแตละฝาย
- เมื่อถึงเวลาที่กําหนดตาม KPI ผูรับผิดชอบตองสง KPI ตัวที่รับผิดชอบ
- ฝายที่รับผิดชอบใดยังไมสง หัวหนาธุรการเปนผูติดตามตัวชี้วัด
3) ผลลัพธที่เดน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติของภาควิชา C-output โดยในป 2556 เทากับ 13.05 ป 2557 เทากับ 10.11
ป 2558 เทากับ 9.81 และป 2559 เทากับ 10.49
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ป 2559

การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรคลินิก สาขาอายุรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2558
ภาควิชาอายุรศาสตรไดผา นการตรวจประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางวิทยาศาสตรการแพทย
คลินิก สาขาอายุรศาสตร ไดคะแนน 3.17 ซึ่งเปนอันดับ 1
4) สนับสนุนดัชนีชี้วัดหลักตามยุทธศาสตรของคณะหรือ กพร.อะไร ไดอยางไร และหรือมากนอย
เพียงใด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
5) อื่น ๆ ที่มีนัยสําคัญ
ไดรบั เกียรติบตั รในการเปนแบบอยางทีด่ ใี นการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชเปนเครือ่ งมือบริหาร
จัดการองคกรอยางเปนระบบจากรองพัฒนาคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

ภาควิชาไดจัดงานประชุมวิชาการในระหวาง วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมมิตรภาพ
และหองประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

จัดงานสัมมนาทีมนําทางคลินิกอายุรกรรมเพื่อรองรับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม 3525 อาคารเรียนรวม
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ภาคว�ชาออรโธปดิกส

การจัดการเรียนการสอน

1) ดําเนินการสอนวิชาออรโธปดิกสใหสอดคลองกับเกณฑแพทยสภา
2) ใหนักศึกษาแพทยเรียนรูผานเกณฑการศึกษาในระยะที่กําหนดไมนอยกวา 90%
3) จัดใหนักศึกษาแพทยมีความรู ทักษะเฉพาะทางออรโธปดิกส ที่สําคัญโดยจําลองภาวการณบาดเจ็บ
จริงในศพครูใหญ
4) จัดใหแพทยใชทุน แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด เพิ่มพูนทักษะเฉพาะทาง
ดานออรโธปดิกส จากรางครูใหญ

การบริการวิชาการแกสังคม

ไดมีการดําเนินการจัดประชุมวิชาการและบริการแกสังคมดังนี้
1) ประชุมวิชาการ MBOG Annual Meeting 2015 12-13 พฤศจิกายน 2558
2) Basic Principle Ilizarov 2nd December 2015
3) ประชุมมวิชาการ ชมรมคนขอใหม 2 ธันวาคม 2558
4) Cadaveric workshop สําหรับแพทยออรโธปดิกสที่สนใจทั่วไป
ตางประเทศ
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559
ในประเทศ
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558
วันที่ 10 ตุลาคม 2558
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558
วันที่ 20-21 มกราคม 2559
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 16 มีนาคม 2559
วันที่ 25-27 มีนาคม 2559
วันที่ 6 เมษายน 2559
วันที่ 19-20 เมษายน 2559 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 วันที่ 22-23 กันยายน 2559

การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
1) จัดงานวันสงกรานตภาควิชาเปนประจําทุกป
2) จัดงานวันมุทิตาจิต

การพัฒนาภาควิชา

1) ดานวิชาการ : วัณโรคกระดูกสันหลัง
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การพัฒนาบุคลากร

- ฝกอบรมสาขาออรโธปดิกส เรื่อง Ring external tixation in trauma patients ณ สถาบัน Vreden
Institule of Traumatology and Orthopedics เมือง St.Peterburg ประเทศรัสเซีย 1-30 มิถุนายน 2559
- ศึกษาตอสาขา Spine Surgery ณ USC Spine Center เมือง LosAngeles รัฐ California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 18 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2560

การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

1) คุณวุฒิและความสามารถของคณาจารย
- คณาจารยมีคุณวุฒิสูง มีความสามารถระดับยอดเยี่ยม
- คณาจารยมีระดับอาวุโสไมทิ้งชวงกันมากเกินไป และสวนมากยังอยูในวัยที่มีความคลองตัวสูง และ
สามารถสรางผลงานไดอีกมาก
- มีอาจารยรุนใหมหลายคนซึ่งสามารถชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนไดดี
2) ความรูความสามารถของอาจารยในสาขาวิชายอย
มีอาจารยที่มีความรูในสาขาวิชายอย (subspecialty) หลายสาขา ทําใหการสอนระดับหลังปริญญา
สามารถลงลึกถึงความรูที่แทจริงได
3) การอบรมดานการสอน การประกันคุณภาพดานการศึกษา
คณาจารยทุกคนไดผานการอบรมดานการสอน และการดําเนินกิจกรรมดานการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพดานการศึกษา
4) การปรับปรุงกิจกรรมดานการเรียนการสอน
มีการปรับการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน อยางตอเนื่องทุกป
5) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
รูปแบบการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนใหเปนแบบนักศึกษาเปนศูนยกลาง สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยา
ลัยฯ ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางไดผล
6) ระบบการศึกษาของแพทยหลังปริญญา
- จํานวนแพทยสมัครเขารับการฝกอบรม โดยเฉพาะแพทยใชทุนเต็มทุกป
- แพทยฝกอบรมสอบผานวุฒิบัตร 100%
ดานการวิจัย
1) คณาจารยผานการอบรมดานการวิจัย : มีอาจารยที่มีความรูและผานการฝกอบรมดานการวิจัยอยาง
นอย 7 ทาน
2) โครงการและผลงานวิจัย : มีโครงการและผลงานวิจัยอยางตอเนื่องในปริมาณงานพอสมควร
3) งานวิจัยของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน : มีผลงานวิจัยของแพทยประจําบาน นําเสนอในการ
ประชุมราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกส ทุกป
4) จํานวนงานวิจัยที่ผลิต :
- การวิจัยที่ผลิตออกไปมีนอย (เกณฑก.พ.ร. เปาหมายระดับ 5 (30%) = 6 เรื่องตอป)
- ขาดแรงจูงใจในการทําวิจัย
ดานการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
อาจารย : มีอาจารยที่มีความรูความชํานาญ และมีความพยายามพัฒนางานใหมีคุณภาพอยูเสมอ
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โครงการจัดตั้งภาคว�ชาเวชศาสตรฉุกเฉิน
ดานการจัดการเรียนการสอน

1) สนับสนุนและใหความอนุเคราะหการศึกษาดูงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเปดรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากภูมิภาคเอเชีย และอื่นๆ มีนักศึกษามาแลกเปลี่ยน ดังนี้
มหาวิทยาลัย
The Medical University of Innsbruck ประเทศออสเตเรีย
Mie University Hospital ประเทศญี่ปุน
Dalian Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา
The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Fujita Health University School of Medicine ประเทศญี่ปุน
The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University ประเทศจีน
International University ประเทศกัมพูชา
University of New England ประเทศออสเตรเลีย
The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย
Preah Ketomealea Hospital ประเทศกัมพูชา
University of Puthisastra ประเทศกัมพูชา
University of New England ประเทศออสเตรเลีย (หลักสูตร 5 ป)
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
นักศึกษาแพทย (คน)
1
2
5
2
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
24

2) สนับสนุนใหแพทยฝกอบรมไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
• นพ.ธวัชชัย แซเตีย แพทยประจําบานชัน้ ปที่ 3 ไดรบั ทุนจากคณะฯ (ทุนพัฒนานักศึกษาไปแลกเปลีย่ น
ความรูทางวิชาการ ณ สถาบันตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2559) จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
ฝกอบรมระยะสัน้ และศึกษาดูงานดาน Emergency Medicine ณ The Department of Emergency Medicine,
Mie University hospital ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 5-22 เมษายน 2559
• พญ.วลัญรัตน แสงพนัสธาดา แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 ไดรับทุนจากคณะฯ (ทุนพัฒนานักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ณ สถาบันตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2559) จํานวน 30,000 บาท (สาม
หมื่นบาทถวน) ฝกอบรมระยะสั้นและศึกษาดูงาน ดาน Emergency and Critical Care ณ Aichi Medical
University ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
• นายสุขสันต คํานวณศิลป แพทยประจําบาน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ ในหัวขอเรื่อง
Emergency and Critical Care ณ Aichi Medical University ประเทศ ญี่ปุน ระหวางวันที่ 18 กันยายน 2559
ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ดวยทุนตนเอง
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3) จัดกิจกรรมวิชาการสําหรับแพทยใชทุน สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร ทุกวันศุกร เวลา 12.00-13.00 น.
4) จัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับแพทยฝกอบรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-14.00 น.
และทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.
5) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ในระหวาง
วันที่ วันที่ 3 -5 มิถนุ ายน 2559 ณ โครงการจัดตัง้ ภาควิชาเวชศาสตรฉกุ เฉิน และ cool downs resort จ.เชียงใหม
6) สงแพทยประจําบานใหมเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการฝกอบรม ใน
ระหวางวันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2559 โดยภาควิชาอายุรศาสตร และฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร
7) สงแพทยประจําบานไปเขารวมปฐมนิเทศแพทยใหม โดยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร
8) จัดการแขงขันทางวิชาการสําหรับแพทยใชทนุ /แพทยประจําบาน/นักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 5-6 “Srinagarind
Emergency Tournament ครั้งที่ 4 : SET 4th ประจําป 2559” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม
มิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

1) ดานงานวิจัย
- อาจารยแพทยไดรับทุนสนับสนุนดานงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 151,400.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)
- อาจารยแพทยไดรับทุนสนับสนุนดานงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 88,560.00 บาท (แปดหมื่นแปดพันหารอยหกสิบบาทถวน)
- แพทยใชทุน/แพทยประจําบานไดรับทุนสนับสนุนดานงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 73,375.00 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)
2) รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
ระดับชาติ
1. อ.พญ.แพรว โคตรุฉิน ประธานกลุมชุมชนนักปฏิบัติดูแลผูปวย
โรงพยาบาลศรีนครินทร : COP HT ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมมหกรรมคุณภาพ
ภาคราชการและโรงพยาบาลประจําป 2559 จัดโดยสมาคมสงเสริมคุณภาพ
แหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
2. นายแพทยภาณุพงศ ดําเกิงขจรวงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะการชวยเหลือผูปวย
ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally ประจําป 2559 ระดับประเทศ
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ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

1) อบรมใหความรูเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน “สําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งจากสถาบันลุมแมนํ้าโขง ตลอดจนประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2) จัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันงานสัปดาหวันปฐมพยาบาลโลก ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2559

3) ประชุมวิชาการเวชศาสตรฉุกเฉิน
“3rd Essential Knowledge in Emergency Care: ER-NEWS” ระหวางวันที่ 16-18 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมมอดินแดง และหองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 พรอมจัดใหมกี ารสงผลงานทางวิชาการ/
วิจัยเขาประกวดเปนปแรก
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4) การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกประจําป 2559 สําหรับเครือขาย
โรคความดันโลหิตสูงวิกฤต (ผูปวย, ญาติผูปวยโรคความดันโลหิตสูง, อสม.,บุคลากรทางการแพทย ทั้งแพทยและ
พยาบาลที่ดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตลอดจนประชาชนทั่วไป) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ลานชั้น 1
ทางเดินหนาประชาสัมพันธและรานคาสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- การจัดกิจกรรมงานวันปใหมประจําป 2559
- การจัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูใหญเนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2559
- การจัดกิจกรรมชื่นชมยินดีใหกับแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 จบการฝกอบรมและสอบผานวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ประจําป พ.ศ.2559
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การพัฒนาภาควิชา

1) ดานการบริการรักษาพยาบาล
• พัฒนาระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน โดยไดรบั อนุมตั ใิ หจดั
ซื้อรถจักรยานยนตกูชีพ (motorlance) โดยมีพื้นทีร่ ับผิดชอบ : ในระยะ
แรกใหบริการเฉพาะภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน และในระยะ
ที่สองเพิ่มการบริการไปยังพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแกน
• จัดโครงการพัฒนาระบบกูชีพ 8 นาที ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ณ หองประชุม
หองประชุมแกรนดพาวิลเลียน ราชาวดีรีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดขอนแกน
• ปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงรถพยาบาลเพือ่ ใหการบริหารจัดการ
ด า นงานบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของแผนกอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลศรีนครินทร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
ตามมาตรฐานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

การพัฒนาบุคลากร

1) สนับสนุนใหบุคลากร ทั้งอาจารยแพทย แพทยใชทุน แพทยประจําบาน ธุรการภาควิชา เขารวม
การประชุม/อบรม/สัมมนา
2) สนับสนุนใหอาจารยแพทย/แพทยประจําคณะ เขารับการฝกอบรมทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
• อ.ฐปนวงศ มิตรสูงเนิน เขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางตอยอด สาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ดวยเงินทุนสวนตัว มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
• อ.ปริวฒ
ั น ภูเ งิน เขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางตอยอด สาขาเวชบําบัดวิกฤต ณ คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ดวยเงินทุนสวนตัว มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
• อ.มธุรส บูรณศักดา เขารับการฝกอบรมระยะสัน้ ทางดานระเบียบวิธวี จิ ยั และชีวสถิติ ณ หนวยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
• พญ.วนัชพร อุสสาหกิจ เขารับการฝกอบรมระยะสั้นทางดานระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ณ หนวย
ระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
• อ.กรกฏ อภิรัตนวรากุล ไดรับทุนพัฒนาคณาจารยทางคลินิกระยะยาว จาก คณะแพทยศาสตร เขา
รับการฝกอบรม เรื่อง Emergency Trauma Care ณ สถาบัน National University Hospital เมืองสิงคโปร
ประเทศ สิงคโปร ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ป

การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

• ผานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป.ชั้นสูง สาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยไดรับคะแนนในระดับดี เทากับ 3.25
• มีบุคลากรที่เขมแข็ง เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคกร
• อาจารยประจําหลักสูตร ป.ชัน้ สูงสาขาวิชาเวชศาสตรฉกุ เฉิน และอาจารยในสังกัดจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ทุกคน พรอมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน - การสอนของภาควิชา
• แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน สามารถสอบผานและไดรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ประจําป พ.ศ. 2559 ไดถึง 100 %
• สนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทย เขารวมการแขงขัน EMS Rally 2016 และไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ
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ที่ปรึกษา

รศ.นพ.ชาญชัย
ผศ.นพ.ธเนศ
รศ.นพ.อภิชาติ
รศ.นพ.บัณฑิต
ผศ.นพ.ธรา
รศ.นพ.สุรพล
รศ.พญ.สุพินดา
ศ.ผิวพรรณ
ศ.นพ.วีรจิตต
รศ.พญ.วราภรณ
รศ.นพ.สุพัชญ
ผศ.นพ.เสริมศักดิ์
รศ.พิพัฒนพงษ
นายเนาวรัตน

พานทองวิริยะกุล
รังสีขจี
จิระวุฒิพงศ
ชุมวรฐายี
ธรรมโรจน
วีระศิริ
คูณมี
มาลีวงษ
โชติมงคล
เชื้ออินทร
สีนะวัฒน
สุมานนท
แคนลา
สังคมกําแหง

คณบดีคณะแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายการคลังทรัพยสินและพัสดุ
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและการสื่อสารองคกร
รองคณบดีฝายวิจัย
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ
รองคณบดีฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ
รองคณบดีฝายกายภาพและสภาพแวดลอม
หัวหนาสํานักงานคณบดี

สนับสนุนขอมูล
รองคณบดีทุกฝาย หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการคลังเลือดกลาง หัวหนางาน หัวหนาหนวย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะผูจัดทํา
ผศ.นพ.ธรา
รศ.นพ.วิสูตร
นางละมัย

ธรรมโรจน
รีชัยพิชิตกุล
ไวยโภชน

รวบรวม / วิเคราะหขอมูล
นางละมัย
ไวยโภชน

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เผยแพร มีนาคม 2560
ฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
โทรศัพท 043-363390
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