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   ประวัติความเปนมาคณะแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตรจากอดีตจนถึงปจจุบัน

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2515 นับเปนแหงที่ 5 ของประเทศไทย

และเปนแหงแรกในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  ตัง้อยูเลขที ่123 ถนนมติรภาพ  ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน   

กอตั้งขึ้นเพื่อเปนการขยายการศึกษาไปสูสวนภูมิภาค  และเพื่อเปนศูนยกลางในการท่ีจะนําทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

ไปชวยพัฒนาภูมิภาคที่มีประชากรสวนใหญของประเทศ  การบริการสาธารณสุขยังไมทั่วถึง  คณะแพทยศาสตร  ไดวาง

นโยบายทีจ่ะสนองตอบประเดน็หลกัสาํคญัทางดานการแพทย การสาธารณสขุใหถงึมอืประชาชน โดยเฉพาะแพทยจะตอง

เปนผูทีม่คีวามรอบรูในปญหาสาธารณสขุของประเทศและของภมูภิาค  เขาใจโครงสรางและปญหาของชมุชนโดยสวนรวม

นอกเหนือไปจากการรักษาพยาบาล จะตองเปนผูเสียสละที่สามารถไปปฏิบัติงานในชนบทไดดวยความเต็มใจ ตลอดจน

เปนผูที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธพรอม เพื่อเปนแบบอยางดานความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความ

รับผิดชอบ และสามารถรวมมือกันไปสูเปาหมายโดยสวนรวมได  โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร  

ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร โดยมุงใหมีคุณภาพไมตํ่ากวามาตรฐานสากล กับทั้งใหมีความถนัด 

ประสบการณ และเจตคติที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ผลิตบุคลากรในระดับที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

3. ใหการศกึษาและอบรมแพทยฝกหดั และแพทยประจาํบาน เพือ่ใหมคีวามรูความชาํนาญในสาขาการแพทย

เฉพาะทาง

4. ทาํการวจิยัในสาขาสาธารณสขุ และวทิยาศาสตรการแพทย โดยเนนหนกัในดานทีจ่ะเปนประโยชนตอชมุชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ใหการบริการทางวิชาการแกสังคม ไดแก ใหการรักษาพยาบาลแกประชาชนที่มารับบริการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลศรีนครินทรและเผยแพรความรูทางวิชาการแกชุมชน

6. ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นในอันที่จะทํานุบํารุงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

  นอกจากจุดมุงหมายอันดับแรกคือ การผลิตแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีมีความรู ความสามารถท่ีจะออกไปปฏิบัติ

งาน ในโรงพยาบาลสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหนาที่อีกอยางหนึ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไปมิได ในฐานะโรงเรียนแพทย

ที่มีโรงพยาบาลเปนของตัวเองก็คือ การใหบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป และท่ีจําเปนตองมีโรงพยาบาลเปนของตนเอง

เพื่อใชแทนหองปฏิบัติการใหกับนักศึกษาหรือแพทยฝกหัด หรือแพทยประจําบานในการศึกษาอบรม จึงทําใหงานหรือ

กิจกรรมคณะแพทยศาสตรครอบคลุมกวางไกลออกไปมากกวาคณะวิชาอื่น ๆ  

ขอมูลทั่วไป

   ประวัติความเปนมาคณะแพทยศาสตร
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ปณิธาน : กอตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร โดยเนนดานเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อ

แกปญหาการขาดแคลนแพทย โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและเปนศนูยกลางความรวมมอืในการคนควา

วิจัยปญหาดานสุขภาพ

วิสัยทัศน : โรงเรียนแพทยระดับโลกที่มีคุณคาตอสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตทางการแพทยและสาธารณสุข วิจัยและสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

เปนทีย่อมรบัในระดบัมาตรฐานสากล บรกิารวชิาการ วชิาชพี และทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรมเพือ่สรางสงัคมใหเขมแขง็และ

มีดุลยภาพ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร ใหทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

สามารถรักษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการรักษาพยาบาล ใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและ

เปาหมายของคณะแพทยศาสตร 

1. สรางระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคูกับ

การมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)

2. มุงผลติบัณฑติและบุคลากรทางการแพทย และแพทยผูเชีย่วชาญทีม่ีคณุภาพ ไดมาตรฐานสากล มคีณุธรรม

และจริยธรรม มีความสนใจใฝรูและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบและมีทักษะ

ที่จําเปนสําหรับบุคลากรทางการแพทยในศตวรรษที่ 21

3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ อนุภาคลุมนํ้าโขง และนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

4. พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทรและศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล มรีะบบเครอืขายการใหบรกิารทีค่รอบคลมุและสอดคลองกบัระบบสขุภาพของประเทศ 

สามารถรองรบัการผลติบณัฑติทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละการฝกอบรมแพทยผูเชีย่วชาญเฉพาะทาง สานตอ

การตั้งศูนยกลางการบริการทางการแพทยของภูมิภาค (Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษา

โรคที่ตองการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง สําหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุมประเทศอนุภาคลุมนํ้าโขง และนานาชาติ

5. มีระบบการสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยในการพัฒนา มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และ

ทรัพยสินทางปญญา อยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอองคกร ทําใหมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถ

พึ่งพาตนเองได

6. สรางความรวมมือทางดานการศึกษา การวิจัย และการบริการรักษาพยาบาลกับสถาบันในตางประเทศเพิ่ม

ขึ้น เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของงานสูสากล และทําใหคณะฯ เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในสังคม

นานาชาติ 

7. มรีะบบการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (Human resource management) ทีด่ ีครอบคลมุทัง้เรือ่งการ

พัฒนาสมรรถนะ เสนทางความกาวหนา คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม  รวมทั้ง

การสรางกลไกในการรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถสงูใหคงอยูในคณะฯ ตลอดจนการสรางแรงจงูใจ

ที่จะดึงดูดคนดีคนเกงใหมาปฏิบัติงานในคณะฯ



~: 3 :~

8. มีการอนุรักษและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดจนการบูรณา

การเขากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล

9. มรีะบบการพฒันาคณุภาพเพือ่มุงสูการเปนองคกรทีม่รีะบบการบรหิารจดัการทีเ่ปนเลศิ ตามแนวทางรางวลั

คุณภาพแหงขาติ (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  การสงมอบบริการคุณภาพสูง ทั้งการรักษาพยาบาลระดับเหนือ

ตติยภูมิ การวิจัย การเรียนการสอน ดวยไมตรีจิต (Providing high quality of super tertiary care, research, and 

teaching with hospitality) ซึง่สมรรถนะหลกัดงักลาวมคีวามเกีย่วของทัง้กระบวนการจดัทาํกลยทุธ การออกแบบระบบ

งาน/กระบวนงานในพันธกิจที่เกี่ยวของ
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คณะผูบริหารคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ ส.นพ.สมบูรณ เทียนทอง
 รองคณบดีฝายการคลังทรัพยสินและพัสดุ รองคณบดีฝายโรงพยาบาล รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล

 ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ รศ.นพ.วิทูรย ประเสริฐเจริญสุข
 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและการสื่อสารองคกร

 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท ศ.นพ.วีรจิตต โชติมงคล
 รองคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

 รศ.นพ.สุพัชญ สีนะวัฒน รศ.พญ.วราภรณ เชื้ออินทร รศ.พิพัฒนพงษ แคนลา
 รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและ รองคณบดีฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์ รองคณบดีฝายกายภาพและ
 ยุทธศาสตรระหวางประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพแวดลอม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกูล
คณบดีคณะแพทยศาสตร

นางสาวขวัญเรือน หาญกลา
เลขานุการคณะแพทยศาสตร



~: 6 :~

1. รศ.นพ.ชาญชัย    พานทองวิริยะกุล   คณบดีคณะแพทยศาสตร
2. ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองคณบดีฝายการคลังทรัพยสินและพัสดุ                                 
3. รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ รองคณบดีฝายโรงพยาบาล                       
4. ศ.นพ.สมบูรณ   เทียนทอง รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล (1 ต.ค.2556-11 ก.ย.2558)
5. รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล (รักษาการฯ 12 ก.ย.2558-ปจจุบัน)
6. ผศ.นพ.ธรา   ธรรมโรจน      รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ                            
7. รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ รองคณบดีฝายวิชาการ   (1 พ.ค.2557-ปจจุบัน)
8. รศ.นพ.วิทูรย ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและการสื่อสารองคกร

9. ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ รองคณบดีฝายวิจัย (1 ธ.ค.2557-ปจจุบัน)
10. ผศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมานนท รองคณบดีฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ
11. ศ.นพ.วีรจิตต    โชติมงคล รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
12. รศ.นพ.สุพัชญ   สีนะวัฒน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ
13. รศ.พญ.วราภรณ   เชื้ออินทร รองคณบดีฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14. รศ.พิพัฒนพงษ   แคนลา รองคณบดีฝายกายภาพและสภาพแวดลอม
15. ผศ.พญ.จินตนา พัวไพโรจน ผูอํานวยการคลังเลือดกลาง
16. ผศ.ยรรยง ทุมแสน หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
17. รศ.พญ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร (1 ต.ค.2557-ปจจุบัน)
18. รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา
19. รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศไพศาล หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร (25 ก.ย.2554-24 ก.ย.2558)

20. ผศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร (28 ก.ย.2558 – ปจจุบัน)
21. ผศ.นพ.สุวิน วองวัจนะ หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
22. รศ.ดร.ชัยศิริ วงศคํา หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
23. ผศ.นพ.วิรุจน คุณกิตติ หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร (29 ธ.ค.2553-8 ธ.ค.2557,

รักษาการ 9 ธ.ค.2557-24 มิ.ย.2558)
24. ผศ.นพ.ธิติชัย เวียงสิมมา หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร (25 ก.ย.2558-ปจจุบัน)
25. รศ.ดร.เทวราช หลาหา หัวหนาภาควิชาปรสิตวิทยา (1 ต.ค.2557-ปจจุบัน) 
26. รศ.พญ.สุพินดา คูณมี หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
27. ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา (15 ม.ค.2557-ปจจุบัน)
28. ศ.นพ.วัลลภ เหลาไพบูลย หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา 
29. รศ.พญ.วิมลรัตน  ศรีราช หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา (1 เม.ย.2557-ปจจุบัน)
30. ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ โจทยกิ่ง หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรชุมชน 
31. ผศ.นพ.ปรีดา อารยาวิชานนท หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
32. ผศ.นพ.พลากร  สุรกุลประภา หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร (1 พ.ค.2557-ปจจุบัน)
33. ผศ.ดร.สุภาพร มัชณิมะปุระ หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา (13 ส.ค.2557-ปจจุบัน) 

คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร 
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หัวหนางาน สังกัดสํานักงานคณบดี

34. รศ.นพ.ยุทธพงศ วีระวัฒนตระกูล หัวหนาภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
35. รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ หัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (1 ต.ค.2556-29 ส.ค.2557)
36. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท หัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (30 ส.ค.2557-ปจจุบัน)
37. ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส 

38. รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร (25 ส.ค.2557-ปจจุบัน)
39. ศ.นพ.ระชัย โควสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ (17 ธ.ค.2557-16 ธ.ค.2559
40. รศ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล ผูทรงคุณวุฒิ (17 ธ.ค.2557-ปจจุบัน)
41. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ผูทรงคุณวุฒิ (20 ต.ค.2556-ปจจุบัน)
42. ศ.วันชัย มาลีวงษ ผูทรงคุณวุฒิ (เริ่ม 17 ธ.ค.2557 – 16 ธ.ค.2559)

ที่มา   งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วันที่  20 ตุลาคม  2558

1. นายสุพัฒน หมูบานมวง หัวหนางานบริหารและธุรการ

2. รศ.นพ.วิสูตร รีชัยพิชิตกุล รักษาการหัวหนางานนโยบายและแผน 

(9 มิ.ย.2557 – 8 เม.ย.2558)
3 นางสาววิริณ ศรีชุมพวง รักษาการหัวหนางานนโยบายและแผน  (9 เม.ย.2558 – ปจจุบัน)
4. นายเชิดศักดิ์  เจริญศักดิ์ขจร หัวหนางานคลัง
5. นางชูศรี  ดินประภา หัวหนางานพัสดุ

6. นายไชยยงค  กงศรี หัวหนางานบริการการศึกษา
7. นายรักษเกียรติ  กระแสร หัวหนางานบริการวิชาการและวิจัย
8. นางวัลยณรัตน  ศรีไสย หัวหนางานประชาสัมพันธ 
9. นางสาววิริณ  ศรีชุมพวง หัวหนางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ถึง 8 เม.ย.2558)
10 นางสาวหทัยกาญจน จันทะเสน รักษาการหัวหนางานพัฒนาคุณภาพศึกษา (9 เม.ย.2558-ปจจุบัน)
11. นายวันชัย เรืยงกาญจนไพศาล รักษาการหัวหนางานสารสนเทศ  (1 ม.ค.2557-31 พ.ค.2557)
12. นายรัตนศักดิ์  บุตดาราช รักษาการหัวหนางานสารสนเทศ  (1 มิ.ย.2557-30 ก.ย.2557)
13. นายรัตนศักดิ์ บุตดาราช รักษาการหัวหนางานสารสนเทศ  (1 ต.ค.2557-31 มี.ค.2558 
14. นางสาวสุขุมาลย ภักดิ์จรุง รักษาการหัวหนางานสารสนเทศ  (1 เม.ย.2558 – 30 ก.ย.2558)
15. นางดวงสมร  ชาญกวาง หัวหนางานวิเทศสัมพันธ
16. นายวิศรุต   เชิดชู รักษาการหัวหนางานซอมบํารุง  
17. นายเนาวรัตน  สังคมกําแหง หัวหนางานนิติธรรม
18. รศ.พญ.เนสินี  ไชยเอีย หัวหนาสํานักงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

(SHE)
19. รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ หัวหนาสํานักงานบริหารจัดการองคความรู (KM)
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20. นพ.วรานนท มั่นคง หัวหนาสํานักงานบริหารจัดการองคความรู (KM)

(1 ต.ค.2557-ปจจุบัน)
21. รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงศไพศาล หัวหนาสํานักงานระบาดวิทยา
22. นางวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ หัวหนาสํานักงานกองทุนวันศรีนครินทร

1. นางจันทิมา   กาญจนสุรัตน หัวหนางานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร
2. นางศิริพร มงคงถาวรชัย หัวหนางานบริการพยาบาล
3. นายสมรัก ธีรตกุลพิศาล หัวหนางานเภสัชกรรม
4. นางสาวรําพรรณ  ภัทรนิตย หัวหนางานเวชระเบียนและสถิติ
5. นายประจวบ  ชัยมณี หัวหนางานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร ( ถึง 30 มิ.ย.

2558)
6. นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต หัวหนางานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร

( 1 ก.ค.2558-ปจจุบัน)
7. นางนิสารัตน พิศณุ หัวหนางานสังคมสงเคราะห (1 ต.ค.2557-ปจจุบัน)
8. นางสาวศรีสุดา  วงศประทุม หัวหนางานโภชนาการ
9. นางจุฑารัตน  เอี่ยมทอง หัวหนางานแมบาน
10. นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล หัวหนางานจายกลาง
11. นางกาญจนศรี  สิงหภู หัวหนางานเวชกรรมสังคม
12. นางสาวธิติพร  ลีลาเศรษฐ หัวหนาสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
13. ทันตแพทยยุทธเกียรติ  หอวิจิตร หัวหนางานทันตกรรม
14. นางสาวจงกล    พลตรี หัวหนางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

1.  ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ วงศวิภาพร หัวหนาฝายปฏิบัติการ
2. นางเบญจมาศ แสนแสง หัวหนาฝายการพยาบาล
3. นางสาวเนาวคุณ อริยพิมพ หัวหนาฝายเภสัชกรรม
4. ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ วงศวิภาพร หัวหนาฝายการแพทย
5. นายวันชัย วะนะชัยศิริ เลขานุการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

สํานักงานผูอํานวยการ
1. นายอาสาฬ แสนแสง หัวหนางานบริหารและธุรการ
2. นายสุรพงษ กิ่งแกว หัวหนางานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ
3. นางชุติกาญจน ศักดิ์พิศุทธิกุล หัวหนางานโภชนาการ
4. นางพัชนีรัตน คําหาญสุนทร หัวหนางานจายกลาง

หัวหนางาน สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร

หัวหนาฝาย / หัวหนางาน สังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
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5. นางขนิษฐา ชัยวรรณคุปต หัวหนางานคลัง
6. นางเจีรนัย สิงหัษฐิต หัวหนางานพัสดุ
7. นางวรกานต จันทนุช หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางภัทริณี อนันตสุวรรชัย หัวหนางานเวชระเบียนและสถิติ
9. นายรัตนศักดิ์ รูยืนยงค หัวหนางานบริการและรักษาความปลอดภัย
10. นายปโยรส ธีรพงศภักดี หัวหนางานซอมบํารุง
11. นางสาวอรุณศรี แสนเมือง หัวหนางานวิจัยและวิชาการ

ฝายการพยาบาล
1. นางวิไลวรรณ นุชศรี หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก
2. นางกุลธรา จงตระการสมบัติ หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน
3. นางอรสา ภูพุฒ หัวหนางานการพยาบาลผูปวยวิกฤต
4. นางวิภาณี จิตรนอก หัวหนางานการพยาบาลผูปวยพิเศษ
5. นางเบญจมาศ แสนแสง หัวหนางานการพยาบาลฉุกเฉิน
6. นางพัชรินทร เกตษา หัวหนางานการพยาบาลหองผาตัด

ฝายปฏิบัติการ
1. นางชาริยา บํารุงศิริ หัวหนางานตรวจสวนหัวใจ
2. นางสาวจุรีรัตน กองแกว หัวหนางานตรวจพิเศษทางหัวใจสิริกิติ์ฯ
3. นางอานิสรา อริยพิมพ หัวหนางานเวชศาสตรชันสูตร
4. พญ.วรกานต เพชรรุงรัตน หัวหนางานเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ
5. นางสาวสุพรรณี หมื่นหัส หัวหนางานอวัยวะเทียมและอุปกรณทางการแพทย
6. นายมนูญ ตนัยโชติ หัวหนางานรังสีวินิจฉัย

ฝายเภสัชกรรม
1. นางมณีพิมาย ไชยชุน หัวหนางานบริการจายยา
2. นางสาวธิติมา สามแกว หัวหนางานบริบาลเภสัชกรม
3. นางสาวชุลีกร เหลาวชิระสุวรรณ หัวหนางานบริหารเภสัชกิจ
4. นางสาวภัทรพร ตั้งสุจริต หัวหนางานเภสัชสารสนเทศ

ที่มา   งานบริหารและธุรการ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วันที่  26  ตุลาคม 2558
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  ประเด็นยุทธศาสตร สวนแผนยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพการใหบริการระดับเปนเลิศ (Go Premium)

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 

1. พฒันาคณุภาพบรกิารและยกระดบัความพงึพอใจของลกูคาใหอยูในระดบัทีเ่ปนเลศิ (Superior Customer 

Satisfaction)

2. สรางผลการดําเนินการระดับเยี่ยมจากการใหบริการในทุกพันธกิจ (Excellence Outcome)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คุณภาพการบริหารองคการระดับเปนเลิศ (Go Professional)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนเลิศ (Workforce Excellence)

2. พัฒนารูปแบบการบริหารองคการที่เปนเลิศ (Administration Excellence) 

3. สรางคุณคาใหกับสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ (Value to Social)

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)

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)

แผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ประเด็นยุทธศาสตร สวนแผนยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน
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  แผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับงานประจําตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : สรางระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ทําใหเกิดคุณภาพ

ชวีติและความสขุในการปฏบิตังิานของบคุลากร (Happy workplace) ควบคูกบัการมธีรรมาภบิาล (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. การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและการสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกง มาทํางานในคณะฯ

10. การสรางความผาสุกในสถานที่ทํางาน

11. การบริหารจัดการงบประมาณและระบบการคลังที่มีประสิทธิภาพ

12. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย

13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

14. มีระบบการสื่อสารภายในคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :   มุงผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทยและแพทยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพได 

มาตรฐานสากล) มคีวามรบัผดิชอบ คณุธรรม จรยิธรรม (Morality) มคีวามสนใจใฝรูและสามารถเรยีนรูไดดวยตนเองตลอด

ชวีติ (life long learning) และมทีกัษะทีจ่าํเปนสาํหรบับคุลากรทางการแพทยในศตวรรษที ่21 (Professional graduate)

กลยุทธ

1. การจัดการการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ดี

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษาเพื่อสรางทีมวิจัยที่เขมแข็ง

3. การฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญที่ดี

  แผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับงานประจําตามพันธกิจ
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 มาตรการ

1. การมีหลักสูตรที่ดี

2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา

3. การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

4. การสรางแหลงเรียนรู (Learning resources) ใหมๆ ใหกับนักศึกษา

5. การพัฒนาอาจารยใหมีความรูและทักษะดานแพทยศาสตรศึกษา

6. การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ

7. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางการวิเคราะห วิจัย ดานภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ

8. เพิ่มศักยภาพของคณาจารยบัณฑิตศึกษา

9. สรางทีมวิจัยที่เขมแข็ง

10. รับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

11. พัฒนาการฝกอบรมฯ ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3  ความเปนเลิศดานการวิจัย

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :    ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Research quality & numbers) เพื่อ

นําไปใชแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภาคลุมนํ้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai 

society and all mankind) รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (Commercial application

กลยุทธ

1. พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัของคณะฯใหมคีวามพรอมทีจ่ะกาวไปสูการเปนคณะแพทยศาสตรชัน้นาํ

ในและในระดับ Asia และระดับโลก

2. สรางและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

3. สรางความเปนเลิศดานการวิจัยโดยการสรางเครือขายเพื่อไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

4. พัฒนาระบบการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

 มาตรการ

1. ปรับปรุงโครงสรางงานบริหารงานวิจัยใหมีความพรอมในการสนับสนุนงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ

2. จัดตั้งระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

3. จดัต้ังหนวยเคร่ืองมอืวจัิยกลางและหองปฏบิตักิารวจิยัทีจ่าํเปนและสามารถแขงขนัในการขอทนุวจิยัภายนอก

4. พฒันากลไกการเขยีนบทความทางวชิาการ การขอทนุวจิยัของนกัวจิยัจากหนวยงานภายนอกทัง้ในและตาง

ประเทศใหมีศักยภาพสูงขึ้น

5. พัฒนาบุคลากรทุกหนวยงานใหมีความเขาใจในการพัฒนางานประจําโดยใชงานวิจัยเปนฐาน

6. การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพดานการวิจัยอยางตอเนื่องและเปนระบบ

7. การสรางแรงจูงใจโดยการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ

8. สงเสริมงานวิจัยมุงเปาแบบสหสาขาวิชาตามเรื่องที่คณะฯ ตองการเปนเลิศ

9. เพิม่ผลงานวจิยั รวมทัง้สงเสรมิการทาํวจิยั ตอยอดจากงานวจิยัพืน้ฐานสูคลนิกิและประยกุตสูนโยบายระดบั

ชาติ หรือสาธารณะ

10. สรางเครือขายความรวมมือการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
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11. การขับเคลื่อนคณะตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติหรือ World Class University ใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)

12. ผลักดันใหผลการจัดอันดับของคณะฯ อยูในอันดับโลกที่สูงขึ้น
13. พัฒนาระบบการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนแกประชาชนในภูมิภาค และประเทศชาติ ตามแนวนโยบาย

มหาวิทยาลัยและของประเทศ
14. พัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนา

อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4  การบริการรักษาพยาบาลที่ดี

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทรและศูนย
หัวใจสิริกิติ์ฯ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (International healthcare standard) มีระบบเครือขายการใหบริการที่
ครอบคลุมและสอดคลองกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic service & network) สามารถรองรับการผลิตบัณฑิต
ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (All medical curriculum integration) การตั้ง
ศูนยกลางการบริการทางการแพทยของภูมิภาค (Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ตองการความ
เชีย่วชาญและเทคโนโลยขีัน้สงู (Super tertiary care) สาํหรบัประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กลุมประเทศอนภุาค
ลุมนํ้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and all mankind)

กลยุทธ
 1. การสรางระบบบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. การพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการบริการทางการแพทยของภูมิภาค (Academic Medical hub)
 3. การเปนศูนยบริการรักษาพยาบาลและการฝกอบรมในระดับนานาชาติ

 มาตรการ
 1. การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองสถานพยาบาล (สรพ.) และ JCI
 2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการใหบริการ
 3. การสรางเครือขายการดูแลผูปวย
 4. การจัดตั้งศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (Centers of excellence)
 5. การสรางระบบบริการเพื่อรองรับชาวตางชาติ
 6. การเปนศูนยฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยจากตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

  วตัถุประสงคเชิงกลยทุธ :  มรีะบบการสรางรายไดเพือ่ใหเปนสนิทรพัยในการพฒันา (Asset utilization system) 
มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ (Intellectual property 
management) ทําใหมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได (Organization sustainability)

กลยุทธ
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
 2. การเปดบริการพิเศษ (บูรณาการ) สําหรับผูปวยที่มีประกันชีวิตเอกชนหรือจายคารักษาพยาบาลไดเอง
 3. การลดคาใชจาย

 มาตรการ
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดกลุมผูปวยนอก
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดกลุมผูปวยใน
 3. การเปดพื้นที่บริการเพื่อรองรับผูปวยประกันชีวิตเอกชนหรือจายคารักษาพยาบาลไดเอง
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 4. พัฒนาคุณภาพการบริการ ที่เทียบไดกับบริการของโรงพยาบาลเอกชน

 5. การบริหารจัดการคลังพัสดุ วัสดุการแพทย ยาและเวชภัณฑที่มีประสิทธิภาพ

 6. การลดคาใชจายในการจัดซื้อพัสดุ วัสดุการแพทย ยาและเวชภัณฑ

ยุทธศาสตรที่  6  การอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:  มีการอนุรักษและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

ของชาติ (Culture & heritage support) ตลอดจนการบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล (Mission integration)

กลยุทธ

 1. การบริหารจัดการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

 2. การบรูณาการศลิปวฒันธรรมและประเพณเีขากบัการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารรกัษาพยาบาล

 มาตรการ

 1. การมีหนวยงานรับผิดชอบจัดกิจกรรม

 2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเขากับกิจกรรมของคณะฯ

ยุทธศาสตรที่ 7  ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุงสูการเปนองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เปน

เลศิ (Quality assurance) ตามแนวทางรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(Thailand quality award-TQA) เพือ่เพิม่ความสามารถ

ในการแขงขนั (Organization competitiveness) เกดิผลลพัธทีด่ ีและมมีาตรฐานในระดบัสากล (International ranking 

& outcome)

กลยุทธ

 1. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ

 2. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑของสถาบันรับรองสถานพยาบาล (สรพ.)

 3. การสรางกระบวนการเรียนรูภายในองคกร

 มาตรการ

 1. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ TQA

 2. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 3.  การสงเสริมการจัดการความรู (KM) ภายในคณะฯ

ยุทธศาสตรที่  8  ดานชุมชนสัมพันธที่ดี

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อสรางความสัมพันธ การยอมรับ และการชวยเหลือเกื้อกูลกับหนวยงานภายนอก 

(Corporate social responsibility & community trust)

กลยุทธ

 1. การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

 2. ความรับผิดชอบตอสังคม

 มาตรการ

 1. การมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก

 2. การสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เปาหมายรอบมหาวิทยาลัย
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v Stroke Fast Track ความฝนสูงสุดของคนอีสาน

 รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหนาเครือขายบริการโรคหลอดเลือดสมอง

เขตบริการสุขภาพที่ 7

Stroke Fast Track คือ ระบบการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด

ในปจจุบัน และไดมีการพัฒนาระบบนี้ในประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2551 

(เพียงรอยละ 0.01 ของผูปวยสมองขาดเลือดเฉียบพลันไดรับยาละลายลิ่มเลือด)

ถึงปจจุบัน (รอยละ 3.8) ทําใหตอนนี้คนไทยสามารถเขาถึงระบบบริการดังกลาวสูงข้ึนอยางมาก จากขอมูลป 2558

พบวาคนไทยทัว่ทัง้ภาคอสีานทีม่อีาการสงสยัวาจะเปนโรคหลอดเลอืดสมอง ไดเขารบัการรกัษาทีแ่ผนกฉกุเฉนิโรงพยาบาล

ตางๆ ประมาณรอยละ 10 (stroke fast track) ประมาณรอยละ 4.5 ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด เฉพาะเขต 7 (รอยเอ็ด 

ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ) ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดรอยละ 6 การเขาถึงระบบ Stroke Fast Track 

ที่สูงขึ้นนั้นเกิดจากการทํางานของผูเกี่ยวของในหลายๆ สวนไดแก  

1)  การจดัทาํเครอืขายบรกิารโรคหลอดเลอืดสมอง โดยกาํหนดนโยบายใหทกุหนวยบรกิารสขุภาพ ตัง้แตหนวย

ยอยที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด คือ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ใหเขารวมการสนับสนุนกิจกรรมการสราง 

awareness ใหประชาชนทกุครวัเรอืน การอบรมความรูเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองให อสม. ทกุคนในเขตสขุภาพ ลาํดบั

ตอมาจาก อสม. คือ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ รพ.สต. หรือสถานีอนามัยเดิม

2)  การจัดทํา service plan ใหทุกโรงพยาบาลชุมชน ทุก รพ.สต. มีแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยที่มีอาการ

สงสัยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนตองสงตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดไดทุกราย เพื่อให

ไดรับการรักษาที่เปนมาตรฐานดานการรักษาเดียวกันทั่วทั้งเขตสุขภาพ คือ ผูปวย acute stroke ทุกรายตองไดรับการ

ตรวจ CT scan brain ทุกราย และตองไดรับการทํากายภาพบําบัดทุกราย เชนเดียวกัน

3)  การสราง awareness ใหประชาชนทุกพื้นที่ทั่วทั้งเขตสุขภาพมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมอง เพือ่การเขาถงึระบบทางดวนโรคหลอดเลอืดสมองใหไดมากทีส่ดุ โดยการสราง awareness นัน้เราตองทาํใหคนสวน

ใหญทราบทั้งทางตรงและทางออม เชน การใหความรูโดยตรง การใหความรูตอครู ตอเภสัชกร ตอนักเรียนเพื่อใหคนที่

เกี่ยวของเหลานี้ นําความรูไปบอกตอกับกลุมเปาหมาย คือ ผูที่มีโรคประจําตัว ผูสูงอายุ 

4) การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโรคหลอดเลือดสมอง ท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือ

ใหทกุภาคสวนในสงัคมเหน็ความสาํคญัของโรคดงักลาว และรวมมอืกนัสราง awareness การเขาถงึ การดแูลตอเน่ือง รวม

ทั้งการปองกัน การสงเสริมสุขภาพ การปรับทัศนคติการใหบริการ และสรางความรูโรคหลอดเลือดสมองตอทีมสุขภาพ 

เพื่อใหเกิดระบบบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหผูปวยไดรับการบริการที่รวดเร็วและถูกตอง

5)  การศึกษาในรายละเอียดของผูปวยแตละพื้นที่ อําเภอตางๆ ในเขต 7 ทั้ง 4 จังหวัดวามีจํานวนผูปวย

แตกตางกันหรือไม อําเภอไหนไดรับยาละลายลิ่มเลือดหรือไมไดรับยาละลายลิ่มเลือด แตกตางกันหรือไม พื้นที่ไหนไมได

รับยาละลายลิ่มเลือดเลย เพราะอะไร

ผลงานเดน
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 6)  พฒันาใหทกุโรงพยาบาลมคีวามพรอมในการดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง และมมีาตรฐานระดบัชาตทิีไ่ด

รับการรับรองจากสถาบนัทีม่คีวามเชีย่วชาญและพฒันางานดานคณุภาพมาอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหการบรกิารนัน้มมีาตรฐาน

ดานการบรกิาร มคีวามปลอดภยัตอผูปวย ทาํใหผูรบับรกิารมคีวามมัน่ใจเมือ่เขารบับรกิาร โดยไมมคีวามแตกตางกนัระหวาง

แตละโรงพยาบาล ในป 2558 โรงพยาบาลขอนแกนและโรงพยาบาลศรีนครินทรไดผานการรับรองจากกรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข

 7) การพฒันาหลกัสตูรพยาบาล เภสชักร และทมีผูดแูลรกัษาผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง เพือ่ใหผูดแูลนัน้มคีวาม

รูความสามารถทีเ่หมาะสม เพือ่ใหการรกัษาพยาบาลผูปวยไดผลด ีรวมทัง้การพฒันาหลกัสตูรสาํหรบันกัเรยีนระดบัประถม

ปลาย เพื่อเปนการสรางอนาคตของชาติใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเมื่อโตเปนผูใหญ นอกจากนี้การสอนเด็กระดับ

ประถม ก็จะทําใหคุณครูและผูปกครอง ซึ่งเปนกลุมเปาหมายไดรับความรูที่เหมาะสมดวย

 8)  การจัดทําคลิปแชรเพื่อชวยชีวิต (share to save a life) รณรงคโรคหลอดเลือดสมอง และการเขาถึงระบบ

บริการ stroke fast track ดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน 1669 การจัดทําแอปพลิเคชั่น stroke KKU เพื่อการสรางความรู

ที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การเขาถึงระบบบริการอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 การทํากิจกรรมตางๆ ขางตน เพื่อเปาหมายสูงสุดของคนอีสานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี หางไกลจากโรคอัมพาต 
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v “KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit” ชดุทดสอบสาํเรจ็รปู เพือ่วนิจิฉยั        

     โรคพยาธิตัวจี๊ดในคนอยาง รวดเร็ว ชุดแรกของโลก 

    ดวยเทคนิค อิมมิวโนโครมาโตกราฟฟ หรือ ICT โดยใชรีคอมไบแนนทโปรตีน

ทีผ่ลติจากหองสมดุยนีของพยาธติวัจีด๊   ทีม่าของการผลติชดุทดสอบนีเ้กดิจาก ปญหา

การขาดแคลนตวัออนพยาธติวัจีด๊ทีใ่ชเตรยีมแผนแอนตเิจนทดสอบ และวธิอีมิมวิโนบลอท 

ที่เคยใชมีขั้นตอนยุงยากใชเวลาทดสอบนานถึง 6 ชั่วโมง แพทยตองนัดผูปวยมาฟงผลใหม 

ทําใหเสียเวลาและคาใชจาย และแผนแอนติเจนไมมีความคงทน เก็บรักษายาก ไมสามารถพัฒนาเปนชุดทดสอบสําเร็จรูป

ได   

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ  ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ  อ.ดร.เพ็ญโฉม จันทรหวาน  และทีมผูวิจัย สังกัดภาควิชา

ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ Dr.Hiroshi Yamasaki จากสถาบัน National Institute 

of Infectious Diseases ประเทศญี่ปุน ประสบความสําเร็จในการสรางหองสมุดยีน (cDNA library) และคนพบโคลน

ของแบคทีเรียที่ผลิต รีคอมไบแนนทโปรตีน (recombinant protein) ที่จําเพาะตอโรคพยาธิตัวจี๊ด (rLiC18 protein) ได

สําเร็จเปนรายแรกของโลก สามารถผลิตไดอยางไมจํากัด และนํามาใชทดแทนแอนติเจนจากตัวพยาธิที่มีชีวิตได 

ผลงานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสาร Parasit Vectors. 2016 Jan 12;9(1):14. doi: 10.1186/s13071-016-

1294-y

 ศ.พญ.ผวิพรรณ มาลวีงษและคณะ รวมกบับรษิทั ADTEC Co., LTD ประเทศญีปุ่น ไดนาํรคีอมไบแนนทโปรตนี

ดังกลาว มาผลิตชุดทดสอบสําเร็จรูปในชื่อ KAN Gnathostomiasis ICT-Kit สําเร็จเปนรายแรกของโลก และใชในการ

ตรวจวินิจฉัยผูปวยโรคพยาธิตัวจี๊ด โดยอานผลดวยตาเปลาภายใน 15 นาที เปดใหบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร และ

ที่หองปฏิบัติการงานบริการ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะผูวิจัยไดยื่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ: แผนแอนติเจนสําหรับตรวจหาแอนติบอดี ผูปวยโรคพยาธิตัวจี๊ด 

(gnathostomiasis) ที่เปนรีคอมไบแนนทโปรตีนจาก ยีนไฮโพะเธทอิแค็ลของพยาธิตัวจี๊ด; เลขที่คําขอ: 1501001673/

วันยื่นคําขอ 17  มีนาคม  2558

ผลงานนีไ้ดรบัรางวลั Special prize กลุมสิง่ประดษิฐเพือ่สงัคมและคณุภาพชวีติ ในงานวนันกัประดษิฐ ประจาํ

ป 2559 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 

ผลงานนี้วิจัยนี้ไดรับทุน Research Result Utilization ปงบประมาณ 2557 จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน

“K” : KKU เปนเจาของรีคอมไบแนนทโปรตีน

“A” : ADTEC Co., LTD เปนบริษัทที่เชี่ยวชาญการผลิตชุดทดสอบ ICT 

“N” : National Institute of Infectious Disease, NIID เปนสถาบันรวมวิจัยในญี่ปุน  เปนสถาบันรวมวิจัยในญี่ปุน 
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v การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับวิธีใหมโดยการตรวจปสสาวะ นวัตกรรมใหมเพื่อการวินิจฉัย 

รักษา ควบคุมและกําจัดโรคโรคพยาธิใบไมตับ

ศ.ดร.ไพบูลย สิทธิถาวร และคณะ ภาควิชาปรสิตวิทยา และศูนยวิจัย

พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนําดี คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปญหา: เนือ่งจากการตดิเชือ้พยาธใิบไมตบัเปนสาเหตปุฐมภมูขิองโรคมะเรง็

ทอนํ้าดีในภาคอีสาน ดังนั้นมาตรการหนึ่งในลดอุบัติการณโรคมะเร็งทอนํ้าดีคือการ

กําจัดพยาธิใบไมตับในคนใหหมดไป แตประชาชนท่ีติดเช้ือพยาธิใบไมตับมีจํานวน

หลายลานคน ทําใหการตรวจวินิจฉัยเพื่อคนหาผูติดเชื้อโดยการตรวจหาไขพยาธิใน

อจุจาระในปจจุบนัประสบปญหาเพราะเปนวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพตํา่ ไมสามารถตรวจ

พบผูติดเชื้อในปจจุบันไดอยางถูกตอง อาจแกไขปญหานี้ไดถาตรวจอุจจาระซํ้าหลายครั้ง  แตการตรวจดังกลาวมีความสิ้น

เปลอืงและตองใชจลุทศันากรชาํนาญการ ซึง่เปนปญหายุงยากในทางปฏบิตัทิัง้ในดานการยอมรบัและความสะดวกรวดเร็ว 

 ผลงานวิจัย: คณะผู วิจัยไดเริ่มพัฒนาปรับปรุงการตรวจทางเลือก คือการตรวจหาแอนเจนในอุจจาระ 

(Watweingkam et al, 2013) และไดแสวงหาการตรวจวินิจฉัยแนวทางใหมไมโดยการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิใน

ปสสาวะจนประสบผลสําเร็จเปนครั้งแรกในป 2558 (Worasith et al, 2015) ซึ่งการตรวจปสสาวะวิธีนี้มีประสิทธิภาพสูง

กวาการตรวจอจุจาระวธิมีาตรฐาน มคีณุสมบตัเิดนคอืสามารถใหผลตรวจเปนบวกในรายทีต่รวจไมพบไขพยาธ ิใหผลตรวจ

เชิงปริมาณที่สัมพันธกับความหนาแนนของพยาธิ และสามารถใชตัวอยางปสสาวะตรวจไดโดยตรงจํานวนมากโดยไม

ตองผานขัน้ตอนอืน่  นอกจากนัน้ยงัสามารถใชการตรวจปสสาวะในการตรวจประเมนิหลงัการใหยารกัษา หาอตัราการตดิ

เชื้อซํ้า และ การติดเชื้อใหมไดดวย 

 การพฒันาตอยอด และการนาํไปใชประโยชน : ในการดาํเนนิงานเพือ่ตอยอดจากงานวจิยัจะพฒันาวธิกีารตรวจ

ใหมีรูปแบบงายขึ้น ใชเวลาสั้นลง ในลักษณะของ Rapid test บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่สามารถปฏิบัติการตรวจและดู

ผลไดเองโดยไมตองเปนผูชํานาญการ เนื่องจากการเก็บตัวอยางปสสาวะทําไดงายและปลอดภัยทําใหมีความเปนไปไดสูง

ที่จะนําผลงานวิจัยนี้ไปใชกับประชาชนทั่วไปในการควบคุม และกําจัดพยาธิใบไมตับ เพื่อใหประชาชนเขาถึงการตรวจ

วินิจฉยัและการรกัษาอยางทัว่ถงึ แกปญหาคอขวดของการตรวจวนิจิฉยัโรคพยาธใิบไมตบั และเปนนวตักรรมใหมสนบัสนนุ

แนวนโยบายการกําจัดพยาธิเพื่อลด

มะเร็งทอนํ้าดีของประเทศตอไป 

 ผลงานตีพิมพ
Woras i th C ,  Kamamia C , 

Yakovleva A, Duenngai 
K ,  W a n g b o o n  C , 
Sithithaworn J, Watwiengkam N, Namwat N, Techasen A, Loilome W, Yongvanit P, Loukas A, 
Sithithaworn P, Bethony JM. Advances in the Diagnosis of Human Opisthorchiasis: Development 
of Opisthorchis viverrini Antigen Detection in Urine PLoS Negl Trop Dis. 2015 Oct 20;9(10):e0004157. 

Watwiengkam N, Sithithaworn J, Duenngai K, Sripa B, Laha T, Johansen MV, Sithithaworn P. Improved 
performance and quantitative detection of copro-antigens by a monoclonal antibody based 
ELISA to diagnose human opisthorchiasis.  Acta Trop. 2013 Dec;128(3):659-65.

วิธีเดิม วิธีใหม
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งบประมาณในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะแพทยศาสตร ไดรับ

จดัสรรงบประมาณเพือ่บรหิารจดัการและดาํเนนิงานเพือ่ใหบรรลุ

ตามเปาหมาย จากแหลงงบประมาณ 2 แหลง จํานวนทั้งส้ิน 

5,603,121,598 บาท  จําแนกเปน งบประมาณเงินรายได จํานวน 

4,015,111,672 บาท (รอยละ 71.85) และงบประมาณแผนดิน 

จํานวน 1,588,009,926 บาท (รอยละ 28.34)  

  ในการจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํแนกตามแหลง

งบประมาณและจําแนกตามรายจาย  ดังรายละเอียดตอไปนี้

v งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 จายจรงิจาํนวน  1,588,009,926 บาท จาํแนกเปน งบบคุลากร 

จํานวน 931,907,574 บาท (รอยละ 58.68) งบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 401,703,569 บาท (รอยละ 25.30) งบลงทุน 

จํานวน 194,724,800 บาท (รอยละ 12.26) และงบดําเนินงาน จํานวน 59,673,983 บาท (รอยละ 3.76) 

v งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2558 จายจริง จํานวน 3,528,282,751 บาท จําแนกเปน             

งบดําเนินงาน จํานวน 2,416,097,491 บาท (รอยละ 68.48) งบลงทุน จํานวน 512,992,783 บาท (รอยละ 14.54)

งบบุคลากร จํานวน 441,639,194 บาท (รอยละ 12.52)  และงบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 157,553,283 บาท (รอยละ 4.47)   

รายละเอียดตามแผนภูมิที่แสดง 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การบริหารจัดการที่ดี
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v งบประมาณในการดําเนินงาน 

 โครงการพัฒนาหนวยงานตาม 

 แผนปฏิบัติราชการ ระหวาง 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553–2558

v ผลการดําเนินงานโครงการ 

 พัฒนาหนวยงานตามแผน

 ปฏิบัติราชการ ระหวาง

 ปงบประมาณ

 พ.ศ. 2553–2558

อัตรากําลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

อัตรากําลังของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกอัตราที่มีคนครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ดังนี้  

  1)  บุคลากรคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามประเภทบุคลากร

ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะแพทยศาสตร 

มีบุคลากรทั้งหมด จํานวน 6,126  อัตรา 

จําแนกตามประเภทบุคลากร ไดดังนี้

• ขาราชการ  จํานวน 1,343 อัตรา

• ลูกจางชั่วคราว จํานวน 1197  อัตรา

• ลูกจางประจํา จํานวน 353 อัตรา

• พ.มหาวิทยาลัย (แผนดิน) จํานวน 1,353 อัตรา

• พ.มหาวิทยาลัย (รายได)  จํานวน 1,221 อัตรา

• พนักงานราชการ จํานวน 130 อัตรา

• ลูกจางโครงการ จํานวน 529 อัตรา



~: 21 :~

2) บุคลากรสายผูสอน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2558  

สายผูสอน ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558
อาจารย 57 72 81 171 174 189
ผูชวยศาสตราจารย 126 124 121 117 121 125
รองศาสตราจารย 159 154 152 139 142 141
ศาสตราจารย  27   28 27 29 29 30

รวม 369 378 381 456 466 485

หมายเหตุ : รวมอาจารยที่เปนตําแหนงแพทยที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สอน

 v งบประมาณสําหรับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะแพทยศาสตร จัดสรร

งบประมาณสําหรับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร 

จํานวนทั้งสิ้น 16,650,000 บาท จําแนกเปน ทุนพัฒนาอาจารย 

สาย ก จํานวน 12,000,000 บาท (รอยละ 72.00) ทุนฯ ชดใชเงิน

ผูผิดสัญญาฯ (รอยละ 10.00) ทุนพัฒนาสายสนับสนุน จํานวน 

1,500,000 บาท (รอยละ 9.00)  และทุนพัฒนาวิชาชีพฯ จํานวน 

1,500,000 บาท (รอยละ 9.00) 

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

v ผลการดําเนินการ ฝายกายภาพและสภาพแวดลอม

 • การปรับปรุงระบบปรับอากาศ

 - การติดตั้งเครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) ชนิด Magnetic oil-free ขนาด 400 TR  เพื่อการประหยัด

พลังงานไฟฟาและลดคาใชจายในการบํารุงรักษา ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย  สนับสนุน โดยกระทรวงพลังงาน 

เปนเงิน 17 ลานบาท

       - การติดตั้งระบบโอโซน ของระบบหลอเย็น

  - การติดตั้ง VSD
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      - การติดตั้งเครื่องผลิตนํ้ารอนจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar collector) เพื่ออุนนํ้าปอนหมอไอนํ้า 

ขนาด 15,000 ลิตร และผลิตนํ้ารอนสําหรับหอผูปวย 6ข ขนาด 4,000 ลิตร (ลดการใชนํ้ามันเตา) พ.ค. 2558 สนับสนุน

โดย กระทรวงพลังงาน เปนเงิน 18 ลานบาท

•  โครงการอนุรักษพลังงานแบบยั่งยืน

• New business model (Biomedical engineering) ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการแลวประเมิน

งานบริหารเครื่องมือแพทยตามมาตรฐาน JCI Standard และดําเนินการเพื่อตอรองราคา    คาบํารุงรักษาเครื่องมือ ทําให

คณะแพทยศาสตร ประหยัดงบประมาณ เปนเงินประมาณ 28 ลานบาท

ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
ISO 50001:2011

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 – 7 กันยายน 2561

ไดรับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2015
ประเภททีมงานดานพลังงานดีเดน
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• การจัดการสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน ISO 14001 ไดดําเนินโครงการอบรมแลว 3 ครั้ง

• แผนตอบโตและปองกันภาวะฉุกเฉินของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับ KPI แผนตอบโตและปองกันภาวะฉุกเฉิน เปาหมาย ทําได คิดเปนรอยละ

1 จํานวนแผนตอบโตและปองกันภาวะฉุกเฉิน 19 18 94.74

2 ซอมแผนแผนละ 1 ครั้งตอป 19 2 10.53

• ตรวจสอบการคัดแยกขยะและทิ้งขยะ ณ แหลงกําเนิด โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมกับหนวยอาคารและ

สถานที่รวมตรวจสอบการคัดแยกขยะและทิ้งขยะ ณ แหลงกําเนิดของหอ

ผูปวยและหองตรวจ OPD จํานวน 57 หนวยงาน รวมท้ังภาควิชาคลินิก

ภาควิชาปรีคลินิก และหองปฏิบัติการ จํานวน 36 หนวยงาน เปนประจําทุก

เดือน  ซึ่งพบวามีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 90

• การปองกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในคณะแพทยศาสตร ป 2558 

- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปองกัน ระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาลและสํานักงาน จํานวน 3 ครั้ง  ผูเขารวม 

535 คน (บุคลากร 355 คน นักศึกษาแพทย 180 คน)

- การฝกซอมอํานวยการดับเพลิง อพยพและระงับอัคคีภัยในอาคารหอผูปวย ก ข มีผูเขารวม 127 คน

- การฝกซอมอํานวยการดับเพลิง อพยพและระงับอัคคีภัยในหองผาตัด  มีผูเขารวม 120 คน

- การฝกอบรมปองกันอัคคีภัยฯ และอพยพ ในอาคารสํานักงานภาควิชา โสต ศอ นาสิก มีผูเขารวม 30 คน



~: 24 :~

• การกําจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ

 สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดสงของสารเคมีเสื่อมสภาพเพื่อกําจัด ประจําป 2558 โดยได

ประสานงานกับ บ.สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ เปนผูดําเนินการจัดหารวบรวม และขนสงกากอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับ

อนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมใหเปนผูกาํจดัของเสยีอนัตราย โดยมนีํา้หนกัรวมสทุธ ิเทากบั 2 ตนั คดิเปนคาใชจาย 

เทากับ 100,000 บาท

• ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเสียของคณะแพทยศาสตรโดยหนวยงานภายนอก 

 คุณภาพนํ้าทิ้งผานเกณฑคุณภาพนํ้าทิ้งผานเกณฑมาตรฐานทั้ง 12 พารามิเตอร

• การปรับปรุงทอสงนํ้าประปาหลัก 

                 ทางเดินกลางชั้น 3 อาคารหอผูปวย จ 

               ทอสงนํ้าดานขางโรงกรอง   อาคารซักฟอก  โภชนาการ (กําลังดําเนินการ)

• การปรับปรุงอาคารสถานที่ 

 หองนํ้าหอผูปวย 3จ หองนํ้าอาคารเรียนรวม ชั้น 3 

 หองนํ้าหอผูปวยพิเศษ สว.11, สว. 12 เคานเตอรคิดเงินผูปวย อาคาร สว. 

               หนวยประสานสิทธิ หองซอมดนตรี สโมสรนักศึกษา

 v สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ดานสนับสนุนและสงเสริมการบริการสุขภาพ: Health Care Services ไดแก

  • โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงหนวยงาน เนื่องจากคณะแพทยศาสตร ประกอบดวย

หนวยงานตางๆ ทํางานเพื่อใหบริการทั้งทางดานการศึกษา และบริการตรวจรักษาผูปวย เปนงานท่ีตองบริการคน
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จาํนวนมาก ซึง่ผูปฏบิตังิานตองสมัผสัปจจยัอนัตรายตางๆ ทัง้ทางกายภาพ สารเคม ีฝุนละออง ซึง่ทาํใหเกดิอาการผดิปกติ

ตางๆ จากการทํางาน ซึ่งถาหากไดรับทราบสถานะทางสุขภาพ ก็จะสามารถดําเนินการแกไขไดกอนที่จะมีอาการรุนแรง

ทางสํานักงาน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพสายตา สมรรถภาพปอด และตรวจวัดไขมันใน

รางกาย โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัดหลักและเปาหมาย เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

บุคลากรของหนวยงานที่มีความเสี่ยงจากการทํางาน ไดรับ

การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง จากการทํางาน ไดแก 

สมรรถภาพปอด สมรรถภาพสายตา และสมรรถภาพ

การไดยิน

รอยละ 80 (จาก 

35 หนวยงาน)

20 หนวยงาน บุคลากรทั้งหมด   

701 คน มาตรวจ 356 คน 

คิดเปน 50.8%

  • โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรใหมกอนเขาทํางาน โดยไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม

คณะแพทยศาสตร เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรใหมคณะแพทยศาสตร ไดทราบและตระหนักในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง เปนผูนําทางดานการสรางเสริมสุขภาพ และเพื่อมีขอมูลสุขภาพของบุคลากรใหม รวมทั้งเปนการตรวจพบโรคใน

ระยะเริ่มตน (การตรวจคัดกรองกอนเขาทํางาน) ซึ่งจะทําใหสามารถดูแลรักษาไดทันทวงที ผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

ดัชนีชี้วัดหลักและเปาหมาย เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

บุคลากรตรวจสุขภาพกอนเขางาน รอยละ 100 บุคลากรใหม 647 คนมาตรวจ 501 คน คิดเปน 77.4%

จํานวนบุคลากรที่มาตรวจภายใน 1 เดือน รอยละ 100  บุคลากรใหม 647 คนมาตรวจ 466  คน คิดเปน 93%

 ดานสนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • โครงการพัฒนาอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ระดับหัวหนางาน ภายในคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดอบรมเมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ หองพิสิฐเนตรเฉลียว ชั่วโมงการอบรม 

12 ชัว่โมง โดย  มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเจาหนาทีป่ฏบิตักิาร ระดบัหวัหนางาน ของคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

มคีวามรูความเขาใจในการปองกนัอนัตรายและความเสีย่งทีแ่อบแฝงอยูในขัน้ตอนการปฏบิตังิานของหนวยงานตนเอง เพือ่

ใหเจาหนาที่ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนปฏิบัติงานและมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและ

ไมเกิดอบุตัเิหตุจากการทาํงาน และเพือ่ใหสอดคลองกบักฎหมาย (กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549) วิทยากรโดย เจาหนาท่ีจากสมาคม

สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยแหงประเทศไทย มีผูเขารวมท้ังหมดจํานวน 60 คน ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงาน และ

หอผูปวย ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ 
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   - ควรมีการจัดการอบรมตอยอดจากการจัดอบรมในครั้งนี้  

   - ไดความรูมากเปนประโยชนแกตนเองและเพื่อนรวมงาน ควรใหมีการจัดประชุมทุกป 

   - อยากใหจัดอีกบอยๆคะ ไดความรูมากๆ 

  •  ดานการบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร

  • โครงการตรวจวดัส่ิงแวดลอมในการทาํงานดวยเครือ่งมอืทางสขุศาสตรอตุสาหกรรม เนือ่งจากบคุลากร

ในหลายหนวยงาน ของคณะแพทยศาสตร ปฏิบัติงานสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทางดานกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ

จติวิทยาสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่สิง่คกุคามทางสขุภาพดานสารเคมอีนัตราย ซึง่สิง่คกุคามตางๆ เหลานีอ้าจกอใหเกดิความ

เสี่ยงตอสุขภาพของบุคลากรในดานการเจ็บปวย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมทั้งการสูญเสียทางออมในดาน

อื่นๆ ไดดวย ดังนั้น หากมีการเฝาคุมทางดานสิ่งแวดลอมในการทํางานโดยการตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการ ทํางานรวมกับ

มาตรการอื่นๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะสามารถกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกบุคลากรและนักศึกษา 

และยังสามารถลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย และอุบัติเหตุจากการทํางานลงได ซ่ึงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ

พ.ศ.2558 ดังนี้

ดัชนีชี้วัดหลักและเปาหมาย เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.2558

มีการประเมินความเสี่ยง หนวยงานภายในคณะ

แพทยศาสตร  

รอยละ 80 

(จาก 36 หนวยงาน)

8 หนวยงาน (คิดเปนรอยละ 40)

มีการตรวจวัดความเขมแสงสวางในการทํางาน  45 หนวยงาน 18 หนวยงาน ( รอยละ 40)

มีการตรวจวัดระบบระบายอากาศ 12 หนวยงาน 43 หนวยงาน (มากกวารอยละ 100)

มีการตรวจวัดเสียง 5 หนวยงาน 2 หนวยงาน (รอยละ40)

มีการตรวจวัดความรอน 4 หนวยงาน 3 หนวยงาน (รอยละ 75)

มีการตรวจวัดฝุนในบรรยากาศการทํางาน 7 หนวยงาน 3 หนวยงาน (รอยละ 42.85)

มีการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 3 หนวยงาน 9 หนวยงาน (มากกวารอยละ 100)

  • การรับแจงและรายงานขอมูล/ปญหาความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน สายดวนของสํานักงาน

อาชีว  อนามัยและความปลอดภัย คือ 63587 และ 63362 เพื่อการใหบริการใหคําปรึกษาดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนศูนยรับเรื่องรองเรียนตางๆ ท้ังทางโทรศัพท วาจา หรือหนังสือลาย

ลกัษณอกัษรโดยทางสาํนกังานอาชวีอนามยัฯ จะเปนผูดาํเนนิเองในสวนของการประเมนิความเสีย่งของสภาพแวดลอมใน

การทํางานเบื้องตนและประสานงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร เพื่อใหมีการแกไข

โดยทันที ซึ่งผลการ ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้  

ดัชนีชี้วัดหลักและเปาหมาย เปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ต.ค.

57-ก.ย.58)
การรับแจงและรายงานขอมูล/ปญหาความเสี่ยง

ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน

     - Near miss (เหตุการณทั่วไป)

ไมเกิน 12 เรื่อง

ตอป

23 เรื่อง

     - Accident (เกิดอุบัติเหตุ) 4 ครั้ง
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มีแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีทั้งหมด 19 แผน ไดแก

 ดานบคุคล ไดแก แผนตอบโตฉกุเฉนิโรคระบาด แผนตอบโตภาวะฉกุเฉนิผูปวยเกดิเหตฉุกุเฉนิ (CPR) แผนตอบโต

ภาวะฉุกเฉินอุบัติเหตุหมู แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินฆาตัวตาย แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินกอจลาจลและเหตุราย แผนตอบโต

ภาวะฉุกเฉินขโมยเด็ก 

 ดานสาธารณูปโภค ไดแก แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินไฟฟาดับ แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินนํ้าไมไหล แผนตอบโต

ภาวะฉกุเฉนิสารสนเทศขดัของ แผนตอบโตภาวะฉกุเฉนิลฟิตคาง/ตก แผนตอบโตภาวะฉกุเฉนิหมอไอนํา้ระเบดิ แผนตอบโต

ภาวะฉกุเฉนิเครือ่งอดัอากาศขดัของ แผนตอบโตภาวะฉกุเฉนิระบบสงแกส็ออกซเิจนเหลวขัดของ แผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน

สิ่งกอสรางพังทลาย 

 ดานสาธารณภยั ไดแก แผนตอบโตภาวะฉกุเฉนิอคัคภียั แผนตอบโตภาวะฉกุเฉนิอทุกภยั แผนตอบโตภาวะฉกุเฉนิ

สารเคมี และสารชีวภาพอันตรายหกรั่วไหล แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินแก็สระเบิด และแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินกัมมันตรังสี

รั่วไหล  สามารถจัดทําไดทั้งหมด 11 แผนจาก 19 แผน คิดเปนรอยละ 58 และจัดซอมไดทั้งหมด 1 แผน

v ผลการดําเนินการ ฝายทรัพยากรบุคคล

  คณะแพทยศาสตรไดแบงแผนยทุธศาสตรการบรหิารออกเปน 2 สวน คอื แผนยทุธศาสตรเพือ่การบรรลวุสิยั

ทัศนและแผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับงานประจําตามพันธกิจ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดรับกับแผน

ยทุธศาสตรการบรหิารคณะแพทยศาสตร ฝายทรพัยากรบุคคลจงึไดดาํเนนิการตามประเดน็ยทุธศาสตรท่ีคณะแพทยศาสตร

ตั้งไว ดังนี้

• โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอนผลงานและสมรรถนะบุคลากร

 ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาท่ีรับผิดชอบในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผูประเมนิและผูรบัการประเมนิจะตองจดัทาํขอตกลงการปฏบิตังิาน โดย

ฝายทรัพยากรบุคคลจะจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรกอนเริม่การประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานของบคุลากร เพือ่ทาํความเขาใจในหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรและกําหนดระยะเวลาใหผูบังคับบัญชาใน

แตละหนวยงานการดาํเนนิการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร ผู

เขารวมโครงการเปนระดับผูบังคับบัญชาไดแก หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน  ผูตรวจการ หัวหนาหนวย หัวหนาหอผูปวย 

และหัวหนาธุรการภาควิชา ซึ่งในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการ 2 ครั้ง คือในรอบการประเมินที่ 1/2558  จัดขึ้นใน

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 และ รอบที ่2/2558 วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ  หองบรรยาย 1 อาคารเตรยีมวทิยาศาสตร 

คณะแพทยศาสตร หลังจากประชุมชี้แจงแลวผูบังคับบัญชาจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
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โปรแกรมประเมิน โดยฝายทรัพยากรบคุคล  จะทาํหนาที่ตรวจสอบสรปุรายงานผลการประเมนิตอคณะอนกุรรมการกลั่น

กรองผลการประเมนิในแตละสงักดัของบคุลากร พจิารณาในเบือ้งตนและเสนอตอคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิ 

เพื่อพิจารณาเสนอแนะใหความเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปดวย

ความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม หลังจากการพิจาณาเสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินจะ

รายงานผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใชประโยชน

ในการบริหารงานบุคคลในดานอื่นๆ เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตอสัญญาจาง การใหออกจากราชการ  การพิจารณา

จายเงินโบนัสประจําป  เปนตน   

• โครงการ : สงเสริมใหบุคลากรมีรายไดเสริมภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

ฝายทรัพยากรบุคคลรวมกับเครือขายจิตอาสาและเศรษฐกิจพอ

เพยีง  คณะแพทยศาสตร จดักจิกรรมสงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุลากรมรีาย

ไดเสริมและปฏิบัติตัวภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้

1) กิจกรรมอบรม  การปลูกมะนาวทอ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การปลูกมะนาวทอเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ในวันอังคารท่ี 21 

กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ  บาน คุณปทมา  เกวียนทอง 

บุคลากรสังกัดงานบริการพยาบาล บานหนองทุม อําเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแกน เพื่อเปนการสรางวิธีคิด วิธีรู  และวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาตนเอง

ของทุกคน  เพิ่มอาชีพใหมีรายไดเสริมใหกับครอบครัว อีกทั้งยังเปนการวาง

รากฐานใหบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการใหมีอาชีพหลังจากเกษียณอายุ

ราชการ กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคลอง “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระ

ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อนําไปปรับใชในการดํารงชีวิต

และพัฒนาสังคมใหนาอยูยิ่งขึ้นไป 2) กิจกรรมอบรม หมอดิน “ดินปลูกผัก 

ปลกูตนไม ทาํไดดวยตวัเอง” จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารในวนัพธุที ่19 สงิหาคม 

2558 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ บาน คุณดาวเรือง  วัดเมืองเกา  ปราชญ

ชาวบานของทีด่นิจงัหวดักบัเกษตรจงัหวดั บานสะอาด  อาํเภอเมอืง  จงัหวดั

ขอนแกน  เพื่อเปนการสรางวิธีคิด  วิธีรู  และวิธีปฏิบัติตนโดยนําองคความ

รูที่ไดมาใชในการเกษตรภาคครัวเรือนในการผลิตอาหารปลอดสารลดคา

ใชจายในครวัเรอืน เพิม่อาชพีให

มีรายไดเสริมใหกับครอบครัว 

อกีทัง้ยงัเปนการวางรากฐานให

บุ คลากรที่ จ ะ เกษี ยณอายุ

ราชการให มีอาชีพหลังจาก

เกษียณอายุราชการ   
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• โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมประจําป 2558

ฝายทรัพยากรบุคคลจัดปฐมนิเทศใหแก แพทยใชทุน แพทยประจําบาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จํานวน

83 คน ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม มีการจัดอบรมใหความรู ทักษะ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

คณะแพทยศาสตร และอบรมทักษะดานวิชาชีพ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อใหแพทยประจํา

บานสามารถใชสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดเพื่อใหบุคลากรมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานทันที และจัดปฐมนิเทศใหแก

บุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หองประชุม สว.2 ชั้น 3 จํานวน 260 คน บรรยายใหความรูและชี้แจง

แนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานบุคลากรของคณะฯ รับทราบระบบสวัสดิการของตนเองและตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอนุรักษพลังงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม ประจําป 2558

• โครงการอบรม เสนทางสูนักบริหารมืออาชีพ (ผูบริหารรุนใหม)

ฝายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมเสนทางสูนักบริหารมืออาชีพ (ผูบริหารรุนใหม) ขึ้นในวันที่ 11 12 15 16 และ 17 

มิถุนายน 2558 มีบุคลากรเขารวมอบรม ไดแก รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยและบุคลากรที่เตรียมใหเปนผูบริหาร        

ในอนาคตจาํนวน 46 คน ซึง่การจัดอบรมครัง้นีเ้ปนการจดัแบบบรรยายและฝกปฏบิตั ิในหวัขอวฒันธรรมองคกรการบริหาร

เชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินในภาครัฐ การทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสาร การสอนงาน 

การตดิตามงาน และสะทอนผลการปฏบิติังาน คณุภาพการทํางาน และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การการบรหิาร ประโยชน         

ที่จะไดรับเปนการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรที่จะเปนผูบริหารรุนใหมในอนาคตมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่

ของผูบริหาร เพื่อพัฒนาใหมีความสามารถและทักษะในการเปนผูบริหารตอไป

• โครงการจัดอบรมเทคนิคการใหบริการที่ดี Service mind 

ฝายทรัพยากรบุคคล ดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะในสวนของประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุ

วสิยัทศัน ดานคุณภาพการบรหิารองคกรระดับเปนเลศิ (Go Professional) ซึง่มวีตัถุประสงคเชิงกลยทุธเพือ่พฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรใหเปนเลิศ (Workforce Excellence) ไดรบความรวมจากคณะทํางานพัฒนา Service mind จัดอบรม 

“เทคนิคการใหบริการที่ดี” (Service mind) เปนโครงการที่จัดขึ้นตอเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร ในป 2558 ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
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โครงการ กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

1)  สัมมนา  จัดทําแผนการพัฒนาการ
บริการที่ดี

สัมมนาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
โครงการ

ไดแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการ
บริการที่ดี

2)  อบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ สูบริการที่
เปนเลิศดวยพลังทีมสรางสุข (Service 
Excellence) 

 ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท 

จัดอบรมใหความรูดานการ
พัฒนาการบริการที่ดี

บุคลากรระดับหัวหนางานไดรับเครื่องมือ
ในการพัฒนาการบริการที่ดีเพื่อนําไปสอน
ตอใหผูใตบังคับบัญชา

3) จัดอบรม พัฒนาการบริการที่ดี  
(Service mind) ครั้งที่ 1-7

จัดอบรม โดยมี
คุณกาญจนศรี สิงหภู  เปนวิทยากร

บุคลากรไดรับการพัฒนาการบริการที่ดี

4) จัดงาน Service mind Culture day 
2015

จัดกิจกรรมเวทีสงเสริมการปฏิบัติ
งานในดานการบริการ 

ไดบรรยากาศการทํางานที่เปยมดวยการ
บริการที่ดี

5) สัมภาษณหนวยงานนํารอง 8 
 หนวยงาน

แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ
ผูมาใชบริการ 8 หนวยงานนํารอง

รายงานผลการดําเนินการโครงการ 
บริการดวยใจ Service minds ประจํา
ป 2558

• โครงการจัดอบรม “กิจกรรม Team Building” 

ฝายทรัพยากรบุคคลสงเสริมคา

นิยมองคกร ACT–SMART ในดานการ

ทํางานเปนทีม (Teamwork) เพื่อให

บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการ

ทํางานเปนทีมและทําใหบุคลากรรูสึกวา

ตนเองมีคุณคาตอองคกร โดยมีการจัด

กิจกรรมที่เสริมสรางบรรยากาศในการ

ทาํงานเปนทมีและองคกรแหงความสขุผาน

กิจกรรม Team Building รายละเอียด

ดังนี้
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โครงการ กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

1. จัดสัมมนา  “ติดตามการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการทีม” 

ติดตามการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการทีม ผูเขาอบรมจํานวน 151 คน

ผูเขาอบรมทุกทานไดรับความรู และ
เครื่องมือ นําไปปรับใชในการทํางาน 
และสามารถสรางทีมได

2. การแจงยืนยันการลงทะเบียนทีม  MD 
SUPER TEAM

ติดตามทีมที่ไดลงทะเบียนทีมไว เพื่อ
ทราบวาขณะนี้ยังอยูในสถานะใด

ไดผูสมัครทีมมาจํานวน 25 ทีมงาน

3. แจงการรับการสนับสนุนคาใชจายการ
ดําเนินโครงการการทํางานเปนทีม (MD 
SUPER TEAM )

การรับการสนับสนุนคาใชจายการ
ดําเนินโครงการการทํางานเปนทีม 

ทีมทุกทีมไดรับคาสนับสนุนทีมทีมละ 
2,000 บาท

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “Team 
Coaching”วิทยากรโดย 

 อาจารยชาญวิทย  สิงหเสนี

จัดอบรมใหความรูใหกับคณะ
กรรมการ เพื่อนําความรูไปเปนแนวคิด
ในการปฏิบัติงานตอไป 
ผูเขาอบรมจํานวน 150 คน

คณะกรรมการพัฒนาการทํางานเปน
ทีม และผูบริหารไดรับเครื่องมือใน
การพัฒนาการทํางานเปนทีม

5. MD Super Team Rally Day 2015 อบรมใหความรูและสรางบรรยากาศ
ในการทํางานเปนทีม

ทีมและสมาชิกทีมไดเครื่องมือในการ
ทํางานเปนทีม

มาตรการที่ 3 การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกง มาทํางานใน

คณะฯ

การพัฒนาบุคลากร เนนการเพิ่มอัตราสวนของตําแหนงระดับสูงขึ้นทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน ซึ่งเปน

แนวทางการพัฒนาความกาวหนา เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ มีขวัญ และกําลังใจที่ดี ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ

สามารถ  ซึ่งผลที่ไดจะสอดคลองกับนโยบายของคณะแพทยศาสตรที่ตั้งไว รายละเอียด ดังนี้

•  โครงการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความกาวหนาทางวิชาชีพระดับสูงขึ้น

ฝายทรพัยากรบคุคลไดจดัโครงการสงเสรมิใหบคุลากรสายสนบัสนนุมกีารยืน่ขอกาํหนดตาํแหนงงานระดบัสูงขึน้ 

(ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) โดยจัดอบรมเกี่ยวกับ หลักการและขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น

การเขียนประวัติ และการประเมินคางาน ซึ่งไดรับเกรียติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก คุณพนอ เตชะอธิก

ผูตรวจการแผนกการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณอุบล จวงพานิช  รองหัวหนางานบริการพยาบาลฝายพัฒนา

บริการสูความเปนเลิศ คุณกาญจนศรี สิงหภู หัวหนางานเวชกรรมสังคม  และคุณปริศนา ใจบุญ หัวหนาหนวยการ
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เจาหนาที่  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2558 มีผูเขารับการอบรมเปนบุคลากรสายสนับสนุน ตําแหนง พยาบาล 

จํานวน 275 คน ครั้งที่ 2 จัดขึ้น  ในวันที่  16 กุมภาพันธ 2558 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่  23 กุมภาพันธ 2558 มีบุคลากร

สายสนับสนุนเขารวมอบรม จํานวน 110 คน เปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางเทคนิค และวิธีการ

ขอตําแหนงที่สูงขึ้น  

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับแตงตั้งใหมีตําแหนงทางวิชาชีพระดับสูงขึ้นป 2556 - 2558

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอตําแหนงทางวิชาการ สายผูสอน (ผศ. รศ. ศ.)

ฝายทรพัยากรบคุคล ไดมกีารสงเสรมิและกระตุนบุคลากรสายวชิาการในการจดัโครงการสนบัสนนุการพมิพตาํรา

เพือ่ขอกาํหนดตาํแหนงทางวชิาการใหแกผูดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย จาํนวน 10 คน ดาํเนนิ

งานโดยคณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทนุสนบัสนนุการจดัพมิพตาํรา พจิารณาคดัเลอืกใหแกผูทีม่คีวามประสงคยืน่ขอทนุ

เพื่อผลิตตํารา /หนังสือใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับสูงขึ้น ซึ่งคณะแพทยศาสตรคาดวาผลที่ไดรับจาก

การผลิตตํารา /หนังสือจะเปนการสงเสริมใหผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ใชเปนผลงานประกอบการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการในระดับ ในระดับสูงขึ้นและทําใหรอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย)  ของคณะแพทยศาสตร บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
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แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายผูสอนที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงและผูไดรับแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการระดับสูงขึ้น

ป 2556-2558

ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศรีนครินทรมีสวนเกี่ยวของกับฝายทรัพยากรบุคคลในสวนของการกําหนด

User เขาระบบ Health Object ใหแกบุคลากรผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน (ระหวางวันที่1 เมษายน - 30 กันยายน 

2558)

เพื่อเขาใชงานระบบโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นใหมในป 2558 ที่ผานมา และรวมกับบริษัทคอนเวอรเจนท ประสาน

การอบรมโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาลใหแกบุคลากรในแผนกการพยาบาลผูปวยนอก ผูปวยใน รวมทั้งแพทยประจํา

บานเพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถใชงานระบบโรงพยาบาลใหมได 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การผลิตบัณฑิตที่ดี

v  การผลิตบัณฑิต

ดานการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งสาขาแพทย และหลักสูตรอื่นๆ 

ตามประเภทของหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

     1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร 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  3  สาขาวิชา  

 1)  เวชศาสตรชุมชน                           

 2)  ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล

 3)  เวชศาสตรเขตรอน

 2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  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
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4)  สรีรวิทยาทางการแพทย 9)  วิทยาศาสตรคลินิก
5)  จุลชีววิทยาทางการแพทย 10)  การพัฒนาสุขภาพชุมชน

  นานาชาติ  จํานวน 2 สาขาวิชา            
1) ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล
2) เวชศาสตรเขตรอน

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)  เวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร)      
11)  รังสีวิทยาทั่วไป 23)  กุมารศัลยศาสตร
12)  รังสีวิทยาวินิจฉัย 24)  ประสาทศัลยศาสตร

25)  อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา

ระดับแพทยใชทุน  จํานวน 23  สาขา  

1)  ศัลยศาสตร 13)  ประสาทวิทยา

2)  ศัลยศาสตรทรวงอก 14)  โสต ศอ นาสิกวิทยา
3)  ประสาทศัลยศาสตร 15)  รังสีวิทยาวินิจฉัย
4)  กุมารเวชศาสตร 16)  รังสีวิทยาทั่วไป
5)  ออรโธปดิกส 17)  เวชศาสตรนิวเคลียร
6)  สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 18)  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
7)  กุมารเวชศาสตร 19)  จิตเวชศาสตร
8)  จักษุวิทยา 20)  เวชศาสตรฟนฟู
9)  วิสัญญีวิทยา 21)  เวชศาสตรครอบครัว
10)  อายุรศาสตร 22)  เวชศาสตรฉุกเฉิน
11)  อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา 23) พยาธิวิทยา
12)  อายุรศาสตรโรคเลือด
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ระดับหลังปริญญาเอก 

หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด (หลักสูตร 2 ป)  จํานวน 23 สาขา ไดแก

1)  มะเร็งนรีเวชวิทยา 12)  อายุรศาสตรโรคไต
2)  เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 13)  อายุรศาสตรโรคหัวใจ
3)  เวชศาสตรการเจริญพันธุ 14)  อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซั่ม
4) กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 15)  อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
5)  กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ 16)  อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจและ

        เวชบําบัดวิกฤต
6)  กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 17)  ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา
7)  กุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม     18)  ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา
8)  อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซั่มเมตบอลิสม 19)  ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
9)  กุมารเวชศาสตรโรคไต 20)  รังสีรวมรักษาของลําตัว
9)  อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ 21)  วิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัดหัวใจ  หลอดเลือด

      และทรวงอก
10)  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 22)  ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
11)  อายุรศาสตรโรคทางเดินอาหารและตับ 23)  *ศัลยศาสตรตกแตง   

หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด (หลักสูตร 1 ป)  จํานวน 12 สาขา ไดแก

1)  Spine 7)  โรคจมูกและภูมิแพ
2)  กีฬาเวชศาสตร 8)  โรคโสตประสาท
3)  โรคขอสะโพกและขอเขา 9)  โรคศัลยศาสตรโรคตับ ตัดออนทางเดินนํ้าดี
4)  โรคจอตาและวุนตา 10) ศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร
5)  โรคตอหิน 11) ภาพวินิจฉัยในเด็ก
6)  โรคกระจกตา 12) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาชั้นสูง

ระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  แบงเปน  3 ระดับ คือ

 1.  ชั้นเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย  (ชั้นปที่ 1)      

 2.  ชั้นปรีคลินิก  (ชั้นปที่ 2, 3)

 3.  ชั้นคลินิก  (ชั้นปที่ 4, 5, 6)

1. ชั้นเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย ชั้นปที่ 1

   เรยีนรายวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร  

และกลุมวิชาภาษา  เพื่อเปนการปรับพื้นฐานการเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสูการเรียนในชั้นปรีคลินิกตอไป

  2. ชั้นปรีคลินิก  (ชั้นปที่ 2 และปที่ 3)

   ศึกษาเกี่ยวกับรางกายมนุษยทั้งกายภาพ  พัฒนาการ  และกลไกการทํางานของรางกาย  การเกิดโรค  

เชื้อโรคชนิดตางๆ 
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3. ชั้นคลินิก  (ชั้นปที่ 4, 5 และปที่ 6)

   การเรียนการสอน  ทําในโรงพยาบาลเปนสวนใหญ  โดยในป 4 และ 5 จะหมุนเวียนตามแผนกตาง ๆ 

ของโรงพยาบาลแผนกละ 1-12 สัปดาห และในชั้นปที่ 6 เปนการฝกภาคเวชปฏิบัติหรือ Extern ซึ่งเปนการฝกดูแลรักษา

คนไขภายใตการกํากับของอาจารยแพทย 

v จํานวนนักศึกษา

• จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษา

           ปการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตร มีนักศึกษาทั้งหมดใน

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมจํานวน   

1,866  คน  จําแนกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,657 คน 

(รอยละ 88.80) [จําแนกเปน นักศึกษาแพทยศาสตร จํานวน 1,568 คน 

(รอยละ 94.63) และนกัศกึษาเทคโนโลยบัีณฑติสาขาเทคโนโลยกีารศกึษา

ทางการแพทย จํานวน 89 คน (รอยละ 5.37)] นักศึกษาระดับปริญญา

โท จาํนวน 54 คน (รอยละ 2.89) นกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ

ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก จํานวน 134 คน (รอยละ 7.18) 

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 21 คน (รอยละ 1.13)

 

 • จํานวนนักศึกษาที่จบ ปการศึกษา 2557  จําแนกตามระดับการศึกษา

      ปการศกึษา 2557 คณะแพทยศาสตร มนีกัศกึษาทีจ่บทัง้หมด

ในระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมจํานวน  

453  คน จําแนกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 272 คน (รอย

ละ 60.04) [จําแนกเปน นักศึกษาแพทยศาสตร จํานวน 248 คน (รอย

ละ 91.18) และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ทางการแพทย จํานวน 24 คน (รอยละ 8.82)] นักศึกษาระดับปริญญา

โท จํานวน 40 คน (รอยละ 8.83) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชัน้สงูทางวทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ จาํนวน 109 คน (รอยละ 24.06) 

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 32 คน (รอยละ 7.06) 

โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับเกียรตินิยม ดังรายชื่อตอไปนี้ 

รายชื่อนักศึกษาแพทยที่ไดรับเกียรตินิยม

•  เกียรตินิยมอันดับ 1  สาขาแพทยศาตรบัณฑิต  จํานวน 38 คน

 นางสาวกนกวรรณ  บุญประเชิญ  นางสาวทรงพร  ตระกูลขจรศักดิ์  นางสาววิชชุวรรณ  ออนสรอย
 นางสาวกัญญารัตน  มงคลกุล  นางสาวทิพวัลย  ออนจันทร  นางสาวศศิวรรณ  ภูระคร
 นางสาวใจแกว  อิฐรัตน  นางสาวธนาวรรณ  ติรวีรขจร  นางสาวศิโรรัตน  วราอัศวปติ
 นางสาวชวิพร  มุกตพันธุ  นายปญญวัชร  ทวีกาญจน  นางสาวศุภานัน  พิศาลวุฒิ
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 นางสาวชุติมณฑน  จุลกระเศียร  นางสาวพรชนิตว  พรรณภัทราพงษ  นางสาวภัทรมนต  ไทยสยาม
 นางสาวฐิติพร  วรรณศรี  นางสาวภัทริยา  บรรณาลัย  นางสาวรติกร ไชยศิวามงคล
 นางสาวณัฐชยา ไทยานนท  นายภานุวัฒน ศรีชัยสวัสดิ์  นายสุเมธ แซหลี
 นายเตชเสน แดงพลอย  นางสาววันปยะ ศรีพัฑฒางกุระ  นายอิทธิพัทธ อรุณสุรัตน
 นายพิทวัส โอวรากร  นางสาวจันทรมณฑ ธนไพศาล  นางสาวณัฐปภัสร บัวบาน
 นางสาวมะลิวัลย เต็งสุจริตกุล  นางสาวณิศรา ประสารศิวมัย  นายวีรยุทธ ชัยนํ้าออม
 นายวัชรพล เกียรติสยมภู  นางสาวฐิติภัทร แกวจันทึก  นางสาวกมลชนก บุญตอ
 นายชยานนท คนซื่อ  นางสาวนรินทร ธนภัทรไกรพร นายพิเชฐ ขจรวัชรา
 นางสาวโชษิตา จูงวงศ  นายอมรเทพ มั่งมี

•  เกียรตินิยมอันดับ 2  สาขาแพทยศาตรบัณฑิต  จํานวน 81 คน

 นายกฤชสิริ จีระศิริ  นายธณาวุฒิ โยธะการี  นางสาววิสสุตา คําเกียรติ
 นายกฤตนัน วรวิทยกิจ  นายธนชัย อมรเพชรสถาพร  นายศราวิน ทองรอง

 นางสาวกาญจนพรรษา กาญจนบุระ  นางสาวธัญญารัตน สิงหแดง  นายสรณ บุญลักษณ
 นายกานตเดชพงศ ศรีธัญรัตน  นางสาวนฤมล วัฒนาศิริพร  นางสาวสุขิตา จําปาวงษ
 นายกิตตินารถ เนติฤทธิ์  นายเนติภูมิ เกตุสิงห  นางสาวสุพิชญา เจริญศรี
 นางสาวกิติยา ศรีชวนชื่นสกุล  นายปรเมศวร ขอขจายเกียรติ  นางสาวอธิพร เปรมกมล
 นางสาวเกศิรานี แกวพวง  นายพชร หลงมีวงศ  นายอภิชาติ ขมประเสริฐ
 นางสาวขวัญชนก ดวนใหญ  นางสาวภัคพิชา ควรคํานวน  นายกิตติพงศ แกวกาญจนารัตน
 นายจักรกฤช ลัยกิจมงคล  นางสาวภัทราพร แกลวกลา  นายจักรพันธ สืบพันธโพธิ์
 นางสาวชลิดา กิตติรุงเรือง  นายภูเบศวร ชัยชนะสุวัฒน  นายโชคชัย โชติบูรณ
 นายณัฏฐิพงษ พงษสุวรรณ  นายวรกิตติ์ พรอํานวย  นายพีรพล เกียรติกิตติกุล
 นายณัฐชนน สมานจารุวรรณ  นายวรนาถ ลีลาเจริญพร  นางสาวสริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
 นายณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา นายวศิน ธนสุกาญจน นายรุงโรจน สัจจะไพบูลยกิจ
 นายโสภณวิชญ ศรีบุญเลิศ  นายศุภณัฐ วีระอาชากุล  นายวรวิทย สิทธิสร
 นางสาวปานฤทัย ปรัชญาอาภรณ  นายกฤษณะ เนื่องขันตรี  นางสาวศิริลักษณา ศิริวิโรจน
 นางสาวกิตติมา ดวงเดือน  นางสาวชอกัลป ฤทธิเดช  นางสาวศิวนุช รัตนพิบูลยศิริ
 นางสาวนิภา กริดรัมย  นางสาวดารินทร ศิริพิริยะกุล  นางสาวณิชกุล พิสิฐพยัต
 นางสาวแพรววรินทร วองสุภัคพันธุ  นายทศพล ตรีจิตรวัฒนากูล  นางสาวธัญมน ชาจุหวัน
 นางสาวภิญญา เอื้อพงศการุณ  นายธนภพ เกียรติพนมแพ  นางสาวชลลดา เอียสกุล
 นางสาวยิ่งหทัย ยั่งยืนนาน  นางสาวธิดารัตน ไชยศิวามงคล  นางสาวณัฐฐาพร พนมอุปถัมภ
 นางสาวพัชราภา จิตรัตนวิสุทธิ์  นายธิติวัฒน ตระกูลทอง  นางสาวพิชชาพร พรรณวุฒิ
 นางสาวสุดารัตน หงสโชคทวี  นายพลวัฒน แปรงศรี  นางสาวเปรมกมล ภัทรอิทธิกุล
 นางสาวญาดา สุวรรณสิงห นางสาวปยะนุช นิลทะราช  นางสาวชุดาภา คํามาก
 นางสาวภัทรนฤน ปุณณะนิธิ  นายณัฐพจน บุษราคํา นางสาวสศิริ ดิลกธราดล
 นางสาวศุภนิดา คํานิยม  นายดุษฎี สกุลเวสสะ นายนิพนธ คลายออน
 นางสาวสมฤดี ผดุงพล  นายภูมิใจ งามศรีเทพฤทธิ์ นางสาววิรชา ฉายรัตนานันท
 นายนครินทร นิ่มพิศุทธิ์  นางสาวมัชฌิมามาธ ชํานาญกรม นางสาวกุลนันท แจมเจริญทรัพย
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•  หมวดทุนการศึกษา

จํานวนเงินของทุนการศึกษาที่ใหนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จํานวน  5,072 ,000 บาท

สรุปทุนการศึกษาแตละชั้นป     

1. นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 1 (รหัส 56) 523,000 บาท

2. นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 2 (รหัส 55) 740,000 บาท

 3. นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 3 (รหัส 54) 967,000 บาท

4. นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 4 (รหัส 53) 582,000 บาท

5. นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 5 (รหัส 52) 1,015,000 บาท

6. นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 6 (รหัส 51) 879,000 บาท

7. นักศึกษา สาขาวิชา เวชนิทัศน        366,000 บาท

  รวมทั้งสิ้น  5,072,000 บาท

v ทุนการศึกษา 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                         

1) ทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร จําแนกไดดังนี้

 1.1) ระดับปริญญาโท  ทุนละไมเกิน 116,000 บาท/ป/คน จํานวน 3 ทุน

 1.2) ระดับปริญญาเอก  ทุนละไมเกิน 150,000 บาท/ป/คน จํานวน 7 ทุน

2) ทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน               

คณะแพทยศาสตร  จํานวน 10 ทุน ดังนี้ 

 2.1)  ระดับปริญญาโท จํานวน 7  ทุนๆ ละ 25,000 บาท

 2.2)  ระดับปริญญาเอก จํานวน 3  ทุนๆ ละ 30,000 บาท

3) ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร 

จํานวน 3 ทุน

 3.1)  ระดับปริญญาโท (นานาชาติ)   จํานวน 1 ทุน  

  3.1.1)  สาขาวิชาปรสิตวิทยา   จํานวน 1 ทุน 

 3.2)  ระดับปริญญาเอก (นานาชาติ)        จํานวน 2 ทุน 

  3.2.1)  สาขาวิชาปรสิตวิทยา     จํานวน 1 ทุน

  3.2.2)  สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย   จํานวน 1 ทุน

4) ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก เพื่อเปน

คาธรรมเนียมการศึกษา  จํานวน 203  ทุน  จําแนกเปน

 4.1)  นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุนละ 30,000 บาท จํานวน 124 ทุน 

 4.2)  นักศึกษาชั้นปที่ 2 ทุนละ 25,000 บาท จํานวน 111 ทุน
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v การพัฒนานักศึกษา

 ฝายพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค  และสนับสนุนสวัสดิการ

ตางๆ เพ่ือขบัเคลือ่นพนัธกจิสาํคญัของคณะแพทยศาสตร คอืการผลติบัณฑติ ผานภาระงานหลกัไดแก ดานกจิกรรมพฒันา

นักศึกษา  ดานทุนการศึกษา  ดานหอพักนักศึกษา  ดานวินัยนักศึกษา  ดานระบบอาจารยที่ปรึกษา  และชมรมผูปกครอง  

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด

กจิกรรมเรยีนรูแบบบรูณาการของนักศึกษาไว 5 ดาน ประกอบดวย ดานการพฒันาศกัยภาพตนเอง  ดานเสรมิสรางจติสาํนกึ

และความภาคภูมิใจในสถาบัน  ดานเสริมสรางจิตสาธารณะ การธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย และประ

ชมคมโลก  ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  และดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น   

 กิจกรรมเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง

● โครงการ “เปดประตูสูหองแล็บ” What is RESEARCH?  วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ หองบรรยาย 1 

อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

● โครงการ “รุนพี่ตนแบบชั้นปรีคลินิก”  วันที่  30 กันยายน 2558  ณ หองบรรยาย 1 อาคารเวชวิชชาคาร             

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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●  โครงการ “จําลองสอบทักษะทางคลนิกิ วชิาอายรุศาสตร 1”  Preparation for Objective Structured  

Clinical Examination of Medicine

●  โครงการ “จากเลคเชอรสูหอปวย” Clinical correlation  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

●  โครงการ Presentation  2015  ณ หองประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

 ดานการธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสํานึกความภูมิใจในมหาวิทยาลัย

และคณะ

●  โครงการมอบเกียรติบัตรสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปการศึกษา 2557  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
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●  โครงการสวมเสื้อกาวนใหนอง  วันที่ 11 มีนาคม 2558

●  โครงการพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจําป พ.ศ. 2558 ณ หองประชุมมอดินแดง  

อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร

ดานเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ

●  โครงการคายอาสาสูสงัคม 2558   ณ บานซําขอนแกน ตาํบลอทัุยสวรรค อาํเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวลาํภู
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●  โครงการ คายเติมฝนเมล็ดพันธุใหม ครั้งที่ 19  ณ  โรงเรียนโซพิสัยวิทยาคม  อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม

●  โครงการ สวดมนตประจําสัปดาห  ทุกวันจันทร  ตั้งแตวันที่ 31สิงหาคม 2558  ถึง 31 มีนาคม 2559

ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

 ●  กฐินสามัคคี ประจําป 2558   วันที่ 1 กันยายน – 1พฤศจิกายน 2558
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ทุนการศึกษา

ฝายพัฒนานักศึกษา  ไดจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีคณะกรรมการพิจารณา

ทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร  เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับทุนการศึกษา 

               ทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร (ระดับปริญญาตรี) ประจําป 2558

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ชั้นป รหัสตน จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน (คน) จํานวนทุนการศึกษา (ทุน) จํานวนเงินทุนการศึกษา (บาท)

1 58 18 20 936,000.00

2 57 24 31 1,467,000.00

3 56 12 14 835,000.00

4 55 18 22 1,027,000.00

5 54 24 32 1,161,000.00

6 53 13 19 673,000.00

รวม 109 138 6,099,000.00

หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร

ชั้นป รหสัตน จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน (คน) จํานวนทุนการศึกษา (ทุน) จํานวนเงินทุนการศึกษา (บาท)

1 58 5 6 62,500.00

2 57 10 14 157,000.00

3 56 8 14 134,500.00

4 55 8 11 135,000.00

รวม 31 45 489,000.00

หอพักนักศึกษา
  ฝายพัฒนานักศึกษา ไดใหบริการหอพักนักศึกษา ทั้งหมด 4 หลัง ประกอบดวย 8 อาคาร แบงแยกตามเพศ ดังนี้

หอพักนกัศกึษาหญิง 5 อาคาร ไดแก หอพกันกัศกึษาแพทย 1 หอพกันกัศกึษาแพทย 3B, 3C และหอพกันกัศกึษา

แพทย 4 (โซน  A ชั้น 2 - 5,  โซน B ชั้น 2 - 6) รวมมีจํานวนหอง 356 หอง  รองรับนักศึกษาไดมากที่สุดจํานวน

712  คน  

หอพักนกัศกึษาชาย ม ี3 อาคาร ไดแก หอพกันกัศกึษาแพทย 2  หอพกันกัศกึษาแพทย  3A และ หอพกันกัศึกษา

แพทยที่  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 (พักหอง

ละ 2 คน)
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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
หอพักนักศึกษาแพทยที่  4 (ชาย)

 ชั้น  2 – 7 โซน C

 ชั้น  6 โซน A

 ชั้น  7  โซน AB

 

48

14

29

 

96

28

58
หอพักนักศึกษาแพทยที่  4 (หญิง)

 ชั้น  2 – 5  โซน AB  

 ชั้น  6B

 

116

15

 

232

30

รวม 594 1,188
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ชมรมผูปกครอง

ความเปนมาของการจัดตั้งชมรมผูปกครองนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ริเริ่มจากการท่ี คณบดี

คณะแพทยศาสตร ศาสตราจารยวริฬุห เหลาภทัรเกษม ไดมแีนวคดิหลงัจากกลบัจากการเยีย่มชมทีโ่รงเรยีนแพทยประเทศ

ไตหวันซ่ึงมีระบบ Parent-Family ship ซึ่งเปนระบบที่ดีในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษา ศาสตราจารยวิรุฬห

เหลาภทัรเกษม จงึไดดาํรทิีจ่ะนาํมาปรบัใชเพือ่ใหเกดิความสมัพนัธทีด่รีะหวางผูปกครองนกัศกึษา และคณะแพทยศาสตร

ซ่ึงไดมกีารประชมุครัง้แรกกบัผูปกครองนกัศกึษาแพทย ชัน้ปที ่1 ในวนัปฐมนเิทศ ปการศกึษา 2551 โดยมผีูปกครองสมคัร

เปนคณะกรรมการชุดแรกจํานวน 6 ทาน  ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 1,248 คน มีการดําเนินงานของชมรมผูปกครองโดย

คณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของผูปกครองนักศึกษาแพทย รวมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในดาน

ตางๆ

●  โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาแพทยและพบปะผูปกครองนกัศกึษาแพทยชัน้ปที ่1  วนัที ่10 สงิหาคม 2558 

ณ หองประชุมมิตรภาพ
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●  มอบทุนการศึกษานักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนดานจิตอาสา ในพิธีไหวครู 

 วันที่ 3 กันยายน 2558  ณ หองประชุมมอดินแดง

●  ตั้งโรงทานรวมกับฝายพัฒนานักศึกษาเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ   วันพุธที่ 21  มิถุนายน 

2558   ณ บริเวณศาลา 25 ป  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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●  รวมบริจาคสมทบทุนกองทุนวันศรีนครินทรเพื่อผูปวยยากไรโรงพยาบาลศรีนครินทร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11

●  พธิเีปดโครงการ Coffee corner ณ สโมสรนกัศกึษาแพทยศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรยีนรวม คณะแพทยศาสตร

   มหาวิทยาลัยขอนแกน

●  จัดคอนเสิรตการกุศลเพื่อระดมทุนซื้อวัสดุครุภัณฑทางการแพทย อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ  เมื่อวันที่  

21 มีนาคม 2558  ณ  ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน
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v  ฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ

ฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทาลัยขอนแกน ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) 

ท่ีสอดคลองไปกับเกณฑการจัดลําดับโรงเรียนแพทยและมหาวิทยาลัย

ชั้นนํา ของเอเชียและระดับโลก (QS University Raking Asia และ QS 

World University Raking) ตลอดจนไดใชขอมูลจากเกณฑของ QS 

Star Rating มากําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติงานดาน

วิเทศสัมพันธของฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตัวชี้วัดหลัก (KPI) ของฝาย ประกอบดวย 

1. จํานวน Research oriented MOU กับสถาบันที่อยูใน QS World Top 500 

2. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound Undergraduate Exchange Student  

3. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound Undergraduate Exchange Student

ตัวชี้วัดหลัก (KPI)
เปาหมายของ

ปงบประมาณ 2558

ผลการดําเนิน

งาน
1.  จํานวน Research Oriented MOU กับสถาบันที่อยูใน QS 

World Top 500

12 13

2.  จํานวน Inbound Undergraduate Exchange Students 60 72
3.  จํานวน Outbound Undergraduate Exchange Students 44 46

นอกจากนั้น ฝายวิเทศสัมพันธฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทลัยขอนแกน ยังไดมีการบริหารจัดการในการพัฒนา

นวัตกรรมในการบรหิารจดัการขอมลู (Data Management) โดยประยกุตใชโปรแกรม Google Drive มาสราง Template 

ในการบันทึกขอมูลหลักที่ตอบสนองตอพันธกิจของฝายวิเทศสัมพันธฯ เพื่อสะดวกในการบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และ

วิเคราะห ตลอดจนนําขอมูลมาประยุกตใชในการวางแผน และดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนั้น ยังได

รวมมือกับกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการพัฒนาโปรแกรมการบันทึกขอมูลตัวช้ีวัดท่ีแสดงพันธกิจดาน

วิเทศสัมพันธในระดับคณะและภาพรวมของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
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ฝายวิเทศสัมพันธฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทลัยขอนแกน ไดใหความสําคัญ ตอการรับฟงเสียงสะทอนจากผูรับ

บริการ ในทุกภาคสวน โดยการรับฟงขอมูลอยางรอบดานและผานทางหลายชองทาง เมื่อไดขอมูลจากผูรับบริการ ก็นํา

ขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหถึงความตองการ (Needs) และความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานวิเทศสัมพันธฯ ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ ในรอบปที่ผานมา ฝายวิเทศสัมพันธไดดําเนินกิจกรรมหลายอยางเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของผูรับบริการ เชน 

 1. ประสานงานกบัฝายพฒันานกัศกึษา เพือ่สาํรองหองพกัสาํหรบันกัศกึษาแพทยตางชาตทิีเ่ขารวมในโครงการ

แลกเปลี่ยน  ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2. จดักจิกรรม Thai Culture Experience เพือ่เปดโอกาสใหนกัศกึษาแพทยตางชาตไิดศกึษาศลิปะ วฒันธรรม 

และภูมิปญญาไทย 

 3. จัด Cultural Trip สําหรับนักศึกษาตางชาติ ใหไดมีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนภูมิทัศนที่

สวยงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จากการดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทําให

ผลการประเมินความพึงพอใจ (Customer Voice) ของฝายวิเทศสัมพันธฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทลัยขอนแกนดีขึ้น 

ในปนี้ (4.85/5) เมื่อเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจเมื่อปที่แลว (4.53/5) 
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ความเปนเลิศดานการวิจัย

v  การจัดสรรทุนวิจัย  

ทุนสนับสนุนการวิจั ยคณะแพทยศาสตร   ประจํ า

ปงบประมาณ พ.ศ.2558  ไดจัดสนับสนุนสําหรับการวิจัย จาก

แหลงทนุตาง ๆ    ทัง้สิน้ 311,439,857 บาท  จาํแนกเปน งบประมาณ

จากแหลงเงินทุนอื่น จํานวน 291,231,267 บาท (รอยละ 93.51)

งบประมาณเงนิรายไดคณะ จาํนวน 20,208,590 บาท (รอยละ 6.49) 

การจัดสรรทุนวิจัย

การจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2558 ตามประกาศ                   

คณะแพทยศาสตร ฉบบัที ่65/2557 เรือ่ง หลกัเกณฑการจดัสรรทนุวจิยั คณะแพทยศาสตร และประกาศคณะแพทยศาสตร 

ฉบับที่ 258/2558 เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร (เพิ่มเติม)  โครงการวิจัยที่ไดรับทุนทั้งสิ้น  144 

โครงการ ทุนวิจัยทั้งสิ้น 20,208,590 บาท

ประเภท โครงการ ทุนวิจัย
Invitation Research 123 14,479,770.00
Systematic Review 2 100,000.00
Routine to Research (R2R) 3 175,040.00
Research Group 6 1,758,720.00
Research Assistantship 7 1,398,460.00
Clinic&Pre clinic Research 2 1,796,600.00
Golden Srinagarind Research 1 500,000.00

รวม 144 20,208,590.00

Invitation Research 2558Invitation Research 2558
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นักวิจัย โครงการ ทุนวิจัย

บัณฑิต ป.โท 29 3,389,225.00

บัณฑิต ป.เอก 17 2,493,320.00

แพทย 46 5,882,545.00

อาจารย 27 2,603,060.00

พยาบาล/บุคลากร 4 111,620.00

รวม 123 14,479,770.00

การพัฒนานักวิจัย

• โครงการฝกอบรมระยะสั้นทางดานระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ  หลักสูตรนานาชาติ 4 เดือน (International 

Short course Training in Research Methodology and Biostatistics) ระหวางวันที่  1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 

2557
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• โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Statistics  วันที่ 24 มีนาคม  22 เมษายน  และ 14 พฤษภาคม 

2558 

 • โครงการสนับสนุนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย (Research Methodology in Medicine)

วันที่ 5 - 6   กันยายน และ 12 กันยายน 2558 

 • โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง สถิติวิเคราะหดวย Microsoft Excel  วันที่ 18 และ 23 กุมภาพันธ 

2558 

 • อบรม การคํานวณขนาดตัวอยางบนสมารทโฟน  วันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับผูชวยนักวิจัย ประจําป 

2558วันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 
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• การบันทึกขอมูลดวยเครื่องสแกนเนอร (โปรแกรม OMERET)  วันที่  14  22 และ 30 มกราคม 2558 

• การจดัการหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรคลนิกิ  (Doctor of Philosophy in Clinical 

Sciences)

การสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย

สัตวทดลองเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและงานบริการ

ความรวมมือการวิจัย  ระหวางสถาบัน

•  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดในเชิงพาณิชย

ระหวาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารเฉลิมพระบารมี                   

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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• พิธีลงนามบันทึกความรวมมือ โครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก  ระหวางคณะ แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม        

หนองแวง ชั้น 6  สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การพัฒนากลยุทธและองคกร
• การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย

ฝายวจิยั ไดตระหนกัถงึระบบสารสนเทศดานการวจิยั  ซึง่นบัวาเปนเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการใหบรกิาร การตดิตอ 

การสื่อสารกับนักวิจัย รวมถึงหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่มีความรวมมือดานการวิจัยหรือที่สนใจในการสรางความรวม

มือในการวิจัยในอนาคต จึงไดกําหนดประเด็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหมีขอมูลท่ีมีความสมบูรณและสนอง

ตอความตองการของนักวิจัย และเปนสวนหนึ่งของแผนงานที่สงผลตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการวิจัยของคณะ

แพทยศาสตร ประกอบดวย
1. ระบบสารสนเทศการจัดการทุนวิจัย วัตถุประสงค  เพื่อใหการบริหารจัดการทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร

มคีวามสะดวกเอือ้ประโยชนตอนกัวจิยั มเีทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการระบบขอมลูทีส่ามารถดาํเนนิงานและรายงาน
ผล เพื่อประกอบการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ และรายงานขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในระดับบริหาร  รวมถึง
เปนการลดขั้นตอนและเปนสนองตอนโยบายคณะฯ ในการลดการใชกระดาษ (Paper less)

2. ระบบลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน  วัตถุประสงค  เพื่อการสรางเสริมในขั้นตอนการ
ประชาสัมพนัธการจดัโครงการประชมุ อบรม สมัมนา พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั ซึง่เปนสือ่ทีม่คีวามครอบคลมุในระดบักวาง 
และอํานวยความสะดวกแกนักวิจัยและผูสนใจท่ีจะเขารวมในโครงการ สามารถเขาถึงการรับบริการไดตลอดเวลา และ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา 

3. ระบบการรายงานผลตัวชี้วัด  วัตถุประสงค  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขอมูล
ตวัชีว้ดัทีส่าํคญั   ใหสามารถรายงานผลไดอยางเหมาะสมเอือ้ตอการนาํไปใชประกอบการตดัสนิใจของผูบรหิาร  และแสดง
ขอมูลสําคัญที่บงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะฯ โดยพิจารณาเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ

4. ระบบประชาสัมพันธและการสื่อสารองค  วัตถุประสงคกร  เพื่อใหการประชาสัมพันธดานการวิจัยสามารถ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการพัฒนาเรียนรูการจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรไดมีการ
ปฏิบัติในการเสนอสื่อประชาสัมพันธไดอยางตรงเปาหมาย นาสนใจ และเปนประโยชนตอนักวิจัยและผูรับบริการ
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 • การจัดทํา Work process และการวิเคราะหกระบวนการทํางานโดยใช SIPOC

 ฝายวิจัย ไดมีการทบทวนพันธกิจการสนับสนุนการวิจัย ในขั้นตอนของระดับปฏิบัติการ มีการถายทอด ช้ีแจง 
เพื่อปรับปรุง เรียบเรียง แผนปฏิบัติการตางๆ ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการวิจัย ทําใหการดําเนินงาน
ของฝายวิจัยมีภาพรวมของระบบโครงสรางกระบวนงานท่ีเช่ือมตอชัดเจนอยางเปนรูปธรรม และไดรับการแนะนําจากผู
บริหารดานพัฒนาคุณภาพอยางใกลชิด ทําใหฝายวิจัย ดําเนินงานจัดทํา Work process และการวิเคราะหกระบวนงาน
โดยใชทฤษฏ ีSIPOC และไดรบัความชืน่ชมโดยไดรบัรางวลั ผลงานแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good practice) ของคณะแพทยศาสตร

 • กลยุทธการเพิ่มประเภททุนวิจัยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

 ฝายวิจัย ไดกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร  โดยการจัดระบบการจัดสรร
ทุนวิจัยใหเอื้อและสอดคลองกับศักยภาพของนักวิจัย โดยมุงเนนการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ เปนเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 

 • การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการตีพิมพเผยแพร

 ฝายวจิยั ไดจดัทาํแผนงานโครงการทีส่นบัสนนุนกัวจิยัอยางครบวงจร เพือ่กระตุนและเอือ้ใหนกัวจิยัมผีลงานวิจยั
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคาผลกระทบตอวงวิชาการสูง (High impact factor) โดยมีการสรรหาผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศที่มีความรู มีประสบการณสูง ใหการชวยเหลือ แนะนํา ในขั้นตอนของการจัดเตรียมนิพนธตนฉบับ 
(Manuscript) เพือ่เขาสูกระบวนการเสนอตีพมิพตอวารสารอยางเปนระบบและครบวงจร และฝายวจิยั คณะแพทยศาสตร 
ไดรับการสนับสนุนและความไววางใจจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนหนวยงานสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยตีพิมพที่
รองลงมาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

รางวัลวิจัยคณะแพทยศาสตร  

 • รางวัลวิจัย คณะแพทยศาสตร  มอบรางวัลในพิธีเปดการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร

วันที่ 6 ตุลาคม 2558

1) นักวิจัยดีเดน ประเภท  Biomedical 

Research   รศ.ไพบูลย  สิทธิถาวร กลุม

อายุ 40 ป ขึ้นไป และผศ.เกียรติไชย  ฟกศรี  

กลุมอายุไมเกิน  40 ป

2) นกัวจิยัดเีดน ประเภท  Clinical Research 

ศ.เพลินจันทร  เชษฐโชติศักดิ์ กลุมอายุ 40 

ปขึ้นไป และ ผศ.ณัฐิยา  เตียวตระกูล กลุม

อายุไมเกิน  40 ป
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3) ผลงานวิจัย ประเภท  Biomedical Research  กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป    

  • รางวัลที่ 1  ผลงานวิจัย เรื่อง 

Suppress ion of NAD(P)H-quinone 

ox idoreductase 1 enhanced the 

susceptibility of cholangiocarcinoma cells 

to chemotherapeutic agents. ตีพิมพใน 

Journal J Exp Clin Cancer Res.  2014; Jan 

24;33(1)11. doi: 10.1186/1756-9966-33-11. 

โดย ผศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ สังกัดภาควิชา

เภสัชวิทยา และคณะ

  • รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัย เรื่อง Comparison of the protective effects of killed Burkholderia 

pseudomallei and CpG oligodeoxynucleotide against live challenge ตีพิมพใน Vaccine. 2014 Oct 

14;32(45):5983-8.   โดย รศ.สุรศักดิ์  วงศรัตนชีวิน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะ

  • รางวัลที่ 3  ผลงานวิจัย เรื่อง Proteomic analysis of kidney in rats chronically exposed to 

monosodium glutamate ตีพิมพใน PLOS ONE   2014:  Volume: 9,  Issue: 12, Article Number : e116233 

โดย ผศ.อุบล  ชาออน สังกัดภาควิชาชีวเคมี และคณะ

 4)  ผลงานวิจัย ประเภท  Clinical Research  กลุมอายุนอยไมเกิน  40 ป

  • รางวัลที่ 1  ผลงานวิจัย เรื่อง Clinical characteristics and treatment outcomes in patients 

with Helicobacter pylori-positive chronic immune thrombocytopenic purpura ตีพิมพใน Phytother Res. 

2014 Jun; 28(6): 841-8. doi: 10.1002/ptr.5061. Epub 2013 Aug 30. โดย ผศ.ณัฐติยา เตียวตระกูล สังกัดภาควิชา

อายุรศาสตร และคณะฯ

  • รางวลัที ่2 ผลงานวจัิย เรือ่ง Advantages and limitations of endoscopic endonasal approaches 

to the skull base ตีพิมพใน World Neurosurg. 2014 Dec;82(6 Suppl):S12-21 โดย อ.พรเทพ  เกษมศิริ สังกัดภาค

วิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา และคณะ

  • รางวัลที่ 3  ผลงานวิจัย เรื่อง Numbers of New Cases and Trends of Cancer 1993-2012: 

Srinagarind Hospital Based Population, Khon Kaen, NorthEast Thailand ตีพิมพใน Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention (APJC)  2014; 15 (19)  : 8423. -  8427 โดย ผศ.โกสินทร วิระษร สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร 

และคณะ
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5) ผลงานวิจัย ประเภท  Biomedical Research  กลุมอายุไมเกิน 40 ป

• รางวัลที่ 1  ผลงานวิจัย เรื่อง Oxidative stress and its significant roles in neurodegenerative 

diseases and cancer ตีพิมพใน International Journal of Molecular Sciences Volume 16, Issue 

1, 24 December 2014, Pages 193-217 โดย อ.เรณู ทานันท สังกัดภาควิชาชีวเคมี และคณะ

• รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัย เรื่อง Quercetin and EGCG exhibit chemopreventive effects in 

cholangiocarcinoma cells via suppression of JAK/STAT ตีพิมพใน Phytother Res. 2014 Jun; 

28(6): 841-8. doi: 10.1002/ptr.5061. Epub 2013 Aug 30.โดย ผศ.ลัดดาวัลย เส็งกันไพร สังกัดภาค

วิชาเภสัชวิทยา และคณะ

• รางวัลที่ 3  ผลงานวิจัย เรื่อง Membrane-active mechanism of LFchimera against Burkholderia 

pseudomallei and Burkholderia thailandensis ตีพิมพใน Biometals 2014 Oct; 27(5): 94 – 56 

โดย อ.สกาวรัตน  กันทะวงศ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะ

 6)  ผลงานวิจัย ประเภท  Clinical Research  กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป

• รางวัลที่ 1  ผลงานวิจัย เรื่อง Awareness of the median sacral artery during lumbosacral spinal 

surgery: an anatomic cadaveric study of its relationship to the lumbosacral spine ตีพิมพ

ใน European Spine Journal 1 November 2014, 5p โดย รศ.สุรชัย  แซจึง สังกัดภาควิชาออรโธปดิ

คส และคณะ

• รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัย เรื่อง Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta 

in vaginal birth  ตีพิมพใน The Cochrane database of systematic reviews Volume 10, 2014, 

Pages CD004904 โดย รศ.โฉมพิลาศ      จงสมชัย สังกัดภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา และคณะ

• รางวัลท่ี 3  ผลงานวิ จัย เรื่อง 

Surgical management of perihilar 

cholangiocarcinoma: A Khon Kaen 

experience ตีพิมพใน Journal of 

Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences

Volume 21, Issue 8, August 2014, 

Pages 521-524 โดย รศ.ณรงค  ขนัตแีกว 

สังกัดภาควิชาศัลยศาสตรและคณะ
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 7)    ผลงานวิจัยอางอิงสูงสุด  ประเภท  Original article   ผลงานวิจัยเรื่อง Method of delivery and 

pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 ตีพิมพ

ใน The Lancet 2010; 375(9713) : 

490-499. โดย ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท  

สังกัดภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

และคณะฯ และประเภท Review article   

ผลงานวิจัยเรื่อง The tumorigenic liver 

fluke Opisthorchis viverrini - multiple 

pathways to cancer ตีพิมพใน Trends 

in Parasitology 2012; 28(10): 395-

407. โดย ศ.บรรจบ ศรีภา  สังกัดภาควิชา

พยาธิวิทยา และคณะ

 8) รางวัลผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

 ผลงานวิจัยเรื่อง “การใชรีคอมบิแนนทโปรตีน แมททริก เมททัลโลโปรตีนเนส ของพยาธิตัวจี๊ดชนิด เนทโธสโตมา

สไปนิจีรุม เพื่อวินิจฉัยทางนํ้าเหลืองวิทยาตอโรคพยาธิตัวจ๊ีดในคน” โดย ศ.วันชัย มาลีวงษ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา

และคณะ

ตัวชี้วัดและผลผลิตที่สําคัญ
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จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพป 2015

โครงการสนับสนุนดานการวิจัย 

• โครงการนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของในแตละงาน (Journal Club) 

ศนูยหวัใจสริกิต์ิิฯ จดัใหมเีวทกีารนาํเสนอผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของแตละหนวยงาน ไดนาํเสนอผลการศกึษางานวจิยั

เพื่อนําไปปรับใชใหสอดคลองกับลักษณะการใหบริการของหนวยงาน

ผลลัพธที่ได

ตวัแทนจากแตละหนวยงานไดศกึษาคนควางานวจิยัทีเ่กีย่วของกบังาน มานาํเสนอแนวทางการนาํไปปรบัใชโดย

มีผูทรงคุณวุฒิคอยใหคําแนะนํา และมีการนําผลการทดลองใชมาเสนออีกครั้ง จํานวนเรื่องผลงานวิจัยที่ไดนํามาคนควา

ทั้งหมด 18 เรื่อง

  • จัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัด“โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม” ณ หองประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคาร

ศนูยหวัใจสิรกิติิฯ์ เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2558 เพือ่เสรมิสรางและสงเสรมิใหบคุลากรมเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู มคีวามรูดาน

การวจิยัในงานประจาํสาํหรบับคุลากรและไดแนวทางทีจ่ะชวยพฒันาคณุภาพงานประจาํจนกาวไปสูการวจิยัในอนาคตได 

โครงการครัง้นีม้ผีูสงผลงานเขารวมจาํนวน 14 ผลงาน  และผูเขารวมการอบรมเปนบคุลากรสงักดัฝายการพยาบาลจาํนวน  

70 ทาน
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การบริการรักษาพยาบาลที่ดี

v การบริการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร

 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชสําหรับการเรียนการสอน การใหบริการ

รักษาพยาบาลระดับตติยภูมิแกผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจํานวนเตียง 1,055 เตียง และในปงบประมาณ      

พ.ศ.2558  มีขอมูลและสถิติผูปวย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้

รายการ จํานวน

1. รวมจํานวนผูปวยที่มารับบริการทั้งหมด  

 1.1 ผูปวยนอก  (ครั้ง) 837,542

  - ผูปวยใหม  (ราย) 58,198

  - ผูปวยเกา (ครั้ง) 779,344

 1.2 ผูปวยรับไว (ครั้ง) 43,533

  ผูปวยประเภททั่วไป ( ครั้ง) 38,882

  ผูปวยคลอดบุตร  (ราย) 2,408

  ทารกแรกคลอด (ราย) 2,243

 1.3 ผูปวยจําหนาย (ครั้ง) 44,026

  ผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล (ครั้ง) 43,436

  ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (ราย) 590

  วันนอนรวมของผูปวยจําหนาย (วัน) 299,525

  วันนอนเฉลี่ยของผูปวยจําหนาย (วัน) 6.80

2. ขอมูลคํานวณเปนรอยละ  

  - อัตราการตายตอผูปวยจําหนาย 1.34

  - อัตราการครองเตียง 77.59

  - อัตราการรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 5.20

  - อัตราการหมุนเวียนเตียง 1.97

3. จํานวนหอผูปวย 51

4. จํานวนเตียงผูปวยทั้งหมดใน รพ. (นํามาคํานวณอัตราการครองเตียง) 1,055

  - เตียงสามัญ 684

  - เตียงพิเศษ 307

  - คริบ 64

5. จํานวนผูปวย  

  - ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  (ครั้ง) 64,000

  - ผูปวยคลินิกนอกเวลา (ครั้ง) 112,096

   - ผูปวยภาควิชารังสีวิทยา  (ครั้ง) 64,183
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• แสดงจํานวนผูปวยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร ระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. 2550-2558

• แสดงจํานวนผูปวยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร ระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. 2550-2558

v กิจกรรมสนับสนุน การบริการรักษาพยาบาลที่ดี

งานบริการพยาบาล  

ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี

 • โครงการสรุปแผนของงานบริการพยาบาลป 2558 การจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2559 วันท่ี            

3 กันยายน 2558  ณ โรงแรมบุศยรินทร จ.หนองคาย 
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• โครงการพัฒนาระบบการจําแนกประเภทผูปวยจัดทําโปรแกรมการจําแนกประเภทผูปวยมีการติดตามและ

วัดความเที่ยง  นําไปใชในการบริหารอัตรากําลังของหอผูปวย และไดรับรางวัลงานวิจัย

• พัฒนาระบบ Logistic ขนสงยา และขยายการขนสงนํ้ายาลางไตใหหนวยไตและไตเทียม และเพิ่มการจัดสง

ยากลับบาน  รองรับระบบ Health Object  ของโรงพยาบาล เพิ่มรอบการจัดสงใหรวดเร็วขึ้น

• การอนุรักษพลังงาน มีการจัดทําโครงการอนุรักษพลังงานในหนวยงานทุกหอผูปวย หนวยงาน และมีการ

กําหนดมาตรการ  แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใชพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 มีการติดตามผลการปฏิบัติ จนไดรับ

รางวัลระดับประเทศ

• กิจกรรม 5ส ไปปฏิบัติในหนวยงาน จัดงานวัน Big cleaning day เพื่อใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอยของหนวยงาน  เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม.จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 902 คน

การพัฒนาบุคลากร 

• โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  

 วัตถุประสงค : เพื่อเตรียมสมรรถนะบุคลากรใหมใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

 ผลลัพธ : จัดการปฐมนิเทศ 2 รุนคือรุนที่ 1 วันที่ 1-3 เมษายน 2558 จํานวน 77 คน รุนที่ 2 วันที่ 1-8 

กรกฎาคม 2558 จํานวน 106 คน วันที่ 17 มิถุนายน 2558 จํานวน 146 คน
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โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร จําวน 4 โครงการ คือ

• โครงการพฒันาสมรรถนะดานการพยาบาลผูปวยท่ีใชเครือ่งชวยหายใจจดัอบรมระหวางวนัท่ี 11-14 สงิหาคม 

2558 จํานวน 73 คน 

• โครงการอบรมการพยาบาลผูปวยระยะวกิฤตสาํหรบัพยาบาลหอผูปวยระยะวกิฤตและกึง่วกิฤต  ระหวางวนั

ที่   4-14 สิงหาคม 2558 จํานวน 59 คน

• โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการชวยการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 รุนๆละ 1 วัน คือวันที่ 5 6 และ 9 

กุมภาพันธ 2559 จํานวน 290 คน

• การจัดอบรมระยะสั้น ระยะเวลา 1-2 เดือน สําหรับพยาบาล จากทั่วประเทศ จํานวน 7  หลักสูตร คือ

- การฝกอบรมระยะสั้น สาขา การพยาบาลผูปวยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต จํานวน 5 รุน ระหวางเดือน

ธันวาคม 2557- เมษายน 2558 จํานวนผูเขาอบรม 37 คน 

- การฝกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกจํานวน 8 รุน ระหวาง

เดือนธันวาคม 2557- กรกฎาคม 2558 จํานวนผูเขาอบรม 20 คน 

- การอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม จํานวน 7  รุน ระหวางเดือนตุลาคม 2557- สิงหาคม 

2558 จํานวนผูเขาอบรม 26 คน 

- การอบรมระยะสัน้สาขา การพยาบาลผูปวยสองกลองทางเดนิอาหาร จาํนวน 1 รุน เดอืนกรกฎาคม 2558 

จํานวนผูเขาอบรม 13 คน

- การอบรมระยะสั้นสาขา การพยาบาลผูปวยผาตัดEENT จํานวน 2 รุน เดือนพฤศจิกายน 2557และ

มกราคม 2558 จํานวนผูเขาอบรม 19 คน

- การประชุมวิชาการการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาโดยการลางไตอยางตอเนื่อง (CRRT) ระหวางวัน

ที่ 23-24 กุมภาพันธ 2558 จํานวนผูเขาประชุม 150 คน 

- การอบรมการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาโดยเคมีบําบัด ระหวางวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2558 

จํานวนผูเขาประชุม 40 คน

 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการผลิตบัณฑิตที่ดี

 สนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตนักศึกษาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  ดังนี้

- นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการปฐมนิเทศแนะนําการขึ้นฝกปฏิบัติ

งานหอผูปวยตางๆ แนะนําหนวยงานและการประสานงาน

- นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2-4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

- นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิต

- นักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 1-2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

- นักศึกษาตางประเทศดูงาน  ฝกงาน  เชน ญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  จีน  ลาว  อินโดนีเซีย ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานความเปนเลิศดานการวิจัย

สนับสนุนใหบุคลากรสงผลงานวิจัยเขาประกวดเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบผลงานวิจัยกอนสงประกวด จัดนําเสนอ

บทคัดยอกอนเขาประกวด R2R ระดับประเทศ จํานวน 10 เรื่อง วันที่ 1 เมษายน 2558  จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลนํา

เสนอ 7 เรื่อง จํานวนที่ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน สาขาวิจัยทางการพยาบาลวิจัยระดับพื้นฐาน สมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทย สาขาภาคฯ ป 2558 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยจํานวนพี่เลี้ยงวิจัย 20 คน จํานวนโครงการที่ใหคํา

ปรึกษา เพื่อขอทุนวิจัย 10 โครงการ จํานวนโครงการที่ขอคําปรึกษากอนสงจริยธรรม 10 เรื่อง อบรมเขียนอยางไรใหไดตี

พิมพ วิทยากร จากบรรณาธิการวารสารพยาบาลและสุขภาพ 1 จัดอบรม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผูเขาอบรม 15 คน 

จํานวนผูเขียนบทความวิจัย ตีพิมพ 5 เรื่อง 

 โครงการ แลกเปลีย่นเรยีนรูและสรางเครอืขาย เรือ่งการพฒันาระบบบรกิารพยาบาลเฉพาะทางและการปฏบิตัิ

การพยาบาลขั้นสูงสูความเปนเลิศ  จัดอบรม 31 สิงหาคม 2558 จํานวนผูเขาอบรม 80 คน ไดเครือขายการพัฒนาบริการ

สูความเปนเลิศ คือ รพ.รามา จุฬา ศิริราชและ รพ. ขอนแกน ผูปฏิบัติการขั้นสูงที่ไดอนุมัติความรูความชํานาญเฉพาะทาง 

(อพย.) ของ รพ ศรีนครินทร 2 คน รอประกาศผล 1 คน และมีเปาหมายอีก 2-4 คนในป 2560

มผีลงานวจัิย การนําเสนองานวจัิยในตางประเทศ ไดแก การนาํเสนอผลงานแบบโปสเตอร 3 เรือ่ง ไดแก  “Nursing 

Outcome of Burn Unit  Srinagarind  Hospital” ของนางสาวอุราวดี เจริญไชย   เรื่อง  Self care Behaviors among 

Patients who have had Cardiac  Valve Replacement at Srinagarind  Hospital ของนางวนิดา พิมทา  เรื่อง 

Cholangiocarcinoma Patient’s Satisfaction With Nursing Care In The Surgery Ward at Srinagarind  Hospital 

ของนางสาวยุพิน สังฆมณีระหวางวันที่ 4-7 ธันวาคม 2557 รวมเวลา 4 วัน ณ เมืองโฮจิมินห ประเทศ เวียดนาม และนํา

เสนองานวิจัยในตางประเทศ แบบ oral presentation เรื่อง: DEVELOPMENT AND MONITORING THE KEY 

PERFORMANCE INDEX OF THE QUALITY OF CARE FOR PATIENTS WITH CLEFT LIPS/PALATES AT SRINAGARIND 

HOSPITAL โดยนางศริพิร  มงคลถาวรชยั  และเรือ่ง Comparison of wound dehiscence and parent’s Satisfaction 

between spoon/syringe feeding and breast/bottle feeding in patients with cleft lip repair  โดยนางสาว

ดาราวรรณ  อักษรวรรณ ณ เมือง Athens ประเทศกรีซ วันที่ 2-9  พฤษภาคม 2558 การศึกษาระยะเวลารอใชหองผาตัด

ตามเกณฑที่กําหนดของหองผาตัดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศรีนครินทร และปจจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอแบบ 

Poster  Presentation ในการประชุม ASIORNA 2014  ณ  เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน วันที่ 8-12 ตุลาคม 2558  

อุปสรรคตอการชวยชีวิตของพยาบาลหองผาตัดในการรวมเปนทีมดูแลผูปวยหัวใจหยุดเตนในหองผาตัด (The barrier 

cardiopulmonary resuscitation of  operating room nurses for caring team among cardiac arrest patients 

in operating room) นําเสนอโปสเตอร เรื่อง EFFECTIVE INSTRUCTION FOR BOWEL PREPARATION FOR 

COLONOSCOPY  ในการประชุม International workshop ครั้งที่ 29 เรื่อง Therapeutic endoscopy ระหวางวันที่ 

9-11 ธันวาคม 2557 ณ ฮองกง 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริการรักษาพยาบาลที่ดี 

• โครงการพฒันาระบบการพยาบาลผูสงูอายอุยางเอือ้อาทรดวยเสนทางสเีหลอืง  โรงพยาบาลศรนีครนิทร

: พัฒนาระบบเอื้ออาทรผูสูงอายุดวยเสนทางสีเหลืองซึ่งมีแนวปฏิบัติ 3 ประเด็นหลักคือ 1) ดานการพัฒนาบุคลากร 2) 

ดานการใหบริการผูสูงอายุอยางเอื้ออาทร 3) ดานสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ที่สะดวก ปลอดภัยและเขาถึงงาย และ

ประเมินผลลัพธของการบริการ

ผลลพัธทีเ่ดน : สรางชดุนวตักรรมการดแูลผูสงูอาย ุโรงพยาบาลศรนีครนิทร และนาํไปสูมาตรฐานการปฏบิตัทิัว่

ทั้งองคกร และผลการประเมินตามมาตรฐานการบริการเอื้ออาทรผูสูงอายุ โดยการตรวจเยี่ยมและทํากลุม  Focus group 

ใน 31 หอผูปวย ซึ่งอยูใน 9 แผนกการพยาบาล พบรายละเอียดของการปฏิบัติ ดังนี้คือ ประเด็นที่ 1  การจัดระบบการ

บรกิารเอือ้อาทรผูสงูวยั คอื การใสใจ ทกุขัน้ตอน ไดแกการจดัระบบทีเ่พิม่การดแูลพเิศษ โดยคาํนงึถงึความเสือ่มของภาวะ

สุขภาพ และความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ประเด็นที่ 2  ดานบุคลากร ; บุคลากรที่เปนแหลงประโยชนจะ

มีความรู เขาใจและตระหนักถึงปญหาและความตองการของผูสูงอายุที่แตกตางจากวัยอื่น และประเด็นที่ 3  สิ่งแวดลอม

ที่เอื้ออาทรตอผูสูงอายุ คือ ความสะอาด 

 • โครงการการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  ชนิด A/H1N1 ดําเนิน

การเฝาระวังโรคติดตอจํานวน   15,774 ราย  ในผูปวยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

ผลลัพธที่เดน     

1) มแีนวทางการดแูลรกัษาผูปวยสงสยัโรคไขหวดัใหญทีส่ามารถนาํมาใชไดจรงิ และบคุลากรทางการแพทยทกุ

ระดับสามารถปฏิบัติไดทั้งในหองตรวจผูปวยนอกและหอผูปวยใน 

2) มแีผนรองรบัสถานการณการระบาดของโรคและนาํมาใชในชวงกอนการระบาดในหองตรวจ  OPD GP,   OPD  

กุมารเวชกรรม,  OPD  AE 

3) ใหการดูแลรักษาผูปวยโรคไขหวัดใหญตามมาตรฐานการรักษา จํานวน 56 ราย  โดยไมมีผูเสียชีวิต 

4) ใหการบรกิารฉดีวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญสาํหรบับุคลากรทางการแพทยและประชาชนกลุมเสีย่ง  จาํนวน 

3,362 ราย 

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง  

พัฒนาการการจัดทําฐานขอมูลวัสดุและบันทึกการใชวัสดุการแพทยกับผูปวย  เพื่อการคิดเงินและจัดเก็บรายได  

ในทุกหอผูปวยหนวยงาน
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

จัดงาน เกษียณอายุราชการบุคลากรในงานบริการพยาบาล จํานวน 22 คน   

 ยุทธศาสตรที่ 7 ดานระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี 

• โครงการตรวจเยี่ยมระบบยา (Open house)  เขาเยี่ยมหนวยงานโดยมีเปาหมายหลักในเรื่องระบบยาใน

ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สิ้นสุด 5 มิถุนายน 2558  เขาเยี่ยมครบทั้ง 13 แผนกการพยาบาล และสรุปนําเสนอ

ภาพรวม และแยกแตละหนวยงาน

• โครงการ Early Warning Sings จัดในวันที่ 29 เมษายน 2558 และ 3 มิถุนายน 2558

 ยุทธศาสตรที่ 8 ดานชุมชนสัมพันธที่ดี

จัดงานวันสตรีสากลและวัน พยาบาลสากล โดยมีการจัดนิทรรศการ

 ผลงานเดนของหนวยงาน

บคุลากรไดรบัรางวลัตางๆ ไดแก นางสาวพวงรตัน  เชาวะเจรญิ  พยาบาลชาํนาญการพเิศษ  ตาํแหนงรองหวัหนา

งานบริการพยาบาลฝายวิชาการ  ไดรับรางวัลศรีมอดินแดง  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และรางวัลศิษยเกาแหงความภาค

ภมูใิจดานการบรหิาร จากมหาวทิยาลยัขอนแกน นางรุงทวิา  ชอบชืน่ พยาบาลชาํนาญการพเิศษ หวัหนาหอผูปวยเวชศาสตร

ฟนฟแูละผูชวยหวัหนางานบรกิารพยาบาลดานคลนิกิบรกิาร  ไดรบัรางวลัพยาบาลดเีดน  ดานการบรหิาร นางสาวพรนภิา      

หาญละคร ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนสาขาการวิจัยทางการพยาบาล  จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ  นางสุธีรา ประดับวงษ  พยาบาลชํานาญการพิเศษ  แผนกการ

พยาบาลศลัยกรรม ไดรบัรางวลัพยาบาลดเีดน สาขาการวจิยัทางการพยาบาลวจิยัระดบัพืน้ฐาน จากสมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 7 
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สิงหาคม 2558 และรางวัลบุคคลเกียรติยศแหงป 2558 ในฐานะสรางชื่อเสียงใหกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน วันที่ 9 กันยายน 2558

งานจายกลาง

ดานการบริหารจัดการที่ดี

• โครงการ “การสมัมนากาํหนดแผนการปฏบิตังิาน งานจายกลาง  ประจาํปงบประมาณ 2558  เพือ่ตอบสนอง

แผนยทุธศาสตรการบรหิารดานการรกัษาพยาบาลท่ีด”ี   กาํหนดแนวทาง

แผนการดาํเนนิงานของหนวยงาน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวม

ในการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน รวมกันใหสอดคลองกับเปาประสงค

ของคณะแพทยศาสตรและเพือ่ท่ีจะสามารถเขาใจและสามารถปฏบิตังิาน

ไดตามแผนงานที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงานไดมี

การเขารวมจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร เปาหมายเพื่อ

ความเปนเลศิดานการบรกิาร (GO PREMIUM) การทาํงานแบบมอือาชพี 

(GO PROFESIONAL) การมุงสูสากล (GO INTERNATION) และการผลติ

นวัตกรรม (GO INNOVATION)   การดําเนินการ การบรรยายจากวิทยากร แบงกลุมระดมสมองนําเสนอผลงานกลุม สรุป

ผลการสัมมนา โดยมีการจัดแบงการสัมมนาเปน 2 รอบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันเสารที่ 28 กุมภาพันธ 2558 และ 7 

มีนาคม 2558 รวมจํานวนทั้งสิ้น 60 คน งบประมาณดําเนินการไดรับจาก โครงการพิเศษเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

โครงการเพิ่มพูนมูลคาจากสิ่งของเหลือใช (ขยะ Recycle) ประจําปงบประมาณ 2558 ผลลัพธการดําเนินการ ไดแผนการ

ดําเนินงานประจําป 2558 ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม รวม 13 โครงการ/กิจกรรม

• โครงการท่ี เรือ่ง  การจัดทาํโครงการพฒันาระบบสารสนเทศทีใ่ชในการบรกิารรกัษาพยาบาล (IT Health 

Object) ระบบงานจายกลาง คณะแพทยศาสตร (Design-build and transfer) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทีใ่ชในการบรกิารรกัษาพยาบาลระบบอปุกรณการแพทยปราศจากเชือ้ งานจายกลาง คณะแพทยศาสตร โดยมกีารดาํเนนิ

การ จัดทําการออกแบบขั้นตอนการไหลการใหบริการอุปกรณการแพทยปราศจากเชื้อ จัดทํารายการวัสดุการแพทย/

อุปกรณการแพทย ในระบบ Inventory ของงานจายกลาง กําหนดรายการวัสดุการแพทย/อุปกรณการแพทย ตามรหัส

สากล UNSPSC 

 ดานการบริการรักษาพยาบาล

• โครงการ การพัฒนามาตรฐานการใหบริการที่ดี การดําเนินโครงการการพัฒนามาตรฐานการใหบริการที่ดี 

ของงานจายกลาง เปาประสงคเพื่อตอบสนองการบริการรักษาพยาบาลตอผูปวยและผูรับบริการเปนสําคัญ โดยยึดพันธ

กจิคอืเปนศนูยกลางในการใหบรกิารเครือ่งมอื เครือ่งใชและเวชภณัฑทางการแพทยปราศจากเชือ้ทีม่คีณุภาพ เพยีงพอ ทนั

เวลา ผูรับบริการปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยมีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  และผลลัพธของกิจกรรม โครงการ ดังนี้

  1) โครงการ ศูนยรับแลกอุปกรณการแพทย แบบ One Stop Service และการขยายจํานวนเครือขายการ

ใหบริการเพิ่มขึ้น ผลลัพธ จํานวนหนวยงานที่ใหบริการทั้งหมด 100 หนวยบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 3  จํานวนหนวยงานที่

ใหบริการ One Stop Service มี  60 หนวยงานเพิ่มขึ้นรอยละ 9  รอยละการใหบริการที่เพียงพอ ทันเวลาที่กําหนดได 

99.92% เพิ่มขึ้นรอยละ 1.39   รอยละความพึงพอใจในการรับบริการ 92.69 % เพิ่มขึ้นรอยละ 4.15

  2) โครงการ การกาํหนดระเบยีบการปฏบิตังิานใหไดตามมาตรฐานสมาคมศนูยกลางงานปราศจากเชือ้แหง

ประเทศไทย CSSA ผลลพัธการดําเนนิการ  ไดแนวทางการปฏบิตังิานการทาํปราศจากเชือ้อปุกรณทางการแพทยปราศจาก

เชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานได 96 %   
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  3) โครงการ การนําระบบสารสนเทศ (IT Health Object) มาใชในการคดิคาบรกิารทาํปราศจากเชือ้ ผลลัพธ

การดาํเนินการ จดัทาํคูมอืแนวทางการคดิคาบรกิารของปราศจากเชือ้ในระบบ Health Object งานจายกลาง ความสําเร็จ

ในการจัดเก็บคาบริการจากการทําปราศจากเชื้อได 100%

  4) โครงการ การพัฒนาสมรรถนะการบริการที่ดี ผลลัพธการดําเนินการการจัดอบรมการบริการที่ดีให

บคุลากร การจดัเวลาการขึน้ปฏบิตังิานในวนัหยดุราชการจากเดมิ 08.30 น. เปน 07.00 น.  ลดการรอคอยในการใหบรกิาร

รอยละความพึงพอใจในการรับบริการ 92.69 % เพิ่มขึ้นรอยละ 4.15

• ผลงานดานการทําลายเช้ือและการทาํปราศจากเชือ้  ดานบรกิารการทาํลายเชือ้และการทาํใหปราศจากเชือ้

อปุกรณเครือ่งมือทางการแพทย เพ่ือความปลอดภยัและความพงึพอใจของผูรบับรกิาร โดยมกีารตดิตามการประกนัคณุภาพ

ที่สําคัญ คือ

ระบบการกํากับและติดตามตัวชี้วัดและการประกันคุณภาพ   ผลการดําเนินการ

ลาํดบั รายการตัวชี้วัดคุณภาพ เปาหมาย (%) 2557 2558

1. อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อโดยการ
สุมตรวจเพาะเชื้อตามเกณฑที่กําหนด

100 100 100

2. อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อตามเกณฑที่กําหนด 100 100 100

3. อตัราการจดัเตรยีมเครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณทางการแพทยครบถวน ถกูตอง 100 100 100

4. อัตราการจําหนายจายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางการแพทย
ใหหนวยงาน ครบถวน ถูกตอง

100 99.89 99.92

5 อัตราความพึงพอใจของผูใชบริการบุคลากรภายในคณะฯ 
ที่มีตองานจายกลาง

85 81.20 85.39

6. อัตราความพึงพอใจของผูใชบริการบุคลากรภายนอกคณะฯ 
ที่มีตองานจายกลาง

85 96.80 100

โครงการพัฒนางานดานอื่น ๆ มีดังนี้

• โครงการ  การพัฒนาการบริการอุปกรณการแพทยปราศจากเชื้อ 

• “หนาไมงอ รอไมนาน” ของการใหบรกิารหมวดลางเครือ่งมอื โครงการตอเนือ่งและมกีารปรบัปรงุการบริการ

แนวใหมลดระยะเวลาในการรอตรวจเครื่องมือ เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับเวลา

ในการใหบริการจากเดิมเวลา 08.30 น. เปน 07.30 น. 

• โครงการจัดอบรมสมรรถนะพฤติกรรมการบริการที่ดี

• โครงการอนุรักษพลังงาน ประหยัดพลังงานงานจายกลาง 

• กิจกรรมการปรับปรุง 5ส  ในหนวยเวชภัณฑปลอดเชื้อและหนวยเตรียมและทําความสะอาดเครื่องมือ

ดานสนับสนุนและสงเสริมการบริหารทรัพยากรใหเกงดีมีสุข ดังนี้

• การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการใหกับบุคลากรทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน

• สนับสนุนสงเสริมบุคลากรเขารวมกิจกรรมภายในและภายนอกคณฯ โดยกําหนดเปนรอยละบุคลากรที่เขา

รวมกิจกรรมนอกหนวยงานอยางนอย 1คน/1ครั้ง/1 ป

• สนบัสนุนสงเสรมิบคุลากรเขารวมกจิกรรมวชิาการการประชมุประจาํปวชิาการชมรมศนูยกลางงานปราศจากเชือ้ 

• การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น
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ดานการบริการวิชาการและสังคม    

เปนที่ศึกษาดูงาน  ที่ปรึกษาของโรงพยาบาลตาง ๆ 

• คณะนักศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตร ช้ันปท่ี 3  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 24 -28 พฤศจกิายน 

2557 จํานวน 4 ทาน

• คณะนกัศึกษาหลกัสตูรผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 5 รุน วนัท่ี 8-22 มกราคม 

2557 จํานวน 101 ทาน

• คณะศึกษาดูงานเจาหนาทีห่นวยควบคมุการตดิเช้ือและหนวยจายกลาง โรงพยาบาลอาํเภอชุมแพ  จ.ขอนแกน

วันที่ 10 ตุลาคม 2557  จํานวน 6 ทาน 

• คณะบคุลากรผูศกึษาดงูานคณะกรรมการควบคมุการตดิเชือ้ จากโรงพยาบาลศรสีะเกษ วนัที ่12 พฤษภาคม 

2558  จํานวน 11 ทาน

• คณะบุคลากรผูศึกษาดูงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดลอมจากโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี วันที่     

2 สิงหาคม  2558  จํานวน 10 ทาน

• คณะบุคลากรผูศึกษาดูงานอนุรักษพลังงานจากโรงพยาบาลศูนยขอนแกน วันท่ี  20 สิงหาคม 2558         

จํานวน 6 ทาน

• คณะบคุลากรผูรบัการอบรมหลกัสตูรการเยีย่มสาํรวจภายใน ของศนูย HACC-KKU วนัที ่27 สงิหาคม 2558        

จํานวน 6 ทาน             

  ดานการสนับสนุนและสงเสริมการสรางความมั่นคงการเงินและสินทรัพย

• การจัดทํารายงานสถิติการบริการเครื่องมือ เครื่องใชและเวชภัณฑปราศจากเชื้อ ของงานจายกลาง ประจําป 

  • การจัดสวัสดิการเยี่ยมไขใหกับบุคลากรและญาติในหนวยงาน

  การนําเสนอผลงานคุณภาพและการประกาศเกียรติคุณ

  • ป 2558  ไดรับรางวัลที่ 3 ประเภท CQI จากการเขารวมงาน การนําเสนอผลงานงานวันพัฒนาคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร ประจาํป 2558  ชือ่ผลงาน การการปรบัปรงุกระบวนการผลติถงุมอืปลอดเชือ้ชนดินาํกลบัมาใชซํา้  งาน

จายกลาง  โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน    

71



~: 72 :~

  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร

• จัดกิจกรรมการสื่อสารเปาหมายและ Road map การดําเนินการตามมาตรฐาน Advanced HA ใหกับ

บุคลากรทุกระดับ โดยผูบริหารและทีมนําโรงพยาบาลเขาเยี่ยมหอผูปวย/หนวยงาน (พบทีมบุคลากรทางการแพทย รวม

ทั้งแพทย อาจารยแพทยและทีมสหสาขา) เพื่อส่ือสารเปาหมาย AHA และการเตรียมรับการรับรอง AHA ในป 2560  

(ดําเนินการตลอดชวงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558) 

• จดักจิกรรมการประชมุวชิาการเทดิพระเกยีรตวินัคณุภาพศรนีครนิทร ประจาํป 2558 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม  

2558 ณ หองประชุมมิตรภาพ  ผลการจัดกิจกรรม บรรยากาศการประชุมฯ บุคลากรมีความตื่นตัวและใหความสนใจตอ

การพฒันาคณุภาพงานและพัฒนางานวจัิยเปนอยางมาก มจีาํนวนบุคลากรทุกระดบัท้ังผูบรหิารโรงพยาบาล แพทย บุคลากร

ทางการพยาบาล และบคุลากรสายสนบัสนนุ สนใจ เขารวมโครงการจาํนวน 314 คน (บรรลเุปาหมายทีต่ัง้ไว)  มผีลงานการ

พัฒนาคุณภาพที่นําเสนอโดย Poster presentation จํานวน 115 เรื่อง และผลงานวิจัย 5 เรื่อง

• พัฒนาระบบการบริการดวย Lean Management มาสูการปฏิบัติในองคกร    

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายนําแนวคิดการพัฒนา

Lean Management เพื่อการปรับหรือลดขั้นตอนการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปาหมายเพื่อการ

ขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพบริการอยางเปนระบบและตอเนื่องสูการรับรอง Advanced HA ใน ป 2560 สําหรับ

บุคลากรที่สนใจเพิ่มพูนความรูดาน Lean Management ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หองนพดล ทองโสภิต

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
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•  อบรมความปลอดภัยของผูปวยสําหรับนักศึกษาแพทย 

เมื่อวันที่  12-13 กันยายน  2558 เพื่อใหเปนการเรียนรูในกระบวนการ ทักษะ แนวคิด ดานความปลอดภัยของ

ผูปวย  ใหกับนักศึกษาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 4 จํานวน 2 รุน  

   

หนวยกูชีวิต 

ดานวิชาการ  หลักสูตรการกูชีวิตสําหรับบุคลากรภายใน 
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• การกูชวีติขัน้พืน้ฐาน (Basic Life Support: BLS) จาํนวน 12 รุน มผีูเขาอบรมจาํนวน 611 คน ไดแกนกัศกึษา

แพทยชั้นปที่3 จํานวน 251 คน พยาบาลใหมจํานวน 94 คน บุคลากรทั่วไป จํานวน 223 คน บุคลากรใหม จํานวน 43 คน

• การกูชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support: ACLS) จํานวน 13 รุน มีผูเขาอบรมจํานวน 705 คน 

ประกอบดวยแพทยใชทุน และแพทยประจําบานชั้นปที่1 จํานวน 159 พยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 263 

คน นักศึกษาแพทยชั้นคลินิก จํานวน 232 คน และพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จํานวน 51 คน 

ความพึงพอใจตอการอบรมอยูในระดับดีถึงดีมาก  รอยละ  95

ขอเสนอแนะ : เปนการอบรมที่มีประโยชนเนนการฝกปฏิบัติไดจริง สามารถนําปฏิบัติงานในการดูแลผูปวยได

จริงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ควรมีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง

        หลักสูตรการกูชีวิตสําหรับบุคคลภายนอก 

 • การกูชวีติขัน้พืน้ฐาน (Basic Life Support: BLS) สาํหรบัประชาชนทัว่ไป จาํนวน 5 รุน   มผีูเขาอบรมจาํนวน 

167 คน ไดแกคณะเภสัชฯ จํานวน 11 คน, นักศึกษากายภาพชั้นป 2 และป 3 คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 90 คน, 

เจาหนาที ่Fitness First จาํนวน 21 คน, นกักจิกรรมบาํบดั จากทัว่ประเทศ จาํนวน 21 คน, สถานพยาบาลพฒันาคณุภาพ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 24 คน

 • กูชวีติขัน้สงู (Advance Cardiac Life Support: ACLS) จาํนวน 6 รุน  มผีูเขาอบรมจาํนวน 288 คน ประกอบ

ดวย แพทยและพยาบาลจากทั่วประเทศ จํานวน 5 รุน มีจํานวน 238 คน จากโรงพยาบาลหนองสองหอง มีจํานวน

50 คน 

     ดานบริการ 

 มกีารทบทวนการประเมนิความพรอมกอนเกดิ Cardiac arrest ตามหอผูปวย/หนวยงานตางๆ และทบทวนความ

รูเรื่อง Pre-Cardiac Arrest Signs การบันทึกในแบบบันทึกการกูชีวิต (ACLS 01) การเยี่ยมตรวจรถฉุกเฉินและทักษะการ

ใชเครื่อง Defibrillator พรอมการบํารุงรักษา การเตรียมอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉินและการจัดรถฉุกเฉิน จํานวน 19 หนวย

งาน ไดแก OPD2  OPD8  OPD9 และหองเอ็กซเรย หอผูปวย 3ก  3ค  Burn unit  3ฉ  3จ  4ค  4ง  5ง ตึก สว. 8A  

8B  ตึก สว.9C ชั้น 15 มีการซอม CPR OPD8  หอผูปวย 2ฉ  3จ  3ค  3ฉ  5ง. ตึก สว. 9C ชั้น 15 การวิเคราะหหาสาเหตุ

ของภาวะหัวใจหยุดเตนของผูปวยเฉพาะรายมีการทํา Cardiac arrest Case conference จํานวน 10 case ไดแก

หอผูปวย 3ก  3จ  4ค 4ง 5ง  จิตเวชหอสงฆอาพาธ ตกึ สว. 9A พรอมเกบ็รวบรวมขอมลูการกูชีวติในโรงพยาบาลศรนีครนิทร 

จํานวน 260 ครั้ง

 กระตือรือรนรูจุดบกพรองของตัวเอง เปนการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนมาก สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในการ

ทํางาน วิทยากรมีความเชี่ยวชาญสามารถชี้ประเด็นใหเห็นภาพชัดเจน สามารถพูดเรื่องยากใหเขาใจไดงายขึ้น 
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  งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

การประสานในการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่  พอ.สว. ดังนี้

 • วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557  ออกหนวย พอ.สว. เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี   องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล ต.ทรายมูล อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

 • วันที่ 9 มกราคม 2558 ออกหนวย พอ.สว. เนื่องในวันคลายวันสิ้นพระชนม สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   โรงเรียนบานหนองขาม บานหนองขาม อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน

 • วันที่  2 กุมภาพันธ 2558 ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงออกเยี่ยมสมาชิก พอ.สว.  โรงเรียนบานโคกสูงใหญ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ออกหนวย พอ.สว. เนื่องในวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  โรงเรียนบานหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  
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• วันที่ 10 กรกฎาคม. พ.ศ.2558   ออกหนวยแพทย พอ.สว. เนื่องในวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ และวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนหนองกุงธนสาร          

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน  

งานเวชกรรมสังคม  

 ดานการบริหารจัดการที่ดี

หนวยสรางเสรมิสขุภาพ งานเวชกรรมสงัคม  รบัผดิชอบภาระงานดานการตรวจสขุภาพประจาํป  สาํหรบับุคลากร          

ไดพัฒนาระบบการประเมินผลความพึงพอใจการบริการดวยโปรแกรม Google Docs เพื่อใหเหมาะสมกับความกาวหนา     

ของเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการทํางาน ประหยัดคาใชจาย   เปนเครื่องมือในกระบวนการทํางาน                   

ที่งายตอการปฏิบัติ   สามารถดึงดูดความสนใจและไดรับความรวมมือจากผูรับบริการในการประเมินและใหขอเสนอแนะ            

ทีเ่ปนประโยชนตอการพฒันาระบบบรกิาร ซึง่ผลงานดงักลาวไดรบัรางวลัที ่1 จากการประกวดผลงาน Lean Management          

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร       

ดานการผลิตบัณฑิตที่ดี

• หนวยระบาดวิทยาโรคติดตอ และหนวยสรางเสริมสุขภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาแพทยชั้น

ปที่ 3 ดูงานดานการสรางเสริมสุขาภาพและปองกันควบคุมโรค  วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557

• หนวยระบาดวทิยาโรคติดตอ  เปนอาจารยพเิศษ สอนนกัศกึษาแพทยชัน้ปที ่5  กองเวชศาสตรชมุชน   หวัขอ 

Disease surveillance, Investigation and control. จํานวน 12 กลุม  กลุมละ 2 ชั่วโมง
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ดานความเปนเลิศดานการวิจัย

• การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on  Advances in  

Healthcare & Life Sciences (Singapore) ณ สถาบัน Management Development Institute of Singapore 

(MDIS) ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

1) Health Status of Personnel in Faculty of 

Medicine, Khon Kaen University, Thailand.

2) Factors Affecting to Health Status of 

Personnel in Faculty of Medicine Khon Kaen University, 

Thailand.

3) Prevalence of Metabolic Syndrome in 

Personnel of Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 

Thailand. 

4) Prevalence of  Dyslipidemia of Personnel in Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 

Thailand

5) Outbreak  investigation of food poisoning  due to  Salmonella group B among student  

camp in Faculty of Medicine Khon  Kaen University.

• ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุวัยปลาย (75 ปขึ้นไป)

• ศึกษางานวิเคราะห เรื่อง ผลกระทบดานตางๆ ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร

ดานการบริการรักษาพยาบาลที่ดี

• โครงการอาหารปลอดภัย หางไกลโรค ใสใจ “เมนูชูสุขภาพ” ในโรงอาหาร  โดยดําเนินการคัดเลือกเมนู

อาหาร ขอรับการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและรับรองเปนเมนูชูสุขภาพจากสํานักงานสาธารณสุข  จังหวัดขอนแกน  

ซึง่ผลการพจิารณาเมนอูาหารไดรบัการรบัรองเปนเมนชูสูุขภาพทัง้หมดจาํนวน 30 เมน ู  ผูประกอบการรานคาจาํนวน 13 

ราน ทําใหโรงอาหาร  คณะแพทยศาสตร  มีเมนูชูสุขภาพ  และอาหารวางเพื่อสุขภาพ เปนทางเลือกใหกับผูบริโภคในการ

สรางเสริมสุขภาพตนเองที่ยั่งยืน

• โครงการพัฒนาระบบการฝาระวังโรคติดตอและการใหบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคดวยวัคซีน รวม

กับทีมสหสาขาวิชาชีพ ใหไดตามมาตรฐาน มีคุณภาพและฐานขอมูลผูรับบริการ  รายงานสอบสวนอาการภายหลังไดรับ

วัคซีนโรคคอตีบ รวมกับภาควิชาอายุรศาสตร สถาบันประสาทวิทยา สํานักระบาดวิทยาและงานระบาดวิทยา สํานักงาน

สาธารณสุข จังหวัดตางๆ จัดทํารายงานผลการสอบสวนโรค ขอเสนอแนะ เพื่อปองกันภาวะเสี่ยงท่ีอาจเกิดอันตรายตอ

ผูรับบริการ นําเสนอแนวทางการใหบริการวัคซีนแกกระทรวงสาธารณสุข จนนําไปสูนโยบายและมาตรการ การใหบริการ
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ในโครงการรณรงคการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในกลุมอายุ 20 -50 ป ท้ังประเทศ เปนตัวอยางในการใหบริการและ

เฝาระวังติดตามอาการภายหลังการไดรับวัคซีน แกหนวยงานอื่น ๆ          

 ผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ในระดับดี –ดีมาก รอยละ 93.6

• ดานการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

  - สงทายปเกาตอนรับปใหม  วันที่  30  ธันวาคม  2557 ณ งานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลศรีนครินทร

- ประเพณีสงกรานต วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร

ดานระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

• จดัทาํ  Application Stroke Fast Track  ทางดวนโรคอมัพาต  ซึง่เปนการดาวนโหลดและตดิตัง้ไวทีโ่ทรศพัท            

มือถือ   ระบบการใชงาน  IOS  และ Android   มีฟงกชั่นการใชงาน  1) บาทความ 2) คัดกรองสุขภาพ  3) คนหาโรง

พยาบาล  4) ระบบโทรเรียกรถพยาบาล  เมื่อผูปวยเกิดอาการสามารถแจงเหตุโดยปุมๆ เดียว 

ดานชุมชนสัมพันธที่ดี

• หนวยระบาดวิทยาโรคติดตอ งานเวชกรรมสังคม รวมกับ หนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมจัดทําโครงการ                     

พฒันาศกัยภาพเครอืขายและเตรยีมความพรอมโรคตดิตออบุตัใิหม  สาํหรบับคุลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศรนีครนิทร 

วนัที ่13 สงิหาคม 2558 ณ หองประชมุหนวยบรกิารปฐมภมูสิามเหลีย่ม กลุมเปาหมายเปนเจาหนาทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุข

ประจําหมูบานและแกนนําชุมชน  จํานวน 55 คน  โดยมีกิจกรรม  ใหความรูเรื่องโรค  การคัดกรอง ซักประวัติ การดูแล

รกัษาเบือ้งตน แบงกลุมฝกซอมแผนปฏบิตักิารรบัการระบาดของโรคตดิตอ อบุตัใิหมและสงตอผูปวยในชมุชน   ผูเขาอบรม

ไดรับความรูเพิ่มขึ้นสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติอยางถูกตอง อยูในระดับ ดี – ดีมาก รอยละ 95.45     



~: 79 :~

• โครงการรณรงค ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก รวมกับชุมชนหมูบานไทยสมุทรและกองสาธารณสุข

สิง่แวดลอม เทศบาลนครขอนแกน ทาํขอตกลงการดาํเนนิกจิกรรมปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกในหมูบาน  โดยการรวม

จัดกิจกรรม ถอดบทเรียนการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก  ในวันที่ 28 เมษายาน 2558 มีผูเขารวมโครงการ 50 คน

ผลงานเดนของหนวยงาน

• โครงการ “รวมพลคนรักษสุขภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน”  ในวันที่ 28 มีนาคม 2558  ณ ศาลา

พระราชทานปริญญาบัตรเกา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  อยูในระดับดี–ดี

มาก รอยละ 76

• โครงการประชุมวิชาการ “อัมพฤกษ อัมพาต ปองกันไดถาใสใจ” ในวันที่  3 เมษายน 2558 ณ  ตําบล

โคกสูง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับดี-ดีมาก

รอยละ 92.5 

• โครงการประชุมวิชาการและตรวจสุขภาพพิเศษ  โรคหลอดเลือดสมอง  (อัมพฤกษ-อัมพาต)  ในวันที่   6 - 8  

พฤษภาคม  2558  ณ   ศูนยอาหารและบริการ 1  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผูเขารวม

โครงการ  อยูในระดับดี-ดีมาก รอยละ 94.5
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งานทันตกรรม  

• การใหบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม

รายการ จํานวน  (ราย)
1)  การใหบริการทางทันตกรรมในคลินิกในเวลาราชการ 5,205
2)  การใหบริการผูปวยผาตัดทางศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 72
3)  การใหบริการทางทันตกรรมในคลินิกนอกเวลาราชการ 4,061

รวม 9,338

• การใหบริการเพื่อสนับสนุน Excellent center ตาง ๆ ของโรงพยาบาล  เชน
  - การเตรียมชองปากกอนฉายแสงรักษามะเร็ง
  - การเตรียมชองปากกอนใหเคมีบําบัด
  - การเตรียมชองปากกอนผาตัดหัวใจและหลอดเลือด
  - การเตรียมชองปากกอนใหยารักษาโรคกระดูกพรุน เชน ยาในกลุม Bisphosphonate เปนตน
  - การเตรียมชองปากกอนการปลูกถายอวัยวะตาง ๆ เชน ตับ ไต เปนตน
  - การเตรียมชองปากกอนใหยากดภูมิคุมกัน
  - การกําจัดสาเหตุการติดเชื้อในชองปากในผูปวยที่มีการติดเชื้อในรางกายที่สงสัยวามีสาเหตุมาจากในชองปาก
  - การเตรียมชองปากกอนการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม

• การออกตรวจสุขภาพพิเศษ เนื่องในสัปดาหวันศรีนครินทรและสัปดาหวันมหิดล ณ อาคาร สว. 1 ตาม
โปรแกรมการตรวจของโรงพยาบาล ใหบริการผูปวยทั้งสิ้น 94 ราย

• การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. รวมกับทางโรงพยาบาลเนื่องในวันทันตสาธารณสุขใหบริการทั้งส้ิน 
67 ราย

งานบริการสูความเปนเลิศ

• พิธีเปดศูนยความเปนเลิศมะเร็งทอนํ้าดี    วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
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• พิธีเปดศูนยมีบุตรยาก รองรับ  เมดิคอลฮับ เต็มรูปแบบ ดูแลประชาชนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะแพทยศาสตร 

• โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 2 รุน ระหวางวันที่  29 มี.ค. –         

1 เม.ย. 2558 และระหวางวันที่ 20 – 24  ก.ค.  2558  ณ   หองบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร โรงพยาบาล

ศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

• ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูโรคที่มีอัตราตายสูงและโรคที่เปนปญหาในพื้นที่ เขต 7 ขอนแกน  

ระหวางวันที่  16 – 17  ตุลาคม  2557   ณ  โรงแรมเซนทาราแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอรขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
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งานโภชนาการ

• ผลงานดานการใหความรูในชุมชน

  1) การใหความรูดานโภชนบําบัดและโภชนาการ โครงการวันตับอักเสบโลก ประจําป 2558

วัน/เดือน/ป สถานที่จัดกิจกรรม จํานวน (คน)

9 เม.ย.2558 ศูนยประชุมมารินทร  จ.มหาสารคาม 300   

28  ก.ค. 2558 โรงพยาบาลหนองคาย  จ.หนองคาย 400   

9  ส.ค. 2558 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จ.ขอนแกน

1,000   

23  ส.ค.2558 โรงพยาบาลสุรินทร   จ.สุรินทร 300

9 ก.ย. 2558 โรงพยาบาลศรีษะเกษ  จ.ศรีษะเกษ 500

5 ต.ค.2558 โรงพยาบาลสุรินทร   จ.สุรินทร 500

20  ต.ค.2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย  จ.บุรีรัมย 300

                     รวม 3,300

 2) การใหความรูดานโภชนบาํบดัและโภชนาการ โครงการ/กจิกรรมตางๆ ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร 

ประจําป 2558 ดังนี้  

  - กิจกรรม  รวมพลคนหวงใยผูสูงอายุ จัด ณ  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันที่ 4  ตุลาคม  

2558    จํานวนผูรวมงาน 400  คน

  - กิจกรรม NCD จัด ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 14 ตุลาคม 2558 จํานวนผูรวมงาน 

200 คน

  - กิจกรรมรณรงคปองกันโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด ณ หองประชุมเทศบาลนครขอนแกน วันที่ 

28 ตุลาคม 2558 จํานวนผูรวมงาน 300 คน

  - กิจกรรมวันเบาหวานโลก จัด ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558    

จํานวนผูรวมงาน 200 คน

  - กจิกรรมวนัถงุลมโปงพองโลก ครัง้ที ่13 จดั ณ ลานหนาหองสมดุ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จํานวนผูรวมงาน 200 คน
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• การบริการอาหารผูปวยในปงบประมาณ  2558

 สถิติการบริการอาหารเฉพาะโรค ปงบประมาณ  2558

เบาหวาน
จํากัด

โซเดียม
โปรตีนสูง โปรตีนตํ่า ไขมันตํ่า กากมาก/นอย เหลว โจก

อาคาร 

สว.ชั้น 14

พิเศษ (คน) 6,879 8,376 4,621 1,180 295 555 740 706 2,121

สามัญ (คน) 12,615 16,921 8,643 2,082 566 1,164 1,769 1,287 -

 สถิติการบริการอาหารทั่วไป ปงบประมาณ  2558

ธรรมดา ขาวตมเครื่อง ออน (กุย+กับ) อีสาน ผลไม สวัสดิการ

พิเศษ (คน) 68,523 17,217 3,990 - 173 120,240

สามัญ (คน) 279,819 60,546 6,375 15,360 - -
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 • ผลงานดานโภชนศึกษาแกผูปวยในและผูปวยนอก

กิจกรรม จํานวน (ครั้ง)

1.  สอนการควบคุมอาหารใหเหมาะสมกับโรคตางๆ 45

2.  สอนการเตรียมอาหารทางการแพทย อาหารปนผสม 423

3.  คลินิกผูสูงอายุ 48

4.  คลินิกเบาหวานในหญิงตั้งครรภ 40

5.  คลินิกโรคอวน 48

6.  คลินิกวัยทอง 40

7.  คลินิกโรคตับ 4

8.  คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 12

9.  รวมทีม  Grand Round หนวยการุณรักษ 10

10.  รวมทีม  PCT Burn  ผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวก 6

11.  รวมทีม  CLT  ศัลยกรรมมะเร็งศีรษะและลําคอ 6

12.  รวมทีม  CLT ภาควิชากุมารเวชกรรม 2ง 10

งานสังคมสงเคราะห

 ใหบรกิารทางสงัคมชวยเหลอืแกผูปวยทีม่ปีญหาทางดานเศรษฐกจิ   สังคม   

อารมณ   จิตใจ   อันเปนอุปสรรคตอการรักษาพยาบาล ประสานจัดหาทรัพยากร 

เพื่อแกไข ฟนฟู  ใหแกผูรับบริการ ใชการเสริมสรางพลัง  การพิทักษสิทธิ  โดย

คํานึงถึงสิทธิประโยชนของผูปวย และโรงพยาบาลเปนสําคัญ

 • สถิติการใหบริการสังคมสงเคราะหปงบประมาณ พ.ศ.2558 

  ใหการชวยเหลอืทางสงัคมสงเคราะหในดานเศรษฐกจิ สงัคม เปนคายา คารกัษาพยาบาล วสัดอุปุกรณทีส่ทิธิ

บัตรไมครอบคลุม

แหลงเงินทุน จํานวน/ครั้ง จํานวนเงิน (บาท)

เงินรายไดของคณะแพทยศาสตร 1,827 6,958,505

กองทุนวันศรีนครินทร 1,743 17,546,275

กองทุนพระราชทาน 217 116,839

มูลนิธิหออภิบาลสงฆหลวงปูมั่น ภูริทัตโต 840 3,092,410

มูลนิธิตอตานโรคมะเร็ง 134 65,682

เงินบริจาคงานสังคมสงเคราะห 355 283,193

รวมทั้งสิ้น 5,116 28,062,904
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 • รายไดและเงินรับบริจาคเขากองทุน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

  การระดมทุนรับบริจาค จัดหาแหลงทุนเพื่อรับบริจาคซื้อวัสดุการแพทย ที่ไมมีจําหนายในโรงพยาบาล                                             

จากผูมีจิตศรัทธา นําไปชวยเหลือผูปวยดอยโอกาสและญาติที่มารับบริการ

รายการ/จําแนกประเภท ครั้ง จํานวนเงิน/บาท

1.  รับบริจาคเขากองทุนวันศรีนครินทร 103 183,328

2.  เงินรับบริจาคงานสังคมสงเคราะห 189 442,395

3.  วัสดุทางการแพทย เลนสตาเทียม  เครื่องชวยหายใจ 2 123,000

4.  อุปกรณทางการแพทย รถเข็นนั่งผูพิการ (60 คัน) Walker frame

  (100 อัน)  ไมเทา 3 ขา (100 อัน) เสาแขวนนํ้าเกลือ (10 เสา)

3 373,004

รวมทั้งสิ้น 297 1,121,727

 • ดานสิทธิประโยชน/ตรวจสอบสิทธิ คุมครอง และพิทักษสิทธิฯ/สวัสดิการ

  ใหบริการพิทักษและคุมครองสิทธิ ดําเนินการจัดระบบใหบริการแกผูมีสิทธิสวัสดิการทางสังคมและหลัก

ประกันสุขภาพตางๆ ใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงไดรับ  

สถิติการใหบริการ จํานวนครั้ง/ราย

1.  ตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิพระภิกษุสงฆ / สามเณร/ แมชี 830

2.  ตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิผูพิการ 705

3.  ตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิเด็กแรกคลอด  (ผัดชําระ) 115

4.  ติดตามสิทธิผูปวยผัดชําระ ใชสิทธิฉุกเฉิน / ผูปวยหนีกลับ OPD AE 354

5.  เปลี่ยนสิทธิยอยผูพิการ (ท.74) ใหใชสิทธิได ณ.วันที่มารับบริการ 98

6.  แนะนําเปลี่ยนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนานักศึกษา 108

7.  ใหคําแนะนําขอมูลการใชสิทธิบัตรแกผูใชบริการทั่วไป 3,337

8.  ตรวจสอบขอมูลคายา – คารักษาตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร (พ.ค.58 –ก.ย.58) 2,726

9. ตรวจสอบขอมูลคายา – คารักษาตรวจสุขภาพบุคลากรใหม  ( ม.ค.58 – ก.ย. 58) 490

 • ดานจิตอาสา /กิจกรรมที่ทางเครือขายจิตอาสา

  เปนภารกิจในการสรางความสัมพันธ ความอบอุน แกไขปญหาความเดือดรอน และอํานวยความสะดวกแก 

ผูปวยและญาติ จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ใหความชวยเหลือการเขาถึงบริการตามหองตรวจตาง ๆ กิจกรรมดนตรีจิต

อาสาเพื่อสรางความบันเทิงผูปวยและญาติ   กิจกรรมเครือขายจิตอาสา / เรื่องเลาจิตอาสา  กิจกรรมโรงทานจิตอาสา

เรือนพักญาติ แหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานดานจิตอาสาของนิสิตนักศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับบุคลากร

คณะแพทยศาสตร
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กิจกรรม จํานวน/ราย/ครั้ง

1. บริการชวยเหลือผูปวยแนะนํากรอกแบบฟอรม การบริการดานหนา 541

2.  ดนตรีจิตอาสา / กิจกรรมเครือขายจิตอาสา / เรื่องเลาจิตอาสา  611

3.  กิจกรรมกลุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง/จําหนายสินคาเศรษฐกิจพอเพียง           238

4.  จิตอาสานักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน / ม.ธรรมศาสตร / ม.ศรีปทุม 285

5. กิจกรรมโรงทานจิตอาสา / บริจาคเสื้อผา เรือนพักญาติ 43

6. บริจาคสิ่งของ / ปจจัยสี่ / เครื่องสําอาง            49

• ดานทีมสหสาขาวิชาชีพ  บูรณาการดูแลผูปวยแบบองครวม

  บทบาทหนาทีใ่นการดแูลชวยเหลอืผูปวยและญาต ิดานเศรษฐกจิ สงัคม อารมณ แกไข ฟนฟ ูเฝาระวงัปญหา 

ในการสืบหาขอเท็จจริง การวางแผนการรักษารวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมบาน ในรายที่มีปญหาซํ้าซอน ชวย

เหลือคาพาหนะ คาอาหาร เบี้ยยังชีพ เพื่อผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลพบแพทยไดอยางสมํ่าเสมอ /สงตอประสานเครือ

ขายภาครัฐ/เอกชน  ซึ่งจะชวยใหผูปวย/ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• ดานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.

ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่รวมกับทีมโรงพยาบาล ในการสํารวจพื้นที่ สภาพปญหา และความตองการของชุมชน ประสาน

หนวยงานทีเ่กีย่วของ จดัเตรยีมอปุกรณทางการแพทยทีจ่าํเปน เชน รถเขน็นัง่ อปุกรณพยงุเดนิ ไมเทา 3 ปุม  ผาหม เสือ้ผา

บริจาค หนังสือ และยาสามัญประจําบานมอบใหผูปวย วัด และโรงเรียน

• โครงการพัฒนางาน

  1) โครงการ : “ระดมทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยยากไร “มีเงินบริจาคงานสังคมสงเคราะหเพื่อชวยเหลือผูปวย

ยากไรเพ่ิมมากข้ึน สามารถนาํเงินทีไ่ดไปชวยเหลอืผูปวยตามความจาํเปนท่ีผูปวยตองการอยางแทจรงิโดยผานการพจิารณา 

ของนักสังคมสงเคราะห ผูมาใชบรกิารในโรงพยาบาลศรนีครนิทรสนใจไดรวมทาํบญุเพือ่ชวยเหลอืผูปวยยากไร รวมทัง้ชอง

ทางการรับบริจาคผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Face book)

2) การจัดเก็บรายได : โปรแกรมการแกไขสิทธิดานการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ)                  

ผูพิการ ท.74 ทําการลงทะเบียนสิทธิยอย ท.74 ใหกับผูพิการใหใชสิทธิการรักษาพยาบาลไดในวันท่ีมาตรวจรักษา

ลดภาระของ  โรงพยาบาล  ผูปวยและญาติที่ไมตองเดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลตนสังกัด จํานวน 98 ราย

3) การจัดเก็บรายได : ผูปวยเด็กแรกคลอดที่ผัดชําระรอใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิ

จายตรง ผูปวยเด็กแรกคลอดที่คางชําระ สามารถเรียกเก็บตามสิทธิไดครบถวน ทันเวลาเบิกจาย  และผูรับบริการไดเขา

ถึงสิทธิการรักษาตามสิทธิ 
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  4) การใหบรกิารสงเสรมิฟนฟผููพกิารแบบบรูณาการ  ผูพกิารไดรบัความชวยเหลอืคาํแนะนาํการจดทะเบยีน

ผูพิการ หรือ ตอทะเบียนจํานวน 289 ราย  เปลี่ยนสิทธิยอยเปน ท74.จํานวน 98 ราย ไดรับรถเข็น อุปกรณชวยฟนฟู

ความพิการจํานวน 207 ราย ใหทุนกูยืมเพื่อประกอบอาชีพจํานวน 6 ราย แนะนําและประสานเรื่องการขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูพิการจากหนวยงานของรัฐเพื่อใหผูพิการไดรับสิทธิที่พึงไดและเกิดประโยชนสูงสุด

สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน

 สรุปยอดการใหบริการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต 3 เดือน – 4 ป  ที่เปนบุตรสืบสายโลหิตของบุคลากร

คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2558  จํานวนทั้งสิ้น 134 คน  โดยจําแนกเปน 4 ระดับชั้น  ดังนี้  

 จากภารกจิหลกัในการใหบรกิารอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัอายตุัง้แต 3 เดอืน – 4 ป ทีมุ่งเนนใหเดก็ปฐมวยัมสีขุภาพ

พลานามัยที่ดี  มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญา  และมีความปลอดภัยสูงสุด

นั้น  จึงจําแนกงานดังกลาวเปน 3 ดาน โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพของงาน  ซึ่งในปงบประมาณ 2558  พบวา

1. งานดานบริบาลสุขอนามัยแกเด็กปฐมวัย : การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนของ

ชีวิต ไดแก          

ลําดับ ระดับชั้นเด็กปฐมวัย อายุเด็กปฐมวัย จํานวนเด็กปฐมวัย

1 ระดับชั้นเด็กเล็ก 3 เดือน  – 1  ป   8  คน

2 ระดับชั้นเด็กกลาง 1  ป  –  2  ป 22  คน

3 ระดับชั้นเด็กโต 2  ป  –  3  ป 52  คน

4 ระดับชั้นเด็กเตรียมอนุบาล 3  ป  –  4  ป 52  คน

การรับประทานอาหารฯ

ทักษะดานการเคลื่อนไหวและทรงตัว

การขับถาย การแปรงฟนและอาบนํ้า-แตงตัว การนอนหลับกลางวัน

 โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพของงานกดังกลาวคือ อัตราเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการสมสวน ซึ่งมีผลลัพธ

รอยละ 86

 2. งานดานการสรางเสรมิพฒันาการแกเด็กปฐมวยั : การอบรมเลีย้งดูและสรางเสรมิพฒันาการใหเด็กปฐมวยั

ทุกคนมี ทักษะ//พัฒนาการที่สมวัยทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญา ดังนี้   

ทักษะดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
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 โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพของงานกดังกลาวคือ อัตราเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัยทั้งหาดาน  ซึ่งมีผลลัพธ 

รอยละ 94

 3. งานดานการปองกันความเสีย่งตางๆใหแกเด็กปฐมวยั : การอบรมเลีย้งดูใหเด็กปฐมวยัทกุคนใหไดรบัความ

สุขสบาย สะอาด และปลอดภัยสูงสุด  ดังนี้         

ทักษะดานความเขาใจภาษา ทักษะดานการใชภาษา ทักษะดานการชวยเหลือตนเองและสังคม

ตรวจสุขภาพเด็กกอนเขาเรียนทุกวัน การจัดเตรียมอาหารและนมแกเด็กและบํารุงรักษาโภชณภัณฑ

บัญชีรับ-สงเด็กปฐมวัย ตรวจสอบ 5 ถูกวิธีใหยา จัดสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก การดูแลและบํารุงรักษาของเลนฯ

 โดยมดีชันช้ีีวดัคณุภาพของงานกดงักลาว  จาํนวนคน/ครัง้ทีเ่กดิความเสีย่งตางๆตอเดก็ปฐมวยั  ซึง่มผีลลพัธ 

ดังนี้  

 1) เด็กถูกลักพา/สูญหาย  0 คน 2) เด็กไดรับยาคลาดเคลื่อน  0 คน  3) เด็กไดรับอุบัติเหตุรุนแรงและมีการ

รายงานตอผูบริหาร  0 ครั้ง  4) มีการปดทําการชั่วคราวกรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อ/โรคติดตอ 0 ครั้ง  

 ผลงานเดนของหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ  2558   มีดังนี้

 • โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหนวยวันสําคัญตางๆสําหรับเด็กปฐมวัย

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย/วัยเพลิน คือเกิดมาเพื่อเลน  เลนเพื่อเกิดการเรียนรู และเรียนรูอยางมีความสุข และการเรียนรู

ทีย่ดึเดก็เปนศนูยกลางการเรยีนรู  จงึนาํมาทบทวนและพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนหนวยวนัสาํคญัตางๆใหแกเดก็ใน

วัยนี้  ดวยการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญตางๆขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมวันสําคัญตางๆ รวม 3 กิจกรรม/ป ไดแก งานวันพอแหงชาติ 

งานวันสงกรานต  และ งานวันแมแหงชาติ  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหาของเด็กที่เด็กใน
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วัยนี้เรียนรูไดดีและรับรูไดไว  เพื่อปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห และคิดเชื่อมโยงผานบริบท

ของงานวันสําคัญตางๆที่มีความหลากหลาย  และเพื่อฝกเด็กใหมีทักษะการกลาแสดงออก ดวยการแสดงบนเวที 

 ผลลัพธที่เดน คอืสรางความพงึพอใจในการใหบรกิาร โดยมอีตัราความพงึพอใจของผูปกครองตอการพฒันา

คุณภาพ การเรียนการสอนหนวยวันสําคัญตางๆสําหรับเด็กปฐมวัย ในระดับคะแนนดีมาก รอยละ 88

• การเพิ่มประสิทธิภาพงานการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อ/โรคติดตอที่พบบอยในเด็กปฐมวัย

  โรคตดิเชือ้/โรคตดิตอทีพ่บบอยในเดก็ปฐมวยัไดแกโรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ  โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิ

อาหาร  โรคอีสุกอีใส  โรคตาแดง  โรคไขเลือดออก และ โรค มือ เทา ปาก เปนตน  เมื่อเกิดโรคดังกลาว ยอมสงผลกระ

ทบตอตัวเด็กเอง  ผูปกครอง และครอบครัว จนอาจสูญเสียชีวิตตอเด็กได  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอหนวยงานและ

องคกร จึงจึงนํามาทบทวนและพัฒนาคุณภาพในการควบคุมและปองกันโรคติดเช้ือ/โรคระบาดท่ีพบบอยในเด็กปฐมวัย  

โดยเพิ่มมาตรการในการควบคุมและปองกันฯแกเด็กปฐมวัย ดังนี้  

1)  เด็กทุกคนไดรับการคัดกรองสุขภาพรางกายดวยการวัดไขและตรวจรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา ทุกเชา

กอนเขาเรียน เมื่อตรวจพบลักษณะอาการของโรคที่งดการใหบริการชั่วคราว ตามขอกําหนดของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข จะขอความรวมมือผูปกครองในการงดใหบริการ แตถาผูปกครองไมใหความรวมมือจะตองนําเด็กไปตรวจที่ 

OPD แผนกกมุารเวชกรรม โดยกมุารแพทยเปนผูลงนามรบัรองใหใชบรกิารได เมือ่เดก็ผานการคดักรองพรอมเขาเรยีนแลว  

เด็กทุกคนจะไดรับการฝกทักษะการลางมือทุกวัน

  2)  ผูดูแลเด็กปฐมวยั และเด็กทกุคนไดรบัฝกทกัษะการลางมอืกอนและหลงัรบัประทานอาหารวางและอาหาร

กลางวัน  และหลังการขับถายทุกครั้ง

  3)  ผูดูแลเด็กปฐมวัย และเด็กที่มีอาการเปนหวัดและไอ ตองสวมหนากากอนามัยทุกครั้ง

  4)  เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับนม อาหาร  ที่สะอาด  ปรุงและจัดเตรียมอาหารที่ถูกหลักอนามัย

5)  การดูแลและบํารุงรักษาสื่อ อุปกรณ  เครื่องใชตางๆ และของเลนเด็กปฐมวัยทุกวันและทุกวันเสาร      

ผลลัพธที่เดนคือ 1)  มีการปดทําการชั่วคราวเฉพาะชั้นเรียนที่มีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก จํานวน  0  ครั้ง 

 2)  มีการปดทําการชั่วคราวทุกชั้นเรียน ที่มีการระบาดของโรค มือ เทา ปาก จํานวน 0 ครั้ง    

 3)  ความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการฯ  ในระดับคะแนนดีมาก  รอยละ  86
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ผลลัพธที่เดนคือ

 - อัตราความพึงพอใจของผูปกครองตอจัดเก็บคาบริการของ เด็กปฐมวัยในระดับคะแนนดีมาก รอยละ 82 

 - อัตราการคางคาบริการของเด็กปฐมวัย รอยละ 5      

 - ชวยอุดรูรั่วรายไดของคณะแพทยศาสตร

งานแมบาน  
• ภาระงานและปริมาณงาน (ภาพรวม) ของหนวยงานในสังกัดงานแมบาน

ปริมาณงานยอนหลัง 3 ป ของทุกหนวยในสังกัดงานแมบาน

การบริการ
สถิติการบริการ

2556 2557 2558

งานดานบริการ

การบริการผาสะอาดทุกชนิด

การขนยายผาเปอน/ซักผาดวยเครื่องอุตสาหกรรม

แยกผาติดเชื้อ (ซัก)  

จางเอกชนซัก (เครื่องชํารุดรอจัดซื้อทดแทน)

อบ – รีดผา

พับ-จาย

บริการผานวตกรรมและอื่น ๆ

ตัดผา

เย็บผา

แซกริมผา

ซอมผา

เลือกผาชํารุด

ดัดแปลงผาชํารุดกลับมาใชใหม

ประดิษฐผานวัตกรรมสนับสนุนการซักผา

18,837,104 ชิ้น

 วันละ 5-7  ตัน

 2.5 ตัน

 2 ตัน

 1,837,656 ชิ้น

 11,685,689 ชิ้น

 3,200 ชิ้น

 20,299 ชิ้น

 27,380 ชิ้น

 6,821 ชิ้น

 21,453 ชิ้น

 28,709 ชิ้น

 39,500 ชิ้น

 30 แบบผลงาน

19,154,160 ชิ้น

 วันละ 6-8 ตัน

 2.5 ตัน         

  2-3 ตัน

 1,166,400 ชิ้น

 16,048,380 ชิ้น

 3,600 ชิ้น

 32,813 ชิ้น

 28,813 ชิ้น

 8,436 ชิ้น

 24,000 ชิ้น

 32,328 ชิ้น

 32,243 ชิ้น

  40 แบบผลงาน

 20,955,292 ชิ้น

 8-10 ตัน

 3-3.5 ตัน

 3-4 ตัน

 1,800,000 ชิ้น

 16,955,292 ชิ้น

 4,500 ชิ้น

 40,077 ชิ้น

 37,077 ชิ้น

 9,650 ชิ้น

 25,360 ชิ้น

 37,944 ชิ้น

 35,315 ชิ้น

50 แบบผลงาน

การบริการรับ-สงผูปวย

   -   ดานหนา

   -   เปลรวม

   -   OPD AE

   -   อาคาร สว.1-2

   -  รังสีรักษา

ศูนยบริการกลางระยะทดลอง

ศูนย O
2
 Centre 

บริการรถไฟฟา 4 ที่นั่ง

บริการรถไฟฟา 6 ที่นั่ง

 42,024 เที่ยว

 25,642 เที่ยว

 77,209 เที่ยว

 17,545 เที่ยว

 15,010 เที่ยว

 -

 3,200 ทอ

 -

 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 

 156,223 เที่ยว

 4,829 ทอ

 300 เที่ยว

 180 เที่ยว



~: 91 :~

การบริการ
สถิติการบริการ

2556 2557 2558

การบริการเรือนพักญาติผูปวย

 - จํานวนผูเขาพัก

 - รายไดจากการจําหนายคูปองเขาพัก

 - จํานวนโรงทาน

  - รายไดจากการเปดตูบริจาคอุปกรณเครื่องนอน 

หองสุขา และอื่นๆ

 - นักศึกษาฝกงานและจิตอาสา

 - การใหความรูดานสุขศึกษา

 101,217 ราย

 908,500 บาท

 300 ครั้ง

 102,750

 8 คน

 48 คน

 99,100 ราย

 991,000 บาท

 420 ครั้ง

 75,404 บาท

 12 คน

 96 คน

 100,233 ราย

 1,002,330 ราย

 1,296 ครั้ง

 154,950 บาท

 31 คน

 116 คน

 • ผลงานเดนดานการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

  ผลงานเดนของหนวยงานในสังกัดงานแมบาน

  1) ผลงานหนวยซักฟอก การพัฒนาระบบการใหบริการผาโดยใชเทคโนโลยีระบบ Feed  และรถไฟฟารับ

ผาเปอนและสงผาสะอาด และบริการผาสะอาดอาคาร 19 ชั้น และ VIP (ชั้น 14) แบบบูรณาการ

  2) ผลงานหนวยตัดเย็บ โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุสนับสนุนการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง

  3) ผลงานเรือนพักญาติผูปวย โครงการเรื่องเลาจิตอาสา, โรงทาน และสอนสุขศึกษาใหญาติผูปวย และเปน

สถานที่ฝกงานนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนได ออกรายการวันศรีนครินทร

 • ดานอื่น ๆ

  การสนับสนุนการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีและดานชุมชนสัมพันธที่ดี โดยมีสวนรวมกับฝาย

กิจกรรมพิเศษในการออกคายกับงานประชาสัมพันธ (ปนรัก-ฮักชุมชน) และรวมกิจกรรมบุคลากรไดรับรางวัล Service 

Mind นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุน เรื่องวัสดุผาและเปลนอนกรณีออกตรวจนอกสถานที่ของโครงการพิเศษตาง ๆ ของ 

หนวยอาชวีอนามยั นกัศกึษา พอ.สว. ฯลฯ รวมถงึกจิกรรมพเิศษมนิมิาราธอนและกจิการทกุกจิกรรมของโรงพยาบาลและ

คณะแพทยศาสตร
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ฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ

• โครงการดานการตลาดในตางประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรการใหบริการ (Road show)

ผลการดําเนินงาน  ไดดําเนินจัดโครงการดานการตลาดในตางประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรการใหบริการ (Road 

show) จัดขึ้นระหวางวันที่ 21-29 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวนผูเขารวม 

12 คน (จากคณะแพทยศาสตร) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณของบุคลากรที่เกี่ยวของดานการ

บริการสุขภาพแบบบูรณาการ มีโอกาสไดเขาไปประชาสัมพันธเผยแพรการใหบริการรักษาพยาบาลของ โรงพยาบาล        

ศรีนครินทร ในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําป การตรวจคลินิกนอกเวลา และการใหบริการผูปวยในหอผูปวยพิเศษ 

ชั้น 14 ใหเกิดแนวคิดใหมๆ ที่จะสามารถนําไปใชกับการปฏิบัติงานของตนเองหรือหนวยงาน เพื่อสรางทัศนคติทางบวก

ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทบทวนวิธีการทํางานในปจจุบันและนําความรูที่ไดมาใชการพัฒนาการทํางานใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายระดับคณะฯ

 ผลที่ไดจากการประชาสัมพันธ

 1. ประชาชนที่มารับบริการที่บูทใหความสนใจ เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการจะมารับบริการที่ รพ.ศรีนครินทร

 2. สามารถนัดคนไขตรวจสุขภาพได 2 ทาน คาดการณรายรับได 11,340 บาท

 3. ผูมารวมงานสนใจจะมาใชบริการคลินิกนอกเวลาแตยังไมสามารถระบุวันได ประมาณ 15 คน และผูมารวม

งานสนใจมารับบริการที่หอผูปวยพิเศษ ชั้น 14 ประมาณ 5 คน

 4. ประชาชนใหความไววางใจในการใหคาํแนะนาํ ในการดแูลสขุภาพมากขึน้ สามารถวดัไดจากสถติวินัแรก  20 

คน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 75 คน ในวันสุดทาย ถาทาง โรงพยาบาลศรีนครินทรมาประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ ก็จะ

มีผูสนใจเพิ่มขึ้นและมีผูมารับบริการมากขึ้น

 5. ไดใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน เชน การออกกําลังกาย การฝกหายใจอยางถูกวิธี การปองกัน

ความดันโลหิตสูง การดูแลผูมีความดันโลหิตตํ่า การบรรเทาอาการปวดหัวเขา และใหกําลังใจแกผูที่กําลังทอแท

 6. ใหความสนใจกับแพทยเฉพาะทางของโรงพยาบาลศรีนครินทร
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 การเขาพบผูบริหารของโรงพยาบาลมโหสถ และโรงพยาบาลเชษฐาธิราช เปนการประชาสัมพันธหนวยงานใน

ระบบบริการบูรณาการของโรงพยาบาลศรีนครินทร ไดแก หอผูปวยบูรณาการชั้น 14 คลินิกนอกเวลาและตรวจสุขภาพ

ประจําป ซึ่งเปนหนวยงานใหมของโรงพยาบาลที่จะอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการไดงายและสะดวกขึ้น ไดแลก

เปลี่ยนเรียนรู เจรจาหารือในความรวมมือระหวางกัน การแนะนําหรือสงตอผูใชบริการที่มีศักยภาพในเรื่องของคาใชจาย

มายังรพ.ศรีนครินทร หรือประชาสัมพันธใหขอมูลเพิ่มเติมแกผู ใชบริการเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูใชบริการ

ซึ่งผู บริหารของโรงพยาบาลมโหสถ และโรงพยาบาลเชษฐาธิราช ใหการตอนรับเปนอยางดี ยินดีจะแนะนําและ

ประชาสัมพันธสัมพันธตอให 

• โครงการ Happy Work Place การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมสุขภาพและการเยียวยา ในหอผูปวย สว.14   

ผลการดําเนินงาน โครงการ Happy Work Place การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมสุขภาพและการเยียวยา 

ในหอผูปวย สว.14 จัดขึ้นใน วันที่ 15 สิงหาคม 2558ณ หองประชุมหอผูปวยพิเศษชั้น 14 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 • โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหอผูปวยพิเศษชั้น 14

  ผลการดําเนินงาน  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหอผูปวยพิเศษชั้น 14 จัดขึ้นระหวางวันที่ 

1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
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การใหบริการรักษาพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

• ความสามารถการใหบริการ

ขอมูลการขอมูลใหบริการรักษาพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2558

การบริการรักษาพยาบาล จํานวนผูรับบริการ

จํานวนเตียงผูปวยทั้งหมด (เตียง) 184

จํานวนการตรวจรักษาผูปวยนอก (ราย) 90,480

จํานวนการตรวจรักษาผูปวยใน (ราย) 7,739

จํานวนการตรวจรักษาผูปวยระยะวิกฤติ (ราย) 2,533

สถิติการผาตัด

การผาตัดหัวใจแบบเปด Open Heart Surgery

การผาตัดหัวใจแบบเปดในผูใหญ (Adult Open Heart Surgery) 640

การผาตัดหัวใจแบบเปดในโรคหัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital Open Heart Surgery) 267

การผาตัดหัวใจแบบปด (Close Heart Surgery)

การผาตัดหัวใจแบบปดในผูใหญ (Adult Close Heart Surgery) 35

การผาตัดหัวใจแบบปดในโรคหัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital Closed Heart Surgery) 45

    การผาตัดตอหลอดเลือดหัวใจ 232

    การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 381

    การผาตัดอื่นๆ 403

 การรักษาพยาบาล

    การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram) 17,505

    การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน (EST) 734

    การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ 24 ชม.และ 48 ชั่วโมง (Holter) 579

    การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูงผานหลอดอาหาร (TEE) 129

    การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสีงสะทอนความถี่สูง (TTE) 6,705

    การตรวจภาวะการเปนลมหมดหมดสติ (TTT) 76

    การตรวจบันทึกความดันโลหิตชนิด 24 ชั่วโมง (ABPM) 6

 สถิติหองปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

   การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography) 3,301

    การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบดวยบอลลูนหรือขดลวด (Percutaneous Caronary 

Intervention)

1,516

    การตรวจสวนหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Catheterization) 72

    การตรวจสวนหัวใจผูใหญ (Left and Right Heart Catheterization) 226

    การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลตีบดวยบอลลูน (Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty) 19

    การขยายลิ้นหัวใจเอออรติคหรือพัลโมนิคตีบดวยบอลลูน (Percutaneous Balloon Aortic or 

    Pulmonic Valvuloplasty)

9

    การปดรูรั่วในหลอดเลือดสวนเกินผานสายสวนหัวใจ (Transcatheter intervention:PDA 

Occluder)

9
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ขอมูลการขอมูลใหบริการรักษาพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2558

การบริการรักษาพยาบาล จํานวนผูรับบริการ

การปดรูรั่วที่ผนังกั้นหองหัวใจหองบนผานสายสวนหัวใจ (Transcatheter intervention:ASD 

Closure Device

18

การรักษาโรคหัวใจเตนผิดจังหวะดวยการใสเครื่องกระตุนหัวใจ (Permanent Pacemaker 

Implantation)

293

การรักษาโรคหัวใจเตนผิดจังหวะดวยการจี้ไฟฟาหัวใจ (Electrophysiology Study and 

Radiofrequency Ablation)

581

การรักษาโรคหลอดเลือดสวนปลายตีบดวยบอลลูนหรือขดลวด (Peripheral Angioplasty) 325

การรักษาหลอดเลือดแดงเออรตาในชองทองหรือชองอกดวยขดลวดหุมกราฟท (Endovascular 

aortic repair)

4

คุณภาพการบริการ

    รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูปวยนอก 86.7

    รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูปวยใน 91.4

    อัตราความสมบูรณของเวชระเบียน ผูปวยนอก -

    อัตราความสมบูรณของเวชระเบียน ผูปวยใน -

    อัตราการครองเตียง 76.68

    ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน 6.12

    อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ครั้ง/1,000วันนอน) 1.70

    อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการตรวจสวนหัวใจที่รุนแรง -

     อัตราการเสียชีวิตในผูปวยผาตัดหัวใจแบบเปด 4.32

    อัตราการไดรับการทํา Primary PCI ในผูปวยที่มีขอบงชี้ ภายใน 90 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 85.99

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาดานการบริการรักษาพยาบาลที่ดี

• โครงการตรวจติดตามการนําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อไปใชในการปฏิบัติงานของ

หอผูปวย ในฝายการพยาบาล

  ทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประชุมรวมกับ  ICN  เพื่อกําหนดแบบประเมินใน

การตรวจ ติดตาม การนํามาตรฐานในเรื่องเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อในระบบตางๆ ที่นําไปใชในการปฏิบัติงานจริง  

เมื่อไดแบบประเมิน จัดทีมเยี่ยมตรวจติดตาม ครอมหนวยงาน แลวเมื่อไดผลการประเมิน สะทอนกลับผลไปที่หนวยงาน 

เพื่อใหหนวยงานไดทราบเกี่ยวกับ การนําแนวปฏิบัติไปใชของบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงจะมีการตรวจติดตามทุกๆ

6 เดือน เพ่ือกระตุน สงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการนําแนวปฏิบัติตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงานจริงซึ่งจะ

สอดคลองกันกับผลลัพธในดาน การปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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ผลลัพธที่ได  :  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง

 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการติดเชื้อ ในฝายการพยาบาล

เรื่อง ผลลัพธ

การปฏิบัติตามแนวทาง VAP bundle 91.30 %

การปฏิบัติตามแนวทาง  UTI bundle 92.91%

การปฏิบัติตามแนวทาง  SSI bundle 94.91%

การปฏิบัติตามแนวทาง  BSI  bundle 88.94%

อัตราการติดเชื้อ

เรื่อง กอนการประเมิน หลังการประเมิน

VAP 13.06 3.41

SSI 1.67 0.68

UTI 0.00 0.00

CAUTI 1.90 0.00

 • โครงการทุกหัวใจ ผาตัดที่ไหน เมื่อไร เราพรอมไป ใหบริการ 

  รายละเอยีดกจิกรรม  : เปนการบรหิารบคุลากรหนวยงาน ทีใ่หบรกิารไดตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้ในเวลาราชการ

และนอกเวลาราชการ ในชวงที่มีการแยกสถานที่ทํางาน 3-5 จุดบริการ ไดแก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะแพทยศาสตร 

จํานวน 2 หองผาตัด โรงพยาบาลศรีนครินทรทั้งผูปวยไดรับการวางแผนลวงหนาและผูปวยเขาผาตัดฉุกเฉินพรอมกัน 

จํานวน 1 หรือ และ 2 หอง  โรงพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 1 หองผาตัด  รวมทั้งผูปวยที่ไดรับการพยุงหัวใจและปอดหลัง

ผาตัด ผูปวยที่ขอใชเครื่องไนตริกออกไซด ชวงเวลาเดียวกัน ในสถานการณท่ีจํานวนบุคลากรมีจํากัด เพียง 9 คน โดย

บคุลากร ตองพรอมปฏบิตัหินา และพรอมจะเคลือ่นยายตวัเองไปยงัสถานทีต่างๆไดตลอดเมือ่ไดรบัการประสานงาน   รวม

ทั้งเมื่อตองใหบริการในชวงนอกเวลาราชการตอเนื่องจนดึก หรือถูกตามขึ้นฉุกเฉินในการผาตัดที่เกิดขึ้นพรอมกัน 2 หอง 

(ปกติใหถูกจัดเวรไวเพียง 1 ทีม เพื่อพรอมรับฉุกเฉินทั้ง 2 โรงพยาบาล)  ทีมเสริมจะเปนผูทําหนาที่รวมเมื่อถูกตามฉุกเฉิน

ทําใหผูปวยที่มารับบริการ ไมตองเกิดการหยุดชะงัก และสามารถชวยชีวิตผูปวยไดทัน 

  ผลลัพธที่ได 

  1) ผูปวยไมถกูงด เลือ่นผาตดั ทัง้ในและนอกเวลาราชการจากการขาดอัตรากําลงัของบุคลากรงานอวัยวะเทยีมฯ  

  2)  บุคลากรมีความอดทน และไดใชศักยภาพของตนเองออกมาอยางเต็มกําลัง   



~: 97 :~

• จัดโครงการพัฒนาการทํางานเปนทีมและคุณภาพบริการ

  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีมและคุณภาพบริการ” (Organization 

Development) รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ 2558  และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 5-6 มีนาคม 2558

ณ เชียงคานฮิลล รีสอรท  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดขอนแกน    เพื่อใหบุคลากรทราบทิศทางนโยบายและเปาหมาย

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ กระตุนใหบุคลากรเกิดแนวคิดในการทํางานรวมกัน มีทัศนคติที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพงาน

และเพื่อเปนการเสริมสรางการทํางานรวมกันเปนทีม สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน กิจกรรมในโครงการประกอบดวย 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ  การสรางสุขดวยรอยยิ้ม  และการสื่อสารทีมอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน  วิทยากรโดย

ภก.ดร.ประชาสรรค  แสนภักดี  อาจารยประจําวิทยาลัยปกครองทองถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแกน

 • ผลงานเดนของหนวยงาน

  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดรับการรับรองคุณภาพ ขั้น 3 จาก สรพ.

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  รศ.พญ.วราภรณ  เชื้ออินทร  ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เปนผูแทน

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เขารับประกาศนียบัตรรับรอง

กระบวนการคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดย ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพในการประชุมวิชาการประจํา

ป HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใตแนวคิด เรื่อง  “จินตนาการสรางสรรคคุณภาพ (Imagining for Quality)”

โดยมีผูแทนจากศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ รวมแสดงความยินดีในครั้งนี้ดวย ณ หองประชุม Grand Diamond Ballroom

ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 • “Best practice เครือขาย STEMI  รอยแกนสารสินธุ”

  ท่ีมา : ป 2557 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับเปนแมขายเครือขายโรค STEMI

รอยแกนสารสินธุ เพื่อบริหารจัดการระบบการวินิจฉัยและรักษา สงเสริมปองกัน จัดระบบบริการ Fast track เพื่อเพิ่ม

การเขาถึงบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา ลดอัตราการเสียชีวิต
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 ผลลัพธดีเดน

ตารางแสดงผลลัพธการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ผลดําเนินการ

2554 2555 2556 2557

1. อัตราการเสียชีวิต 10.55%* 3.45%* 7.47%* 4.74% *

2. รอยละผูปวยที่ไดรับการทํา PCI ใน 90 นาที 77.55 69.00 74.96 74.12

3. ระยะเวลาเฉลี่ยกอนไดรับการทํา PCI 60 นาที 71 นาที 56 นาที 67 นาที

*ผลลัพธตํ่าสุดระดับประเทศ

 • เครือขายโรคที่มีอัตราตายสูง : เครือขาย STEMI เขต  7

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 4 จังหวัด  เครือขาย โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 

ตัวชี้วัด เกณฑ ผลงาน
Base Line

(ป 2557)

ระยะเวลา

ประเมินผล

1)  รอยละของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

 เฉียบพลัน (STEMI) ไดรับยา ละลายลิ่มเลือด 

 และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ     

 (PPCI – Primary Percutaneous Coronary   

 Intervention)

มากกวาหรือ

เทากับ

 รอยละ 85

67.52 74.96 ต.ค. 2557 – พ.ค. 

2558

2) อัตราตายจากโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  

 เฉียบพลัน (STEMI)

ไมเกิน

รอยละ 8

6.56 7.47 ต.ค.2557 – พ.ค. 

2558

3) รอยละของโรงพยาบาลที่สามารถใหยาละลาย 

 ลิ่มเลือดได 

รอยละ 70 

ของหนวย

บรกิารทัง้หมด

60 60 พ.ค. 2558

 * หมายเหตุ แมวาอัตราการใหยาละลายลิ่มเลือด และหรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ จะมีอัตราลดลง จากปที่

แลว รอยละ 74.96 เปนรอยละ 67.52 สาเหตุเนื่องจาก แพทยที่รับผิดชอบเครือขาย รอยเอ็ด และมหาสารคาม ลาศึกษา

ตอสาขาหัวใจและหลอดเลือด แตพบวาอัตราการตายจากโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในภาพรวมเขต 7  กลับ

ลดลงในปนี้เหลือ รอยละ 6.56 ( ป 2557 รอยละ 7.47 )  แสดงวามีปจจัยหรือตัวชี้วัดอื่นที่ทําใหผูปวยรอดชีวิตมากขึ้น 

ปจจัยดังกลาวไดแก การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความรูเรื่องโรค คลื่นไฟฟาหัวใจ การดูแลขณะฉุกเฉินและการ

สงตอ เปนตน อีกประเด็นคือ ประชาสัมพันธเชิงรุกสูชุมชนเรื่องโรค  ผูปวยเขาใจวาอาการเจ็บหนาอกเปนภาวะเรงดวนที่

ตองรีบมาโรงพยาบาล ทําใหมาโรงพยาบาลเร็วขึ้น
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โครงการสนับสนุน 

• การพฒันาระบบหมนุเวยีนการใชงานเครือ่งชวยหายใจ  IABP  TPM งานการพยาบาลผูปวยวกิฤต ฝาย

การพยาบาล ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดกิจกรรม

1)  สํารวจ ประเมิน และวิเคราะหระบบงานเดิม และความตองการภายในงาน   ใหการสนับสนุนการจัดระบบ

การหมุนเวียนการใชเครื่องมือ

2)  จัดทําเครื่องมือในการเก็บสถิติการหมุนเวียนการใชเครื่องมือ

3) จัดใหมีการ ใหความรูแกบุคลากรในหนวยงาน เรื่อง วิธีการบันทึกสถิติการหมุนเวียนการใชเครื่องมือ

4)  ติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลลัพธที่ได   :  อัตราการหมุนเวียนการใชเครื่องมือทางการแพทยมีมากขึ้น 

เครื่องชวยหายใจ

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยเพื่อการพัฒนาและ

พึ่งพาตนเอง
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Intra Aortic Balloon  Pump : IABP

Temporary pacemaker

สนับสนุนตัวชี้วัด  สนับสนุนตัวชี้วัด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ประเด็นการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย

การใชเครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพ คุมคา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

v กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

• ทอดกฐินสามัคคีครบรอบ 42 ป แหงการสถาปนาคณะแพทยศาสตร

  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ทอดกฐินสามัคคีครบรอบ 42 ป แหงการสถาปนาคณะ

แพทยศาสตร  เพื่อรวมสมทบสรางพระมหาธาตุเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงทางวัดกําลังกอสราง  เมื่อวันที่ 19 

ตลุาคม 2557 ณ วดัศรอีภยัวนั  ต.บานนาออ  อ.เมอืง จ.เลย  ซึง่ภายในงานดงักลาว มพีธิตีกับาตรในชวงเชาโดยมผีูบรหิาร

คณะแพทยศาสตร และประชาชนทั่วไปรวมตักบาตร  และพิธีถวายผากฐินแดพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปูทอน 

ญาณธโร) เพื่อทํากฐินกรรม แกพระเถราจารยที่ปฏิบัติธรรมอยูจําพรรษาครบถวนไตรมาส ซึ่งยอดกฐินคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมจํานวนเงิน  796,115.25  บาท  ( เจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยสิบหาบาทยี่สิบหาสตางค) 

• ทอดผาปาสามัคคีหออภิบาลสงฆ หลวงปูมั่น ภูริทัตโต

  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2558    คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบ

มูลนิธิหออภิบาลสงฆหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ณ หองประชุมชั้น 3   อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ 

(อาคาร สว. 2)  โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับพระภิกษุ 

สามเณรอาพาธและแมชีที่เจ็บปวยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร  โดยมี พระอาจารยอินถวาย  สนฺตุสฺสโก  เจาอาวาสวัดปา

นาคํานอย อ.นายูง จ.อุดรธานี  เปนประธานฝายสงฆ  และมีคณะผูบริหารและบุคลากร และประชาชนทั่วไป เขารวมเปน

เจาภาพทอดผาปาสามัคคีเปนจํานวนมาก   กิจกรรมมีการตรวจสุขภาพพระสงฆ และยังมีโรงทานเพื่อใหสาธุชนไดรวมรับ

ประทานอาหาร กวา 80 โรงทาน  การดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธในโรงพยาบาลศรีนครินทร สวนใหญจะมีอาการ

หนักที่ไดรับการสงตอมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ  คาใชจายตางๆ จึงมักสูง ซึ่งมากเกินกวาที่ทางโรงพยาบาลศรีนครินทรจะ

ชวยอนุเคราะหไดทั้งหมด  ดวยเหตุผลดังกลาวนี้คณะสงฆและคณะกรรมการมูลนิธิหออภิบาลสงฆหลวงปูมั่น ภูริทัตโต   

จึงไดจัดทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบเขามูลนิธิดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายสําหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธและแมชีที่

เจ็บปวยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ซึ่งหออภิบาลสงฆหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี อนุสรณ    
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 • พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วิหารพระพุทธชินราช  

คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน   วนัที ่1 มถินุายน 2558   คณะผูบรหิาร  บคุลากร  นกัศกึษาคณะแพทยศาสตร  

และประชาชนทั่วไปรวมในพิธีเวียนเทียน 

 • พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน จดัพธิเีวยีนเทยีนเนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา  ณ วหิารพระพทุธชนิราช

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม  2558 โดยมีคณะผูบริหาร  

บุคลากร นักศึกษา คณะแพทยศาสตร  และประชาชนทั่วไป รวมในพิธีเวียนเทียน   

 • ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2557

  เมือ่วนัที ่ 6  พฤศจกิายน 2557 คณะแพทยศาสตร   มหาวทิยาลยัขอนแกน  รวมประเพณลีอยกระทง ประจาํ

ป 2557  ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปนี้ทางคณะแพทยศาสตร จัดขบวนเขารวม ภายใตแนวคิด “สวรรคแหง

สายนํ้า” กลาวถึง ประเพณีขอฝนของชาวอีสาน คือ บุญบั้งไฟ การแหนางแมว ขอพรจากเทพบนสรวงสวรรค กอเกิดฟา

ฝน ตกสูพืน้ปฐพ ีกลายเปนมหานท ีหลอเลีย้งชวีติ ซึง่มนีกัศกึษาแพทยพรอมนกัศกึษาหลกัสตูรเวชนทิศัน เขารวมในขบวน

กวา 150 คน   และมีการประกวดนางนพมาศและการประกาศผลรางวัลตางๆ ในปนี้มีนักศึกษาและบุคลากรจากคณะ

ตางๆ เขาประชันความสามารถ ทั้งรอง ฟอน เตน ฯลฯ เพื่อใหชนะใจกรรมการแลวกาวไปสูนางนพมาศประจําป 2557 

และการประกาศผลรางวัลตางๆ ในงานลอยกระทงประจําป 2557   คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน   ควา 3 

รางวัล ดังนี้  การประกวดนางนพมาศ นางสาวธัญรดา   อินทรบัว  นักศึกษาแพทยชั้น ปที่ 1  ควารางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ประกวดขบวนแห ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และการประกวดกระทงขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ฟุต

ขึ้นไป ประเภทประยุกต ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
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 • แพทยศาสตรสงกรานต  สําราญงานวัด อนุรักษพลังงาน  สืบสานประเพณีไทย 

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมสืบสานประเพณีอันดีงาม

ประเพณีมวนซื่นสงกรานต แพทยศาสตรสัมพันธ  2558  ณ  เวทีกลาง คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดย

กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง พระสงฆ 9 รูป ขบวนแหสงกรานต ซึ่งบงบอก

ถึงความเปนไทยกับความเปนพื้นบาน พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป และการรดนํ้าขอพรจากผูอาวุโส  คณาจารยที่เกษียณอายุ

ราชการ  เพื่อเปนการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความเปนสิริมงคล และเพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ของชาตไิทย  โดยม ีคณะผูบรหิาร บคุลากร  นกัศกึษาคณะแพทยศาสตร  ใหความสนใจเขารวมพธิ ี และมกีจิกรรมประกวด

นางงามสงกรานตของบุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร   
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 • งานวันศรีนครินทร  ประจําป  2558 ภายใตชื่องาน ชีวิตยังมีหวัง ดวยพลังแหงการให

  สืบเนื่องจาก เมื่อ  พ.ศ. 2540  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรด

เกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปเปน “วันศรีนครินทร” เพื่อนอมเกลาฯ รําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จยา และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง “กองทุนวัน             

ศรีนครินทร” เพือ่ผูปวยรายไดนอยโรงพยาบาลศรนีครนิทร ทรงพระราชทานเงนิทีม่ผีูมจีติศรทัธาบรจิาคใหเปนทนุเริม่แรก  

ซ่ึงคณะแพทยศาสตรไดมกีารรณรงคจัดหาเงนิสมทบทุนเพิม่เตมิมาเปนประจาํทุกป และเพือ่ใหสอดคลองกบับทบาทหนาที่

ของคณะแพทยศาสตรที่มีตอสังคมจึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กําหนดวัตถุประสงคของกองทุนขยายไปถึง

เพือ่การเรยีนการสอนนกัศกึษาแพทย  การฝกอบรมแพทยประจาํบาน และการวจิยัเพือ่สรางองคความรูดานวทิยาศาสตร

สุขภาพ  ตอมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯรับกองทุนวันศรีนครินทรอยูในพระราชูปถัมภ  นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอผูปวยและคณะแพทยศาสตรอยาง

หาที่สุดมิได   ในป พ.ศ.2558  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ได จัดรายการพิเศษ “วันศรีนครินทร” ประจํา

ป 2558 วันอาทิตยที่  19  กรกฎาคม 2558 เวลา 22.00 - 24.00 น. ณ  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT

จังหวัดขอนแกน   ทั้งนี้ในรายการดังกลาวมีทั้งสาระ ความรู และความบันเทิงตลอด 2 ชั่วโมง พรอมมีสายดวนปรึกษาทั้ง

ในเร่ืองของการเรียน และสุขภาพโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญและนักศึกษารวมตอบปญหา ภายในงานมียอดศรัทธาจาก

ประชาชนทั่วประเทศรวมบริจาคกวา 32 ลานบาท  ซ่ึงเงินบริจาคในครั้งนี้ทางกองทุนวันศรีนครินทร จะไดนําไปเปน

คาใชจายผูปวยเกินสิทธิ์เบื้องตนโรงพยาบาลศรีนครินทร และสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย การฝกอบรม

แพทยประจาํบานและการวจิยัเพือ่สรางองคความรูดานวทิยาศาสตรสขุภาพ เพือ่กาวสู โรงเรยีนแพทยระดบัโลกทีม่คีณุคา

ตอสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ  
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• คอนเสิรตการกุศล “แกวกัลยา”   วันที่ 21 มีนาคม 2558   เวลา 18.00 – 22.30 น.

  โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดจัดสรางอาคารสําหรับรักษา

ผูปวยโรคไต  ความสูง 9  ชั้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ท่ีทรงมีพระเมตตาตอผูปวยโรคไต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณา  โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่ออาคารวา

“อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ” สําหรับการดําเนินการเพื่อรักษาผูปวย  โรคไตดังกลาว  ยังขาดซึ่งครุภัณฑทางการแพทย

เปนจํานวนมาก   คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   รวมกับสมาคมศิษยเกาแพทยขอนแกน  และบุคลากร

ทุกภาคสวนและองคกรเอกชนที่มีจิตศรัทธา รวมทั้งชมรมผูปกครองนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรม

คอนเสิรตการกุศล “แกวกัลยา” เพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ ขึ้นในวันที่  21  มีนาคม 2558 เวลา 18.00-23.00 น.

ณ  ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก   มหาวิทยาลัยขอนแกน

 • พิธีบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงพอคูณ

  ตามทีพ่ระเทพวทิยาคม หรอื หลวงพอคณู ปรสิทุโฺธ   ทานไดมรณภาพลง ละสงัขารไปเมือ่วนัที ่ 16 พฤษภาคม  

2558  ทาน ไดมอบสรีระสังขารของพระเทพวิทยาคม  ไปใชเพื่อการศึกษา คือ จะมีการนํารางทานไปดอง 1 ป ไดสั่งทํา

อางแกวเปนกรณพีเิศษ เพือ่ใหนกัศกึษา แพทยไดเรยีนเปนระยะเวลา 2 ปการศกึษาเมือ่ครบการศกึษาแลวกจ็ะเปนไปตาม

เจตนารมณใชเวลาประมาณ 3 ปในปที่ 3  จะมีการพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษสําหรับครูใหญทุกคนที่ทาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดขอไวกอนหนานี้ โดยจะมีหลวงพอคูณและครูใหญทําพระราชพิธีพรอมกันดวยและในชวง 3 ป 

ที่อยูคณะแพทยศาสตร
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 • คณะแพทยศาสตร บําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสตมวาร (100 วัน) หลวงพอคูณ ปริสุทโธ 

  เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558   คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จัดพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณา

นุประทาน สตมวาร ( 100 วัน ) พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทโธ)  มีพิธีสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร   และทอด

ถวายผาบังสุกุลและถวายปจจัยไทยธรรม   พิธีถวายเพลพระสงฆ 120 รูป  พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ)  เจาอาวาส

วัดปาแสงอรุณ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ   พระสงฆ 120 รูป  สวดมาติกาบังสุกุลหลังจากนั้นแขกผูมีเกียรติรวม

ทอดผาบังสุกุล   ถวายปจจัยไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา  
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• วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร ครบรอบ 43 ป

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน

สถาปนาคณะแพทยศาสตร ครบรอบ 43 ป  โดยมีคณะผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากร รวมในพิธี  โดยมีมอบรางวัล 

บุคคลเกียรติยศแหงป  ผูทําคุณประโยชนตอคณะแพทยศาสตร (จิตอาสา)  ผูปฏิบัติราชการครบ 25 ป  รางวัลขวัญใจ

ผูปฏบิตัริาชการครบ 25 ป  บคุลากรลกูจางชัว่คราวดเีดน  พรอมมพีธิเีปดตวัมาสคอสคณะแพทยศาสตร  อยางเปนทางการ 

โดยใชชือ่วา หมออยูด ีและ พยาบาลมสีขุ คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน  กอตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2515 

 ดวยปณิธาน ผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร โดยเนนดานเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแกปญหาการ

ขาดแคลนแพทย โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและเปนศนูยกลางความรวมมอืในการ คนควา วจิยัปญหา

ดานสุขภาพ   ตลอดเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้ 43 ปเต็ม คณะแพทยศาสตร ไดดูแลสุขภาพชาวอีสาน และประเทศอนุลุม

แมนํ้าโขง  ดวยวิสัยทัศน  เปนโรงเรียนแพทยระดับโลก ที่มีคุณคาตอสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ และความภูมิใจของ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คือบัณฑิตแพทยท่ีจบนั้นยังปฏิบัติหนาท่ีใหบริการพี่นองในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มากกวา 70 % ซึ่งเปนไปตามปณิธานของคณะฯ พรอมเปน Medical Hub ศูนยกลางการรักษา 

พยาบาลชั้นเลิศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมประเทศอนุภาคลุมนํ้าโขง  
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 • มุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการประจําป 2558  

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของผูเกษยีณอายรุาชการ ดวยอาชพีรบั

ราชการเปนอาชีพที่มีเกียรติ นาภาคภูมิใจสําหรับขาราชการและครอบครัว  ดังนั้นขาราชการสวนใหญจึงรับราชการจน

ครบเกษียณอายรุาชการ  ถอืวาเปนเกยีรติทีไ่ดปฏบัิตหินาท่ีใหเปนประโยชนและมคีณุคาตอคณะแพทยศาสตรและประเทศ

ชาติ  จนสามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกขาราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตตอผูเกษียณอายุราชการ  คณะแพทยศาสตร

จึงไดกําหนดจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2558 ข้ึน ในวันจันทรท่ี 28  กันยายน 2558

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 • สายสายใยเทิดมหาราชินี และงานประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีประจําป 2558  

  เปนโครงการทีผู่บรหิารมนีโยบายใหจดัข้ึนเพือ่ความเปนสริมิงคล สรางขวญั กาํลงัใจ สรางความเปนเอกภาพ 

ตลอดจนตองการเทิดพระเกียติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบรอบ 84 

พรรษา มีผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ รวมประมาณ  550 คน 

 ผลลัพธที่ดีเดน

1) บุคลากรและประชาชนทั่วไป ไดรวมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีในพิธีกลาวอาเศียรวาท  

2) บุคลากรและประชาชนทั่วไป ไดรวมใสบาตรเพื่อถวายเปนราชกุศลแดองคสมเด็จพระนางเจา 

 พระบรมราชินีนาถ 

3) ประชาชน (กลุมเปาหมาย) ไดรบัการตรวจสขุภาพฟร ี84 ราย เพือ่ถวายเปนราชกศุลแดองคสมเดจ็พระนาง    

เจาพระบรมราชินีนาถ

4) ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดเผยแพรความรู ความเขาใจ งานวิชาการ ดานโรคหัวใจและหลอดเลือดใหกับผูเขารวม

ประชมุวชิาการ และผูเขาชมนทิรรศการ เพือ่ถวายเปนราชกศุลแดองคสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ

5) บุคลการรวมใจ สามัคคีเขารวมไมนอยกวารอยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  การพัฒนาคุณภาพที่ดี

v  กิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพที่ดี 

 • การดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดวยเกณฑ EdPEx 

  งานพัฒนาคุณภาพ ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ดวยเกณฑ EdPEx   ระดับฝายและภาควิชา รวมทั้งสิ้น 12 ฝาย และ 1 ภาควิชา (ภาควิชานิติเวชศาสตร) ในชวงระหวาง

วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปนการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองคกร ซึ่งฝาย ภาควิชาหรือหนวยงานไดใชโอกาส

ในการพัฒนาจากผลการประเมิน มาดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ หนวยงานที่ไดรับการตรวจประเมินคิดเปน รอยละ 92 

พบแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ไดแก

 1) ฝายวิจัยนํา SIPOC มาใชในกระบวนการบริหาร

 2) ฝายทรพัยากรบคุคล ประสบความสาํเรจ็จากการหยบิยกปญหาขององคกร มาศกึษาวจิยัอยางมแีบบแผน สง

เสริมบคุลากรใหมพีฤติกรรมทีก่อใหเกดิความผกูพนักบัองคกร และสามารถแสดงเปนตวัวดัได จากการจดัทาํ Emo-Meter

 3) ฝายโรงพยาบาลศรีนครินทรมีระบบบริหารความเสี่ยงและการจัดการขอรองเรียน

 4) ฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์ มีการบริหารจัดการ ดานงบประมาณที่ถายทอด ตั้งแตระดับคณะ โรงพยาบาล และ

หนวยงานยอย และการมอบหมายงานรายบุคคล สงผลใหมีเงินทุนสํารองเพิ่มขึ้นติดตอกัน 3 ป

 5) ฝายวิเทศสัมพันธมี Data Management System

  

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันรวมผลิต 4 สถาบัน 

  ไดแก ศูนยแพทยศาสตรขอนแกน ศูนยแพทยศาสตรมหาสารคาม ศูนยแพทยศาสตรอุบลราชธานี และศูนย

แพทยศาสตรอดุรธาน ีในชวงระหวางวนัที ่1 สงิหาคม 2558 – 30 กนัยายน 2558 ซึง่การตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษา 

สถาบันรวมผลิตแพทย 4 สถาบัน เปนการกํากับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันรวมผลิต การกํากับติดตามหลักสูตร

แพทยศาสตร บัณฑิตตามเกณฑ WFME รวมทั้งเปนเครื่องมือในการผลักดันกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยใชผลการ

ประเมินปอนกลับ มาบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลจากการตรวจประเมินดังกลาว สราง

โอกาสในการพฒันาหนวยงาน และเปนแนวทางในการประสานงานรวมกบัภาควชิา และฝายทีเ่กีย่วของไดอยางเปนระบบ 

พบแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ไดแก 

  1) ศูนยแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศูนยขอนแกน มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

   1.1) ศนูยแพทยฯ จดักจิกรรมนอกหลกัสตูรเพือ่เสรมิสรางทกัษะการดาํรงชวีติ และทกัษะทางสงัคมแก

นักศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการตนเอง และการทํางานวิชาชีพในอนาคต
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   1.2)  ศูนยแพทยฯ ไดดําเนินการจัดการองคความรูทั้งดานแพทยศาสตรศึกษา และดานการวิจัย เชน 

กิจกรรม AMEE Talk และการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางผลงานวิจัยระหวางกลุมงาน

 • การดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

  งานพัฒนาคุณภาพ ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ไดมีการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกนในชวงระหวางวันที่ 1 

สิงหาคม – 18 กันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น 41 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีผลการประเมินผานทุกองคประกอบ คิดเปน

รอยละ 92.68  พบแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ไดแก

  1)  หลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

   1.1)  ผลงานของอาจารยทําใหมีโอกาสตอยอดไดมากขึ้น โอกาสมีเงินทุนสนับสนุน โดยที่แรงจูงใจท่ี

เกิดขึ้น  เกิดจากผลงานที่มีคุณภาพสูง

   1.2)  งานวิจัยสามารถนําไปใชในการใชงานจริง เพื่อบริการ ชวยใหติดตามและรักษาผูปวยไดดีขึ้น 

   1.3)  มีนวัตกรรมที่สามารถขายทํารายไดไปแลว และมีการปรับปรุงตอยอดเพื่อทําเปนนวัตกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  2)  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   มีการใหผูเรียนเขียนสมุดบันทึกประสบการณและผลงานที่ประทับใจ (Portfolio)  ใหอาจารยที่ปรึกษา

รับทราบและมีการประเมินทุก 3 เดือน ทําใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบปญหาของผูเรียนและสามารถใหคําปรึกษา แกไข

ปญหาใหอยางทันทวงที และมีการสงขอมูลสมุดบันทึกดังกลาวถึงราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนระบบ

การประเมินที่พัฒนาโดยภาควิชากุมารเวชศาสตรและไดผลักดันใหมีการนําไปใชในระดับประเทศผานราชวิทยาลัย

กุมารแพทยแหงประเทศไทย
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 • การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดเก็บขอมูล

  งานพัฒนาคุณภาพ ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ไดสรางเครือขายความรวมมือในการจัดเก็บขอมูล การ

รวบรวมตัวชี้วัดตางๆ ทั้งในระดับคณะและระดับหนวยงาน เพื่อการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ใหพรอมสําหรับรับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิค วิธีการใหม ๆ ใน

การบริหารจัดการดานขอมูล รวมถึงหนวยงาน เชน ภาควิชา สามารถเรียกใชขอมูลรวมสําหรับนําไปประกอบการสัมมนา

จัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการของหนวยงานได เชน ภาควิชาจุลชีววิทยา นอกจากนี้งานพัฒนาคุณภาพไดสง

ผลงานการสรางเครือขายบุคลากรสายสนับสนุน ดานแผนและประกันคุณภาพ เขารวมในงาน Share and Learn ประจํา

ป พ.ศ. 2558 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

ผลงานเดนของหนวยงาน

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: 

TQA)     มาใช เปนแนวทางในการบริหารจัดการ และใชเกณฑในการประเมินตนเองตั้งแตป พ.ศ. 2550 และไดเขาสู

โครงการ EdPEx ตอยอด ในป พ.ศ. 2555 เพื่อใชเกณฑดังกลาวในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน องคกรเห็นความสําคัญของผูบริหารและบุคลากร 

ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ เพื่อนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและสามารถขับ

เคลื่อนคณะฯ สูความเปนเลิศ

 โดยเมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขาตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษา   ที่คณะแพทยศาสตร ตามเกณฑ  EdPEx คณะกรรมการนําโดย ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 

(ฟุลไบรท) คุณพรทิพย กาญจนนิยต ประธานฯ และคณะกรรมการรวมจํานวนท้ังสิ้น 4 ทาน ซ่ึงคณะกรรมการ มีมติ

เห็นชอบใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผานการพิจารณาในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิน

การทีเ่ปนเลศิมาใชในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ครัง้ที ่2 โดยมผีลการประเมนิผานเกณฑทีร่ะดบัคะแนน 200 

ซึ่งบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน (Initiative KPI) ของฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
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v  สํานักงานบริหารการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนรูและนวัตกรรม

1)  ดานการบริหารจัดการที่ดี

1.1)  สมัมนา การประเมนิการจดัการความรูของคณะแพทยศาสตร เพือ่กาํหนดทศิทางและปรบัปรงุการ

ดําเนินการจัดการความรู ในวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.45 น. ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5                

อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร ทางสํานักงานบริหารบริการวิชาการการจัดการความรูและนวัตกรรม ไดดําเนินการ

จัดอบรมสัมมนา ในหัวขอ “การประเมินการจัดการความรูของคณะแพทยศาสตร เพื่อกําหนดทิศทางและปรับปรุงการ

ดําเนินการ การ จัดการความรู” โดยมี รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร เปนประธาน

เปดงาน และมีวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ ไดมาชี้แนะแนวทาง อธิบายหลักการกระบวนการประเมินการจัดการ

ความรู 

  1.2) โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ตั้งแต วันท่ี 2 กุมภาพันธ  2558 – 29 

พฤษภาคม 2558 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยภาควิชารังสีวิทยามีความพรอมในการที่จะเปดรับการ

ฝกอบรมระยะสั้น   เพื่อเพิ่มเติมความรู ความชํานาญใหแกบุคคลากรวิชาชีพเฉพาะในสวนของสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิค 

ในการรองรับการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จัดทําโครงการอบรม ใหกับผูเขารับการอบรม 

หลักสูตรไดแก หลักสูตร ความชํานาญเฉพาะทางการสรางภาพระบบดิจิทัล รับผูเขาอบรมจํานวน 15 คน ทั้งนี้ไดรับความ

รวมมือจากภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชวยสนับสนุนบุคลากรในการสอนใน

ภาคทฤษฎี  ในป พ.ศ. 2558 สามารถดําเนินการฝกอบรมไดที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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2) ผลงานเดนของหนวยงาน

ประชุมวิชาการการจัดการความรู ประจําป 2558 : Share & Learn  จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558   

ณ หองประชุมมิตรภาพ (ชั้น 3) อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมุงใหเกิดการบรรยายแหง

การเรยีนรูและกระตุนใหบคุลากรใหความสาํคัญกบัการสรางองคความรู อนัเปนคลงัขอมลูท่ีจะผลกัดนัใหคณะแพทยศาสตร

ไปสูการพัฒนา เพื่อเปนเวทีสงเสริมใหบุคลากร ในสังกัดคณะแพทยศาสตร ตลอดจนหนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย   

และหนวยงาน สถาบันตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ทั้งดานการสอน 

การบรกิารพยาบาล การบรกิารวชิาการ การวจัิย และการบรหิารจดัการองคกร และกระตุนและสรางบรรยากาศใหบุคลากร

ในองคกร ตระหนกัในการสรางและพฒันาองคความรู อนัเปนคลงัขอมลูทีส่าํคญัขององคกรในการพฒันาและ เพือ่นาํความ

รูตางๆ ไปใชในการพัฒนาองคกร มีบุคลากรคณะแพทยศาสตรสงผลงานเขารวมประกวดโปสเตอร จํานวน 173 ผลงาน 

และมีผูเขารวมประชุม ทั้งสิ้น 693  คน

 • กิจกรรมจัดอบรมมาตรฐานการบริการดานสุขภาพ ระดับสากล

  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  จัดโครงการอบรม  

“มาตรฐานการบริการดานสุขภาพ ระดับสากล” (JCI) ณ หองประชุมนพดล  ทองโสภิต  ชั้น 3 อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558

  รศ.พญ.วราภรณ  เชื้ออินทร  ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  ผศ.นพ.ภัทรพงษ มกรเวส  และ อ.นพ.ศุภฤทธิ์        

ศิลารัตน รองผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  คณะผูบริหาร แพทย พยาบาล และบุคลากร รวมใหการตอนรับทีมวิทยากร

ผูเชีย่วชาญดานการพฒันาระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล  จากศนูยฝกอบรมมาตรฐานการบรกิารดานสขุภาพระดบั

สากลแหงประเทศไทย (Thai International Healthcare Standard Training Center-TITC) มหาวิทยาลัยมหิดล

ซ่ึงประกอบดวย นายแพทยพงศธร เกยีรติดํารงวงศ เรอือากาศโทหญงิวรญัญภร บวัแกว และอาจารยสริลิกัษณ ธนยงพบิลู 

โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่เสรมิสรางความรู พฒันาศกัยภาพและทกัษะของบุคลากรใหมคีวามสามารถในการประยกุตใชความ

รูเพื่อบริหารจัดการระบบคุณภาพไดเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล (JCI) ผูเขารวมอบรมเปนบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

ทุกฝาย จํานวน 185 คน
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 • ซอมแผนประจําปลดความเสี่ยงตออัคคีภัย

            ศนูยหวัใจสริกิติิฯ์  จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การฝกซอมแผนปองกนัและระงบัอคัคภียัในโรงพยาบาล

ประจําป 2558  ณ อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการ

รองรบัจากเหตกุารณเมือ่เกดิเพลงิไหมและเปนแนวทางในการเตรยีมความพรอมเพือ่ปองกนัและลดความเสีย่งตออคัคภียั

ทีอ่าจเกดิขึน้  หรอืหากเกดิขึน้แลวกส็ามารถระงบัไดอยางทนัทวงท ี อกีทัง้ยงัเปนการปองกนัการเกดิความสญูเสยีตอชวิีต

และทรัพยสนิสมบติัของทางราชการ  รวมถงึการจดัใหมกีารซอมแผนปองกนัและระงบัอคัคภียัและการอพยพหนไีฟ  อยาง

นอยปละ 1 ครัง้  คาดวาบคุลากรทีเ่ขารวมโครงการจะมคีวามรูความเขาใจ  มทีกัษะการดบัเพลงิขัน้ตน  มคีวามรูดานแผน

รับอัคคีภัยของหนวยงาน  สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล  และสามารถตรวจ

สอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ได

 • อบรมความปลอดภัยในการทํางาน ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

  ศนูยหวัใจสริกิติิฯ์ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน  จดั “โครงการอบรม

เชงิปฏบิตักิารความปลอดภยัในการทาํงานของบคุลากรในโรงพยาบาล”  ณ หองประชมุนพดล  ทองโสภติ  ชัน้ 3  อาคาร

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท

งานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักความปลอดภัยในการทํางาน  และเพื่อใหบุคลากรสามารถประเมินความ

เสีย่งเบือ้งตนในการทาํงานได  ไดรบัเกยีรตจิาก รศ.เนสนิ ี ไชยเอยี  อาจารยตรยั  วงษศริ ิ นายพงษพฒัน  พรอมพรม และ

นางสาวชนิดา  สีหาโมก  เปนวิทยากร

 • วันคุณภาพศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ รพ. มาตรฐาน บริการดวยหัวใจ

  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการ “วันคุณภาพศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2558”  ณ 

อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558   เปนโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  ไดมีการดําเนิน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพตามบันไดสามขั้นสู HA มาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการใหบริการรักษาพยาบาลเพื่อใหผูรับ

บริการไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยและพึงพอใจ  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพนั้นถือเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อกระตุน



~: 116 :~

ใหเกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาลอยางเปนระบบทั้งองคกร ทําใหองคกรเกิดการเรียนรูมีการประเมินผล 

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพใหแกสถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล (องคการมหาชน) เพื่อพิจารณาประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ จนกระทั่งผานการรับรองกระบวนการคุณภาพ 

HA หรือ Hospital Accreditation ซึ่งมีระยะเวลาการรับรอง 2 ป  นับตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558- 28 กุมภาพันธ 

2560 จงึไดจดัโครงการในครัง้น้ีขึน้  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปดโอกาสใหหนวยงาน  คณะกรรมการตางๆเผยแพรผลงานการ

พัฒนาคุณภาพของหนวยงานเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพื่อเปนการสรางเสริมบรรยากาศการในการพัฒนา

คุณภาพ      

 • ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการจัดการความเสี่ยงดาน IT

  ศนูยหวัใจสริกิติิฯ์ จดั“โครงการบรหิารจดัการความเสีย่งดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจาํป 2558”  ณ หอง

ประชุมนภดล ทองโสภิต  ชั้น 3  อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

             คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 2558  ในหัวขอเรื่อง  ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปนแนวทางในการดแูลรกัษาฐานขอมลูและสารสนเทศ ใหมคีวามเสถยีรภาพ

และมีความพรอมสําหรับการใหบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว แกประชาชนผูมารับบริการ ณ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ แหงนี้

ผูเขารวมการอบรม ประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หัวหนาฝาย หัวหนางาน และบุคลากรจากฝายงานตางๆ รวมทั้ง

สิ้นกวา 80 ทาน ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นายสฤษดิ์  เรืองธรรม  และ นางอรฤดี  เธียรสุภรพงษ

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากร

 • โครงการสงเสริมการดูแลในมิติ Humanized Health Care

  เลือกผูปวยที่มีการ Re- admit บอย และมีปญหาในเรื่องการปฏิบัติตัวขณะอยูบาน ศึกษาขอมูลผูปวยจาก

แฟมประวัติ จัดทีมเยี่ยมบาน เพื่อประเมินการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ รวมถึงการใหขอมูลเพิ่มเติม แกผูปวยและ

ญาติ ซึ่ง จะสามารถนําไปปฏิบัติตัวไดจริง ตอบขอซักถามของผูปวยและญาติ เก่ียวกับการดูแลตนเอง ประเมินอาการ

ผูปวย ใหกําลังใจแกผูปวยและญาติในการดูแลตนเองใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลลัพธที่ได

 1)  เพิ่มความพึงพอใจของผูปวยและญาติ

 2)  ลดอัตราการ re admit ภายใน 28 วัน

 3)  ลดการเกิดภาวะแทรกซอนจากการปฏิบัติตัวไมถูกตองขณะอยูบาน

• การพัฒนาชุด  Pericardiocenthesis

  งานหองตรวจสวนหัวใจ ฝายปฏิบัติการ เปนหนวยงานเฉพาะทางที่ทําหนาที่ใหการชวยเหลือและสนับสนุน

ทางการแพทย ในการทาํหตัการเพือ่การตรวจวนิจิฉยั และรกัษาโรคทางดานหวัใจและหลอดเลอืด งานหองตรวจสวนหัวใจ

เปดใหบริการผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง แบบEmergency และElective case ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะบีบรัดหัวใจ (Cardiac 

Tamponade) ไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ แพทยจะทําการเจาะ ดูด เพื่อระบายเอานํ้าหรือเลือดออกจากเยื่อหุมหัวใจอยาง

ทันทวงที

  ผูจัดทํา ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดพัฒนาการจัดทําชุด  Pericardiocenthesis จากวัสดุการแพทย ที่เคย

ผานการใชงานมาแลว นาํมาดดัแปลงใหมเพือ่ใหสามารถนาํไปใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยไมตองจดัซือ้ชดุสาํเรจ็รปู 

ที่นําเขาจากตางประเทศ เพื่อใหพรอมไวใชงานไดจริง เมื่อเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นกับผูปวย

 ผลลัพธที่ได  

1)  บุคลากรในหนวยงาน มีชุด  Pericardiocenthesis  ไวใชงานไดจริง เมื่อเกิดภาวะแทรกซอนกับผูปวย

 2)  เปนแนวทางจัดทําชุด  Pericardiocenthesis  ไวใชเองในหนวยงาน

 3)  ลดตนทุนในการจัดซื้อทดแทน และใชทรัพยากรทางการแพทยที่มีอยู ใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมคา 

 • โครงการเสรมิสรางสมรรถนะทมีนกัปฏบิตักิารหวัใจและปอดเทยีมเพือ่พรอมกบัผูปวย ใชเครือ่งชวยพยงุ

หัวใจและปอด (ECMO)

  เปนการฝกปฏบิตั ิโดยจาํลองสถานการณผูปวยตองการเครือ่ง ECMO ดวนในไอซยี ูตองเตรยีมเครือ่ง ECMO 

โดยขณะนั้นมีบุคลากรนักปฏิบัติการเครื่องปอดและหัวใจเทียมเพียง 1 คน เพื่อใหสามารถตอกับผูปวยไดรวดเร็วท่ีสุด 

ทําการฝกปฏิบัติในชวงเวลา 8.30 – 9.00 น.ของวันพุธ พฤหัสบดี หรือ ศุกร และฝกอยางนอย ปละ 2 ครั้ง/ คน บุคลากร

ตองผานประเมินความถูกตองและความรวดเร็ว ใน 3 ขั้นตอนดังนี้  

 1)  การเตรียม วัสดุอุปกรณที่ตองใช

 2)  วาดวงจรของการประกอบเครื่องทุกคน  

 3)  เซทเครื่องจากวัสดุอุปกรณจริง  
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ผลลัพธที่ได

 1)  บุคลากรนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม มีการฝกปฏิบัติจนสามารถเตรียมเครื่องวัสดุอุปกรณ และ

วงจรพรอมในการเชื่อมตอกับผูปวยได ภายใน 10 นาทีตามกําหนด

 2)  จากการฝกปฏบิตัจิากโครงการนี ้ทาํใหการเตรยีมเครือ่งมอืเมือ่มคีวามตองการใช ECMO ทัง้ในและนอกหอง

ผาตัดมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน ทําใหเขาใจขั้นตอนตรงกันและลดเวลาการทํางานลงจากเดิมที่ใชเวลาเตรียมประมาณ 

30 นาที 

 3)  สรางความพอใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน ที่สามารถพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

 • ประหยัดไดแคใชกระเปา

  รายละเอียดกิจกรรม   :  อุปกรณ Holter Monitoring แบบ 24 ชั่วโมง  Digitrak plus 24 Model  3100A  

เปนครุภัณฑการแพทย ที่มีอายุการใชงานมากกวา 10 ป ทําใหไมมีอะไหลเปลี่ยนและไมสามารถสงซอมได ถึงแมวาตัว

เครือ่งจะสามารถใชงานไดด ีแตอปุกรณทีใ่ชรวม เชน กระเปาสาํหรบัคลองคอบรเิวณทีเ่ปนหนงัมลีกัษณะเปอยยุยทาํใหไม

เหมาะสมแกการใชงาน ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีในการใหบริการและลดคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณมา

ทดแทน จึงไดออกแบบกระเปาผาเพื่อใชหุมกระเปาเดิมที่เสื่อมสภาพ

  เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ :  

1)  ประเมินความคุมคาและความเหมาะสมในการจัดทํากระเปา

  2)  ออกแบบกระเปาผาและเลือกใชสีสุภาพเพื่อใหมีความเหมาะสมตอการใชงาน

  3)  ประเมินผลความพึงพอใจของเจาหนาที่และผูปวย

  ผลลัพธที่ได :  1) อัตราความพึงพอใจของผูปวยคิดเปน 95% 2) อัตราความพึงพอใจของเจาหนาที่คิดเปน 

100%
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 : ดานชุมชนสัมพันธที่ดี

v กิจกรรมสนับสนุนดานชุมชนสัมพันธที่ดี 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  สนับสนุนและชวยเหลือชุมชนทองถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ   การ

เปนผูสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษาของไทย การใหทุนการ

ศึกษาแกเยาวชนไทย การชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัย กิจกรรมสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไทย และกิจกรรม

การกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมดานตาง ๆ นอกจากนี้ยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการชวยเหลือผูพิการ ซึ่งเปนบุคคลซึ่ง

มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการ

เห็น การไดยิน   การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญาและการเรียนรูหรือความบกพรองอื่นใด 

ประกอบกับมอีปุสรรคในดานตางๆ และมคีวามจาํเปนเปนพเิศษท่ีจะตองไดรบัความชวยเหลอืดานหนึง่ดานใด เพือ่เปนการ

ชวยเหลือสังคม และเปนการแบงปนความรัก ความหวงใย สรางความตระหนักในการเสียสละ การใหความชวยเหลือ

เกื้อกูล การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้อเฟอตอผูอื่น คณะแพทยศาสตร ไดจดัโครงการแพทยศาสตร

ปนรัก ฮักชุมชน ครั้งที่ 7  ประจําป 8552  นี้ขึ้นในวันพุธที่  29  กรกฎาคม 2558  ผานมา ดวยการจัดหาผาหม นําไป

มอบให  โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน  และศนูยสงเสรมิและพฒันาคณุภาพคนพกิารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สงักดั

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

 • ออกหนวยบริการดานการสาธารณสุข ในงานไหมป 57
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 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  ไดรวมจัดนิทรรศการหนวยงานดานการสาธารณสุข  ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี
ผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน  ประจําป 2557 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกน  เมื่อวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2557  โดยมุงเนนการเผยแพรความรูและบริการเก่ียวกับภาวะสุขภาพอนามัย  ไดแกนิทรรศการเก่ียวกับ
โรคหวัใจและหลอดเลอืด   การใหคาํแนะนาํและความรูเรือ่งโรคหวัใจ  การตรวจสขุภาพเบ้ืองตนดวยการวดัความดนัโลหิต
โดยพยาบาล  การใหคําแนะนําในการออกกายที่ถูกตองและเหมาะสมแกผูปวยโดยนักกายภาพบําบัด  การตรวจหาหมู
โลหิตเบื้องตนโดยงานเวชศาสตรชันสูตร สอบถามเรื่องสิทธิการรักษาจากหนวยประกันสุขภาพ  ปรึกษาปญหาการใชยา
โดยตรงกบัเภสชักร  ตลอดจนรวมเลนเกมสและตอบคาํถามชิงรางวลั  กจิกรรมเหลานีเ้ปนการใหบรกิารเชิงรกุแกประชาชน
ที่มีความสนใจ  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่เนนใหบริการทั้งเชิงรับ  และเชิงรุก  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 • ออกหนวยใหความรูดานสขุภาพ การปองกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจและการตรวจไขมนัและนํา้ตาล
จากปลายนิ้ว  (เทคนิคการแพทยสูชุมชน)
  ออกหนวยใหความรูดานสุขภาพที่ตลาดบานกุดกวาง ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  วันที่ 13 
ธนัวาคม2558 มีการใหความรูเกีย่วกบัการปองกนัและปจจยัทีท่าํใหเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ และตรวจระดบัคอเลสเตอรอล
และนํ้าตาลจากปลายนิ้ว รวมทั้งใหความรูในการปฏิบัติตนสําหรับผูท่ีมีระดับนํ้าตาลและคอเลสเตอรอลสูง  มีผูเขารวม
โครงการทั้งหมด 164 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ประกอบดวย น.เทคนิคการแพทย  พยาบาล  
จ.วิทยาศาสตร  พ.วิทยาศาสตร  พ.การแพทย จํานวน 14 คนเจาหนาที่สาธารณสุข อสม. และแกนนําชุมชน  จํานวน 40 
คน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่  จํานวน 110 คน
 ผลลัพธที่ได : 
 1) ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง สาเหตุ และการปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
มากขึ้น
 2) ผูที่รวมโครงการรูจักศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และงานทางดานเทคนิคการแพทยมากขึ้น
 3) ผูที่มารวมโครงการมีทั้งผูปวยของศูนยหัวใจฯและประชาชนท่ัวไปทําใหไดสรางสัมพันธภาพ บริการสังคม 
รวมถึงเปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน ระหวางสหสาขาวิชาชีพ ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข  
อสม. แกนนําชุมชน  และประชาชนในพื้นที่
 4) เปนการเก็บประวัติขอมูลหมูเลือดประชาชน เพื่อขอรับบริจาคเลือด หากมีการขาดแคลนหมูเลือดนั้นๆ 
เชน หมูเลือดหายาก (Rh-Negative)

 •  คายปฏิบัติการคลายหนาวปที่ 5  อุนกาย อุน (หัว) ใจ

  คายปฏิบัติการคลายหนาวปที่ 5 อุนกาย อุน(หัว)ใจ  ณ โรงเรียนบานคํานางตุมโนนสวรรค  อําเภอเมยวดี  

จังหวัดรอยเอ็ด  ระหวางวันที่ 10-11 มกราคม 2558

  การออกคายครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากบุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และอาสาสมัครในการรวมแรงรวมใจ  

ชวยกนัปรบัปรงุถงัเกบ็นํา้ซึง่ไมไดใชงานเปนหองนํา้จาํนวน 3 หอง  เพือ่ใหเพยีงพอกบัการใชงาน  ตลอดจนซอมเครือ่งเลน

ในสนามเดก็เลนทีช่าํรดุใหพรอมใชงาน  กจิกรรมในคายอาสาประกอบดวยกจิกรรมสนัทนาการเพือ่มอบความสขุสนกุสนาน
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ใหแกเดก็และเยาวชน  มกีจิกรรมวชิาการในหวัขอ “โรคหวัใจใกลฟนผ”ุ เพือ่เปนการสรางเสรมิสขุนสิยัเรือ่งการแปรงฟน  

พรอมมอบอุปกรณในการทําความสะอาดชองปาก  อุปกรณการเรียน  กีฬา  และไดมอบเงินที่ไดรับบริจาคจากผูมีจิต

ศรัทธา จํานวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการสรางอาคารเรียน  มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพผูใหญและผูสูง

อายใุนชมุชน  นาํโดยนายแพทยฉตัรชยั แกวสมศร ี อายรุแพทยโรคหวัใจ  จากโรงพยาบาลรอยเอด็  รวมกบัทมี อสม. ของ

ชุมชน  ชวยกันคัดกรองเบื้องตน  ตอดวยกิจกรรมการใหความรูเรื่องปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด  การสังเกต

อาการ  การดูแลตนเอง  ปดทายดวยการตอบขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

 • ศสก. รวมออกหนวยในงานพิธีบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงพอคูณ

  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  รวมออกหนวย

ปฐมพยาบาล  ใหบริการตรวจรักษาภาวะฉุกเฉินดานโรคหัวใจ  ในงานพิธีบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงพอคูณ ปริสุทโธ 

ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน  ระหวางวันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2558   

 • ศสก. รวมเปนเจาภาพในพิธีสวดอภิธรรมบําเพ็ญกุศลหลวงพอคูณ

  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมเปนเจาภาพใน

พิธีสวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทโธ) ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมนีายสวุจัน ลปิตพลัลภ อดตีรองนายกรฐัมนตร ีเปนประธานในพธิจีดุบูชาเครือ่งทองนอยเคารพ

สรรีะสงัขาร นายกาํธร ถาวรสถติย ผูวาราชการจงัหวดัขอนแกน เปนผูแทนรบัมอบพวงมาลาพระราชทานและจดุธปูเทยีน

บูชาพระรัตนตรัย และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูจุดบูชาพระธรรม ทั้งนี้มีแขก       

ผูมีเกียรติและประชาชนหลั่งไหลเขารวมฟงสวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศลเปนจํานวนมาก  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร

v การจัดการเรียนการสอน  

 • ระดับปริญญาตรี 

1) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร ประสาทกายวิภาคศาสตร และคัพภวิทยา 

สําหรับนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร ประสาทกายวิภาคศาสตร และคัพภวิทยา 

สําหรับนักศึกษาทันตแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

3) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร และประสาทกายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย 

สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4) จดัการเรยีนการสอนวชิากายวภิาคศาสตร สาํหรบันกัศกึษาเภสชัศาสตร ท้ังภาคปกตแิละภาคสมทบ มหาวทิยาลัย

ขอนแกน 

5) จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย ท้ังภาคปกติและภาคสมทบ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6) จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7) จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8) จัดการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

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  สาขาวิชา

กายวิภาคศาสตร 

2) จัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาของเซลล เทคนิคการวิจัย และ วิชาสัมมนากายวิภาคศาสตร สําหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

v  ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ
1) Thawatchai PRABSATTROO, Jintanaporn WATTANATHORN, Sitthichai IAMSAARD, Pichet SOMSAPT, Opass 

SRITRAGOOL, Wipawee THUKHUMMEE, Supaporn MUCHIMAPURA.  Moringa oleifera extract  enhances sexual 
performance in stressed rats*. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, 2015 ฉบับที่ 16  ปที่ 3

2) KOWIT CHAICIWAMONGKOL, YANYONG TOOMSAN, TANSITA ARNANTEERAKUL, HISATAKE  KONDO, WIPHAWI 
HIPKAEO.  Occurrence of Fenestral diaphragms and Knots in Renal Glomerular Endothelia   of Diabetic Mutant 
MafA-/-MafK+Mice as Revealed in Embedment-Free Transmission Electron Microscopy.   MICROSCOPY RESEARCH 
AND TECHNIQUE.
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3) Nattaporn Phunchago, Jintanaporn Wattanathorn, Kowit Chaisiwamongkol.  Tiliacora triandra, an Anti-Intoxication 
Plant, Improves Memory Impairment, Neurodegeneration, Cholinergic Function, and Oxidative Stress in 
Hippocampus of Ethanol Dependence Rats.  Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

4) Nattaporn Phunchago, Jintanaporn Wattanathorn, Kowit Chaisiwamongkol, Supaporn Muchimapura, Wipawee 
Thukham-mee.  Acupuncture Reduces Memory Impairment and Oxidative Stress and Enhances Cholinergic 
Function in an Animal Model of Alcholism.  Journal of Acupuncture and Meridian Studies

5) Kimaporn Khamanarong, Panya Tuamsuk, Worawut Woraputtaporn, Malivalaya Namking, Tarinee Sawatpanich, 
Yanyong Toomsan, Sitthichai Iamsaard.  Incidence of Metopism in Adult Thai Skulls.  International Journal of 
Morphology.

6) Porntip Boonruangsri*; Bussakorn Suwannapong*; Somsiri Rattanasuwan* & Sitthichai Iamsaard.  Aneurysm, 
Tortuosity and Kinking of Abdominal Aorta and Iliac Arteries in Thai Cadavers.  Int.  J.  Morphol.

7) Thewarid Berkban, Pattanapong Boonprom, Sarawoot Bunbupha, Jariya Umka Welbat, Upa Kukongviriyapan, 
Veerapol Kukongviriyapan, Poungrat Pakdeechote, Parichat Prachaney.  Ellagic Acid Prevents L-NAME-Induced 
Hypertension via Restoration of eNOS and p47phox Expression in Rats.  Nutrients 2015, 7, 5265-5280; doi:10.3390/
nu7075222

8) Sarawoot Bunbupha, Parichat Prachaney, Upa Kukongviriyapan, Veerapol Kukongviriyapan, Jariya Umka Welbat, 
Poungrat Pakdeechote.  Asiatic acid alleviates cardiovascular remodeling in rats with L-NAME-induced 
hypertension.  Clinical Experimental Pharmacology and Physiology ป 2015 ฉบบัที ่2015 Aug 1. doi:10.1111/1440-
1681.12472. (Epub ahead of print).

9) Ketmanee Senaphan, Upa Kukongviriyapan, Weerapon Sangartit, Poungrat Pakdeechote, Patchareewan 
Pannangpetch, Parichat Prachaney, Stephen E. Greenwald, Veerapol Kukongviriyapan.  Ferulic Acid Alleviates 
Changes in a Rat Model of Metabolic Syndrome Induced by High-Carbohydrate, High-Fat Diet.  Nutrients, 7(8) 
ป 2015 ฉบับที่ 8 ปที่ 7

10) Porntip Boonruangsri, Bussakorn Suwannarong, Kowit Chaisiwamongkol, Wiphawi Hipkaeo, Yanyong Toomsan, 
Sitthichai Iamsaard.  Morphometric Analysis of the Iliac Arterial Lengths in Normal and Abnormal Aortoiliac 
Arteries (Tortuosity, Kinking and Aneurysm Conditions).  ศรีนครินทรเวชสาร ป 2558 ฉบับที่ 30 ปที่ 4

11) Jeerapat Singsorn, Porntip Boonruangsri, Kowit Chaisiwamongkol, Pipatphong Kanla, Waranyoo Khokankong, 
Yanyong Toomsa, Sitthichai Iamsaard.  A Morphological Study of Posterior Divisional Branches of the Mandibular 
Nerve in Embalmed Thai Cadavers.  ศรีนครินทรเวชสาร ป 2558 ฉบับที่ 30 ปที่ 4

12) Sitthichai  Iamsaard.  Presence of the Unique Duct Containing the Sertoli Cell-Like Cluster on a Histological 
Section of Human Testicular Tissue.  ศรีนครินทรเวชสาร ป 2558 ฉบับที่ 30 ปที่ 4

13) Sitthichai Iamsaard, Supatcharee Arun, Jaturon Burawat, Wannisa Sukhorum, Porntip Boonruangsri, Malivalaya 
Namking, Nongnut Uabundit, Somsak Nualkaew, Bungorn Sripanidkulchai.  Phyllanthus emblica L.  Branch 

Extract Ameliorates Testicular Damage in Valproic Acid-Induced Rats. Int. J. Morphol, ป 2015 ฉบับที่ 33  ปที่ 3

v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

 การเตรียมครูใหญสดแกภาควิชาคลินิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ภายใน)

ลําดับที วัน เดือน ป รายการ ชื่อหนวยงานที่ขอรับบริการ

1 วันที่  26-27 กุมภาพันธ  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

2 วันที่  17  มีนาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

3 วันที่  21-22  มีนาคม 2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

4 วันที่  18 เมษายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

5 วันที่   29 เมษายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

6 วันที่  6 พฤษภาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

7 วันที่  6 พฤษภาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส
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ลําดับที วัน เดือน ป รายการ ชื่อหนวยงานที่ขอรับบริการ

8 วันที่  21-22  พฤษภาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

9 วันที่   2-3  มิถุนายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

10 วันที่  6  มิถุนายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

11 วันที่  18 มิถุนายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

12 วันที่  14- 16  กรกฎาคม  2558 Fresh Cadaver ภาคออรโธปดิกส

13 วันที่  17 มิถุนายน 2558 Fresh Cadaver ภาคออรโธปดิกส

14 วันที่   29  กรกฎาคม  2558 Fresh Cadaver ภาคออรโธปดิกส

15 วันที่  6  สิงหาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

16 วันที่   6-7 สิงหาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

17 วันที่  20  สิงหาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

18 วันที่  24 สิงหาคม -3 กันยายน 2558 Fresh Cadaver สถาบันประสาทวิทยากรุงเทพ

19 วันที่   10  สิงหาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

20 วันที่  9 กันยายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส   

21 วันที่  10-11  กันยายน   2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

22 วันที่   12  กันยายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาออรโธปดิกส

23 วันที่   11 กันยายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

24 วันที่   20 กันยายน  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

25 วันที่   4-5 ตุลาคม  2558 Fresh Cadaver ภาควิชาศัลยศาสตร

 การเตรียมครูใหญดองฟอรมาลินสําหรับสถาบันการศึกษาอื่น 

ลําดับที่ วัน เดือน ป ชื่อหนวยงานที่ขอรับบริการ

1 วันที่ 28 มกราคม  2558 วิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

2 วันที่ 23  เมษายน   2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 วันที่ 11  พฤษภาคม  2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4 วันที่ 28  พฤษภาคม  2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5 วันที่   4  มิถุนายน  2558 มหาวิทยาลัยพะเยา

6 วันที่  7  สิงหาคม  2558       วิทยาลัยนครราชสีมา

7 วันที่ 14   กันยายน  2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค อุบลราชธานี

8 วันที่   29  กันยายน  2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

9 วันที่  19 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
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การใหบริการศึกษาดูงานดานกายวิภาคศาสตร สําหรับหนวยงานภายนอก คณะแพทยศาสตร

วัน เดือน ป ชื่อสถาบัน/หนวยงาน จํานวนผูมาเยี่ยมชม

17 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี 32

20 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน จ.ขอนแกน 185

10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน จ.ขอนแกน 99

11 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลําภู 40

17 มีนาคม 2558 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน จ.ขอนแกน 74

11 มีนาคม 2558 สถาบันนิติวิทยาศาสตร กรุงเทพฯ 3

12 มีนาคม 2558 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน จ.ขอนแกน 74

13 กุมภาพันธ 2558 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแกน 86

20 กุมภาพันธ 2558 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแกน 86

5 กันยายน 2558 โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย 54

14 มีนาคม 2557 วิทยาลัยสงฆขอนแกน 51

12 มีนาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร ม.เกษตรศาสตร   จ.สกลนคร 193

21 กุมภาพันธ 2557 คณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฎชัยภูมิ 79

v การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2558 ในระหวางวันที่ 20-22 มิถุนายน 2558

รูปภาพในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2558

• มีศพที่เขารับพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ รางชําแหละ  146 ราง  โครงกระดูกจํานวน 336 คน  รวม

ครูใหญทั้งหมด 482 ราง

• มีนักศึกษาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ เขามารวมงานทั้งสิ้น 6 คณะ จํานวน  851 คน

• มีประชาชนเขามารวมงาน จํานวน 10,000 คน

• ไดรับเงินบริจาคทั้งสิ้น จํานวน 1.8 ลานบาท

• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 97

การดําเนินงานตามโครงการนี้ไดสรางชื่อเสียงใหกับ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนอยางยิ่ง โดย

มีผูประสงคบริจาครางกายและไดรับเงินบริจาคเพิ่มขึ้นทุกป
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v การพัฒนาภาควิชา

 • มีการปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหารภาควิชาฯ  

v การพัฒนาบุคลากร

 • สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนและสายผูสอนเขารวมรับการประชุม อบรม สัมมนาตาง ๆ   ทั้งหนวยงาน

ภายในและภายนอกที่จัดขึ้น

v  จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

 • มี Bone collection มากที่สุดในประเทศ 

 • ใหบริการ Fresh cadaver ไดมาก 

 • มีผูบริจาครางกายเพื่อใชเปนครูใหญมาก 

 • มีปฏิสัมพันธกับชุมชนของภาควิชาฯ เปนอยางดี

 • มี Professor ชาวตางประเทศสังกัดภาควิชาฯ 

 • มีกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนและเครื่อง Scan slide

 • มีหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล

 • มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ

 • มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน

 • มีการกําหนด KPI รายบุคคลของอาจารยที่ชัดเจน
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v การจัดการเรียนการสอน

 • ระดับปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2557- 2558                  

  นกัศกึษาแพทยชัน้ปที ่5 จาํนวน 

284 คน สอบผาน 280 คน (รอยละ 98.59) 

นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 จํานวน  262  คน 

สอบผาน  262 คน (รอยละ  100 ) รวมสอน

นักศึกษาแพทย จํานวน  546  คน สอบผาน  

542 คน  (รอยละ 99.27 )   มีการสัมมนาการ

จัดการเรียนการสอนทุกป เพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหดีขึ้น จนเปนภาควิชาที่

นกัศกึษาแพทยชอบการเรยีนการสอน ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยมากกวารอยละ 90 อยูในระดับตนๆของคณะแพทยศาสตร

- มีการประชุมออกขอสอบอยางสมํ่าเสมอ การวิเคราะหขอสอบ และจัดทําคลังขอสอบ ทําใหขอสอบมี

มาตรฐาน

- การจัดทํา Portfolio สําหรับนักศึกษาแพทยเพื่อปรับปรุงการเขียนรายงานใหมีคุณภาพดีขึ้น

- การจัดทํา  Table of specification เพื่อจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหตรงตามเกณฑ

แพทยสภา

- การสอนวิชากุมารเวชศาสตรชุมชนโดยภาควิชากําหนดหัวขอและใหนักศึกษาแพทยเลือกทําวิจัยดวย

ตนเองภายใตหัวขอที่กําหนด

- การจดัการเรยีนการสอนเนนการปฏบัิตงิานในชมุชนโดยนาํนกัศกึษาแพทยชัน้ปที ่5 ออกตรวจผูปวยนอก

ที่โรงพยาบาลนํ้าพอง

- การจัดการเรียนการสอน Holistic approach ในผูปวยเจ็บปวยเรื้อรัง

- การประเมินนักศึกษาแพทยใหมีมาตรฐานเดียวโดยจัดสอบรวมกับสถาบันรวมสอน  มีการออกขอสอบ 

MCQ, MEQ, OSCE รวมกัน

- การฝกใหนักศึกษาแพทยมีทักษะดานการสื่อสารโดยจัดใหมีการใหความรูแกผูปกครองโดยผานโรงเรียน

พอแมใน well baby clinic 

- ใหความอนเุคราะหศกึษาดงูาน และฝกประสบการณทางคลนิกิ สาํหรบันกัศกึษาแพทยจากสถาบนัตางๆ

ในประเทศไทย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบันในตางประเทศ ไดแก Fujita Health University, Mie University 

Graduate School of Medicine ประเทศญ่ีปุน, Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน, 

University of Vienna ประเทศออสเตรีย, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Semmelweis University  ประเทศฮังการี ในป 2558  มีนักศึกษาแพทยมา elective จากตางประเทศ

รวมทั้งสิ้น  จํานวน  25  คน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร



~: 128 :~

• ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2557- 2558

          ทั้งแพทยประจําบานและแพทยใชทุนสอบวุฒิบัตรฯสาขา  กุมารเวชศาสตร ผานรอยละ 100 และมีผูไดรับ

คะแนนสูงสุด ติดลําดับ 1  ใน 10 ของประเทศ   การฝกใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบานมีทักษะดานการสื่อสารโดย

จัดใหมีการใหความรูแกผูปกครองโดยผานโรงเรียนพอแมใน well baby clinic และในหอผูปวยใน

v  ผลงานวิจัยที่ดีเดน / รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

 • งานวิจัยของแพทยประจําบาน

           จัดใหมีการกํากับติดตามการทําวิจัยของแพทยประจําบานอยางสมํ่าเสมอ โดยกําหนดใหมีการนําเสนองานวิจัย

เปนระยะ ดังนี้

   1)  การนําเสนอคําถามการวิจัย ปที่ 1 เดือนพฤศจิกายน   

   2)  การนําเสนอโครงรางการวิจัย พรอมสอบถามความคืบหนาเรื่องการสงเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรม

การ วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระหวางปลายปที่   1 ตอตนปที่ 2 เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

   3)  การนาํเสนองานวจัิยทีเ่สรจ็สมบรูณ   เดอืนสงิหาคม เนนใหสงผลงานเขานาํเสนอในการประชุมวชิาการประจาํ

ปของ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนในเดือนตุลาคม   

 • งานวิจัยของอาจารยในภาควิชา

 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อใหเกิดบรรยากาศของการวิจัยโดย

 1) อาจารยทีไ่ปนาํเสนอผลงานวจิยัทัง้ในและตางประเทศ นาํบทคดัยอมาตดิบอรด เพือ่เผยแพรใหอาจารยทาน

อื่นทราบ

 2) นาํผลงานวจิยัทีต่พีมิพแลวของอาจารยมาตดิบอรด เพือ่เผยแพรใหอาจารยทานอืน่ทราบ และเพือ่ใหเจาหนา

ที่ภาคฯเก็บขอมูล

Index-journal 2014  
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การนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

Oral/Poster ชื่อ-สกุล ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ เสนอผลงานเรื่อง ประเทศ

1
Poster

อ.พญ. ลีลาวดี  
เตชาเสถียร

7 
มิถุนายน 
2558

14 มิถุนายน 
2558

Drug induced Stevens Johnson 
syndrome and Toxic epidermal 
necrolysis in children: 20 years 
study in a tertiary care hospital

ประเทศ
แคนาดา

การนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ

Oral/Poster ชื่อ-สกุล ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ เสนอผลงานเรื่อง สถานที่

1

Oral

อ.พญ. ลีลาวดี  

เตชาเสถียร

16 ต.ค. 57 17 ต.ค. 57 Infantile hemangioma: 

Updated consensus 

guideline 

การประชุมใหญกุมารฯ 

ครั้งที่ 78 โรงแรม 

Centara Grand at 

Central World กรุงเทพฯ
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Oral/Poster ชื่อ-สกุล ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ เสนอผลงานเรื่อง สถานที่

2

Poster

อ.พญ. สุชาอร  

แสงนิพันธกูล

16 ต.ค. 57 17 ต.ค. 57 Vitamin D Status in 

Female Adolescents 

living in Bangkok 

การประชุมใหญกุมารฯ 

ครั้งที่ 78

โรงแรม Centara Grand 

at Central World 

กรุงเทพฯ

3

Poster

ผศ. พัชรี   

คําวิลัยศักดิ์

17 

ธันวาคม 2557

18 

ธันวาคม  

2557

1.ทารกในครรภที่มีภาวะ

บวมนํ้าจากสาเหตุของ 

Homozygous constant 

spring 2.การศึกษาในผู

ปวยเด็กที่มีภาวะ 

Homozygous constant 

spring

โรงแรม Centara Grand 

at Central World 

กรุงเทพฯ

รางวัลที่อาจารยในภาควิชาฯ ไดรับ

ลําดับที่ ตําแหนง ชื่อรางวัล หนวยงานเจาของรางวัล

1 อ.พญ.ลีลาวดี   เตชาเสถียร Feature Poster Award เรื่อง Drug induced 

Stevens Johnson syndrome and Toxic 

epidermal necrolysis  in children: 20 

years study in a tertiary care hospital

World Congress 

Dermatology conference 

2015 (WCD2015)

 ประเทศแคนาดา

2 ผศ.พัชรี    คําวิลัยศักดิ์ แพทยในดวงใจ คณะแพทยศาสตร 

v การบริการวิชาการแกสังคม

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร  ไดจัดใหบริการวิชาการขึ้นเปนประจําทุกป ความพึงพอใจโดยภาพรวมจะอยูในระดับ

ดีถึงดีมาก   ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในป 2557 นี้ จะมีทั้งหมด 5 เรื่อง

 1) การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาบันผลิตแพทย” ใน

ระหวางวันที่  2-3  กรกฎาคม 2558  ณ หองประชุมแกนนครา โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแกน

 2) การจัดประชุมวิชาการประจําปภาควิชากุมารเวชศาสตร Pre -Congress วันที่ 13 กรกฎาคม 2558  การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยทารกแรกเกิด ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา  ประชุมวิชาการ 

กุมารเวชศาสตร ครั้งที่ 9 ประจําป 2558 เรื่อง “Smart Pediatrics practice in 2015” วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558    

ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 3) การประชมุวชิาการสวนภมูภิาคชมรมเวชศาสตรทารกแรกเกดิแหงประเทศไทย  เรือ่ง Update and Practical 

Points in Preterm Care ในระหวางวันที่  25-27  มีนาคม  2558 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส  ขอนแกน จ.ขอนแกน”  

 4) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การชวยกูชีพทารกแรกเกิด  ในวันที่  27-28  สิงหาคม  2558  ณ หอง

ประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 5) โครงการคายสรางเสริมสุขภาพเด็กโรคหืด หนวยระบบหายใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร  ในวันพฤหัสบดี

ที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ หองตรวจกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลศรีนครินทร



~: 132 :~

v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

ภาควชิาฯ  ไดเหน็ความสาํคญัในการการอนุรกัษ พฒันา ถายทอดและฟนฟขูนบธรรมเนียม ประเพณแีละวฒันธรรม

เปนอยางมาก ซึ่งในแตละปจะมีการจัดงานวันขึ้นปใหม งานวันสงกรานตและรดนํ้าดําหัวอาจารยผูใหญ งานมุทิตาจิต  

เปนตน

v การพัฒนาภาควิชา

 ภาควิชามีกระบวนการบริหารจัดการโดยแบงภาระงานความรับผิดชอบแตละฝายอยางชัดเจนใหอิสระในการ

ดาํเนินงานของแตละฝาย  ทัง้อาจารยและสายสนบัสนนุโดยความเหน็ชอบของบุคคลากรสวนใหญขององคกรมกีารประชมุ

สมัมนาเปนประจาํสมํา่เสมอเพือ่วางนโยบายแผนกลยทุธการดาํเนนิการ  การประเมนิผลและการสะทอนกลบัเพือ่ใหมกีาร

พฒันางานอยางตอเนือ่งตามเปาหมายของคณะแพทยศาสตรและมหาวทิยาลยัขอนแกน  โดยการปฏบิตังิานเตม็กาํลงัของ

บุคลากรที่มีอยู โดยมีการพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน  ไดแก 

 • ดานการเรียนการสอน ทั้งปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

  ระดับบัณฑิตศึกษา  

- มีการเพิ่มการจัดอบรมการกูชีพในเด็กช้ันสูง การสอน basic science, common problems in 

pediatrics, communication skill

- มีการพัฒนาระบบการทําวิจัยใหแกนักศึกษาแพทย 

- มีการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการสัมมนาวิชาการเพื่อใหทันสมัย ตอบสนองตอความตองการ   

ของนักศึกษาแพทยและเพื่อประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน

  ระดับปริญญาบัณฑิต 

-  พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร โดยมีเปาประสงคคือใหผานการ

รับรองของ WFME โดย

- กําหนด learning outcome สําหรับทุกๆกิจกรรมที่สอน เพื่อใหสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได

- สอนการทําหัตถการโดยสอนใน skill laboratory กอน แลวสอบภาคปฏิบัติ เมื่อสอบผานแลวจึง

ใหนักศึกษาแพทยนําไปปฏิบัติจริงกับผูปวย

- สอนและสอบ communication skill ใหกับนักศึกษาแพทย

 1)  วางแผนจัดทํา e-Portfolio ของภาควิชา ใชสําหรับนักศึกษาแพทย โดยทํารวมกับคณะแพทยศาสตร เพื่อ

ใชกับนักศึกษาแพทยตั้งแตชั้นปที่ 1 จนจบการศึกษา เพื่อใหสามารถประเมินนักศึกษาแพทยระยะยาวได

 2)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาบันรวมสอนตางๆ ไดแก รพ.ศูนยอุดรธานี รพ.ศูนยขอนแกน 

รพ.มหาสารคาม รพ.สรรพสิทธิประสงค รวมทั้งการประเมินผลนักศึกษาแพทย โดยมีการจัดสัมมนา และประชุมรวมกัน

อยางสมํ่าเสมอ
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 3)  พัฒนาหอง  laboratory  สําหรับนักศึกษาแพทย เพื่อใหสามารถฝกภาคปฏิบัติภายในหอผูปวยไดสะดวก

 • ดานงานวิจัย  จัดใหมีผูชวยทําวิจัยเพื่อสนับสนุนใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยทั้ง Index และ Non-index

  จํานวนงานวิจัย Index ป 2557 จํานวน 34 เรื่อง ป 2558 จํานวน 32 เรื่อง อยางไรก็ตามยังมีจํานวน

ผลงานวิจัย ของอาจารยหลายทานที่กําลังรอตีพิมพอยูในขณะนี้ ซ่ึงคาดวาภายในสิ้นป 2558 นาจะมีจํานวนงานวิจัย

มากกวาหรือเทากับปที่ผานมา

  1) ดานบริการวิชาการ  มีการจัดประชุมวิชาการสาขากุมารเวชศาสตรเปนประจําป 2558  ในระหวาง

วันที่ 13-16 กรกฎาคม  2558   

  2) ดานการรกัษาพยาบาล  นาํความรูทีท่นัสมยัทัง้จากการประชมุและผลงานวจิยัมาใชในการปรบัปรงุการ

บริการ ผูปวยใหดีขึ้น 

v การพัฒนาบุคลากร 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตรไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งดานสายผู สอนและสายสนับสนุน

ซึง่จะใหการสนบัสนนุในเรือ่งการเขารวมอบรมเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร Excel advance โปรแกรมการตดัตอ วดีโีอ 

จาํนวน 4 คน และอบรมการสรางแบบสอบถามออนไลน Google Docs จาํนวน 2 คน และเขารวมอบรมทีค่ณะแพทยศาสตร

จัดใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกครั้ง ครั้งละ 2 คน และมีเปาหมายท่ีจะใหสายสนับสนุนทุกคนไดเขารับการอบรมเพื่อ

สามารถนํามาพฒันางานใหองคกรไดเพิม่ขึน้อยางมปีระสทิธภิาพ  สงเสรมิให คณาจารยศกึษาตอ ณ ตางประเทศ ทัง้ระยะ

สั้นและระยะยาว  

v จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

 ดานการเรียนการสอน

     1) เปนศนูยกลางฝกอบรม Social Pediatrics ใหแพทยประจาํบานกมุารเวชศาสตรในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

และสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว

 2)  การฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและโรคติดเช้ือแกแพทยประจําบาน

ตอยอดจากประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ในชั้นปที่ 1 และ 2 ชั้นปละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน

 ดานงานวิจัย

 1)  มีจํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและแพทยประจําบานที่ไดรับการตีพิมพเพิ่มขึ้น 

 2)  มีการเรียนการสอน evidence based medicine ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาและนํามา

ใชในดูแลรักษาผูปวย

v การบริการวิชาการแกสังคม

 1) การจัดใหมโีรงเรยีนพอแมทีพ่าบตุรหลานมารบัภมูคิุมกนัหรอืวคัซนีทุกวนัศกุรบาย เพือ่ใหความรูแกผูปกครอง  

และพอแมในการเลี้ยงดูบุตรใหถูกตองในทุกๆ ดาน

 2) อาจารยในภาควิชาฯ ไดไปบรรยายและใหความรูแกสถาบันตางๆ
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร

v ดานการจัดการเรียนการสอน

• หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2558

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

-  370 111   พฤติกรรมศาสตร

-  370 315   จิตเวชศาสตรสําหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร

-  370 419   จิตเวชศาสตรสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด

-  370 581   จิตเวชศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5

-  370 681   จิตเวชศาสตรวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6   

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตรการแพทยสาขาจิตเวชศาสตร

ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ
1) Malloy D.C., Martin R., Hadjistavropoulos T., Liu P., MacCarthy E.F., Park I., Shalani N., Murakami 

M., Paholpak S. Discourse on medicine: Meditative and calculative approaches to ethics 
from an international perspective. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 2014 
Nov; 9(1): Article number 18

2) Mendez M.F., Paholpak P., Lin A., Zhang J.Y., Teng E. Prevalence of traumatic brain injury 
in early versus late-onset Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease 2015: 47(4): 
985-993.

3) Pradubwong S., Mongkholthawornchai S., Keawkhamsean N., Patjanasoontorn N., Chowchen 
B. Clinical outcomes of primary palatoplasty in pre-school-aged cleft palate children in 
Srinagarind hospital: quality of life. J Med Assoc Thai. 2014 Oct; 97(10):S25-31.

4) Amatachaya A., Auvichayapat N., Patjanasoontorn N., Suphakunpinyo C., Ngernyam N., 
Aree-Uea B., Keeratitanont K., Auvichayapat P. Efect of anodal transcranial direct current 

Professor Arun (Armuga) Ravindran 
มาบรรยายที่ภาควิชาฯ

 วันที่ 19 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันสมองเสื่อมโลก 2558
วันที่ 4 กันยายน 2558

การบรรยายหัวขอตาง ๆ 
ของภาควิชา
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stimulation on autism: A randomized double-blind crossover trial. Behavioural Neurology 
2014; Article ID 173073, 7 pages

5) Patjanasoontorn N., Wongniyom K., Pradubwong S., Piyavhatkul N., Chowchuen B. A 
Relationship between nasolabial appearnance and self-esteem in adolescent with repaired 
cleft lip and cleft palate at Khon Kaen University Cleft Center. J Med Assoc Thai. 2014 Oct; 
97(10): S49-52.

6) Amatachaya A., Jensen M.P., Patjanasoontorn N., Auvichayapat N., Suphakunpinyo C., 
Janjarasjitt S., Ngernyam N., Aree-Uea B., Auvichayapat P. The short-term effects of transcranial 
direct current stimulation on electroencephalography in children with autism: A randomized 
crossover controlled trial. Behavioural Neurology 2015; Article number 928631
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติ

7) อัตราการหายของภาวะขาดสุราหลังจากใชแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลศรีนครินทร. ทรงพล
โลดทนงค, นวนันท ปยะวัฒนกูล, สุวรรณา อรุณพงคไพศาล, พงศธร พหลภาคย, สงวน บุญพูน. วารสาร
สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 2558: 60(2): 139-148.

8) ความชุกของการใชสารเสพติด ในกลุมผูปวยจิตเวชที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร. สมจิตร
มณีกานนท, สุวรรณา อรุณพงคไพศาล, วิจิตรา พิมพะนิตย, นิตยา จรัสแสง, ขวัญสุดดา บุญทศ. วารสาร
สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 2557; 59(4): 371-380.

v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

• อาจารยไดรับเชิญเปนวิทยากรระดับชาติ

1)  ศ.สุชาติ พหลภาคย   จํานวน  5 เรื่อง 

2) รศ.สุวรรณา อรุณพงคไพศาล จํานวน 21 ครั้ง

3) รศ.สุรพล วีระศิริ จํานวน  7 ครั้ง

4) รศ.นิรมล พัจนสุนทร จํานวน 8 ครั้ง

5)  รศ.พูนศรี รังษีขจี จํานวน 12 ครั้ง

6) รศ.นวนันท ปยะวัฒนกูล จํานวน 6 เรื่อง

7) อ.กุศลาภรณ ชัยอุดมสม จํานวน   2 เรื่อง

8) อ.ภัทรี พหลภาคย จํานวน   6 เรื่อง

9) อ.ภาพันธ วัฒนวิกยกิจ จํานวน   2 เรื่อง

10) อ.พญ.ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ จํานวน   3 เรื่อง

11) นางสาวจินตนา สิงขรอาจ จํานวน 12 เรื่อง

12) นางสาวพีรดา อุนไพร จํานวน 3 เรื่อง

13) นางสาวชณัติพร ชลไพร จํานวน   5 เรื่อง

14) นายหัฎฐกร สําเร็จดี จํานวน   2 เรื่อง

• อาจารยไดรับเชิญเปนวิทยากรระดับนานาชาติ

- รศ.สวุรรณา อรณุพงคไพศาล เปนวทิยากรในหวัขอเรือ่ง SSRIs in Thai Patients With Major Depression 

: Clinical Outcomes after One Year of Continuous Therapy ในงานประชุมวิชาการ The 5th World 

Congress of Asian Psychiatry (WCAP 2015) ระหวางวันที่ 3-7 มีนาคม 2558 ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประเทศญี่ปุน
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v การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

• จัดงานขึ้นปใหม

• จัดงานสงกรานต

• จัดงานแสดงความยินดีนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตร วว.จิตเวชศาสตร

• มีอาจารยไปรวมงานมุทิตาจิตอาจารยที่เกษียณอายุราชการ

• ไปรวมงานไหวครูของคณะ และจัดงานไหวครูอยางงายภายในภาควิชา

• สงเสริมใหแตงกายสุภาพ

• บุคลากรในภาคนิยมรับประทานอาหารพื้นเมืองเปนประจํา 

• สงเสริมใหพูดอานเขียนภาษาไทยใหถูกตอง ไมพูดฝรั่งคําไทยคํา ยกเวนศัพทเทคนิค

v การพัฒนาภาควิชา

 การจัดโครงการตางๆ ของภาควิชา

• โครงการเพิ่มทักษะความรูใหแกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง แพทยใชทุน แพทยประจําบาน 

สาขาจิตเวชศาสตร ในหัวขอเรื่อง Psychopharmacology

• โครงการวันสมองเสื่อมโลก

• โครงการพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาแพทยที่มารับบริการแผนกจิตเวช

• สัมมนาสรุปงาน วางแผนกลยุทธและปรับแผนกลยุทธ ภาควิชาจิตเวชศาสตร และทีมนําทางคลินิก ประจํา

ปงบประมาณ 2558

• โครงการ นิทรรศการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต เรื่อง “ลดความเครียด คืนความสุข ปลดทุกข   

ทางใจ”

• การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบําบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT)

• อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูง
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v การพัฒนาบุคลากร

การเขารวมประชุมหรืออบรมในประเทศ  ในประเทศ  จํานวน  41  ครั้ง ตางประเทศ  จํานวน   11  ครั้ง  การนํา

เสนอผลงานในประเทศ  จํานวน 1 ครั้ง  การนําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ   จํานวน  4 ครั้ง 

v การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

• คณาจารยในภาควิชาฯ มีความรูความสามารถและความชํานาญในดานการดูแลผูปวยจิตเวชที่มีความ

ซับซอน ทั้งเรื้อรังและมีภาวะโรครวมไดแก ผูปวยโรคจิตเภทเรื้อรังที่มีภาวะใชสุราหรือสารเสพติดอื่น ผูปวย

โรคอารมณทั้งโรคซึมเศรา  ไบโพลารที่เรื้อรัง ดื้อตอการรักษา ผูปวยสมองเสื่อมที่มีปญหาพฤติกรรมและ

อารมณ มีผลงานวิจัยที่ไดลงตีพิมพเผยแพรทั้งในวารสารระดับชาติและนานาชาติ คณาจารยมีความขยัน

อดทน รวมมือกันพัฒนาภาควิชา

• นักศึกษาที่เขามาเรียนฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน มีความสนใจ ตั้งใจและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาความเปนนักวิชาชีพสูง

• อปุกรณดานการรักษาทางจิตเวชท่ีทันสมยั ท้ังชุดแบบทดสอบทางจติวทิยา เครือ่ง TMS, ECT, Light therapy 

เปนตน
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v การจัดการเรียนการสอน

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาเปดสอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาแพทยปที่ 5  ไดแกรายวิชาจักษุวิทยา 

369 521  และไดมกีารพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนมาโดยตลอด  เพือ่ใหผลการประเมนินกัศกึษา

แพทยบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา

 หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน  สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาไดเริ่มเปดสอน เมื่อป พ.ศ. 2532 และไดมี

การพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร เดอืนมถินุายน 2555 และการจดักจิกรรมวชิาการมาโดยตลอด  เพือ่ใหผลการประเมนิแพทย

ประจาํบานบรรลวุตัถปุระสงคของหลกัสตูรและสอดคลองกบัเกณฑมาตรฐานของราชวทิยาลยัจกัษแุพทยแหงประเทศไทย

และแพทยสภา

 นอกจากนี้  ภาควิชาไดเปดโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาโรคจอตาและวุนตา  ในป พ.ศ. 

2549  อนุสาขาโรคตอหินในป พ.ศ. 2551 และอนุสาขาโรคกระจกตาและผาตัดสายตาผิดปกติในป พ.ศ. 2553 และเปด

ศูนยแวนตา  เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2558 

โครงการแลกเปลี่ยนแพทยประจําบานกับตางประเทศ 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 2 เรื่อง   1.  การผาตัดรักษาจอตาลอกหลุด

     2.  การผาตัดแกไขสายตาผิดปกติโดยวิธีเลสิค

ภาควิชาจักษุวิทยา



~: 139 :~

v วิชาการและบริการวิชาการแกสังคม
 คณาจารยเปนกรรมการวิชาการระดับชาติ

ชื่อ-สกุล ชื่อกรรมการวิชาการ 

1.  ศ.ยศอนันต ยศไพบูลย - คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของ Journal of Medical
 Association of Thailand
-  กองบรรณาธิการวารสารจักษุเวชสาร  ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

2.  รศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน - คณะอนุกรรมการวิชาการ  ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

     คณาจารยเปนกรรมการวิชาการระดับนานาชาติ

ชื่อ-สกุล ชื่อกรรมการวิชาการ 

1.  ศ.ยศอนันต  ยศไพบูลย - กรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของวารสาร  Indian Journal of   
   Ophthalmology, Clinical Ophthalmology

2.  รศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน - กรรมการวิชาการของ Asia Pacifi c Academy of Cataract and Refractive Surgery
- กรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการของ Archives of Ophthalmology,   
 British Journal of Ophthalmology, Cornea, Ophthalmology

คณาจารยเปนกรรมการวิชาชีพระดับชาติ 

ชื่อ - สกุล ชื่อกรรมการวิชาชีพ/ชื่อสถาบันและหนวยงานที่เปนกรรมการ

1. ศ.ยศอนันต  ยศไพบูลย - กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

- กรรมการบริหาร / สมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย
- ที่ปรึกษา / ชมรมจอประสาทตา  ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

- กองบรรณาธิการ / จักษุเวชสาร
- กองบรรณาธิการ / จ.พ.ส.ท.

2. รศ.สมเกียรติ  อัศวภูรีกรณ - กรรมการชมรมตอหินแหงประเทศไทย

3. รศ.นิพนธ  สายวัฒน - กรรมการชมรมตอกระจกแหงประเทศไทย

4. รศ.กิตติศักดิ์  กิจทวีสิน - กรรมการชมรมประสาทจักษุ

5. รศ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน - กรรมการชมรมกระจกตาแหงประเทศไทย
- กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
- กรรมการ อฝส ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
- อนุกรรมการวิชาการศูนยดวงตาสภากาชาด

6. ผศ.ธนภัทร  รัตนภากร - กรรมการชมรมจอประสาทตา    ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

7. พญ.พรรณทิพา วองไว - อนุกรรมการวิจัยและเลขานุการราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

8. พญ.ภาวสุทธิ์  สุภาสัย - อนุกรรมการฝายวิชาการชมรมตอหินแหงประเทศไทย

v ผลงานวิจัยที่ดีเดน / รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ  นานาชาติ

 ภาควชิาสนบัสนนุและสงเสรมิใหคณาจารย  แพทยใชทนุและแพทยประจาํบานของภาควชิาทาํงานวจิยัเพือ่สราง

องคความรูใหมในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    และรักษาเปาหมายให

มจีาํนวนผลงานวจิยัไมนอยกวา 1 เรือ่ง  ตอจาํนวนอาจารยประจาํตอป และในการประชมุวชิาการราชวทิยาลยัจกัษแุพทย

แหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
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ผลงานวิจัยที่นําเสนอในประเทศ  
ลําดับ วิธีนําเสนอ/ผูเสนอ ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม สถานที่

1 Thanapaisal S*, 
Suwannaraj S, Wongwai 
P, Phanphruk W.

Accuracy of Intraocular Lens 
Calculation by SRK/T Formula in 
Pediatric Cataract

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
จักษุแพทยแหงประเทศไทย  
ครั้งที่  34

กรุงเทพฯ

2 Thanathanee O, 
sripawadkul W*, 
Enkvetchakul O, 
Luanratanakorn P, 
Suwan-apichon O.

Outcome of therapeutic 
penetrating keratoplasty using 
glycerol-preserved donor cornea in 
infectious keratitis

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
จักษุแพทยแหงประเทศไทย  
ครั้งที่  34

กรุงเทพฯ

3 Siwavamorn R*, 
Bhoomibunchoo C.

Correlation between optical 
coherence tomographic features of 
diabetic macular edena and 
therapeutic outcomes after 
intravitreal bevacizumab injection

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
จักษุแพทยแหงประเทศไทย  
ครั้งที่  34

กรุงเทพฯ

4 Saengsuri M*, 
Kitthaweesin K.

Normative data of multifocal visual 
evoked potential in Srinagarind 
Hospital

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
จักษุแพทยแหงประเทศไทย  
ครั้งที่  34

กรุงเทพฯ

5 Kaewkraisorn C*, 
Sayawat N.

Prevalence of neovascular 
glaucoma in Srinagarind Hospital

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
จักษุแพทยแหงประเทศไทย  
ครั้งที่  34

กรุงเทพฯ

6 Apinyankul M*, 
Phanphruk W, 
Wongwai P.

Intra-observer Reliability and Inter-
observer Agreement of Fundus 
Pictures Interpretations Using 
International Classification of 
Retinopathy of Prematurity

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
จักษุแพทยแหงประเทศไทย  
ครั้งที่  35

กรุงเทพฯ

ผลงานวิจัยที่นําเสนอระดับนานาชาติ  ประจํา 1  ต.ค. 57 - 30  ก.ย. 58

ลําดับ วิธีนําเสนอ/ผูเสนอ ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม สถานที่

1 Sripawadkul W*, Thanathanee 
O, Enkvetchakul O, 
Suwan-apichon O, 
Luanratanakorn P.

Outcome of therapeutic penetrating 
keratoplasty using glycerol-preserved 
donor cornea in Infectious keratitis

AOS 2014 Taiwan

2 Troudpol P, Sayawat N. Incidence and risk factors of increase of 
intraocular pressure after vitreoretinal 
surgery at Srinagarind hospital

WGC  2015 Hong 
Kong

3 Kitthaweesin K, Phusetwong P. Effect of pretarsal and preseptal 
techniques of botulinum toxin type A 
injection on tear and lid functions in 
hemifacial spasm

EUNOS 2015 Ljubljana 
Slovenia

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ  ประจํา 1  ต.ค. 57 - 30  ก.ย. 58

ลําดับ ชื่อผูวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร: ปที่พิมพ หมายเหตุ

1 Thanathanee O, 
Bhoomibunchoo C, 
Suwan-apichon O.

Bilateral negative dysphotopsia after 
phacomulsification with IOL 
implantation (a case report)

Thai J Ophthalmol 2014; 
28(1):15-19.
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  ประจํา 1  ต.ค. 57 - 30  ก.ย. 58

ลําดับ ชื่อผูวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร: ปที่พิมพ

1 Sinawat S, Thanapaisal S, 
Sinawat S.

Advanced exudative retinopathy with 
neovascular glaucoma as the clinical 
presentation of diabetes mellitus and 
severe combined hyperlipidemia:
a case report.

J Med Assoc Thai. 
2014;97(10):S110-4.

2 Thanathanee O, 
Athikulwongse R, 
Anutarapongpan O, 
Laummaunwai P, Maleewong W, 
Intapan PM, 
Suwan-Apichon O.

Clinical Features, Risk Factors, and 
Treatments of Microsporidial Epithelial 
Keratitis.

Semin Ophthalmol. 
2014 ;12:1-5.

3 Sinawat S, Bhoomibunchoo C, 
Yospaiboon Y, Sinawat S.

Spontaneous bilateral retinal pigment 
epithelium rips with good visual acuity.

J Med Assoc Thai. 
2014;97 (10):S115-9.

4 Thanathanee 
O, Bhoomibunchoo C, 
Suwan-apichon O.

Treatment of asymmetrical vernal 
keratoconjunctivitis with supratarsal 
corticosteroid injection.

BMJ Case Rep. 2014 doi: 
10.1136:206401.

5 Anutarapongpan O, O’Brien TP. Update on Management of Fungal 
Keratitis

Clin Microbial 2014; 
3(5):1000168(1-8)

6 Thanathanee O, Sriphon P, 
Anutarapongpan O, 
Athikulwongse R, Thongphiew P, 
Rangsin R, Suwan-Apichon O.

A randomized controlled trial comparing 
dexamethasone with loteprednol 
etabonate on postoperative 
photorefractive keratectomy.

J Ocul Pharmacol Ther. 
2015;31(3):165-8.

7 Laovirojjanakul W, 
Pipatbanditsakul S, 
Yospaiboon Y.

Ophthalmic manifestations of paederus 
dermatitis: A case report and review

Southeast asian journal 
of tropical medicine and 
public 
health.2015;46(1):15-18.

8 Khotcharrat, R., Patikulsila, 
D.,Hanutsaha, P.,Khiaocham, 
U., Ratanapakorn, 
T.,Sutheerawatananonda, 
M.,Pannarunothai, S.

Epidemiology of age-related macular 
degeneration among the elderly 
population in Thailand

J Med Assoc Thai 
2015;98(8):790-7.

9 Thanathanee O, Athikulwongse 
R, Anutarapongpan O, 
Laummaunwai P, Maleewong W, 
Intapan PM, Suwan-Apichon O.

Clinical Features, Risk Factors, and 
Treatments of Microsporidial Epithelial 
Keratitis.

Semin Ophthalmol. 2015 
Aug 21:1-5. [Epub ahead 
of print]

10 Suwannaraj S, Kara M. Cavuoto, 
Ta C. Chang.

Comparing structure-function correlations 
in superior segmental optic nerve 
hypoplasia and juvenile open angle 
glaucoma using spectral-domain optical 
coherence tomography

J Clin Exp Ophthalmol 
2015;6(2):1000413.
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ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล

ผูรับรางวัล ชื่อรางวัล ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม สถานที่

พญ.อรสิริ ธนธานี ผลงานวิจัยดีเดน ป 
2557 ประเภท Clinical 
research นักวิจัยอายุ
ไมเกิน 40 ป

Contamination risk of 100% 
autologous serum eye drops 
in management of ocular 
surface disdeases.

ประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

v การบริหารจัดการ

 ระบบบริหารงานของภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีหัวหนาภาควิชาฯ  เปน

ผูนําสูงสุดของภาควิชาฯ  มีวาระ 4 ป  โดยมีรองหัวหนาภาควิชา 1 คน  ชวยดูแลดานการบริหาร  และในรูปแบบ

คณะกรรมการ  อกี 1 คน  ชวยดแูลดานงานบรกิารและงานวจิยั  มคีณะกรรมการทีช่วยในการบรหิาร 5 ชดุ คณะกรรมการ

ชุดตางๆ  มีการประชุม 1-2 ครั้ง/เดือน  และแจงความกาวหนาในการดําเนินงาน  ขอความเห็นชอบในเรื่องที่ตองตัดสิน

ใจ  ขอความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใหแนวทางปฏิบัติ  ในที่ประชุมภาควิชาฯ  ซึ่งจัดการประชุมคณาจารยทุกทาน 2 

ครั้ง/เดือน และภาควิชายังมีหนวยงานสายสนับสนุน แบงออกเปนหนวยยอย 2 หนวย  ไดแก  หนวยงานธุรการ  และ

หนวยงานวิทยาศาสตรการแพทย 

 นอกจากนี ้ ภาควชิาฯ  ยงัมกีารแบงหนวยงานบรกิาร  เปน  หนวยงานบรกิารทางคลนิกิ  และหนวยงานสนบัสนนุ  

หนวยงานบริการทางคลินิกยังแบงออกเปนหนวยงานบริการย อย 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)

ศูนยเลสิค โรงพยาบาลศรีนครินทร เปนสถานพยาบาลที่รับสงตอผูปวยโรคตาซับซอน  จากโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุทกุแหงในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  มศีกัยภาพในการใหบรกิารผูปวยระดบัเหนอืตตยิภมู ิ เทยีบเทา

โรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพฯ  ยกเวน  ยังไมมีศูนยเลสิค  ภาควิชาฯ  ตระหนักในความสําคัญนี้  จึงพยายามผลักดันให

เกิดศนูยเลสิคในโรงพยาบาลศรนีครนิทร  ซึง่นอกจากการบรกิารผูปวยทีต่องการรกัษาสายตาผดิปกตดิวย  Excimer Laser  

แลว  ศูนยเลสิคยังชวยสนับสนุนการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยา  แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาโรค

กระจกตา  และการผลิตผลงานวิจัยทางคลินิกอีกดวย    
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การเรียนการสอน  
ภายใตการใหบริการตอผูมารับบริการ ศูนยฯ ไดใหบริการแกแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาดานกระจกตา

และการผาตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ผานมาจนถึงปจจุบันจํานวน  10  ราย 
เปนแหลงการเรียนการสอนตามหลักสูตร : แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน

 ภายใตการใหบรกิารตอผูมารบับรกิาร ศนูยฯ ไดใหบรกิารการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรสาํหรบัแพทยใชทนุและ
แพทยประจําบาน  ทุกปตองผานการฝกอบรมในศูนยเลสิคฯ คนละ 2 สัปดาห/ป   
 เปนแหลงผลิตผลงานวิจัย

 การใหบริการที่ผานมาไดผลิตงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง คือ Comparison the effects of Dexamethasone 
and Loteprednol etabonate on Epithelial Healing : A Rendonized controlled Trial (เปรียบเทียบผล
ระหวางการหยอดยา Dexamethasone และ Loteprednol etabonate สําหรับรักษาแผลที่กระจกตา) รายชื่อผู
ทําวิจัยคือ อาจารยอรสิริ  ธนธานี พญ.พรรักษ   ศรีพล อาจารยอรพิน  อนุตรพงศพันธ รศ.โอฬาร  สุวรรอภิชน 

ดานการใหบริการ
ระยะเวลาทีผ่านมา ศนูยฯ ไดมกีารใหบรกิารดานแกไขปญหาสายตาสัน้ ยาว เอยีง ใหกบัคนไขทัง้ในภมูภิาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และประเทศใกลเคียงคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม  โดยได

แยกการใหบริการออกเปน 3 สวนตอคนไข 1 คน คือ 1. การตรวจประเมินกอนการผาตัด  2. การผาตัด 3. การตรวจหลัง

การผาตัด 1วัน 1 สัปดาห 3 เดือน 6 เดือน 1 ป  (รายละเอียดตามผังการใหบริการดานลาง)

สรุปผลการใหบริการศูนยเลสิค งบประมาณ ป 2556 – 2558

v  จุดแข็งของภาควิชา

 1) มีความสามัคคี

 2) บุคลากรทุกระดับมีความตั้งใจ ทุมเท เสียสละในการปฏิบัติงาน

 3) มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เชน อาจารยแพทย พยาบาลผูเชี่ยวชาญและบุคลากรทางดานจักษุวิทยา

 4) เปนที่ยอมรับในดานวิชาการและงานวิจัยในวงการจักษุแพทยระหวางประเทศ

 5) เปนโรงพยาบาลโรคตาแบบตติยภูมิโดยแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยจอตาและวุนตา หนวยตอหิน หนวย

กระจกตาและการผาตัดแกไขสายตา

 6) เปนที่พึ่งในการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน

 7) มีเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการตรวจวินิจฉัยและผาตัดที่ทันสมัย 

 8) เปนหนวยงานที่สรางรายไดใหแกโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตรเปนจํานวนมากและเปนหนวยงานที่มี 

productivity  สูงที่สุดหนวยงานหนึ่งในคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   ในป 2558 ภาควิชาใหบริการ ตรวจ

รักษาผูปวยนอก จํานวน 45.840 ราย (มกราคม-กันยายน 2558) ผูปวยใน จํานวน 2,358 ราย (มกราคม–ตุลาคม 2558)
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ภาควิชาจุลชีวิทยา

v การบริหารจัดการที่ดี

มีการกําหนดวสิยัทศันคือ “ภาควชิาจุลชวีวทิยาช้ันนาํ

ระดับสากล ที่มุ งสูความเปนเลิศดานการศึกษา วิจัยและ

บรกิาร เพือ่สรางสรรคคณุประโยชนตอสงัคม” และมคีานยิม

ตามคณะแพทยศาสตร การบริหารภาควิชามีโครงสรางการ

บริหารชัดเจน และดําเนินการตามพันธกิจในรูปแบบคณะ

กรรมการครอบคลุมทุกพันธกิจ มีการวางแผน ดําเนินการ 

ประเมนิผล ปรบัปรงุพฒันา ในทกุพนัธกจิ มกีารตรวจประเมนิ

ภายในทั้งในระดับภาควิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี

ภาควิชาบริหาร มีการดําเนินงานตามกรอบ TQF

v การผลิตบัณฑิตที่ดี

 มีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาทั้งใน

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) โดยมีแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

มีการใชสื่อการสอนชนิดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน

มีการนําระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ของ

มหาวิทยาลัยมาใช ในการจัดการศึกษา โดยได มีการ

เปดรายวิชาทุกรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบไวในระบบ

e-learning ในแตละรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา 

(course outline) มีการทําแบบฝกหัด การทํา Quiz การถาม-ตอบผานระบบ การประกาศขาว รวมทั้งการประเมินการ

เรียนการสอนแบบ online ทั้งในชวงระหวางที่มีการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถปรับปรุงการจัดการรายวิชาไดอยางทัน

การ และประเมินรายวิชาหลังจากจบการเรียนการสอนแลว  รวมทั้งการประเมินอาจารยผูสอนเปนรายบุคคล ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ในแตละรายวิชามีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80  ในทุกรายวิชา

 มีการใชการเรียนการสอนในรูปแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง กับนักศึกษาปริญญาตรีคณะอื่น ๆ ท่ีมาเรียนวิชาจุล

ชีววิทยา รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการสอดแทรกการเรียนที่ใช

ปญหาเปนหลัก (Problem-based Learning) เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง ผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และการ

เรยีนรูเกดิขึน้ในกลุมผูเรยีนทีม่ขีนาดเลก็ ซึง่ทาํเชนเดยีวกบันกัศกึษาแพทยซึง่ปฏบิตัอิยูเปนประจาํ มชีดุสาธติประกอบการ

เรียนภาคปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ชุดสาธิตมีขนาดใหญ ภาพถายความละเอียดสูงและมีจํานวนชุดแสดงเพียงพอมีสอง

ภาษา นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ  

ในระบบ e-learning
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 ดานการจัดการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมตาง ๆ  ในระดบับณัฑติศกึษา  ไดจดัใหมโีครงการพฒันาศกัยภาพ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการสํารวจความคาดหวัง 

สํารวจศักยภาพของนักศึกษาใหม ใหรุนพี่แนะนาํรุนนอง จัดใหนกัศึกษาใหมไดทาํความคุนเคยกับอาจารย  เจาหนาทีแ่ละ

นักศึกษารุนพี่ รับทราบกฎระเบียบ แนวทางการเรียนใหประสบผลสําเร็จ โครงการนี้ดําเนินการติดตอกันเปนประจําทุกป 

มีโครงการสัมมนานักศึกษาบัณฑิตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใชหองปฏิบัติการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ มีโครงการเตรียม

ความพรอมของนกัศึกษาบณัฑติกอนทีจ่ะเริม่ตนทําวทิยานพินธ โดยมกีารจดัอบรมในโครงการตางๆ ท่ีเกีย่วของ เชน Good 

laboratory practice (GLP) จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับสัตวทดลอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย การอบรมและ

ทดสอบการใชอุปกรณและเครื่องมือวิจัยตางๆ ในภาควิชาฯ มีการจัดงานปจฉิมนิเทศเพื่อใหโอวาท และสอบถามขอมูล

ยอนกลับเพื่อประเมินหลักสูตรและนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 

 หลังจากจบการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา จะมีการสัมมนาสรุปผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดย

นําขอเสนอแนะ ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียน ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของสายผูสอนและ

สายสนับสนุนมาประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลเพื่อรายงานตามแบบ  

มคอ.5 

ภาพหมูอาจารย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการพัฒนา
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v ความเปนเลิศดานการวิจัย

 ในปพ.ศ. 2558 นับจนถึงเดือนตุลาคม ภาควิชามี

ผลงานวจิยัตพีมิพในวารสารทีม่ ีindex จํานวน 30 เรือ่ง เทยีบ

กับผลงานตีพิมพสามปย อนหลังมีรายละเอียดดังภาพ 

นอกจากนี้บุคลากรภาควิชามีสวนรวมในการผลิตงานวิจัย

ที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรจํานวน 3 เรื่อง ดังนี้คือ 1) ชุด

ไพรเมอร (primers) สําหรับการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย

กอโรคอุจจาระรวง 2) ผลิตภัณฑแกรนูลฟองฟูสารสกัด

กระชายดํา สําหรับลดจํานวนเชื้อกอโรคในชองปากและทาง

เดินอาหาร และ 3) เวกเตอรที่ใชเปนพาหะในการนําชิ้นสวน

ของยีนเขาสูเชื้อเอสเซอริเชีย โคไล (Escherichia coli) และเชื้อแลคโตบาซิลลัส คาเซอิ (Lactobacillus casei)

v การบริการรักษาพยาบาลที่ดี 

 ภาควชิามหีองปฏบิติัการทางการแพทยซึง่ใหบรกิารตรวจเพือ่สนบัสนนุการวนิจิฉยัและตดิตามการรกัษาเช้ือไวรสั

ทีม่คีวามสําคญัโดยใชทางเทคนคิทางอณชูวีโมเลกลุ  โดยมกีารทดสอบทีใ่ชเทคโนโลยข้ัีนสงูทีเ่ปนผูใหบรกิารเพยีงแหงเดยีว

ของภูมิภาค จํานวน 12 การทดสอบ นอกจากนี้ยังเปดใหบริการตรวจพิเศษทางภูมิคุมกันวิทยาของผูติดเชื้อเอชไอวี/

ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อวัณโรคแอบแฝง รวมทั้งมีการนํานํ้ายาที่พัฒนาจากงานวิจัยเพื่อนํามาใชในงานตรวจประจําวัน

อีกดวย  โดยหองปฏิบัติการไดมีการนําระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO15189/15190 มาใชเพื่อให

ผูรับบริการไดรับผลการทดสอบที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และเนนการรักษาความลับของผูปวย

ผลงานตีพิมพ ป 2555-2558
ป 2558 นับถึง ต.ค 2558

http://www.micromedkku.org/main.htm
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v การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

 มกีารจัดกจิกรรมไหวครขูองนักศึกษาบัณฑติภายในภาค

วชิาฯ เปนประจาํทกุป มกีารสรงนํา้อวยพรอาจารยอาวโุสภายใน

ภาควิชาฯ เน่ืองในวันสงกรานต มีการจัดงานทําบุญลี้ยงพระ

ประจําป และมีการจัดงานมุทิตาจิตแดอาจารยในภาควิชาที

เกษียณอายุราชการ

v ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

 ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการโดยนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนแนวทางในการตรวจประเมิน

ตนเอง ผูบรหิารจะทราบถงึสภาพทีแ่ทจริงวาระบบการบรหิารจดัการที่ดาํเนินการอยู ยังมีโอกาสในการพฒันาในเรือ่งราว

ประเด็นใดบาง จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพรอมใช ในดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การเงิน วัสดุ  

ครุภัณฑ การวิจัย งานดานบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถเรียกใชขอมูลเพื่อประกอบการบริหารภาควิชาไดอยางทันทวงที 

มีการนําระบบ Google calendar มาประยุกตใชในการดูเรื่องวันลาตาง ๆ ของบุคลากร จัดทําตารางการจองหองปฏิบัติ

การ หองประชุม เปนตน มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในรูปแบบของคณะกรรมการ และมีการบริหารจัดการภาค

วิชาฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ  

 ผลการดาํเนนิการดาน QA ซึง่ภาควชิาเคยไดรบัการประกาศวาเปน best practice ในการนาํ TQA มาใชบรหิาร

จัดการภาควิชาฯ อยางเปนระบบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร

ภาพหมูอาจารย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตภาควิชาจุลชีววิทยา
ในงานมุทิตาจิตแดอาจารยในภาควิชาฯ ทีเกษียณอายุราชการ ป 2558
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v ผลงานเดนของภาควิชา

 ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถหลากหลายทั้งในดานของการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร 

และการบริการ 

ดานการเรียนการสอน มีการประยุกตใชระบบ Course management system (CMS) คือระบบ MOODLE 

ของมหาวิทยาลัย มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเปนที่แสดงและเปนแหลงขอมูล ทั้งเอกสารประกอบ

การสอน ขอสอบ quiz ตาง ๆ แบบประเมินรายวิชาและรายบุคคล 

ดานศูนยวิจัย บุคลากรของภาคฯ มีสวนรวมในการดําเนินการจัดตั้งและบริหารศูนยวิจัยตั้งแตเริ่มตน ไดแก

ศูนยวิจัยโรคเมลิออยโดสิส และ ศูนยวิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม 

 นอกจากนี้ ภาควิชามีบุคลากรที่เปนแพทยรวมออกตรวจผูปวยใหกับโรงพยาบาลศรีนครินทร มีหองปฏิบัติการ

ตรวจวนิจิฉยัทีใ่หบรกิารตรวจโดยเทคนคิชัน้สงู ซึง่ผานการรบัรองมาตรฐานจากราชวทิยาลยัพยาธแิพทย และบคุลากรใน

ภาควิชาฯ มีความสามัคคี รวมกันปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ภาควิชาฯ ไดกําหนด
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v การจัดการเรียนการสอน 

 ภาควชิาชวีเคมไีดจดัการเรยีนการสอนทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา โดยจดัการเรยีนการสอนหลัก 

ๆ คือการบรรยาย ปฏิบัติการ และ Clinico-Biochemical Conference (CBC) สําหรับระดับปริญญาตรี ภาควิชาจัดการ

เรียนการสอนใหนักศึกษาแพทย และนักศึกษาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาอื่น ๆ รวมทั้งสรางสื่อการสอน เอกสาร

ประกอบการสอน แบบฝกหดั ใหนกัศกึษาสามารถศกึษาเพิม่เตมิดวยตนเองไดทาง e-learning สวนในระดบับณัฑติศกึษา 

ภาควชิาชวีเคมเีปดสอนหลกัสตูรสาขาวชิาชวีเคมทีางการแพทยและชวีวทิยาโมเลกลุ รบันกัศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของคณะแพทยศาสตรในดานของการกาวสูความเปนนานาชาติ

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เนนกระบวนการคิดและทักษะในการทําปฏิบัติการวิจัยรายวิชา

วิทยานิพนธ ซึ่งนําไปสูการนําเสนอหรือตีพิมพผลงานทางวิชาการ นอกจากนั้นยังไดจัดใหมีโครงการฝกทักษะตางๆ           

แกนกัศกึษาบัณฑติศึกษา เชน ฝกการทาํงานเปนทมี โดยใหชวยกนัจดัการประชมุเพือ่เสนอผลงานทางวชิาการของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล (Thesis Progress Day) เปนประจําทุกป ในป

การศึกษานี้จัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงคคือเพื่อติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของ

นักศกึษา รวมทัง้สงเสรมิและฝกทกัษะใหนกัศกึษาบณัฑติศกึษาของภาควชิามศีกัยภาพในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ

ระดบันานาชาต ิหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของภาควชิาฯ ไดผานการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน (IQA) ระดบัหลักสูตร 

ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ผลการประเมินอยูในเกณฑดี นอกจากนั้นภาควิชาฯ ยังไดคํานึงถึงปจจัยสนับสนุนการเรียนของ

นักศึกษาระดับบัณฑิต เชน ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ พรอมจัดหาทุนสนับสนุน

ดังกลาวจากแหลงตาง ๆ 

 ภาควิชาฯ ยังไดจัดใหมีโครงการสัมมนาปรับปรุงการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ใน     

ปการศึกษานี้ไดจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558 เพื่อนําผลการสัมมนามาใชพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานดานการ

เรยีนการสอนของภาควชิาฯ ในปการศกึษาตอไป รวมทัง้พฒันาระบบการทาํงานของเจาหนาทีส่ายงานธรุการและสายงาน

หองปฏิบัติการ ใหมีการประสานงานอยางสอดคลองราบรื่น สนับสนุนใหการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ของภาควิชาฯ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังไดจัดโครงการสัมมนาทบทวน วิเคราะห สรุป และวางแผนงานภาควิชาชีวเคมี  ประจํา

ป 2558 ระหวางวนัที ่ 16-18  กรกฎาคม  2558  ณ จ.ภเูกต็ เพือ่ทบทวนผลการดาํเนนิงานในรอบปทีผ่านมา และวางแผน

งานภาควชิาในปตอไป ซึง่ไดกอใหเกดิความรูความเขาใจและมเีปาหมายไปในทศิทางเดยีวกนั  สรางความรกัความสามคัคี

อันดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน

ภาควิชาชีวเคมี
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v ความเปนเลิศดานการวิจัย/รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

 จากความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ คณาจารยภาควิชาชีวเคมี  มีผลงานท่ีไดรับรางวัลตาง ๆ หลายทาน อัน

เปนการสรางชื่อเสียงใหแกคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก 

l ผศ.วัชรินทร ลอยลม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนดานปรีคลินิก (นักวิจัยอายุไมเกิน 

40 ป)  ประจําป 2557 จากงานบริการและวิจัย คณะแพทยศาสตร

l อ.อุบล ชาออน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ไดรับรางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยดีเดน (นักวิจัยอายุ 40 ปขึ้นไป)  

ประจําป 2557 จากงานบริการและวิจัย คณะแพทยศาสตร

l ผศ.วัชรินทร ลอยลม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557  ไดรับรางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยดีเดน (นักวิจัยอายุไมเกิน 40 

ป)   ประจําป 2557  จากงานบริการและวิจัย คณะแพทยศาสตร

l ผศ.วัชรินทร ลอยลม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ไดรับโลรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young

Researcher Aware สาขา Health Sciences ในการประชุม “นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ครั้งที่ 14” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี

l ศ.โสพิศ  วงศคํา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ไดรับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป 2557 จาก

ฝายวิชาการ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

l ศ.โสพิศ  วงศคํา เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ไดรับรางวัล อาจารยดีเดนแหงประเทศไทย ประจํา

ป 2557 ดานสาขาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีในการประชมุวชิาการประจาํป 2557  จากประธานสภาอาจารย

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

 นอกจากนัน้ยงัมศีษิยปจจบุนัซึง่เปนนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา สาขาชวีเคมทีางการแพทยและชวีวทิยาโมเลกลุ 

หลายคนไดรับรางวัลจากงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของ

ภาควิชาฯ ที่สามารถสรางบุคลากรอันเปนกําลังสําคัญของประเทศ

v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

 ภาควิชาฯ ใหบริการวิชาการหลากหลายดาน เชน จัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมวิชาการ บริการตรวจ

วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 

 การนําองคความรูสู ชุมชน คณาจารยของภาควิชาฯ รวมกับบุคลากรทางการแพทยดานตาง ๆ ของคณะ

แพทยศาสตร และศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ทําการออกชุมชนตางๆ ในภาคอีสาน เพื่อตรวจสุขภาพของ

ชาวบานกับความเสี่ยงที่จะเปนมะเร็งทอนํ้าดี และใหความรูเรื่องการปองกันมะเร็งทอนํ้าดี
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 ภาควชิาฯ ไดรบัทนุ World Health Organization (WHO) จากประเทศเกาหลเีหนอื จาํนวน 4 คน เขาฝกอบรม

เชิง ปฏิบัติการ ในหัวขอ “Diagnosis and Treatment for Congenital Disease in Children” ระหวางวันที่ 3 สิงหาคม 

2558-25 กันยายน 2558 

 ในป 2557 ภาควิชาชีวเคมีรวมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร ไดริเริ่มรวมกันจัดตั้งหนวยตรวจวินิจฉัยโรคทาง

พนัธกุรรม (Genetic diagnosis unit) เพือ่ใหบรกิารตรวจวนิจิฉยัโรคทางพนัธกุรรม และยงัสามารถเปนศนูยตรวจวนิจิฉยั

ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะสามารถพัฒนาสูศูนยความเปนเลิศไดในอนาคต นอกจากใหบริการตรวจวิเคราะห

ดังกลาวแลว เจาหนาที่ประจําหนวยยังมีความเชี่ยวชาญ สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชบริการ และยังเปนสวนหนึ่ง

ในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม ในการทําวิทยานิพนธ

ดวย

 นอกจากน้ัน บคุลากรของภาควชิาฯ คอื ผศ.ประดษิฐ สคุนธวารนิทร ยงัสนบัสนนุระบบงานของคณะแพทยศาสตร 

โดยเปนผูบรหิาร กาํกบัดูแล หนวยตรวจสอบคุณภาพนํา้ ของคณะแพทยศาสตร เพือ่ผลติและใหบรกิารนํา้กลัน่ นํา้ปราศจาก

ไอออนเพื่อการวิจัย และนํ้าดื่มแบบครบวงจร มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP รวมทั้งผลิตนํ้าดื่มแกบุคลากรในหนวยงาน

ตางๆและหอผูปวยโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร นอกจากนั้นยังใหบริการตรวจสอบคุณภาพนํ้าแกหนวย

งานที่ขอความอนุเคราะหมาดวย
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v การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยเชน วันไหวครู  เทศกาลปใหม วันสงกรานต เปนสิ่งที่ภาค

วิชาฯ ใหความสาํคญัมาโดยตลอด เมือ่ถงึวนัสาํคญัหรอืโอกาสอนัเหมาะสม คณาจารย เจาหนาทีแ่ละนกัศกึษาระดบับณัฑติ

ศกึษา จะจดักจิกรรมรวมกนัเปนประจาํทกุป  นอกจากจะเปนการธาํรงไวซึง่ศลิปวฒันธรรมอนัดงีามแลว ยงัชวยสรางความ

สัมพันธระหวางนักศึกษาและบุคลากรทุกฝาย 

v การพัฒนาภาควิชา

 ภาควชิาฯ จดัโครงการสมัมนาทบทวน วเิคราะห สรปุและวางแผนงานภาควชิา  เปนประจาํทกุป สาํหรบัป 2558 

ไดจดัขึน้ระหวางวนัที ่8-10 มถินุายน 2558 เพือ่ทบทวนผลงานของภาควชิาในปทีผ่านมา ทัง้ผลงานดานการเรยีนการสอน

ของอาจารย และการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหผลการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 แนวทางการพัฒนาภาควิชาฯ เนนใหมีระบบการบริหารจัดการดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สอดคลองกับการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยสงเสริมพัฒนา

บุคลากรรุนใหม  สนับสนุนใหอาจารยรุนเยาวมีสวนรวมในการบริหารภาควิชาฯ มากยิ่งขึ้น เปนการสรางภาวะผูนํา และ

สรางความเขมแขง็ของภาควชิาในอนาคต ทัง้นีอ้าจารยอาวโุสจะทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งใหคาํปรกึษาแนะนาํ สงเสรมิบคุลากร

สายสนับสนุนใหมีการปรับตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน การฝกภาษาอังกฤษ การทํางานเปนทีม เปนตน

v การพัฒนาบุคลากร

 ดานการพัฒนาบุคลากร ภาควิชาใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทั้งดานการศึกษาตอของบุคลากร  การประชุม

สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูลของงานธุรการ และหองปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น โดยมีอาจารยลาศึกษาตอ และลาฝกอบรม จํานวน 4 คน ดังนี้ 

ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  3 คน คือ 

อ. ฉลองชัย เฉลิมวัฒน   ศึกษาตอในประเทศ หลักสูตรนานาชาติ สาขาเวชศาสตรระดับโมเลกุล ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2557 ขอขยาย   

เวลาตอถึง 1 พฤษภาคม 2558) 

อ. ชฎามาศ  สกลศิลปศิริ  ศึกษาตอตางประเทศ เรื่อง Synthesis of carbohydrate derivatives and

studies on their interactions with  proteins ณ เมือง Leeds ประเทศอังกฤษ 

(ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2554- 30 มิถุนายน 2555 ลาพัก 1 ป และกลับไปศึกษา

ตอ 1 กรกฎาคม 2557-30 มิถุนายน 2558
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อ. จุฑารพ เพชระบูรณิน  ศึกษาตอตางประเทศ PhD. Medicine Research (Surgery and Cancer) สาขา 

Systems  Medicine and Molecular Phenotyping ณ Imperial College 

London  เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ (ระยะเวลา 20 ตลุาคม 2556 – 19 ตลุาคม 

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)

v จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

 ในรอบปที่ผานมา มีอาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย  ไดรับรางวัลมากมาย 

อันเปนการสรางชื่อเสียงใหกับภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน

 ปการศึกษา 2557 ภาควิชาไดผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 4 คน แตละคนกําลังรับใชสังคม และ

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป  

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  ภาควิชาฯ ไดพัฒนาใหมีการใชระบบไอทีที่เหมาะสมและทันสมัย 

ปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณของภาควิชาใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานของอาจารยและเจาหนาที่ 
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v การจัดการเรียนการสอน

    รายวิชา 371 411 นิติเวชศาสตร I สําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 4 (Block Rotation, จํานวน 8 กลุม)

   รายวิชา 371 511 นิติเวชศาสตร II สําหรั บนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 5 (Block Rotation, จํานวน 12 กลุม)

     รายวิชา 371 120   นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน สําหรับนักศึกษาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ 

  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 306 คน/ปการศึกษา   2557 

     สถาบันเลือกศึกษาเพิ่มเติมและฝกปฏิบัติงานของ นิสิตแพทย ป 6 จาก รพ.กาฬสินธุ  

v ดานความเปนเลิศดานการวิจัย 

• รางวัลวิจัยดีเดน
  ผศ.วันชนะ สืบไวย  ไดรับรางวัลวิจัยดีเดน จํานวน 4 ประเภท ดังนี้

1) รางวัลนักวจัิยรุนใหมทีม่ผีลงานดานการวจิยัระดบัดเียีย่ม สาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ ประจาํป 2557 จาก มหาวทิยาลยั

ขอนแกน วันที่ 10 ก.พ. 58

2) รางวลั ผูเสนอผลงานวจิยัดเีดนของซปูราคลสัเตอรดานสขุภาพการประชมุสดุยอดมหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาต ิครัง้ที ่3 

(NRU SUMMIT 3) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร  

ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2557 ชื่อเรื่อง “NF-KB as potential targeted therapy for 

cholangiocarcinoma”

3) รางวัลที่ 2 การประกวดผลงานทางวิชาการ Oral  Presentation กลุมอาจารย ขาราชการ ในการประชุมวิชาการ 

ครั้งที่ 30 ประจําป 2557 เรื่อง  Potential Glyco-Biomarkers Identified  Suicide Victims “ ในการประชุม

วิชาการประจําป 2557 คณะแพทยศาสตร ระหวางวันที่ 7-9 ต.ค.7-9 57

4) รางวัล Travel grant award The 73rd Annual Meeting of the Japanese Cancer Association PACIFICO 

Yokohama, Yokohama, JAPAN  Title “Aberrant expression of tumor specific glycolytic enzymes in 

cholangiocarcinoma: a potential novel therapeutic target”  September 25(Thu.) - 27 (Sat.), 2014

• ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาต ิ

ที่ Author: ชื่อผูวิจัย Title: ชื่อเรื่อง Journal: วารสาร

1. Janeklang S, Nakaew A, 
Vaeteewoottacharn K, Seubwai W, 
Boonsiri P, Kismali G, Suksamrarn A, 
Okada S, Wongkham S.

In vitro and In vivo Antitumor Activity of 
Tiliacorinine in Human 
Cholangiocarcinoma.

 Asian Pacific journal 
of cancer 
prevention: APJCP. 
2014;15(17):7473-8.

2 Pattanapairoj S, Silsirivanit A, Muisuk 
K, Seubwai W, Cha’on U, 
Vaeteewoottacharn K, et al. 

Improve discrimination power of serum 
markers for diagnosis of 
cholangiocarcinoma using data mining-
based approach. 

Clinical biochemistry. 
2015;48(10-11):668-73.

3 Saengboonmee C, Seubwai W, 
Wongkham C, Wongkham S.

 Diabetes mellitus: Possible risk and 
promoting factors of cholangiocarcinoma: 
Association of diabetes mellitus and 
cholangiocarcinoma.

Cancer epidemiology. 
2015;39(3):274-8.

ภาควิชานิติเวชศาสตร
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ที่ Author: ชื่อผูวิจัย Title: ชื่อเรื่อง Journal: วารสาร

4 Wattanawongdon W, 
Hahnvajanawong C, Namwat N, 
Kanchanawat S, Boonmars T, 
Jearanaikoon P, et al. 

Establishment and characterization of 
gemcitabine-resistant human 
cholangiocarcinoma cell lines with 
multidrug resistance and enhanced 
invasiveness.

International journal 
of oncology. 
2015;47(1):398-410.

5 Aneklang S., Seubwai W., 
Vaeteewoottacharn K., Boonsiri P., 
Kismali G., Nakaew A., Suksamrarn 
A., Okada S., Wongkham S.,

A NOVEL ANTICANCER ALKALOID 
TILIACORININE INDUCES SUSTAINED 
ACTIVATION OF THE EXTRACELLULAR 
SIGNAL-REGULATED KINASE AND 
SYNERGIZES WITH CISPLATIN IN 
CHOLANGIOCARCINOMA CELLS

Anticancer Research. 
2014:10,9.9

• ผลงานวิจัยตีพิมพระดับชาติ

ที่ Author: ชื่อผูวิจัย Title: ชื่อเรื่อง Journal: วารสาร

1. วันชนะ สืบไวย การมุงเปาวิถีไกลโคไลซิสเพื่อวินิจฉัยและ
รักษาโรคมะเร็ง

ศรีนครินทรเวชสาร. 2558; ปที่ 30 
ฉบับที่ 2

2. อัมพร  แจมสุวรรณ การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในชาวตางชาติ:
ศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัด
ขอนแกน

ศรีนครินทรเวชสาร. 2558; ปที่ 30 
ฉบับที่ 4

3 วิรุจน คุณกิตติ, สมฤดี ศรีมาตรภิรมย, 
นิภา นุศรีอัน

นิติเวชคลินิกสาธก : การตรวจพิสูจนสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอ สายสัมพันธระหวางแม-ลูก

ศรีนครินทรเวชสาร ปที่ 29 ฉบับที่ 
4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2557 หนา 
417-419

4 วันชนะ สืบไวย*, วิรุจน คุณกิตติ การประยุกตใชเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลใน
งานดานนิติวิทยาศาสตร

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (3): 
321-326.

5 นิภา นุศรีอัน, วิรุจน คุณกิตติ ทัศนคติของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในการศึกษาวิชานิติเวชศาสตร

ศรีนครินทรเวชสาร ปที่ 29 
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 
2557 หนา 401-408

v การบริการวิชาการแกสังคม

เปนแหลงศึกษาและฝกงานทางดานนิติเวชศาสตร ของนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 6 จากศูนยแพทยศาสตรศึกษา 

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 4 คน รวม 24 คน

• จัดอบรมทางวชิาการเรือ่ง ดีเอน็เอทางนติเิวช  ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 ณ หองบรรยาย 2 คณะแพทยศาสตร
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• การตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) รวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นท่ี 18 จังหวัด

ภาควิชาตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปกปองสิทธิผูดอยโอกาส ผูยากจน และคนยากไรสูพลเมือง

อาเซียน วุฒิสภา จํานวน 132 ราย   โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายสําหรับการตรวจสารพันธุกรรม

รายละ 4,000 บาท เปนรายไดเขาคณะแพทยศาสตร  528,000 บาท

• ไปชวยชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลขอนแกน เปนความรวมมือระหวางโรงพยาบาลขอนแกน กับภาควิชา

นิติเวชศาสตร ในวันหยุดราชการ หรือกรณีที่แพทยนิติเวชโรงพยาบาลขอนแกนติดราชการ ปงบประมาณ 2558 จํานวน      

129 ราย

• เปนแหลงศึกษาดูงานจาก ประเทศภูฐาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

• เปนแหลงศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศพ จากโรงพยาบาลรอยเอ็ด

• เปนแหลงศึกษาดูงานของนักเรียนตํารวจ จากโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 4 ขอนแกน เมื่อวันที่ 20 และ 21 

ตุลาคม 2557 จํานวน 2 2 รุน ๆ ละ 50 คน รวมเปน 100 คน
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v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

 • งานปใหมภาควิชา   วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุม กวี ทังสุบุตร

 • งานทําบุญเลี้ยงพระศาลาพิธีกรรม  วันที่  23  มกราคม 2558

 • งานเกษียณอายุราชการ ของนายพลบูรณ รัตนจันทร  และ ขจรจิตต ศิริขอนแกน
 • จดักจิกรรมวนัเดก็ โดยการรวมแจกสิง่ของและอาหารใหผูมารวมกจิกรรมวนัเดก็ทีศ่าลาพธิกีรรม ในวนัที ่10 
มกราคม 2558

 • การรับบริจาคเครื่องสําอางแตงหนาศพ สําหรับศพที่มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร

v การพัฒนาภาควิชา 

• ดานวิชาการ 

        การผลิตบัณฑิต รวมมือกับคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โดยจัดการ

เรียนการสอนวิชา L 341 421   L 371 531   L 371 681   โดยมีรูปแบบ ดังนี้

-   การบรรยาย

-   แบงกลุมยอยเพื่อฝกปฏิบัติการ

-   การศึกษาดวยตนเอง (Journal club)

-   การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศาล,  สถานที่เกิดเหตุ) 

มแีผนเปดหลกัสตูรแพทยประจําบาน สาขานติเิวชศาสตร โดยปรบัปรงุและพฒันางานของภาควชิา ใหไดมาตรฐาน

ตามเกณฑราชวิทยาลัยพยาธิแพทย แหงประเทศไทย ดังนี้
- ดานวิชาการ เชน case conference, grand round, inter department conference เปนตน
- ดานบริการ เชน ปรับปรุงการทํางานของหองชันสูตรพลิกศพ หองปฏิบัติการ และ การตรวจผูปวยคดี
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 • ดานการวิจัย   มีเปาหมายในการสรางผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยพัฒนาศักยภาพทั้งสายผูสอน

และสายสนับสนุน  สรางเครือขายความรวมมือในการทําวิจัย เชน  การทํางานวิจัยรวมมือกับผูเชี่ยวชาญในภาควิชาอื่น

- ดานบริการ 

- พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อใหไดมาตรฐานสากล โดยดําเนินการดานเอกสาร สถานที่และอุปกรณ รวมทั้ง  

บุคลากรใหมีศักยภาพและความพรอมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ISO 17025  ISO 15189  และ HA

- พฒันาการชนัสตูรพลกิศพของภาควชิานติเิวชศาสตร ใหเปนศนูยกลางการบรกิารในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการทํา KM (พี่สอนนองกอนเกษียณ)

- พัฒนาการใหบริการสารพันธุกรรมเขาสูศูนยความเปนเลิศ โดย ดําเนินการทางเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติ

ใหเขาสูศูนยความเปนเลิศ (ผานการอนุมัติหลักการแลว)

v การพัฒนาบุคลากร

 • การสงคณาจารยและบุคลากรเขาศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน การชันสูตรพลิกศพ และการตรวจทาง

หองปฏิบัติการที่ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 17  สิงหาคม 2558

 • ไดเชญิวทิยากร มาใหความรูเร่ือง “ดเีอน็เอทางนติเิวช” โดย ศ.นพ.ธานนิทร ภูพฒัน จากภาควชิานติเิวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2558   วทิยากรมาใหความรูเรือ่ง การทาํ  SWOT analysis  

ของภาควิชา โดย รศ.นพ.อัครวัฒน สินเกื้อกูลกิจ 

จุดแข็งของภาควิชา

 • ดําเนินการใหหองปฏิบัติการของภาควิชานิติเวชศาสตร ไดรับการรับรอง ISO 15189

 • คณาจารยและบุคลากรมีประสิทธิภาพ คุณวุฒิและความตั้งใจที่จะทุ มเทใหภาควิชานิติเวชศาสตร

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

• เปนศูนยกลางในการชันสูตรพลิกศพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• เปนศูนยกลางในการตรวจสารพันธุกรรม  DNA  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• เปนแหลงศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ  เชน   วิทยาศาสตรการแพทย  ตํารวจตาง ๆ  
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v  ดานการจัดการเรียนการสอน

 ภาควิชารับผิดชอบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในปงบประมาณ  2558   ดังนี้

 ระดบัปรญิญาตร ี: จดัการเรยีนการสอน 5 รายวชิา (7 หลกัสตูร) ไดแก วชิาปรสติวทิยาสาํหรบันกัศกึษาพยาบาล

ศาสตร เภสชัศาสตร (3 หลกัสตูร คือ ปกติ สมทบ และภาษาองักฤษ) สาธารณสขุศาสตร ทันตแพทยศาสตร และ ปรสติวทิยา

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร รวม 15 หนวยกิต มีนักศึกษาลง

ทะเบียน 443 คน นอกจากนี้ยังรวมสอนรายวิชาอื่นในคณะแพทยศาสตรอีก 9 รายวิชา และนอกคณะฯ 3 รายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา : จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวชิาปรสติวทิยา 15 รายวชิา 272 หนวยกติ มนีกัศกึษาลงทะเบยีน 76 คน และรวมสอนรายวชิาในคณะแพทยศาสตร 

6 รายวิชา  นอกจากนี้ยังรวมผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอื่น เชน เวชศาสตรเขตรอน 

(นานาชาติ) ชีวเวชศาสตร จุลชีววิทยา โดยเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก  5 คน และเปนอาจารยที่ปรึกษารวม 5 คน  ในป

การศึกษา 2557 ภาควิชาปรสิตวิทยา มีนักศึกษาปริญญาโท 14 คน ปริญญาเอก 16 คน รวม 30 คน    

v ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

 • จํานวนผลงานวิจัย

  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในป พ.ศ. 2557 มี

จํานวน 50 เรื่อง (เฉลี่ย 4.54 เรื่อง/คน) โดยมากกวา 80% ของผลงานเปนผลงานที่คณาจารยในภาควิชาเปนผูแตงชื่อแรก 

หรือเปนเจาของบทความ และงานวิจัยทุกเรื่องเกี่ยวของกับปญหาสุขภาพของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

ผลงานวิจัยที่ผานมาถูกอางอิงในระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2557  ถูกอางอิงโดยมีจํานวนครั้งที่บทความ

จนถึงปจจุบัน 346 บทความ 1,034 ครั้ง (2.99 ครั้ง/บทความ) (94 ครั้ง/คน) นอกจากนี้ ยังไดนํามาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนํามาใชในงานบริการตรวจทางหองปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 

 • ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารยไดรับรางวัลประเภทตาง ๆ ดังนี้

1) รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป พ.ศ. 2557/มหาวิทยาลัยขอนแกน/17 พฤศจิกายน 2557/

รศ.ไพบูลย  สิทธิถาวร

2) รางวัลนักวิจัยระดับเพชร/มหาวิทยาลัยขอนแกน/17 พฤศจิกายน 2557/ศ. ผิวพรรณ  มาลีวงษ
3) รางวัลนักวิจัยระดับเพชร/มหาวิทยาลัยขอนแกน/17 พฤศจิกายน 2557/ศ. วันชัย  มาลีวงษ
4) รางวัลนักวิจัยระดับทอง/มหาวิทยาลัยขอนแกน/17 พฤศจิกายน 2557/รศ. เทวราช  หลาหา 
5) รางวัลนักวิจัยระดับทอง/มหาวิทยาลัยขอนแกน/17 พฤศจิกายน 2557/รศ. สมาน  เทศนา 
6) รางวัลนักวิจัยระดับทอง/มหาวิทยาลัยขอนแกน/17 พฤศจิกายน 2557/รศ. ธิดารัตน  บุญมาศ 
7) รางวัลนักวิจัยระดับทอง/มหาวิทยาลัยขอนแกน/17 พฤศจิกายน 2557/รศ.สมชาย  ปนละออ 
8) รางวัลศิษยเกาดีเดน/สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล/21 มีนาคม 2558/

ศ.วันชัย  มาลีวงษ
9) รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประทีป พันธุมวนิช ปการศึกษา 2557/คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด/29 เมษายน 2558/
รศ.ธิดารัตน  บุญมาศ

ภาควิชาปรสิตวิทยา
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• ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาไดรับรางวัลประเภทตางๆ  ดังนี้

1)  รางวัลเปนผูนําเสนอผลงานวิจัยดีแบบโปสเตอร/ Precongress symposium 2014 Clinical research 

 of Cholangiocarcinoma based on CASCAP tools at Faculty of Medicine, Khon Kaen  

University, Thailand/6 ตุลาคม 2557/นางสาวอรอุมา เฮานนท

2)  รางวัลเปนผูนําเสนอผลงานวิจัยดีแบบโปสเตอร/ Precongress symposium 2014 Clinical research 

of Cholangiocarcinoma based on CASCAP tools at Faculty of Medicine, Khon Kaen 

University, Thailand/6 ตุลาคม 2557/นางสาวรัชฏาวรรณ อรรคนิมาตย

3)  รางวลั The 1st prize for the student Competition (Oral presentation)/ The 13th Asian-Pacific 

Congress for Parasitic Zoonoses at Taipei Medical University,Taipei, Taiwan /29-30 พฤศจกิายน 

2557/นางสาวรัชฎาวรรณ  อรรคนิมาตย

4)  รางวัล Oral Presentation Award Consolation Prize/Joint International Tropical Medicine 

Meeting 2014 “3D Perspectives on Tropical Medicine: Drivers, Diversity, and  Determination” 

Centara Grand & Bangkok Convention Centre At CentralWorld, Bangkok, Thailand/ 2-4  

ธันวาคม 2557 /นางสาวชนิกา  วรสิษฐ

5)  รางวัล Oral Presentation Award Consolation Prize/Joint International Tropical Medicine 

Meeting 2014 “3D Perspectives on Tropical Medicine : Drivers, Diversity, and  Determination” 

Centara Grand & Bangkok Convention Centre At CentralWorld, Bangkok, Thailand/2-4 

ธันวาคม 2557/นางสาวจุฑามาศ  นามเสนาะ

6)  รางวัล The Outstanding Poster Presentation Award In The Field of Health Sciences/

International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the 

50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand/22-23 มกราคม 2558/นางสาว รัชฏาวรรณ  

อรรคนิมาตย

7) รางวลั Best Poster Presentation/บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน  จาก The Third  Symposium 

of Health cluster, The National Research University Project “Specific Health Problems in 

Greater Mekong Sub-region (SheP-GMS)”/ 27 มีนาคม 2558/นางสาวลักขณาวัลย  เจริญสุข

 • จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน   6 โครงการ รวมเปนเงิน 1,983,333 บาท

  ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน 1 คน   1 โครงการ รวมเปนเงิน 50,000 บาท

  ทุนวิจัยตางประเทศ  จํานวน 2 คน   4 โครงการ  รวมเปนเงิน 3,709,984 บาท

  รวมทั้งสิ้น  5,743,318  บาท เฉลี่ย 522,119.80 บาท/อาจารย 11 คน

v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

 • การจัดประชุมวิชาการ 

          1.  จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Basic and Applies Knowledge of Parasitic Diseases and Agents” 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร

  2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูทันนํ้าภัยใกลตัว” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ หองปฏิบัติการ

อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร 
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 • การใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการและรักษาพยาบาลผูปวย  ภาควิชาไดใหบริการ

ตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการแกผูปวยโรงพยาบาลศรีนครินทรและโรงพยาบาลอื่นๆ จํานวน 4,744 รายตอป 

รวมทัง้รวมตรวจรกัษาผูปวยฉกุเฉนิ มกีารบรกิารทีด่โีดยนกัเทคนคิการแพทยสงักดัภาควาฯ ไดรบัรางวลัสดุยอดคนบรกิาร

ประจําป 2558 คณะแพทยศาสตร มข.

 • การเปนวิทยากร อาจารยในภาควิชาเปนวิทยากรใหบริการวิชาการระดับชาติ จํานวน 26 ครั้ง และระดับ

นานาชาติ  จํานวน 3 ครั้ง

 • การเปนกรรมการวิชาการ

   อาจารยในภาควชิาไดรบัเกยีรติเปนกรรมการวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ เชน กรรมการบรหิารสมาคม

ปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย ชุดที่ 24 ประจําป 2558-2560 และเปนกองบรรณาธิการวารสาร

อายุรศาสตรเขตรอนและปรสิตวิทยา ชุดที่ 24  คณะกรรมการและนักวิจัยเครือขายการวิจัยเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ

ภายใตเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557  เปนกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา เปนตน 

นอกจากนี้ยังไดรับเชิญเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ กรรมการประเมินโครงการวิจัยและตําแหนงทางวิชาการ และการ

ตีพิมพผลงานวิจัย (Peer Review) ทั้งระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก

 • การใหความรูดานวิชาการและบริการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิแกชุมชน

  ภาควชิาฯ ใหบรกิารความรูดานสขุอนามยัและบรกิารตรวจพยาธเิขม็หมดุ ในโครงการ “การใหสขุศกึษาและ

บริการตรวจพยาธิเข็มหมุดแกนักเรียนระดับอนุบาล” ใหกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายอนุบาลศึกษา และ

จัดนิทรรศการเรื่องโรคพยาธิและการปองกันในงานวันเด็กแหงชาติทุกป 

 • การฝกงานของนกัศกึษาจากตางสถาบนั เชน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จาํนวน 5 คน มหาวทิยาลยันเรศวร 

จํานวน 1 คน  และมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1 คน

v การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 ภาควชิาปรสติวทิยา มพีนัธกจิในการอนรุกัษ และทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม  โดยจดักจิกรรมของภาควชิาในวาระ

สําคัญตางๆ ไดแก  กิจกรรมวันสงกรานตภาควิชาปรสิตวิทยา   กิจกรรมไหวครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   กิจกรรมแจกนํ้าดื่มนักวิ่งมาราธอนวันศรีนครินทร  การรวมแสดงมุฑิ

ตาจิตผูเกษียณอายุราชการ เปนตน 

v  การพัฒนาภาควิชา     

 ภาควชิาปรสติวทิยามกีารพฒันางานดานการวจิยัและผลงานตพีมิพระดบันานาชาต ิเพือ่ตอบสนองวสิยัทศันของ

คณะแพทยศาสตร (การเปนโรงเรียนแพทยระดับโลก) และการเปนมหาวทิยาลัยวจิยัระดับโลกของมหาวิทยาลยัขอนแกน   

โดยมุงเนนการพัฒนางานวิจัยของ คณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และ เอก ใหไดรับการตีพิมพใน

วารสาร ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเนนใหคณาจารยมีการทําวิจัยรวมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ  และใหมีการสง

นักศึกษาไปทําวิจัยตางประเทศ มีโครงการเสริมทักษะดานความรูภาษาอังกฤษ และการเตรียมบทความวิจัย สําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีอาจารยตางประเทศชวยสอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนางานบริการงานตรวจทางหองปฏิบัติการ

ปรสิตวิทยาใหไดมาตรฐาน (ISO15189, ISO15190) มีการขยายการบริการทางวิชาการใหกวางขวางขึ้น
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v การพัฒนาบุคลากร

 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา มีการเขารวมประชุม, สัมมนา, อบรม และ

การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ อยางนอย  1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนอาจารย

v จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

 ภาควิชามีจุดแข็งในทุกภารกิจหลัก  ดานการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  คณาจารย

ทุมเทใหกับการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ โดยมีระบบการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF) และตามเกณฑ WFME สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีระดับความ

พงึพอใจจากผลการประเมนิจากผูเรยีนตอการจดัการเรยีนการสอนอยูในระดบัดมีาก   (>95% ทกุรายวชิา)  ดานการวจิยั

ภาควิชาไดมีผลงานตีพิมพและบทความตอจํานวนอาจารยสูงที่สุดในสาขาปรสิตในประเทศไทย และถูกจัดอยูในภาควิชา

เกรด A โดยฝายวจัิยของคณะฯ มเีครือขายการทาํวจิยัรวมกบัสถาบันตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกประเทศ อกีท้ังคณาจารย

และนักศกึษาไดรบัรางวลัในระดบัชาตแิละนานาชาตผิลงานวจิยัสามารถนาํมาใชประโยชนในการพฒันาการเรยีนการสอน 

การแกปญหาสขุภาพ และงานบรกิารตรวจวนิจิฉยัโรคทางหองปฏบิตักิาร ไดรบัเกยีรตบัิตรการประเมนิคณุภาพการตรวจ

วิเคราะหระดับดีเยี่ยมอยางตอเนื่องตลอดป 2556 สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิกจากสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และไดรับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง

ประเทศไทยเมื่อป 2556 และเขารวมการขอรับรองมาตรฐาน  ISO 15189 และ ISO 15190  นอกจากนี้  ยังไดนําองค

ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัยไปสูชุมชน   ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยโดยการให บริการวิชาการใน

รูปแบบตางๆ เชน  รวมเปนกรรมการในนโยบายของรัฐบาล วาระอีสาน กําจัดพยาธิใบไมตับ ลดมะเร็งทอนํ้าดี โครงการ

รณรงคปองกันพยาธิใบไม การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

                                          

การใหสุขศึกษาและบริการตรวจพยาธิเข็มหมุดแกนักเรียนระดับอนุบาล 

ใหกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณาจารยรับรางวัลนักวิจัยดีเดน
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ภาควิชาเภสัชวิทยา

v การจัดการเรียนการสอน

 ระดับปริญญาตรี  ในปการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และใชระบบการเรียนผาน e-learning ของมหาวิทยาลัย

ขอนแกนในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาระดับปริญญาตรี 23 รายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาค

การศกึษา อาจารยประจาํวชิาจะประเมนิการจดัการรายวชิาตามแบบ มคอ.5 และสรปุผลประเมนิพรอมขอเสนอแนะเพือ่

การปรับปรุงในการเปดสอนครั้งตอไป

 ระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2558 ภาควิชาฯได

ใชหลกัสตูรใหมท่ีผานการรบัรองจาก สกอ. ท้ังระดบัปรญิญา

โท และเอก โดยหลกัสตูรทัง้สองไดผานการประเมนิหลกัสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยคณะ

กรรมการประเมินหลักสูตรภายในเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 

2558 ซึ่งผลการประเมินของทั้งสองหลักสูตรอยูในเกณฑ

ระดับดี

      นอกจากนีภ้าควชิายงัไดจดักจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ

ของนกัศกึษา ไดแก ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมเพือ่เตรยีมความ

พรอมในการเรียนจากการแนะนําของอาจารยและนักศึกษารุนพี่ การสัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธทุกภาค

การศกึษาเพือ่สรปุผลรวมทัง้ปญหาและรบัฟงขอเสนอแนะจากคณาจารย นอกจากนีย้งักาํหนดใหนกัศกึษาบณัฑติเขาอบรม

ที่หนวยงานไดจัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางานวิจัยและวิทยานิพนธ ไดแกจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จริยธรรมการใช

สัตวทดลอง  การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรตางๆ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  หลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ รวม

ทั้งการสนับสนุนใหเขาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติตางๆ รวมท้ังเชิญนักวิทยาศาสตร

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเปน visiting professors  เพื่อใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาบัณฑิตและ

คณาจารยในภาควิชาฯ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 1) Dr. Wen-Hung Chung, Chang Gung Memorial Hospital,

2) Dr.Shuen-Iu Hung,Institute of Pharmacology, National Yang-Ming University, Taipei (26-28 สิงหาคม 

2558) และ 3) Prof. Yoshiro Saito, Director of Division of Medicinal Safety Sciences, National Institute of 

Health Sciences, Ministry of Health, Japan (15-17 กันยายน 2558)
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v ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ 2558

 • บุคลากรของภาควิชาฯ ไดตีพิมพผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติในชวง 1 ต.ค. 2557-30 ก.ย.2558 

จํานวน 38 เรื่อง ดังนี้
1.  Bunbupha S, Pakdeechote P, Kukongviriyapan U, Prachaney P, Kukongviriyapan V. Asiatic Acid Reduces Blood 

Pressure by Enhancing Nitric Oxide Bioavailability with Modulation of eNOS and p47phox Expression in l-NAME-induced Hypertensive 
Rats. Phytother Res. 2014 Oct; 28(10): 1506-12.
 2.  Decharchoochart P, Suthiwong J, Samatiwat P, Kukongviriyapan V, Yenjai C. Cytotoxicity of compounds from the 
fruits of Derris indica against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines. J Nat Med. 2014 Oct; 68(4): 730-6. 3. Takatori S, Hirai K, 
Ozaki S, Tangsucharit P, Fukushima-Miyashita S, Goda M, Hashikawa-Hobara N, Ono N, Kawasaki H. Protons modulate perivascular 
axo-axonal neurotransmission in the rat mesenter ic artery. Brit J Pharmacol 2014 Dec; 171 (24): 5743-5756.
 4.  Semaming Y, Kumfu S, Pannangpetch P, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Protocatechuic acid exerts cardioprotective 
effect in type-1 diabetic rats. J Endocrinol. 2014 Oct; 223(1): 13-23.
 5.  Naowaboot J, Chung CH, Choi R, Pannangpetch P. Umbelliferone increases the expression of adipocyte-specific 
genes in 3 T3-L1 adipocyte. Phytother Res. 2014 Nov; 28(11): 1671-5.
 6.  Boonla O, Kukongviriyapan U, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, Pannangpetch P, Prachaney P, Greenwald SE.  
Curcumin improves endothelial dysfunction and vascular remodeling in 2K-1C hypertensive rats by raising nitric oxide availability 
and reducing oxidative stress. Nitric Oxide. 2014 Nov 15; 42: 44-53.
 7.  Aromseree S, Chaiwongkot A, Ekalaksananan T, Kongyingyoes B, Patarapadungkit N, Pientong C. The three most 
common human papillomavirus oncogenic types and their integration state in Thai women with cervical precancerous lesions 
and carcinomas. J Med Virol. 2014 Nov; 86(11): 1911-9. 
 8.  Ekalaksananan T, Jungpol W, Prasitthimay C, Wongjampa W, Kongyingyoes B, Pientong C. Polymorphisms and 
functional analysis of the intact human papillomavirus16 e2 gene. Asian Pac J Cancer Prev. 2014; 15(23): 10255-62. (Published » 
Dec)
 9.  Sangartit W, Kukongviriyapan U, Donpunha W, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, Surawattanawan P, Greenwald 
SE. Tetrahydrocurcumin protects against cadmium-induced hypertension, raised arterial stiffness and vascular remodeling in 
mice. PLoS One. 2014 Dec 11; 9(12): e114908.
 10. Lertsinudom S, Chaiyakum A, Tuntapakul S, Sawanyawisuth K, Tiamkao S, Tiamkao S, and Integrated Epilepsy 
Research Group. Therapeutic drug monitoring in epilepsy clinic: A multi-disciplinary approach. Neurol Int. 2014 Oct 23; 6(4): 5620. 
 11. Sing SR, Ratanasiri T, Thapa P, Koju R, Ratanasiri A, Arkaravichien T, Arkaravichien W.  Effect of knowledge and 
perception on adherence to iron and folate supplementation during pregnancy in Kathmandu, Nepal. J Med Assoc Thai. 2014 
Oct; 97 (Suppl. 10):S67-74.
 12. Aphinives C, Kukongviriyapan U, Jetsrisuparb A, Kukongviriyapan V,  Somparn N. Impaired endothelial function in 
pediatric hemoglobin E/beta-thalassemia patients with iron overload. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014 Nov; 45(6): 
1454-63.
 13. Takatori S, Fujiwara H, Hagimori K, Hashikawa-Hobara N, Yokomizo A, Takayama F, Tangsucharit P, Ono N, Kawasaki 
H. Nicotine facilitates reinnervation of phenol-injured perivascular adrenergic nerves in the rat mesenteric resistance artery. Eur 
J Pharmacol. 2015 Feb 5; 748:1-9. 
 14. Boonloh K, Kukongviriyapan U, Pannangpetch P, Kongyingyoes B, Senggunprai L, Prawan A, Thawornchinsombut 
S, Kukongviriyapan V.  Rice bran protein hydrolysates prevented interleukin-6- and high glucose-induced insulin resistance in 
HepG2 cells. Food Funct. 2015 Feb 11; 6(2): 566-73. 
 15. Priengprom T, Ekalaksananan T, Kongyingyoes B, Suebsasana S, Aromdee C, Pientong C. Synergistic effects of 
acyclovir and 3, 19-isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains. BMC Complement 
Altern Med.  2015 Mar 11; 15:56. 
 16. Pranakhon R, Aromdee C, Pannangpetch P. Effects of iriflophenone 3-C-β-glucoside on fasting blood glucose level 
and glucose uptake. Pharmacogn Mag. 2015 Jan-Mar; 11(41):8 2-9.
 17.  Kongpetch S, Jusakul A, Ong CK, Lim WK, Rozen SG, Tan P, Teh BT. Pathogenesis of cholangiocarcinoma: From 
genetics to signalling pathways. (Review)  Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2015 Apr; 29(2): 233-44. 
 18. Somparn N,  Kukongviriyapan V,  Kukongviriyapan U,  Senggunprai L, Prawan A. Tetrahydrocurcumin protection 
against doxorubicin-induced apoptosis. Science Asia 2015 Apr 1; 41(2): 114-8. 
 19. Ekalaksananan T, Sookmai W, Fangkham S, Pientong C*, Aromdee C, Seubsasana S, Kongyingyoes B.  Activity of 
Andrographolide and Its Derivatives on HPV16 Pseudovirus Infection and Viral Oncogene Expression in Cervical Carcinoma Cells. 
Nutr Cancer. 2015 May-Jun; 67(4): 687-96. 
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20. Jusakul A,  Kongpetch S,  Teh BT.  Genetics of Opisthorchis viverrini -related cholangiocarcinoma.  (Review)  Curr 
Opin Gastroenterol. 2015 May; 31(3): 258-63. 
 21. Pussadhamma B, Kiatchoosakun S, Vannaprasaht S, Barozzi C. Non-BMPR2 mutation heritable pulmonary arterial 
hypertension in Southeast Asia. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 May; 23(4): 481-3. 
 22. Chopjitt P, Pientong C, Bumrungthai S, Kongyingyoes B, Ekalaksananan T*. Activities of E6 Protein of Human 
Papillomavirus 16 Asian Variant on miR-21 Up-regulation and Expression of Human Immune Response Genes. Asian Pac J Cancer 
Prev. 2015; 16(9): 3961-8.
 23. Bumrungthai S, Ekalaksananan T, Evans MF, Chopjitt P, Tangsiriwatthana T, Patarapadungkit N, Kleebkaow P, 
Luanratanakorn S, Kongyingyoes B, Worawichawong S,  Pientong C. Up-Regulation of miR-21 Is Associated with Cervicitis and 
Human Papillomavirus Infection in Cervical Tissues. PLoS One. 2015 May 26; 10(5): e0127109. 
 24. Somparn, N,  Kukongviriyapan, V,  Kukongviriyapan, U,  Senggunprai, L,  Prawan, A. Protective effects of 
tetrahydrocurcumin and curcumin against doxorubicin and cadmium-induced cytotoxicity in Chang liver cells.  Trop J Pharm Res. 
2015; 14(5): 769-76.  1 May 2015
 25. Samatiwat P, Prawan A, Senggunprai L, Kukongviriyapan V*. Repression of Nrf2 enhances antitumor effect of 
5-fluorouracil and gemcitabine on cholangiocarcinoma cells. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2015 Jun; 388(6): 601-12. 
 26. Acharya S, Ekalaksananan T, Vatanasapt P, Loyha K, Phusingha P, Promthet S, Kongyingyoes B,  Pientong C*.  
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รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ
1)  ศ. วิจิตรา ทัศนียกุล ไดรับรางวัลศิษยเกาผูไดรับการเชิญชูเกียรติและศิษยเกาดีเดนในโอกาสครบรอบ 50 ป 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมป 2557 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2)  ศ. วีรพล คูคงวิริยพันธ ไดรับรางวัลผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยาดีเดนสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย

 3)  ศ. วิจิตรา ทัศนียกุล ไดรับรางวัลนักวิจัยระดับทองป 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน

 4)  ศ. วีรพล คูคงวิริยพันธ ไดรับรางวัลนักวิจัยระดับทองป 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน

 5)  รางวัลการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 7 รางวัล

5.1) รางวัลที่ 2 การนําเสนอผลงานวิจัย (oral presentation) ประเภทแพทยและบุคลากรทั่วไป“เร่ือง  

Comparative antiplatelet aggregation effect of two clopidogrel products under stedy state conditions 

in healthy volunteers” การประชุม The Annual Meeting of Thai Stroke Society; “Stroke Update towards 

ASEAN Economic Community (AEC)” ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 8-10 ตุลาคม 

2557 / จัดโดย สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยโดย นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวนนทญา  นาคคํา

  5.2) รางวัลชมเชย การประกวดผลงานทางวิชาการ Oral Presentation กลุมบัณฑิตศึกษา“เรื่อง Acorus 

calamus Decrease Voluntary Alcohol Intake in Wistar Rat” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจําป 2557

รหวางวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยนักศึกษาปริญญาเอก นางสาวอารยา

ศุภวัตน

5.3) รางวัลนําเสนองานประเภทโปสเตอร ระดับชมเชย  เรื่อง The Effects of Streblus asper Lour. on 

Motor Functions in MPTP Treated C57BL/6 Mice: a Model of Parkinson’s Disease การประชุมวิชาการสมาคม

เภสชัวทิยาแหงประเทศไทย ครัง้ที ่37 ระหวางวนัที ่28-30 พฤษภาคม 2558 ณ จงัหวดัอบุลราชธานโีดย นกัศกึษาปรญิญา

เอก       นางสาวคณาทิพย สิงหสาย

5.4) รางวัลนําเสนองานประเภทโปสเตอร ระดับชมเชย เรื่อง Effects of the Aqueous Extract of Dark 

Purple Glutinous Rice Variety Luem Pua Tea on Gastrointestinal Movement in Experimental Animals 

การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ระหวางวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัด

อุบลราชธานีโดย นักศึกษาปริญญาโท นางสาวกรณสุดา ทิพยอาสน

  5.5) รางวัลนําเสนองานประเภทโปสเตอร ระดับชมเชย เรื่อง Apoptotic-Inducing Effect ofLuteolin on 

Human Cholangiocarcinoma Cells  การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ระหวางวันที่    

28-30 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานีโดย นักศึกษาปริญญาโท นางสาวณัฐวรรณ  กิตติรัตนพัฒนา

  5.6) รางวัลนําเสนองานประเภทโปสเตอร ระดับชมเชย “Prevalence and Enzyme Activity of 

Cytidinedeaminase Variations in Northeast Thai Healthy Volunteers”  การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา

แหงประเทศไทย ครัง้ที ่37 ระหวางวนัที ่28-30 พฤษภาคม 2558 ณ จงัหวดัอบุลราชธานโีดย นกัศกึษาปรญิญาโท นางสาว

ดวงกมล เมืองแสน

  5.7) รางวัลนําเสนองานประเภทโปสเตอร ระดับชมเชย “The Pharmacokinetic Parameters of 

Melatonin in Healthy Thai Male Volunteers”  การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 

ระหวางวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานีโดย นักศึกษาปริญญาโท นายณัฐวุฒิ  เจนจิรัฐติกาล
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v  การบริการวิชาการแกสังคม

 • การบริการการตรวจทางหองปฏิบัติการ

  การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตรของผูปวยในโรงพยาบาล เปนการตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการใหบริการ 

ตรวจ 8 รายการใหบรกิารทัง้ รพ. ศรนีครนิทรและ รพ. ทัว่ประเทศ 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 120 รายการ คาบริการรวมทั้ง

สิ้น 220,500 บาท

 • ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

อาจารยประจําที่เปนกรรมการประเมินผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร (peer review) วารสารระดับ

นานาชาติจํานวนมาก เชน  Nephrology Dialysis Transplantation, The Journal of Investigative Dermatology, 

Clinical & Exp Pharmacol & Physio, Life Sciences, Biochemistry Research International, World Journal 

of Gastroenterology, Nephrology Dialysis Transplantation, Food & Function, European Planta Medica, 

Pharmacological Reports, PLOS ONE, Clinical Ophthalmology, Food & Function, Evidence-Based 

Complementary, Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences (PJPS), J Med Soc, Chemical Research in 

Toxicology, Frontiers in Genetics, British Journal of Dermatology, Technology in Cancer Research & 

Treatment, Journal of the Science of Food and Agriculture

 • กรรมการประเมินโครงรางวิจัย  ประเมินตําแหนงวิชาการ  ประเมินวิทยานิพนธดีเดน  ประเมินรายงาน

วิจัย ระดับชาติ

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มหาวทิยาลัยราชภฎับรุรีมัย  มหาวทิยาลยันเรศวร  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ  สมาคม

เวชศาสตรฉุกเฉินฯ  สมาคมพิษวิทยาคลินิกแหงประเทศไทย สํานักบริหารการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน สกว  ศรีนครินทรเวชสาร  สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย Thai Journal 

Pharmacology วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย วารสารประสาทวิทยาศาสตร วารสารวิจัย มข. สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

 • ผูทรงคุณวุฒิประเมินวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

ศ.วจิติรา ทศันยีกลุ เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ ระดบัปรญิญาเอก ที ่Monash University และ Faculty 

of medicine, University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia

  ศ.จินตนา สัตยาศัย เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ที่ University of Madras, India

 • กรรมการวิชาชีพ

  สมาคมเภสชัวทิยาแหงประเทศไทย  สมาคมพษิวทิยาคลนิกิแหงประเทศไทย  สมาคมเวชศาสตรฉกุเฉนิแหง

ประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย  สมาคมประสาทวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

v การอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 เพ่ืออนรุกัษวฒันธรรมและพฒันาความสมัพนัธ ครู

และศิษย รวมทั้งพี่และนองของ ภาควิชาฯ ไดประสานงาน

กับนักศึกษาบัณฑิต จัดใหมีงานปฐมนิเทศ (3 สิงหาคม 

2558), งานไหวครู (3 กันยายน 2558) จัดงานแสดงความ

ยินดีกับคณาจารยเจาหนาที่และนักศึกษาผูสรางผลงาน-ชื่อ
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เสียงแกภาควิชาฯ ประจําป 2558 จํานวน อาจารย 7 คน นักศึกษา 7 คน และกลุมเจาหนาที่ธุรการ 1 รางวัล รวมทั้งจัด

งานสงกรานตรดนํ้าดําหัวอาจารยอาวุโสของภาควิชาเปนประจําทุกป และงานปใหมเพื่อกระชับความสามัคคี 

v การพัฒนาภาควิชา

 ภาควิชาเภสัชวิทยา พัฒนาภาควิชาฯ ผานการสัมมนาภาควิชาฯ ประจําปดานการเรียนการสอน การสงเสริม

และพฒันาการวจิยัของภาควชิาฯ  การดาํเนนิการตามแผนของคณะแพทยศาสตร จะผานคณะกรรมการตางๆ 7 ชดุ ไดแก 

กรรมการบรหิารการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตร ี กรรมการบรหิารการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และการวจิยั  กรรมการ

ประเมนิคณุภาพภายใน  กรรมการบรกิารวชิาการและกจิการพเิศษ  กรรมการบรกิารวชิาการดานหองปฏบิตักิาร   กรรมการ

ควบคุมการใชหองปฏิบัติการ  กรรมการควบคุมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดเก็บขอมูลของภาควิชาโดยโปรแกรม Access, My 

mapping และ การจัดทํา work instruction เกี่ยวกับงานธุรการตางๆ ของภาควิชาฯ ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ไดรับรางวัลที่ 3 ในการนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการจัดการองคความรู ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง “การ

คนหาภารกิจแบบ Real time @Pharmacology MD KKU”

v  การพัฒนาบุคลากร

 สนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการรวมทั้งการเตรียมเสนทางความพรอมที่เกี่ยวของ การ

พัฒนาขดีความสามารถของอาจารยในการทาํวจิยั  การเขารวมการอบรมสมัมนาระบบการเรยีนการสอนของแพทยศาสตร

ศึกษา เปนประจําตามนโยบายภาควิชา ฯ  การพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่สายสนับสนุนเพื่อพัฒนาหองปฏิบัติ

การใหไดรับการตรวจรองรับมาตรฐาน ISO 15189

v จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

จุดแข็งของภาควิชา

 จุดแข็งของภาควิชาเกิดจากการมีกลุมวิจัยที่เขมแข็งจํานวน 5 กลุมที่สามารถสรางผลงานวิจัยอยางตอเนื่องที่ได

รับการตีพิมพระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง มีความรวมมืองานวิจัยกับคลินิก มีความสามัคคีภายใน สรางความรวมมือกับ

นักวจิยั และหนวยงานตางๆ นอกภาควชิาฯ ทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ เชน Yonsei University  Korea, National 

Cancer Centre Singapore, Tohoku University Japan มีงานบริการเชิงวิจัยไดแก งานบริการตรวจชีวสมมูลของยา

สามัญบริการใหแกบริษัทเอกชน และการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตรอยางตอเนื่อง

 ผลงานที่ภูมิใจในรอบป

 อาจารยประจําภาควิชาฯ ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย 2 ทานและ ในปนี้ ทั้ง ศ.วีรพล คูคงวิริยพันธและ ศ.วิจิต

รา ทัศนียกุลไดรับรางวัลนักวิจัยระดับทอง

 หัวหนาภาควิชา ศ.วิจิตรา  ทัศนียกุล  ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนกลุมคณะสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ/ศิษยเกาดี

เดน จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 1 ต.ค. 2557-30 ก.ย.2558 จํานวน 38 เรื่องซึ่งคิดเปนสัดสวนตออาจารย 2.375 

paper/คน  impact factor สูง 2.51/paper ซึ่งมากกวาที่คณะกําหนด
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จัดประชุมวิชาการเซลลวิทยา ณ โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย และ National University of Laos

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดูงาน  National University of Laos   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การแสดงพิพิธภัณฑชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาประกอบการใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่สําคัญ

ภาควิชาพยาธิวิทยา
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v  ดานการจัดการเรียนการสอน

 • ระดับบัณฑิตศึกษา
1) หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา เปดเมื่อป พ.ศ. 2547 (ปรับปรุง 2555)

2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาพยาธิ วิทยากายวิภาค 

เปดเมื่อป พ.ศ. 2549 (ปรับปรุง 2555)
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยา ป พ.ศ.2555 (พัฒนา)
4)  หลกัสตูรฝกอบรมแพทยประจาํบาน สาขาพยาธวิทิยา (แพทยสภา)  หลกัสตูร ป 2549  (ปรบัปรงุ 2555)

 โดยมีวิธีการในการจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ตามตารางที่ 1

ตาราง    วิธีการในการจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ

หลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการที่สงเสริมการเรียนรู

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑติสาขาพยาธชิวีวทิยา

จัดใหมีการเรียนการสอน ทําการศึกษา
วิจัยเพ่ือใหมีการพัฒนาองคความรูใหม 
และเผยแพรในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป/อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทย
คลินิก สาขาพยาธิวิทยา
กายวิภาค

ฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาและการตรวจศพ การเขารวม
ประชุมหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ

อาจารยที่ปรึกษา / การพัฒนานักศึกษา

3.  หลักสูตรฝกอบรมแพทย
ประจําบานสาขาพยาธิ
วิทยากายวิภาค

ฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาและการตรวจศพ การเขารวม
ประชุมหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ

อาจารยที่ปรึกษา / การพัฒนานักศึกษา

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต 

 สาขาพยาธิวิทยา

จัดใหมีการเรียนการสอน เพื่อความ
เชี่ยวชาญในหองปฏิบัติการและทําการ
ศึกษาวิจัยเพื่อใหมีการพัฒนาองคความ
รูใหม และเผยแพรในวารสารระดับ
ชาติ/นานาชาติ

การสัมมนาวิชาการ และอาจารยที่ปรึกษา
ทั่วไป/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ทุน
การศึกษา 
ทุนวิจัย

 • ระดับปริญญาตรี

  สอนนักศึกษาแพทยชั้นปที่  1-3  สรุปรายวิชา ระบบ Module ที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ
  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
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   Module  353 114 : General General Principles for Medical Sciences II                        
  2) นักศึกษาแพทยป 2  Module 353 211 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

v ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

 1) ศาสตราจารยบรรจบ ศรีภา ไดรับพระราชทานโลเกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 2) ศาสตราจารยบรรจบ ศรีภา ไดรับรางวัล ศิษยเกาเกียรติยศดานการวิจัย ประจําป 2558 โดยจะเขารับ

พระราชทานรางวลัจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุารใีนวนัเสดจ็พระราชดาํเนนิมาพระราชทานปริญญา

บัตร วันที่ 14 ธันวาคม 2558

v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม    

 1) โครงการเรียนรูเทาทันปองกันพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี   จํานวน 12 ครั้ง 

 2) โครงการบรกิารวชิาการแกสงัคม ปงบประมาณ 2558 “การแสดงพพิธิภณัฑชิน้เนือ้ทางพยาธวิทิยาประกอบ

การใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่สําคัญ  จํานวน 2 ครั้ง 

v การอนุรักษ  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 ภาควิชาฯ ไดอนุรักษและฟนดูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอยูเปนประจํา  

 -  จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวขอพรจากอาจารยอาวุโส  

 -  รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันปใหม   

 -  กิจกรรมจัดงานแดผูเกษียณอายุราชการ ผศ.อนุชา พัวไพโรจน “เกียรติคุณคุณานันท เกษมสรรควันเกษียณ”

4 กันยายน 2558 

v การพัฒนาภาควิชา 

 1) โครงการพัฒนา โดยใชระบบ Laboratory Information System (LIS) patho มาเปนตัวกําหนด Flow 

การทํางานของหองปฏิบัติการ และระบบแจงเตือนรายวัน เพื่อใหพรอมใชงานของระบบสารสนเทศในงานบริการพยาธิ

วิทยา   ผลที่ไดรับ คือ ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอกของเซลลวิทยาในระบบนรีเวชวิทยา และการยอม

IHC (ER,PR,Her2) ของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทยและ Her2 FISH ไดรับมาตรฐานของ UK NEQAS 

 2) โครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบตามมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาของราชวิทยาลัยพยาธิ

แพทยแหงประเทศไทย หรอื มาตรฐาน ISO 15189 เพือ่ไดจาํนวนเทคนคิทีไ่ดมาตรฐานคณุภาพหองปฏบิตักิารพยาธิวิทยา

ของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย หรือ มาตรฐาน ISO 15189 และรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการอบรม

มาตรฐาน ISO 15189 สิ่งที่ไดรับ คือ ISO 15189 อยูในระหวางดําเนินการรอยละ 80
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v การพัฒนาบุคลากร (ดานงานพัฒนาองคความรู)

 1) โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเชิญวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาให

ความรู เรื่อง Hematopathology เพื่อเพิ่มศักยภาพแพทยใชทุน/แพทยประจํา  

 2)   พัฒนาการจัดทํา KPI รายบุคคลเพื่อมุงเนนผลลัพธ เมื่อวันที่   3-6 เมษายน 2558 ผลลัพธคือ มีการกําหนด 

job description ของแตละบุคคลใหชัดเจนและประเมินผล รวมกับพัฒนาขีดความสามารถตามพันธกิจ รอยละ 100

 3) ภาควิชาสนับสนุน ใหบุคลากรขอทุงานวิจัยและทํา KAIZEN มาแกไขปญหางานประจํา ภาควิชาสนับสนุน

ใหอาจารยและบุคลากร ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และสนับสนุนใหมีการพัฒนางานประจํา

สูงานวจิยั โดยเริม่ทีจ่ดัใหมโีครงการ KAIZEN คอื บคุลากรคดิแกปญหางานประจาํทีท่าํ เพือ่ทาํใหทาํงานงายขึน้ ไดผลลพัธ

มากขึ้น 

 4) โครงการจัดอบรมหลักสูตรผูชวยพยาธิแพทยในการตรวจสิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคดวยตาเปลา 

การปฏบิตังิานของผูชวยพยาธแิพทยในการตรวจสิง่สงตรวจทางพยาธวิทิยากายวภิาคดวยตาเปลามปีระสทิธผิลเทยีบเคยีง

หรือมากกวาแพทยประจําบานสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคและ/หรือสาขาพยาธิวิทยาทั่วไป (Galvis et al. 2001) เพราะ

ฉะนั้นผูชวยพยาธิแพทยที่มีความชํานาญการนั้นสามารถที่จะมีบทบาทและรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือและการให

คําแนะนําเร่ืองการตรวจสิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคดวยตาเปลาสําหรับแพทยประจําบานที่เพิ่งเขารับการฝก

อบรมซึง่จะยงัผลใหเกดิประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนรูทีเ่พิม่ขึน้ของแพทยประจาํบานอนัเนือ่งมาจากการแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็และการอภปิรายถกเถยีงทางวชิาการซึง่กนัและกนั อกีทัง้ยงักอใหเกดิการลดภาระงานของพยาธแิพทยผูเปน

อาจารยไดสวนหนึ่งดวย (Grzybicki et al. 2001,Grzybickiet al. 2004,Grzybicki, Vrbin 2003, Vitale et al. 2012)  

ดวยเหตผุลดงักลาวมาขางตนทัง้หมดการฝกอบรมบคุคลเพือ่มาปฏบิตัหินาทีเ่ปนผูชวยพยาธแิพทยจงึเปนสิง่ทีจ่าํเปนอยาง

ยิ่งยวดและเรงดวนสําหรับสถานการณปจจุบันทางแพทยศาสตรและสาธารณสุขศาสตรของประเทศไทย รอยละ 90

v จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

 1) ภาควชิาพยาธวิทิยา มงีานบรกิารทีใ่หบรกิารแกผูปวยทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาลศรนีครนิทร  มรีะบบงาน

พยาธิวิทยากายวิภาค (Pathology Information System; PIS)   

 2) ภาควิชาฯ มี อาจารยไดรับรางวัล ศิษยเกาเกียรติยศดานการวิจัย

 3) มีบุคลากรมีความสามารถ หลากหลายสาขา
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ภาควิชารังสีวิทยา

v  การจัดการเรียนการสอน

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 วิชารังสีวิทยาคลินิก  สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5  (สอนตลอดทั้งป 12 กลุม)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา

 เปดหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

1) อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

2) อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว

3) อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

4) อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท

5) อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (หลักสูตร 1 ป)

6) อนุสาขาภาพวินิจฉัยในเด็ก (หลักสูตร 6 เดือน และ 1 ป)

7) อนุสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (หลักสูตร 1 ป)

v วิชาการและบริการวิชาการแกสังคม

 วิชาการ

 1) โครงการพัฒนาคณาจารย แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตาง ๆ      

มาเปนวิทยากรบรรยายและสอนสาธิตปฏิบัติการ เดือนละ 1-2 ครั้ง ตลอดทั้งป

 2) จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการอลัตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ดใีนภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 2 เดือน/ครั้ง

 3) จัดประชุมวิชาการเรื่อง ความปลอดภัยในการใชยา DOTAREMâ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุม

อาคาร MRI

 4) จัดโครงการอบรมรมผูปวยมะเร็งไทรอยดและญาติ วันที่ 16 มกราคม 25588 หองประชุม 89 พรรษา

สมเด็จยา

 5) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Philips MRI: Technology Continuum วันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุม

อาคาร MRI

 6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อัลตราซาวดสําหรับแพทยทั่วไป ครั้งที่ 27 ระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 

2558  ณ  หองประชุมพิสิฏฐ-เนตรเฉลียว และหองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา

 7) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Update PET CT (MRI) วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ หองประชุมอาคาร MRI

 8) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Revolution CT วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมอาคาร MRI

 9) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Better Outcomes from detection to treatment วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 

ณ หองประชุมอาคาร MRI

 10) จัดประชุมวิชาการเรื่อง The new choice of contrast agent วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม

อาคาร MRI
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 11) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Upgrade MRI วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ หอง Morning conference

 12) จัดโครงการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณระหวางสถาบันของนักรังสีการแพทย และพยาบาล

สาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท  วันที่ 5 สิงหาคม 2558 หองประชุมอาคาร MRI

 13) จัดโครงการพัฒนาเครือขายของการพยาบาลเพื่อดูแลผูปวยสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท ครั้งที่ 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 หองประชุมอาคาร MRI

 14) จัดประชุมวิชาการเรื่อง Upgrade MRI วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ หอง Morning conference

บริการวิชาการแกสังคม

 1) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP) วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนลือวิทยาคม อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

 2) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจอัลตราซาวด วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ  โรงเรียนบานหนองขาม 

หมู 1 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

 3) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)  วันที่  16 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 4) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)  วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน

 5) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็ก              

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมกบัสาํนกังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั วนัที ่12 มนีาคม 2558 ณ สถาบนัพฒันาการ

เด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

 6) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP) วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 7) ออกหนวยแพทยเคลือ่นที ่เพือ่ใหบรกิารตรวจสขุภาพรวมกบัสาํนกังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัแก

คนงานในโครงการวิจัย วันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 8) โครงการคัดกรองมะเร็งเตานมเคลื่อนท่ีโดยเครื่องเอกซเรยเตานมเคลื่อนท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแกน รวมกับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่อําเภอกระนวน และวันที่ 1 เมษายน 2558 อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน

 9) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP) วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

 10) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจอัลตราซาวด วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบานหนองเสาเลา

หมู 9  ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
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 11) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพประจําปรวมกับสํานักงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ใหแกพนักงานสํานักงานยาสูบบานไผและโรงงานใบยาเตอรกิช วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ สํานักงานยาสูบ   

บานไผและโรงงานใบยาเตอรกิช อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

 12) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)  วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

 13) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP) วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลบานโนทัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

 14) ออกตรวจอัลตราซาวดเนื่องในวันศรีนครินทร ระหวางวันท่ี 13-17 กรกฎาคม 2558 ณ หองตรวจ

อัลตราซาวด  สว.ชั้น 2

 15) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลจัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 16) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)  วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

 17) ออกตรวจอัลตราซาวดโครงการแกปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)  วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลทาตูม อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร

 18) ออกตรวจอัลตราซาวดเนื่องในวันมหิดล ระหวางวันที่ 21-25 กันยายน 2558 ณ หองตรวจอัลตราซาวด

สว.1 ชั้น 2 

 19) โครงการฝกอบรมเชงิปฏบิติัการ เรือ่ง อลัตราซาวดเพือ่การคดักรองมะเรง็ทอนํา้ดสีาํหรบัแพทย สสจ.อดุรธานี  

ระหวางวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557  ณ หองประชุมอาคาร MRI และหองเรียนรังสีเทคนิค 

 20) ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจอัลตราซาวด วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ  บานหนองแวงหนองจิก   

โนนตุน  หมู 1 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

 21) แพทยออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจอัลตราซาวด เนื่องในวันมหิดล   ระหวางวันที่ 22-26 กันยายน 2557  

v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

 1) จัดทําโครงการทํานุบํารุง และอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีไทย บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําทุกป 

 2) ดําเนินการจัดกิจกรรมฟ นฟูขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย ประจําป ไดแก วันสงกรานต วันไหวครู งาน

มุฑิตาจิต

 3) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานคุณธรรมและการ

สรางเครือขายความรู 
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v การพัฒนาภาควิชา

1) โครงการเพิ่มพูนองคความรูดานฟสิกสการแพทย

2) โครงการมุมสาระนารู

3) โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนองคความรูของบุคลากรทางรังสีรักษา

4) โครงการคลังขอสอบรังสีรักษา

5) โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวยโรคมะเร็ง

6) โครงการสัมมนาจัดทําแผนประจําป 2559

7) โครงการอบรมผูปวยมะเร็งไทรอยดและญาติ

8) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอัลตราซาวดสําหรับแพทยทั่วไป ครั้งที่ 27

9) โครงการพัฒนาคณาจารย แพทยใชทุน และแพทยประจําบาน

10) โครงการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

11) โครงการสัมมนาภาควิชารังสีวิทยา

12) โครงการพัฒนาศักยภาพดานคุณธรรม และการสรางเครือขายความรู

13) โครงการพัฒนาศักยภาพดานรังสีเทคนิค

14) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการดานรังสีวินิจฉัย

15) โครงการพัฒนา Comprehensive Care ในการดูแลผูปวยรังสีรักษาระบบประสาท

16) โครงการพัฒนาเครือขายทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท ครั้งที่ 2

17) โครงการเพือ่แลกเปลีย่นองคความรูและประสบการณระหวางสถาบันของนกัศกึษารงัสเีทคนคิ และพยาบาล

สาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท

18) โครงการขอรบัการสนบัสนนุทนุโครงการพฒันาหนวยบรกิารเพือ่รองรบัการพฒันาศนูยบรกิารแพทยชัน้เลศิ 

(Center of  Excellence)

v  การพัฒนาบุคลากร

 1)  สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอ ฝกอบรม ประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ

 2)  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการเพื่อฟนฟูความรู อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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v การจัดการเรียนการสอน

1)  การจดัการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษาแพทยชัน้ปที ่3 มกีารเรยีนการสอนภาคทฤษฏแีละการฝกภาคสนาม

รวม มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและเกิดทัศนคติที่ดีตอชุมชน เรียนรูการ

ปฏิบัติงานในชุมชน ไดเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ นักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 4 

นักศึกษาสัตวแพทยชั้นปที่ 4 และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ชั้นปที่ 4 ณ ระยะเวลาดําเนินการ

ระหวางวันที่ 16-26 ธันวาคม 2557 และออกฝกปฏิบัติงาน ณ อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน โดยใชกระบวนการศึกษา

ชมุชนและการใหบรกิารชมุชน ทาํการสาํรวจและเกบ็ขอมลูทุตยิภมู ิวนิจิฉยัชุมชน วางแผนรวมกบัชุมชนในการแกไขปญหา

สุขภาพ และบริการสุขภาพแกประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน และความยั่งยืน

2)  การเรียนการสอนในชั้นคลินิกนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 รายวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว3 

เนนการบริการสุขภาพแบบผสมผสานเปนองครวมในระดับโรงพยาบาลชุมชนและศูนยสุขภาพชุมชน และมุงเนนให 

นักศกึษาแพทยชัน้ปที ่4 มทีกัษะในกระบวนการรกัษาผูปวยการดแูลผูปวยอยางตอเนือ่งและการดแูลผูปวยทีบ่าน มคีวาม

เขาใจระบบบริการสุขภาพระดับ primary และ secondary care, มีทักษะในการใหบริการสุขภาพในกลุมเฉพาะ เชน 

กลุมพนกังานในสถานประกอบการ นกัเรียน และกลุม health care worker เปนตน และ นกัศกึษาแพทย ไดเรยีนรูระบบ

การบริหารโรงพยาบาล รวมถึงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ผูนําสุขภาพแนวใหมท่ีมีสวนเก่ียวของเช่ือมโยงกับการดูแล

สุขภาพของประชาชนใหไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3)  นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 รายวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว 4 ไดมีการทําวิจัยระบบสุขภาพ 

ปละ 24 เรื่อง เปนผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา จํานวน 11 เรื่อง และผลงานวิจัยดานสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค จํานวน 13 เรื่อง และฝกปฏิบัติใหบริการสุขภาพผสมผสานแบบองครวมตามแนวทางแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวที่ OPD หนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมและเยี่ยมบานผูปวยในชุมชน ปละ 12 ครั้ง การออกฝกปฏิบัติงานดาน

อาชีวอนามัย ณ สถานประกอบการ ปละ 12 ครั้ง เพื่อใหบริการเชิงรุก คัดกรองโรคที่เกิดจากการทํางาน และสงตอเขารับ

การรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญในคลินิกอาชีวเวชศาสตรและโรคจากการทํางาน และ โครงการหมูบานปลอดนิ่วไต ให

บริการตรวจอัลตราซาวดเพื่อตรวจคัดกรองโรคนิ่วไตในชุมชนปองกันการเกิดโรคไตวาย ใหความรูเกี่ยวกับโรคนิ่วไตและ

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการเกิดโรคไตวาย ปละ 12 ครั้ง 

4)  ภาควิชาฯ มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเวชศาสตร

ชมุชนนานาชาติ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาอาชวีเวชศาสตร และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งทั้งสามหลักสูตรเนนการวิจัยเพื่อแกปญหาสุขภาพในระดับชุมชนและ

สามารถนําไปผลกัดนันโยบายระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ นอกจากนัน้ยงัมกีารฝกภาคปฏบิตัใิหมทีกัษะในการจดัการ

ระดบัองคกร นอกจากนีย้งัจดัใหมกีารศกึษาดงูานทีต่างประเทศ ในเรือ่ง Health care systems, Primary care systems, 

Traditional Medicine, การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และ Community based drug addiction treatment

5)  ภาควิชาฯ เปนสถาบันฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัว จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาเวชศาสตรครอบครัว รวมกับแพทยสภา จะรับ

นักศึกษาปละประมาณ 5 คน (แพทยใชทุน 2 คน แพทยประจําบาน 3 คน)  2) หลักสูตรแพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบ

วุฒิบัตรฯ รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และ 3) หลักสูตรอบรม Family Practice Learning (FPL) รวม

กับกระทรวงสาธารณสุข ในปที่ผานมามีผูเขารับการอบรมในหลักสูตรที่ 1 จํานวน 2 คน และหลักสูตรที่ 2 จํานวน 3 คน 

ทําใหมีจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน
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เปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร โดยมีสถาบันรวมไดแก

โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา โดยมีแพทยใชทุน 1 ตําแหนงและแพทยประจําบาน 2 ตําแหนง

มีแพทยที่ผานการอบรมจากหลักสูตรที่ 1 ไดเปนอาจารยประจําสาขาเวชศาสตรครอบครัว ของภาควิชาจํานวน 

1 คน คือ นายแพทยอาคม บุญเลิศ 

v  ผลงานวิจัยดีเดน/รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ 

    คณาจารยและบุคลากร คณาจารยและบคุลากร ภาควชิาเวชศาสตรชมุชนไดรบัความสาํเรจ็ในวชิาชพีและวชิาการ

เห็นควรแกการยกยอง คือ รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย ไดรับรางวัลนักเวชศาสตรปองกันดีเดนระดับชาติ แขนง

อาชีวเวชศาสตร ประจําป 2557 จากสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย

การนําเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

ชื่อหลักสูตร Index Journal 
(จํานวน)

Non-index Journal 
(จํานวน)

ประชุมวิชาการ 
(จํานวน)

วทม. (อาชีวเวชศาสตร) 2 - -

วทม. (เวชศาสตรชุมชน นานาชาติ) 2 - -

วทม. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 1 - 19

ปรด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 8 - -

รวม 13 - 19

 ผลงานวิจัยนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5  นักศึกษาสามารถเลือกหัวขอวิจัยโดยอิสระภายใตการดูแลของอาจารยที่

ปรึกษา นักศึกษาสามารถทําวิจัยระบบสุขภาพและเผยแพรผลงานวิจัยตอผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนไมนอยกวา 24 เรื่อง

ตอป และมีผลงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถนําเสนอในการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร ประจําป 2558 ในระหวาง

วันที่  6 – 8 ตุลาคม 2557 จํานวน 8 เรื่อง แบงเปนแบบปากเปลา (Oral Presentation) จํานวน 5 เรื่อง คือ

1) สถานทีเ่กดิอบุตัเิหตขุนสงทางบกของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ป พ.ศ. 2556 โดย นศ.พ.กณัณพนต    

อานามนารถ  นศ.พ.จิราภรณ บุดดาวงศ  นศ.พ.ณภัทร ออประยูร  นศ.พ.พฤกษา จอดนอก  นศ.พ.ธนพล เชียรประดับ  

นศ.พ.เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล และ นศ.พ.ภัทราพร ศิริทิพย อาจารยที่ปรึกษา อ.เสาวนันท บําเรอราช และ

ผศ.วริสรา ลุวีระ

2) สัดสวนของผูใชและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยที่มีตอพื้นที่อานหนังสือ 24 ชั่วโมงของหองสมุด

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย นศ.พ.เพียรพันธ กลาหาญ นศ.พ.ณพิชญา วิริยะ นศ.พ.ศุภภณ กอปรกิตติกุล

นศ.พ.ภณีตา พันจรรยา  นศ.พ.ศุภพัฒน คงสุภาพศิริ และ นศ.พ.กรชนก เนตรชาลีรัตน อาจารยที่ปรึกษา ผศ.สุชาดา

ภัยหลีกลี้ และ ผศ.วริสรา ลุวีระ

3) ระดับความสุขและปจจัยที่เกี่ยวของของนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2558 โดย 

นศ.พ.จนิสตา วงศรัตนชีวิน  นศ.พ.ศุภกร วิมลวณิชย  นศ.พ.นภัสสร ธีรตกุลพิศาล  นศ.พ.นิติรัฐ ศรีมันตะ  นศ.พ.ลัญฉกร 

พูภราดร  นศ.พ.เบญจพร ชูรัส และ นศ.พ.อรวรรณ จิตตกูลสัมพันธ อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.สุชาดา ภัยหลีกลี้ และ

รศ.สมพงษ ศรีแสนปาง²

4) สัดสวนของญาติผูปวยที่มีความรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการบันทึกภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย นศ.พ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ  นศ.พ.ดนุเดช วิชาคุณ นศ.พ.ดวงสุดา ศิริธีระวัฒน  นศ.พ.พงศ



~: 179 :~

พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ   นศ.พ.อรรถพล นันทธนะวานิช และ นศ.พ.ทักษพร ทองเนื้อแปด อาจารยที่ปรึกษา ผศ.สุชาดา ภัย

หลีกลี้ และ ผศ.วริสรา ลุวีระ

5) ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอแนวขอสอบและการจัดสอบรวบยอด

พื้นฐานวิทยาศาสตรการแพทย  ปการศึกษา 2557 โดย นศ.พ.ปฐมา  ชาปญญา  นศ.พ.สุรชาติ  ลี้ประเสริฐ นศ.พ.พิสาข  

พิพิธพร นศ.พ.ปลิตา พรวิไลกุล นศ.พ.กิตติวัฒน รัชโน นศ.พ.จตุรภัทร สมานพงษ นศ.พ.เชาวัสพร จงเกษกรณ

และ นศ.พ.พันทิพา  มีทองหลาง อาจารยที่ปรึกษา อ.เสาวนันท  บําเรอราช และ ผศ.วริสรา  ลุวีระ

ซึ่งนักศึกษาไดรับรางวัลในการประชุมวิชาการ  ดังนี้

รางวัลที่ 1 คือ นศ.พ.กัณณพนต อานามนารถ

รางวัลที่ 2 คือ นศ.พ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) จํานวน 3 เรื่อง คือ

1) สัดสวนของผูปวยใน ของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยแหงหนึ่งที่มารับการผาตัดและมีภาวะความวิตกกังวล 

โดย นศ.พ.เสฏฐวุฒิ โกศัลวัฒน  นศ.พ.ณภัทร จันปุม  นศ.พ.ณัฐกานต นากรุงศรี   นศ.พ.ทิพยวดี ไชยจันดา  นศ.พ.ทิพา

นันท จิตจักร  นศ.พ.พงษเสก สมสุข  นศ.พ.นพณัฐ เตียรถสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษาวิจัย รศ.เนสินี ไชยเอีย, อ.ศิรินทิพย 

 บุญจรัสภิญโญ และ อ.ดาริกา วอทอง

2) สัดสวนของผูปวยนอกที่เคยเห็นแพทยใชโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตขณะปฏิบัติงานท่ีหองตรวจผูปวยนอก

เวชปฏิบัติทั่วไป ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่ง โดย นศ.พ.ชลลดา อัตถากร นศ.พ.ชาคริต พิมพสอน นศ.พ.พิชยา จันทรอบ  

นศ.พ.เพียงฤดี บุญครอง  นศ.พ.ยมลภัทร จิรอุไรพงศ  นศ.พ.ฐาปนิก ทิสะเส   นศ.พ.กฤษณ ฤทธิกุลวัฒนา นศ.พ.ยุพิน

กนกคุณ นศ.พ.ณพล โอสายไทย อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ฐานพัฒน ดิฐสถาพรเจริญ  ผศ.ปยธิดา คูหิรัญญรัตน และ

อ.อิสราภรณ   เทพวงษา

3) สดัสวนของนกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน ในกลุมสงัคมออนไลน KKU group ทีม่คีวามรูในการ

ใชถุงยางอนามัยที่ถูกตอง โดย นศ.พ.กวิน  ดํารงศิริ  นศ.พ.ขวัญกมล สมชัย นศ.พ.ธีรัตม  ศิริพงษเสถียร  นศ.พ.เบญจรัตน  

ตรีวิริยานุภาพ  เผาสินธุ  ทองแสน*  แคทรียา  จันดาบุตร*  ณัฐชนน  วงศชา*  รวิกานต  ลีเลิศยุทธ*  กิตติภณ  โสพันนา    

นศ.พ.ภาณุศาสน  การเกษ อาจารยที่ปรึกษา อ.เสาวนันท บําเรอราช และ รศ.มานพ คณะโต

ผลงานตีพิมพของอาจารยในภาควิชาฯ ที่มีชื่ออาจารยเปนชื่อแรกและเปน Correspondent จํานวน 21 เรื่อง

v วิชาการและบริการวิชาการแกสังคม

 1) การใหบริการผูปวยแบบองครวม ณ ศูนยสุขภาพสามเหลี่ยม  ผลการดําเนินงาน  โดยคณาจารยจาก

ภาควชิาเวชศาสตรชมุชน ออกใหบรกิารตรวจผูปวยนอก ณ ศนูยสขุภาพชมุชนสามเหลีย่ม ทกุวนัจนัทร-ศกุร เวลา 08.30-

12.00 น. จํานวนผูปวยที่ใหบริการตลอดป ประมาณ 4,200 คน และใหบริการสุขภาพผสมผสานแบบองครวมสําหรับ

ผูปวยเรื้อรังในชุมชน

 2) มีการจัดตั้งทีมเยี่ยมบาน ประกอบดวยอาจารยแพทย พยาบาล  อาจารยที่เชี่ยวชาญทางดานเวชศาสตร

ครอบครัวและเวชศาสตรสังคม สุขศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชาเวชศาสตรชุมชน อาจารยจากคณะเทคนิค

การแพทย ภาควิชากายภาพบําบัด และพยาบาลจาก PCU สามเหลี่ยม  ผลการดําเนินงาน  เปนการใหบริการเชิงรุก

โดยการเยี่ยมบานรวมกับทีมเยี่ยมบานของภาควิชา  หนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม และโรงพยาบาลศรีนครินทร

โดยกําหนดเยี่ยมบานรวมกับทีมภาควิชาในทุกบายวันอังคาร เยี่ยมบานรวมกับมหนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมในทุก

บายวันพฤหัสบดี และเยี่ยมบานรวมกับทีมของโรงพยาบาลศรีนครินทรในทุกบายวันศุกร ของแตละสัปดาห อันเปนการ

สรางความสัมพันธที่แนนแฟนกับชุมชน   เพื่อเยี่ยมบานผูพิการ ผูปวยดอยโอกาส ผูปวยที่มีปญหาในการรักษาที่ไมไดผล 
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และตดิตามผูปวยทีถ่กูสงกลบัมาบานหลงัรกัษาจากโรงพยาบาลศรนีครนิทร   ศกึษาปจจยัตางๆ ทีส่มัพนัธกบัการเจบ็ปวย 

ในดานสิ่งแวดลอม ความรู ความเชื่อของผูปวยและครอบครัว ปญหาการใชยา ใหคําแนะนําในการแกปญหาผูปวย

การฟนฟูสุขภาพเมื่อเกิดความพิการ หรือเปนโรคเรื้อรัง ผูปวยชวยเหลือตนเองไมได ผูปวยชรา ปญหาสุขภาพจิต ใหความ

รูแกกลุมแมบาน เชน การตรวจเตานมดวยตนเอง ฯลฯ และใหความสนใจตอสุขภาพกายและจิตใจของผูที่ทําหนาที่ดูแล

ผูปวย

3) จัดบริการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแกบุคลากรในคณะแพทยศาสตร  ผลการดําเนินงาน  แพทย

และบคุลากรจากภาควชิาเวชศาสตรชมุชนเปนผูบรหิารงานและจดับรกิารเตม็รปูแบบ มผีลลพัธดานอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัยในการทํางานอยางตอเนื่อง   ทําใหเกิดผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล ดานบริการรักษาพยาบาลและดานคุณภาพ

บรหิารจดัการองคกร อยางเปนรปูธรรมโดยพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของบุคลากร เปนคณะแพทยศาสตร

แหงแรกในประเทศไทยที่มีการจัดระบบงานดานนี้จนเปน best practice ของโรงเรียนแพทย และเปนที่อางอิงและเปนที่

ศึกษาดูงาน  จัดการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรูแพทย/พยาบาลอาชีวอนามัย/จป./ฝายทรัพยากรบุคคลของสถาน

ประกอบการในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน  2558  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม

บริรักษ 1 โรงแรมวีวีช อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จัดอบรม บทบาทหนาที่และการสงตอผูปวยโรคจากการทํางาน” ใน

วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.30-14.00น. ณ หองประชุม พิสิฏฐ-เนตรเฉลียว  

4) คลินิกโรคจากการทํางาน  ผลการดําเนินงาน   

  4.1) บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ สถานประกอบการตางๆ ในเขตจังหวัดขอนแกน บูรณาการรวมกับภาค

วิชาห ูคอ จมกู ในการเรยีนการสอนอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ นศพ.ป 5 จาํนวน 8 สถานประกอบการ แกพนกังาน

จํานวน 1239 ราย 

  4.2) ใหบริการระดับตติยภูมิโดยรับปรึกษาผูปวยที่สงสัยวาบาดเจ็บหรือเจ็บปวยโรคจากการทํางาน จาก

โรงพยาบาล หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึหองตรวจตางๆ ในโรงพยาบาลศรนีครนิทร โดยใหบรกิาร ตรวจ 

วินิจฉัย รักษา แกผูที่เจ็บปวยจากการทํางานหรือสงสัยวาเจ็บปวยการทํางาน หรือเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน และการ

ประเมินผูปวยที่เจ็บปวยกอนกลับเขาไปทํางานวาผูปวยมีความสมบูรณ พรอมในการทํางานเพียงใดตามกฎหมาย คลินิก

อาชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการทํางาน ใหบริการทุกวัน เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคาร สว. หองตรวจบูรณาการ 

กรณีเรงดวน หรือจากหอผูปวยสามารถปรึกษาทางโทรศัพท     

  4.3) การคัดกรองผูปวยประกันสังคมที่เจ็บปวยจากการทํางาน ชวยลดคาใชจายของโรงพยาบาลในการไม

ตองใชเงินจากกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาล ทั้งยังทําใหผูปวยไดรับสิทธิ์ประโยชนการคุมครองจากกองทุนเงิน

ทดแทน

  4.4) สามารถทําใหเปนสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขา เวชศาสตรปองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร

โดยในป 2558 มีผูมาใชบริการ 121 ราย ใชสิทธิ์กองทุนเงินทดแทน 16 ครั้ง มาขอรับใบรับรองแพทยทางอาชีวเวชศาสตร

กอนบรรจุเขางาน จํานวน 41 ราย

5) เปนแพทย SRRT ทีมนําระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ของโรงพยาบาลศรีนครินทรและเปนทีมนําให         

คณะแพทยศาสตร   ผลการดําเนินงาน    ทําการสอบสวนโรค และควบคุมโรคติดตอที่สําคัญได โดยใชหลักวิทยาการ

ระบาดและการประสานงาน (HA ครัง้ทีผ่านมาใหคาํชืน่ชม) และไดรบัรางวลัการเขยีนรายงานการสอบสวนโรคทีท่รงคณุคา

จากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 6) การอบรมเชงิปฏบิติัการ การบรหิารจดัการงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบคุลากรในสถานพยาบาล 

เพื่อการรับรองคุณภาพ รุนที่ 12 ผลการดําเนินงาน เปนหลักสูตรการอบรมเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับ

บุคลากรดานสุขภาพที่ไดรับการยอมรับจาก รพ.ตางๆ ทั่วประเทศไทยและจาก สรพ. มีการอบรมอยางตอเนื่องทุกป ทั้งนี้
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การจัดอบรมที่ผานมาทั้ง 11 รุน มีผูผานการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 1,778 คน จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ สําหรับครั้งที่ 12 

นี้ มีผูเขาอบรมจากสถานพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 262 คน รวม 12 รุน เปน จํานวน  2,040 คน

7) หนวยบริการปฐมภูมิ 123 ผลการดําเนินงาน แพทยจากภาควิชาฯ ใหบริการตรวจรักษาและใหคําปรึกษา

ที่คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไปผูปวยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและผูปวยที่อยูในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงใหบริการเชิงรุก การตรวจคัดกรองสุขภาพแกบุคลากรคณะ

แพทยศาสตร

 8) การสรางเสรมิสขุภาพผูสงูอายใุนชมุชน ผลการดาํเนนิงาน โดยอาจารย อาจารยแพทย พยาบาล  นกัสขุศึกษา 

จัดประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4  โดยประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนบานเปด เพื่อ

นัดหมายผูสูงอายุมารับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิตและชีพจร ตรวจสายตา วัดแรงบีบมือ ทดสอบการ

ทรงตัว และสอบถามถึงการดําเนินชีวิตภายใตสภาวะแวดลอมจริงในบานและชุมชนใหสุขศึกษาและคําแนะนํา

9) การสรางเสริมสุขภาพและสุขศึกษาในชุมชน ผลการดําเนินงาน โดยอาจารยแพทย อาจารย  พยาบาล

นักสุขศึกษา จัดประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4  โดยประสานงานกับหนวยเวชปฏิบัติครอบครัวและ

ศนูยสขุภาพนกัศกึษา เพือ่นดัหมายกาํหนดออกใหบรกิารตรวจสอบสทิธิก์ารรกัษาพยาบาล  ใหคาํแนะนาํแกนกัศกึษาและ

บุคคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวกับการยายสิทธิ์การรักษาพยาบาล

 10) งานสุขศึกษาและอนามัยโรงเรียน  ผลการดําเนินงาน   โดยอาจารยแพทย  อาจารย  พยาบาล  นักสุขศึกษา 

จดัประสบการณการเรยีนรูใหนกัศึกษาแพทยชัน้ปท่ี 4  โดยดาํเนนิการตรวจสขุภาพท่ัวไป ช่ังนํา้หนกั วดัสวนสงู ใหสขุศกึษา 

ตรวจวัดการไดยนิและตรวจวดัสายตา สาํหรบันกัเรยีนโรงเรยีนสาธติศกึษาศาสตร และสาธติมอดนิแดง ระดบัประถมศกึษา 

ในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ปที่ 6 ครอบคลุมทุกหอง และทําหนังสือแจงผูปกครองกรณีตรวจพบความผิดปกติเพื่อ

นํานักเรียนไปตรวจยืนยันกับแพทยผูเชี่ยวชาญตอไป

 11) โครงการหมูบานปลอดนิ่วไต ผลการดําเนินงาน   โดยอาจารยและนักศึกษาแพทยป 5 ไดจัดใหมีการตรวจ

อลัตราซาวดเพือ่คนหาผูปวยและผูทีเ่สีย่งตอการเกดิโรคนิว่ในไตใหกบัประชาชนในหมูบานในเขตอาํเภอนํา้พองและอาํเภอ

เมืองจังหวัดขอนแกน และใหสุขศึกษาเรื่องการปองกันโรคนิ่วในไต

 12) การปองกันโรคไตวายจากโรคนิ่วไตขนาดเล็ก ผลการดําเนินงาน   โดย ศ.นพ.อมร เปรมกมล การปองกัน

โรคอสีานรวมมติรไตวายพรอมตรวจอตัราชาวดฟรปีละ 12 ครัง้ โดยมคีนไขครัง้ละประมาณ 80 ราย ดาํเนนิการในขอบเขต             

ทั่วประเทศ

 13) โครงการฝกอบรมนานาชาติ ผลการดาํเนนิงาน โครงการฝกอบรมนานาชาต ิหลกัสตูร TROPICAL MEDICINE, 

COMMUNITY HEALTH CARE AND RESEARCH ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2558 และมีผูเขารับการ

อบรมจาก 13 ประเทศ จํานวน 17 คน โดยไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ

 14) เขียนบทความวิชาการเผยแพรนิตยสารคมชาง ผลการดําเนินงาน โดย ผศ.นพ.ฐานพัฒน ดิฐสถาพรเจริญ 

เขียนบทความวิชาการสุขภาพเผยแพรความรูลงในนิตยสารคมชาง ฟรี ตั้งแตป 2557 เปนตนมา เดือนละ 1 เรื่อง หัวขอ

คุยกับหมอเวชศาสตรครอบครัว

v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

ภาควิชาไดเขารวมกิจกรรมวันสงกรานต และเขารวมกิจกรรมสําคัญตางๆ เชน วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา

วันไหวครูเปนตน และไดมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเกิดความ

สามัคคีระหวางนักศึกษา อาจารย ภาควิชา 

  - การสืบสานวัฒนธรรมไทย การแตงกายชุดไทยทุกวันศุกรของเจาหนาที่หนวยงานภาควิชาฯ
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v การพัฒนาภาควิชา  

ภาควชิาไดเชญิ อ.ดร.ภญิโญ รตันาพนัธุ  มาบรรยายเพือ่ใชเปนแนวทางในการจดัทาํวสิยัทศันและวางแผนพฒันา

ภาควิชาแนวคดิใหมแบบ Appreciative inquiry การรวมคดิการพฒันางานในทางบวกหรอืวธิกีารทาํงานทีท่าํใหเกดิความ

สําเร็จในงานนั้นๆ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ หองประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน

v การพัฒนาบุคลากร

      - ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ  ไดลาฝกอบรมหลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 

v จุดแข็งของภาควิชา

 ภาควชิาเวชศาสตรชมุชนมกีารจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี(แพทยศาสตร) และระดบัหลงั

ปริญญาหลายหลักสูตร (วทม. เวชศาสตรชุมชน (นานาชาติ)  วทม.พัฒนาสุขภาพชุมชน, ปรด. พัฒนาสุขภาพชุมชน  วทม. 

อาชวีเวชศาสตร และเวชศาสตรครอบครวั) ความโดดเดนของการจดัการฝกภาคสนามรวม มหาวทิยาลยัขอนแกน จากสห

สาขาวิชาชีพแหงเดียวในประเทศไทยรวมกับคณะทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 

วิทยาลัยพยาบาลบัณฑิตเอเชีย ทําใหบุคลากรของภาควิชามีเครือขายความรวมมือกับชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของกับ

สุขภาพทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกระทรวง ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (มีการจัดการเรียนการสอนใหแก

นักศกึษาตางชาติ) ในระดับปรญิญาโท และมกีารจดัฝกอบรมนานาชาตใิหแพทยจากประเทศอนิเดยีท่ีไดรบัทุนจากองคการ

อนามัยโลกมาแลว 14 ป รวม 7 รุน (ปเวนป) ในหลักสูตร Community Health Care and Research และมีหลักสูตร

เพิ่มคือ AIDS Home and Community Care (ในป พ.ศ.2554 จนถึงปจจุบัน)
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ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู

v ดานการเรียนการสอน 

  หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2558

 1) ระดับปริญญาตรี    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

2) ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ  สาขา

เวชศาสตรฟนฟู   

3)  วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู

  สอนและฝกปฏิบัติการฝกงานสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด จากมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนี้

1)  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 3 และ 4 

2)  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปที่ 3 และ 4 

3)  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ชั้นป 3 และ 4 

4)  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปที่ 3 และ 4 

5)  สอนนักเรียนที่ศูนยฝกอาชีพรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแกน

  มีนักศึกษาตางประเทศมาฝกปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู

v 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.  2014 Sep 17.

-  Amatachaya, S., Naewla, S., Srisim, K., Arrayawichanon, P., Siritaratiwat, W. Concurrent validity 

of the 10-meter walk test as compared with the 6-minute walk test in patients with spinal cord injury 

at various levels of ability  in Spinal Cord. 2014 ;52(4):333-336 

-  Sooksomporn P, Poosiripinyo E, Arrayawichanon P. Common Broken Components of 

Wheelchairs Used by Persons with Disability. J Thai Rehabil Med 2014; 24(2): 67-72.

-  Pramodhyakul N, Amatachaya P, Sooknuan T, Arayawichanon P, Amatachaya S. Effects of a 

visuotemporal cue on walking ability of independent ambulatory subjects with spinal cord injury as 

compared with healthy subjects. Spinal Cord. 2014;52(3):220-4.
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-  Ngernyam N, Jensen MP, Arayawichanon P, Auvichayapat N, Tiamkao S, Janjarasjitt S, Punjaruk 

W, Amatachaya A, The effects of transcranial direct current stimulation in patients with neuropathic 

pain from spinal cord injury. Clin Neurophysiol. 2014 Jun 21. S1388-2457 (14)

-  Wannapakhe J, Arayawichanon P, Saengsuwan J, Amatachaya S. Changes of functional ability 

in patients with spinal cord injury with and without falls during 6 months after discharge. Phys Ther. 

2014;94(5):675-81

v ดานชุมชนสัมพันธและบริการวิชาการแกสังคม

 1) มีการใหบริการออกตรวจผูปวยในและผูปวยนอก

 2) มีการจัดประชุมและอบรมใหแกบุคลากรในสายวิชาชีพ ดังนี้ 

  - ประชุมวิชาการ เรื่อง “การฟนฟูสภาพผูปวยท่ีมีภาวะกลืนลําบาก (Rehabilitation in swallowing 

disorder”

  - ประชุมวิชาการ เรื่อง “Physical Therapy in  Kinematic Linkage Imbalance : Primary Body   

Center Stabilizer”

  - โครงการฝกอบรมระยะสั้นดานการฟนฟูผูปวยอัมพาต

  -  อบรมเรื่อง การฟนฟูสมรรถภาพดานการกลืน (Swallowing rehabilitation) รุนที่ 5

  - โครงการสัมมนาภาควิชาการวางแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การบริการ และงานวิจัย

  - โครงการศึกษาดูงาน : การฟนฟูสภาพทางกายในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

  - โครงการเครือขายฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยระดับเขตและการพัฒนาชางกายอุปกรณเครือขาย  

เวชศาสตรฟนฟู สปสช. เขต 7 ขอนแกน

  - โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การฉีด Botulinum  Toxin เพื่อรักษาอาการเกร็งของกลามเนื้อ

  - โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รูทัน ปองกันปอดอักเสบ

   • โครงการพัฒนาระบบนัดผูปวย OPD กายภาพบําบัด

   • โครงการการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกขอมูลทางกายภาพบําบัด

   • โครงการพัฒนาระบบการใหบริการทางกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยใน

   • ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางดานกายภาพบําบัด ในวันผูปวยถุงลมโปงพอง

   • โครงการใหความรูผูรวมงานเนื่องในวันตับอักเสบโลก ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   • รวมออกหนวยแพทยอาสา (พอ.สว.)

   • รวมกิจกรรมวันไตโลก

   • รวมกิจกรรมวันผูสูงอายุ

   • รวมกิจรรมวัน CAPD

   • บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูในเรื่องตางๆ 
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v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

1) กิจกรรมการไหวครู

2) กิจกรรมรดนํ้าดําหัวในวันสงกรานต

3) การอนุรักษพลังงานของภาควิชาฯ รวมกับคณะแพทยศาสตร

v การพัฒนาภาควิชา

 1) สรางเครือขายเวชศาสตรฟนฟูในเขต สปสช. เขต 7

 2) สรางทีมฟนฟูผูปวยกลืนลําบากเพื่อพัฒนาสูศูนยแพทยความเปนเลิศตอไป

v การพัฒนาบุคลากร

  สนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมและประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง, ใหอาจารยใหมศึกษาตอตางประเทศ และเขา

อบรมระบาดวิทยาระยะสั้น

v จุดแข็งของภาควิชา
1) ภาควิชามีการทํางานรวมกัน ประสานงานกันเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีความสัมพันธที่ดีในองคกร

2) ภาควิชามีการจัดทําแผน โดยใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม  

3) มกีารถายทอดกลยทุธหลกัเพือ่นาํไปปฏบิตั ิโดยผานการประชมุภาควชิาและถายทอดไปยงัหวัหนางานและ

ผูปฏิบัติโดยตรง

4) ภาควิชามีวิธีการรับฟงและทบทวนความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการหลายชองทาง เชน 

ประชุม feedback ตอบแบบสอบถาม รับฟงรายบุคคล เปนตน

5) ภาควิชามีแนวทางแกไขขอรองเรียนและรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไข

6) ภาควชิามกีารสาํรวจความพงึพอใจของผูปวย ผานการสอบถามโดยตรงและใชแบบสอบถาม และนาํผลการ

สํารวจความพึงพอใจมาประชุมรวมกัน

7) ภาควิชามีการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาในสายวิชาชีพ

8) ภาควิชามีการสรางเสริมสัมพันธภาพและบรรยากาศในการทํางานที่ดีในองคกร

9) บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการของภาควิชา

10) บุคลากรของภาควิชาเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพ และใหบริการผูปวยเปนจํานวนมาก

11) ภาควิชาไดมีการสงเสริมสุขอนามัยความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

12) ภาควิชามีการกําหนดตัวชี้วัดในกระบวนการทํางาน และนําขอมูลมาปรับปรุงเพื่อจัดทําแผนของภาควิชาฯ

13) จัดตั้งกลุมวิจัย ภาวะกลืนลําบาก มหาวิทยาลัยขอนแกน
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v ดานการจัดการเรียนการสอน

มุงเนนการจัดกระบวนการเรยีนรูทีส่อดคลองกบัความตองการตามเกณฑของแตละหลกัสตูร ควบคูกบัการพฒันา

ดานคุณธรรมและจริยธรรม มีระบบกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล อยางใกลชิด โดยมีคณะกรรมการเฉพาะในแตละ

หลกัสตูร เปนคณะทาํงาน โดยใชขอมลูจากผลการปฏบัิตงิาน ผลการวจิยัในช้ันเรยีน และผลจากการประเมนิตดิตามบัณฑติ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ในปการศึกษา 2558 ไดมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร (3 รายวิชา) ไดแก 

 1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  2 รายวิชา  คือ 

  1.1) รายวิชา 373 521 วิสัญญีวิทยา สําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 5

  1.2) รายวิชา 373 681 วิสัญญีวิทยาในเวชปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 6

 2) หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 1 รายวชิา คอื รายวชิา 373 515 วสิญัญวีทิยาสาํหรบัทนัตแพทย สาํหรบั

นักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 5  

 ระดับหลังปริญญา 3 หลักสูตร ไดแก

 1) หลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ สาขาวิสัญญีวิทยา สําหรับแพทยใชทุน ชั้น

ปที่ 2 และแพทยประจําบาน ชั้นปที่ 1  

 2) หลกัสตูรวฒุบิตัรแสดงความรูความชาํนาญ ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิญัญวีทิยา สาํหรบัแพทย

ใชทุนและแพทยประจําบานวิสัญญีวิทยา โดยในปการศึกษานี้ ภาควิชาไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาใหสามารถเพิ่ม

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจากเดิม 10 คนตอป เปน 12 คนตอป  เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น 

 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล สําหรับนักเรียนวิสัญญีพยาบาล

 ซึ่งนอกจากหลักสูตรขางตนแลว ในปการศึกษา 2558 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยังไดมีความรวมมือกับ

ฝายวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยไดเปดรายวิชาเลือกเพิ่มขึ้นอีก 1 วิชา คือรายวิชา 390682 การดูแล

ผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินในสถานการณเสมือนจริง สําหรับนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี 6 โดยท่ีภาควิชามีสวนรวมในการจัด

การเรียนการสอนกวารอยละ 60

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา



~: 187 :~

v ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ในปงบประมาณ 2558 บุคลากรของภาควิชามีการตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวม

กัน เปนจํานวน 14 เรื่อง  

v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม 

ภาควชิามกีารจดักจิกรรมบรกิารวชิาการแกสงัคม ทัง้โครงการทีท่าํในบทบาทของบคุลากรทางสาธารณสขุทัว่ไป 

และบทบาทของผูเชี่ยวชาญดานวิสัญญีวิทยา  ดังนี้

ในบทบาทของบุคลากรทางสาธารณสุขทั่วไป 

ภาควิชาฯ ไดมีสวนรวมในโครงการอบรมคุณธรรม

เยาวชน ลดการตั้งครรภในแมวัยรุ น ที่จัดใหกับนักเรียน

มธัยมศกึษาตอนตน โรงเรยีนเทศบาล 6 จ.อดุรธาน ี ชือ่ โครงการ

อดเปรี้ยวไวกินหวาน โดยมีผูเขารับการอบรม 200 คน ใชเวลา

ฝกอบรม 1 วัน

ในบทบาทของผูเชี่ยวชาญดานวิสัญญีวิทยา  ไดมี

กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่  4 

ของคณะแพทยศาสตร ในเรื่อง การบริการรักษาพยาบาลที่ดี 

ดังนี้

1) โครงการจัดอบรมการดูแลผูปวยในสถานการณ

เสมือนจริง ใหกับวิสัญญีแพทยจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดที่

โรงแรมบาลีออส เขาใหญ  ใชเวลาอบรม 1 วันครึ่ง

2) กิจกรรมการจัดการความรู โดยเผยแพรความรู

ประสบการณจากการบริการวิสัญญีถายทอดสูสังคมในเว็ปไซต จากบุคลากรสายสนับสนุนงานบริการวิสัญญีถายทอดสู

สังคมในเว็ปไซต GotoKnow.org   http://www.gotoknow.org/blogs/posts/users/140700   จํานวน  25  บันทึก  

กิจกรรมที่สนับสนุนความเขมแข็งดานวิชาการใหกับประเทศเพื่อนบาน โดยดําเนินการเปนสถานท่ีรวมฝกอบรมแพทย

ประจําบานวิสัญญีวิทยาปสุดทาย ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการ การเปนสถาบันการเรียนรู

ระดับนานาชาติระหวางแพทยไทยกับแพทย สปป.ลาว  
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นอกจากการบริการวิชาการดังกลาวแลว  ภาควิชาฯ ยังมีการใหบริการวิชาชีพ  คือการใหบริการรักษาพยาบาล

ดานวสัิญญีวทิยาแกผูปวยทีม่ารบัการตรวจ  รกัษา หรอืผาตดั  ทัง้ผูปวยในและผูปวยนอกเปนการใหบรกิารทัง้ในและนอก

หองผาตดั  โดยใหบรกิารครอบคลมุตัง้แตการประเมนิสภาพผูปวยกอนเขารบับรกิารทางวสิญัญวีทิยา การระงบัความรูสกึ

ระหวางการตรวจ  รักษา ผาตัด  และการตรวจเยี่ยมหลังการใหบริการ  ตลอดจนการบริการระงับปวดทั้งจากการผาตัด

และจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งที่เกิดจากมะเร็งและไมใชมะเร็ง  

เพือ่การพฒันาคณุภาพการบรกิาร  ในปงบประมาณ 2558 ภาควชิาฯ ไดดาํเนนิกจิกรรมหรอืโครงการเพือ่พฒันา

คุณภาพการบริการทางดานวิสัญญีวิทยา ดังนี้

1) โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการวิสัญญี 

2) โครงการ พัฒนาระบบการใหบริการในหองผาตัดอยางมีประสิทธิภาพ

3) โครงการ ทบทวนการชวยชีวิตผูปวยหัวใจหยุดเตนในหองผาตัด รพ.ศรินครินทรระหวางวิสัญญีพยาบาล

กับพยาบาลประจําหองผาตัด

4) โครงการ บริหาร พัฒนา ติดตามความเสี่ยงงานบริการวิสัญญี

5) โครงการ การอบรม Anesthesia crisis resource management in simulation สําหรับบุคลากรทาง

วิสัญญี

6) โครงการ การพฒันาคณุภาพการควบคมุการตดิเชือ้ในระบบโซน ภาควชิาวสิญัญวีทิยา ป พ.ศ. 2556 – 2558

7) โครงการสัมมนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในหัวขอ “ Situation awareness : ตระหนักรู สูความปลอดภัย” 

โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากศูนยฝกอบรมลูกเรือของบริษัทการบินไทย มหาชน จํากัด 

v  การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 หนวยงานจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไดแก 

1) จัดงานสงกรานต ในวันที่ 10  เมษายน 2558

2) จัดงานไหวครู ในวันที่  3 กันยายน  2558 

3) ทําบุญเลี้ยงพระภาควิชาฯ ในวันที่ 7  ตุลาคม 2557 

มีการจัดบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ไดแก วันสําคัญทางศาสนา และอื่นๆ เชน วันมาฆบูชา        

วิสาขบูชา วันเขาพรรษา วันไหวครู วันแม เปนตน และภาควิชายังไดสงเสริมให บุคลากรมีการแตงกายที่สุภาพ

เหมาะสมเมื่อเวลาไปเยี่ยมผูปวยทั้งในและนอกเวลาราชการ บุคลากรใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมมากกวา

รอยละ 95
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v การพัฒนาภาควิชา

ในปงบประมาณ 2558 ภาควิชาฯ มีการพัฒนาข้ึนท้ังทางดานวิชาการ บริการรักษาพยาบาลและการวิจัย

จากการทีม่อีตัรากาํลงัเพิม่ ขึน้ ทัง้อาจารย และสายสนบัสนนุ ทาํใหสามารถขยายการใหบรกิารทัง้ดานวชิาการและวชิาชพี

ไดมากขึ้น ดังนี้

1) ดานงานการเรยีนการสอน มกีารจดัการเรยีนการสอนเพิม่ขึน้ทัง้ในหลกัสตูรปรญิญาตรแีละหลงัปรญิญา  โดย

หลกัสตูรปริญญาตรใีนรายวชิาเลอืกทีเ่ปดใหมรวมกบัฝายวชิาการ มนีกัศกึษาแพทยใหความสนใจลงทะเบียนเขาเรยีนอยาง

ตอเน่ืองตลอดป  และหลกัสตูรหลงัปรญิญาทีไ่ดรบัการขยายกรอบการผลติ  กม็ผีูสนใจสมคัรเขารบัการฝกอบรมเปนจาํนวน

มาก  นอกจากนี้ ภาควิชายังไดนําการใช e portfolio มาใชเปนเครื่องมือชวยในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกเปน

ภาควิชานํารองใหแกคณะแพทยศาสตร   

2) ดานการวิจัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีการดําเนินการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากท้ังภายนอกและภายใน

คณะแพทยศาสตร  โดยไดรบัทนุสนบัสนนุจากภายในเปนจาํนวน 291,200 บาท และทุนสนบัสนนุจากภายนอกเปนจาํนวน 

135,000 บาท  

3) ดานการบริการรักษาพยาบาล  มีการขยายการใหบริการระงับความรูสึกเพิ่มอีก 1 หองผาตัด ในโครงการ

จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางดานมะเร็งทอนํ้าดี  และขยายการบริการระงับปวดหลังผาตัดเพิ่มไปยังหอผูปวย ชั้น 8  

B และ C อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4) ดานการบรกิารวชิาการ ภาควชิามอีาจารยทีไ่ดรบัวฒุบิตัรและอนมุตับิตัรอนสุาขาวสิญัญวีทิยาสาํหรบัผูปวย

โรคระบบประสาท (Neuroanesthesia) เพิ่มขึ้น 2 ทาน  ทําใหมีความเขมแข็งดานการดูแลผูปวยโรคระบบประสาทที่มา

รับการระงับความรูสึกเพิ่มขึ้น  และสามารถขยายการใหบริการดาน Interventional neuroradiology ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในปงบประมาณ 2558 มีคณาจารยในภาควิชา ไดรับเกียรติเปนวิทยากรระดับนานาชาติ 4 ทาน และ ระดับชาติ 

7 ทาน 

v การพัฒนาบุคลากร

 คณาจารย

1) อ.นพ.นรินทร พลายละหาร ฝกอบรมหลักสูตรอนุสาขาวิสัญญีวิทยา สําหรับผูปวยโรคระบบประสาท ณ                 

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

2) อ.พญ.สุกัญญา ภักดีสงคราม อยูระหวางลาศึกษาตอปริญญาเอก ณ Department of Anesthesiology, 

Faculty of Human Medicine,  Heidelberg University ประเทศเยอรมณี ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2560
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3) อ.พญ.อุมจิต วิทยาไพโรจน ฝกอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม ที่ โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 255 7 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558

4) อ.นพ.อธิพงศ พัฒนเศรษฐพงศ อยูระหวางลาศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชา Medical Education ณ 

Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

5) อ.พญ.ฟางาม เจริญผล อยูระหวางลาฝกอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา อนุสาขาการระงับปวด ที่ภาควิชา

วิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

6) อ.นพ.ปตย ปนเหนงเพชร อยูระหวางลาฝกอบรมหลักสูตร Clinical fellow in pain management ที่ 

Pain management center, Department of Anesthesiology, Singapore  general Hospital. ระหวางวันที่ 17 

มิถุนายน 2558ถึง 17 มิถุนายน 2559   

 สายสนับสนุน 

ในปงบประมาณ 2558 มีวิสัญญีพยาบาล ลาศึกษาตอ หลักสูตรปริญญาโท สาชาชีวสถิติ  ที่คณะสาธารณสุข

ศาสตร  1 คน  และมีการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ ทั้งทาง

ดานวิสัญญีวิทยา  ดานการพยาบาล และดานการวจิยั  โดยมกีารฝกอบรมทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน  โดยมบีคุลากร

เขารวมอบรม ในหลักสูตรหรือการประชุมตางๆทั้งภายนอกและภายในครบ  100 % 

v จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบป

 ผลงานที่ไดรับรางวัลของงานบริการพยาบาล  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปงบประมาณ 2558   

งานพัฒนาคุณภาพวันศรีนครินทร ครั้งที่ 14 ประจําป 2558 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 • รางวัลที่ 1 Risk  management  เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหนวยงาน

 • รางวลัที ่3 หมวด Continuous quality improvement เรือ่ง นาํรองการศกึษาความคุมคาของการขอเลอืด

เตรียมผาตัดและการใชจริงในการผาตัดดานสูติ-นรีเวชวิทยา  กรณีไมเรงดวน  

งานประชุมวิชาการ  การจัดการความรู  Share & Learn ประจําป 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 หองประชุมมิตรภาพ 

อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 • รางวัลที่ 1 ตามพันธกิจ เรื่อง การสอนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ในการดูแลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินโดยใชการ

สอน ในสถานการณเสมือนจริง

 • รางวัลชมเชย  ตามพันธกิจ เรื่อง จัดซื้อ/ซอมครุภัณฑฉับไว โดยการบริหารที่ดีเลิศในหนวยงานวิสัญญี   เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติการบริหารยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ในงานบริการวิสัญญี

 งาน วันคุณภาพ “MD KKU Quality Day” จากนวัตกรรมสูความเปนเลิศ จากฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

ประจําป 2558 วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน

• รางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง การพัฒนาสรรถนะของนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 6

ในการดูแลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินโดยใชการสอนในสถานการณเสมือนจริง  
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ภาควิชาศัลยศาสตร

v แนวความคิดการพัฒนาบัณฑิต

 แนวความคิดที่คณาจารยภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร ไดปลูกฝงใหกับบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร

และศัลยแพทยทั่วไป คือใหรูจักคิดเปน และมีเสรีภาพทางความคิด ดังปรัชญาของภาควิชาคือ

v ดานการเรียนการสอน

1) สนบัสนุนการผลติบณัฑติทัง้กอนและหลงัปรญิญาตามความตองการของคณะแพทยศาสตรและประเทศชาติ 

2) สนับสนุนคณะแพทยศาสตรในการหามาตรการใหนักศึกษาแพทยสอบ National License ได >90% 

3) สอดแทรกการสอนจริยธรรมในการสอนนักศึกษาทุกครั้งที่มีโอกาส 

4) สงเสริมการใชเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence Based Medicine)

5) สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและการใช Information Technology 

6) ดําเนินการใหมีการแตงตําราหรือเอกสารคําสอนในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งระบบ E-Learning 

7) สนบัสนุนและพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลตาง ๆ   ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยเฉพาะอยางยิง่โรงพยาบาล

รวมสอน  โดยจะมีชมรมศัลยแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนแกน 

8) ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 

9) รวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาทางดาน

วิชาการของภูมิภาคอยางตอเนื่อง 

10) เสริมสรางบทบาทในการเปนผูนําทางวิชาการดานศัลยกรรมจนสามารถชี้นําสังคมใหเขาใจถึงโรคทาง

ศัลยกรรมได

 อาจารยทองอวบ   อตุรวเิชียร    ผูเริม่กอตัง้ภาควชิาศลัยศาสตร   ไดวางแนวทางการพฒันาภาควชิาศลัยศาสตร 

ในชวง 30 ปแรกของการกอตั้งภาควิชาศัลยศาสตรไวดังนี้

 10 ปแรก ของการกอต้ังภาควชิาศลัยศสตร   เปนงานในระดบั Regional เนนการใหการรกัษาพยาบาลในภมูภิาค 

การผลิตบัณฑิตระดับแพทยศาสตรบัณฑิตกระจายสูทองถิ่น

 10 ปที่สอง เปนงานในระดับ National เพิ่มขีดความสามารถดานการรักษาพยาบาล ขยายการศึกษาในระดับ

หลังปรญิญา ฝกอบรมแพทยประจาํบานศลัยศาสตร โดยไดเริม่ฝกอบรมแพทยประจาํบานศลัยศาสตร ครัง้แรกเมือ่ป พ.ศ. 

2523 

 10 ปท่ีสาม  เปนงานในระดบั  International  พฒันาขดีความสามารถของบคุคลากร และความรวมมอืในระดบั

นานาชาติ  เชน  ประชุมวิชาการ  Basic  Surgical  Skill  Course   

v ดานวิชาการ

 โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ ตอบสนองความตองการพัฒนา และ เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย

1) โครงการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

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

ศัลยกรรม (Surgeon & Nurse Conference)

3) โครงการประชุม Ambulatory Trauma Care

4) โครงการประชุมวิชาการ Basic Surgical Skill Course

5) โครงการประชุมวิชาการ IASGO

6) โครงการสงอาจารยภาควิชาศัลยศาสตร อบรม ศึกษา ดูงาน ณ ตางประเทศ

7) โครงการฝกอบรม ATLS ปละ 4 ครั้ง

8) โครงการจัดประชุมวิชาการชมรมศัลยแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปละ 4  ครั้ง

9) โครงการผาตัดปลูกถายอวัยวะ

10) การพัฒนาจัดทําสมุดนัดผูปวย  เวชระเบียนผูปวย  และฐานขอมูลยาเคมีบําบัด

11) โครงการฝกอบรม Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma® (ASSET)

v ดานการพัฒนาภาควิชาฯ
1) บริหารงานโดยใหมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ   และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ  TQA  และ HA  นั้น  จะ

มีผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดานนี้ เปนผูรับผิดชอบโดยตรง 

2) จัดระบบภาระงานของอาจารยในภาควิชาฯ ในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการใหมีความ

ยืดหยุนตามลักษณะความถนัดของอาจารยแตละทาน 

3) สงเสริมบรรยากาศของภาควิชาใหเปน Happy Workplace 

4) พัฒนาบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

5) เตรยีมผูบรหิารรุนตอไป โดยการใหเขามาชวยทาํงานบรหิารและสงใหเขารบัการอบรมหลกัสตูรทางดานการ

บริหารทั้งในและตางประเทศ 

6) มีความสัมพันธที่ดีกับผูบริหารมหาวิทยาลัย   คณะ  และหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

7) มีการสื่อสารสองทางกับบุคลากรของภาควิชาฯ อยางสมํ่าเสมอ 

8) สนับสนุนใหบุคลากรดํารงชีพโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการ

อนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

9) มีแผนในการเพิ่มอัตรากําลังของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

10) มีการวางแผนทดแทนการเกษียณอายุราชการและถายทอดองคความรู

11) มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

v ดานผลงานวิจัย
1) ทบทวนกลยุทธการบริหารงานวิจัยของภาควิชาฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ในการสรางและพัฒนานัก

วิจัยหนาใหม 

2) มุงพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยใหผลงานการวิจัย สอดคลองกับการนําไปใชประโยชน 

3) มุงพัฒนางานที่ทําอยูประจําใหเปนงานวิจัย (Routine to Research) 

4) สนับสนุนการใหมีเครือขายนักวิจัยรวมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

5) สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการวิจัยในภาควิชาฯ 

6) สงเสรมิใหมโีครงการสรางการบรหิารงานวจิยัเปนกลุม เชน กลุมวจิยัมะเรง็ปอด กลุมวจิยัมะเรง็ทอนํา้ด ีและ

กลุมวิจัยปากแหวงเพดานโหว  เปนตน 
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7) สนับสนุนเงินทุนในการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย 

8) สนับสนุนการทําวิจัยของแพทยใชทุนและแพทยประจําบานศัลยศาสตร 

9) สนับสนุนการทํา Cochrane reviews 

10) ใหมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย

11) สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับแพทย เพื่อวิเคราะหและเขียนบทความวิจัย

v ดานการพัฒนาบุคลากร
1) สนบัสนนุและใหความรวมมอืกบัคณะในการจดัตัง้ Excellent Center ตาง ๆ    ทีเ่กีย่วของกบัทางศลัยกรรม 

เชน Trauma , Cancer, Heart, TransplantationและEndoscopy เปนตน 

2) จัดประชุมสัมมนาในการแกปญหาสุขภาพที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชน มะเร็งทอนํ้าดี โรคลิ้น

หัวใจพิการ และโรคนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน 

3) สนบัสนนุการประชมุวชิาการเพือ่เผยแพรความรูในทุกระดบั รวมท้ังเปนศนูยกลางการใหบรกิารทางวชิาการ

ในภูมิภาค 

4) สนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม 

5) มีนโยบายใหมีการพัฒนาคุณภาพบริการ 

6) ใหมีระบบการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ 

7) สรางเสริมแนวทางการพยาบาลและการปองกันโรค 

8) สงเสริมการใชผลการวิจัยและ Evidence Based Medicine ในการรักษาพยาบาล 

9) ใหมีการแบงกลุมผูใชบริการและผูใหบริการเพื่อแกปญหาสถานที่คับแคบ 

10) ใหมีระบบการคัดกรองผูปวยที่มีประสิทธิภาพ 

11) สรางเครือขายการดูแล และสงตอผูปวยแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ 

12) สงเสริมอาจารยในภาควิชาฯ ไปอบรมอาจารยใหม

13) สงเสริมอาจารยในภาควิชาฯ ไปอบรมแพทยศาสตรศึกษา

v ดานบุคลากรที่ไดรับรางวัล
ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น

• ไดรับคัดเลือกบุคคลดีเดนรางวัล   “ศรีมอดินแดง”  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2558 

• ไดรับรางวัล ศัลยแพทยตกแตงดีเดน ประจําป 2558 ของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย

• ไดรับเกียรติบัตรรางวัล “2015 SMILE TRAIN GLOBAL LEADER” จาก SMILE TRAIN

รองศาสตราจารยณรงค  ขันตีแกว

• ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ผูชวยศาสตราจารยไชยวิทย   ธนไพศาล

• ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย

v ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) สรางและปลูกฝงคานิยมองคกรที่ดี วัฒนธรรมองคกรที่ดี เชน  ระบบธรรมาภิบาลความซื่อสัตย   ความรับ

ผดิชอบ   ความผกูพนัตอกนั   ความเอือ้อาทร  ความสามคัคกีารยอมรบัการเปลีย่นแปลง   การมุงผลสัมฤทธ์ิ   

การทํางานเปนทีม   การมีจิตสํานึกของการใหบริการและการมี Seniority เปนตน 

2) เสริมสรางและสนับสนุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภูมิปญญาอีสาน 
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3) จัดงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สําคัญ

4) จัดงานไหวครูประจําป 

5) จัดงานทําบุญภาควิชาฯ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปวันกอตั้งภาควิชาฯ

กลาวโดยสรุปปจจุบันและอนาคต
 ภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร จาก 1 พฤษภาคม 2517 จนถึงปจจุบัน 2558 เปนเวลา 41 ป จาก

การเรียนการสอนกอนปริญญา การบริการศัลยศาสตรท่ัวไปและฉุกเฉิน ไดเจริญกาวหนามาถึงการเรียนการสอนหลัง

ปริญญา การบริการศัลยศาสตรเฉพาะทางทุกสาขา การวิจัย และการติดตอและการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

และการใหการสนับสนุนราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทยนานาชาติแหง

ประเทศไทยเปนอยางดี  เสมอมา  วิสัยทัศนที่สําคัญในปจจุบันและอนาคตอันไกลนี้คือ

    Organ Transplantation

    Minimally Invasive Surgery        

 การวิจัย และการสรางผลงานตีพิมพ ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อเทียบ

กบัสวนกลางยงัขาดกาํลงัอาจารย เมือ่พจิารณาปรมิาณงานในการใหบรกิาร จะอยางไรกต็าม ภาควชิาจะเนนหนกัท่ีคณุภาพ 

ความปลอดภัยและ ผลงานที่ถึงประชาชน เปนหลัก

 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

(4) Do justice

 และเปนที่คาดหวังวา เราจะรวบรวม พละกําลัง และความคิด ใชสติปญญาในการ ปรับปรุงการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการใหอยูในระดับ High Ethical Standard and good surgical practice เปนที่พึ่งของประชาชน

โดยรวม ของภาคตะวันออเฉียงเหนือ คานิยม ของปฏิบัติการทางศัลยกรรมของภาควิชา ประกอบดวย

ความรู ความชํานาญ และมนุษยธรรม

“A Blending of knowledge, Skills and Humanitarian Philosophy”   

 “ศัลยศาสตรขอนแกน” แทนนองพี่

ถือความดีที่ยึดอยูดุจภูผา

สรางคนดีมีความรูคูปญญา

มุงมรรคาใหปวงชนพนโรคภัย

 รับผิดชอบไวใจใหเกียรติกัน

เสกสรางสรรคสามัคคีที่สดใส

สรางสังคมบมปญญาพากาวไกล

สรางชาติไทยใหคงอยูคูโลกา
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v การจัดการเรียนการสอน

            ภาควิชาฯ มีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตหลายระดับ ในระดับปริญญาตรีนั้นภาควิชาฯ เปนสวนหนึ่งในการผลิต

บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนผูรับบริการหลักดานการศึกษาในระดับปริญญาตรี และไดจัดการเรียนการสอนและ

ประเมนิผลรายวชิาสรรีวทิยาและรายวชิาอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการทาํงานของรางกายซึง่เปนวชิาพืน้ฐานการศกึษาในระดบัที่

สูงขึ้นเกี่ยวกับวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพใหกับคณะอื่นๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะที่ไมไดอยูใน

กลุมวิทยาศาสตรสขุภาพในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตลอดจนสถาบันอืน่ๆ นอกมหาวทิยาลยัขอนแกนดวย รวมท้ังสิน้จาํนวน  

17  รายวชิา  ภาควชิาฯยงัมบีทบาทโดยตรงในการผลติบณัฑติระดบัมหาบณัฑติและปรชัญาดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาสรีรวิทยา

ทางการแพทย  ซึ่งเปนกลุมผูรับบริการหลักระดับบัณฑิตศึกษา และรวมมือกับภาควิชาอายุรศาสตร กายวิภาคศาสตร 

เภสชัวทิยาและจติเวชศาสตร ในการผลติบณัฑติสาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร ในการจดัการเรยีนการสอนของภาควิชาฯ 

นั้นภาควิชาฯ ใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบแนวคิดบัณฑิตอุดมคติและการประยุกตความรูใช

ในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะหเชิงวิชาการ และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการตาม  พันธกิจดังกลาวนั้นมีบัณฑิตที่ไดรับรางวัลในการนําเสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

ผลงาน รางวัลนักศึกษา

 1) นางสาวเกตุมณี เสนาพันธ รางวัลที่ 1 การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบปากเปลา กลุมบัณฑิตศึกษา ใน
การประชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร มข. ครั้งที่ 30 ประจําป 2557 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2) นางสาวพัชรวิภา มณีไสย รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ กลุมบัณฑิตศึกษา  ในการประชุม
วิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร มข. ครั้งที่ 30 ประจําป 2557 คณะแพทยศาสตร
 3) นางสาวปทมุพร ประสาททอง รางวลัชมเชย การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ กลุมบัณฑติศกึษา ในการประชมุ
วิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร มข. ครั้งที่ 30 ประจําป 2557 คณะแพทยศาสตร
 4) นางสาวรุจิกานต ชัยสนาม  Second Prize Boehringer Ingelheim - NNA Poster Presentation  (Basic 
Science) Award  รางวัลที่ 2 ในการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 
2558 ครั้งที่ 16 
 5) นางสาววรินท โอนออน Boehringer Ingelheim - NNA Good Poster Presentation  (Basic Science)  
Award รางวัลที่ 2 ในการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2558
ครั้งที่ 16 

ภาควิชาสรีรวิทยา
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 6) นางสาวนิชาภา พันชะโก Second Prize Boehringer Ingelheim - NNA oral presentation (Basic 
Science) รางวัลที่ 2  ในการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2558
ครั้งที่ 16
 7) นางสาวจุไรรัตน  โขงรัมย   First Prize Boehringer Ingelheim - NNA oral presentation (Basic 
Science) รางวัลที่ 2  ในการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2558
ครั้งที่ 16
 8) นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา  Young Scientist Award (Basic Science)  Acupuncture and Meridian  
จาก Korean Pharmacopuncture Institute และ International Scientific Acupuncture and Meridian
Symposium ที่ Showa University, Tokyo ในงานประชุม International Scientific Acupuncture and Meridian 
Symposium 2014 Conference

 9) นายวีระพล แสงอาทิตย    Outstanding Oral Presentation Award. The International Conference 

on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, 

Thailand, January, 2015.

 10) นายวรีะพล แสงอาทติย    Best Oral Presentation Award in Health Science and Technology. The 

National Graduate Research Conference. March, 2015.

 11) นายวีระพล แสงอาทิตย    Best Oral Presentation Award. The Annual Conference of Faculty of 

Medicine,  Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. October, 2015. 

 12) นายธิชานนท พรหมศรีสุข ไดรับทุน European Respiratory Society Young Scientist  Sponsorship   

ใหเขารวมประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานวิจัยประเภท poster จํานวน 2 เรื่อง ตอ European Respiratory Society 

Congress 2015, RAI Amsterdam, The Netherlands  ระหวางวันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ. 2558

 13) นางสาวสินธุพร มหารัญ ไดรับทุนจาก International Brain Research Organization (IBRO) - Asian-

Pacific Region Committee (APRC)/ International Society for Neurochemistry (ISN) and Asian-Pacific Society 

for Neurochemistry (APSN)) เพือ่เขาอบรม ณ Korean Brain Research Institute (KBRI) เมอืงแทก ู(Daegu) ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต  (Replublic of  Korea) เปนเวลา 1 สัปดาห (14 กันยายน-20 กันยายน 2558)

v การวิจัย
 คณาจารยของภาควิชาฯ ไดผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชหรือกอใหเกิดประโยชนอยางมาก โดย

เฉพาะการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกําลัง

กายเพื่อสรางเสริมสุขภาพ เปนตน  ผลงานของคณาจารยในภาควิชาไดรับการเผยแพรในรูปแบบที่หลากหลายเชน การ

ถายทอดความรูใหแก หนวยงานภาครฐั  หนวยงานเอกชนหรอืผูสนใจโดยตรง รวมทัง้การตพีมิพในวารสารระดบันานาชาติ

ที่อยูในฐานขอมูลจํานวน  40 เรื่อง

 1) Boonla, O. Kukongviriyapan,U. Pakdeechote, P. Kukongviriyapan, V. Pannangpetch, P.Prachaney, P.
Greenwald, S.E.  Asiatic Acid Reduces Blood Pressure by Enhancing Nitric Oxide Bioavailability with Modulation of eNOS 
and p47(phox) Expression in L-NAME-induced Hypertensive Rats Nitric Oxide - Biology and Chemistry Volume 42, 15 
November 2014, Pages 44-53
 2) Sangartit W, Kukongviriyapan U, Donpunha W, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, Surawattanawan P, 
Greenwald SE. Tetrahydrocurcumin protects against cadmium-induced hypertension, raised arterial stiffness and
vascular remodeling in mice. PLoS One. 2014 Dec 11;9(12):e114908. doi: 10.1371/journal.pone.0114908. eCollection 
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2014. 2014 Dec
 3) Boonloh K, Kukongviriyapan U, Pannangpetch P, Kongyingyoes B, Senggunprai L, Prawan A, Thawornchin-
sombut S, Kukongviriyapan V. Rice bran protein hydrolysates prevented interleukin-6-and high glucose-induced insulin 
resistance in HepG2 cells  Food and Function Volume 6, Issue 2, 1 February 2015, Pages 566-573
 4) Somparn, N. ,  Kukongviriyapan, V.,  Kukongviriyapan, U.,  Senggunprai, L.,  Prawan, A.  Protective effects 
of tetrahydrocurcumin and curcumin against doxorubicin and cadmium-induced cytotoxicity in Chang liver cells 
Tropical Journal of Pharmaceutical Research Volume 14, Issue 5,  Pages 769-776 1 May 2015,
 5) Berkban, T.,  Boonprom, P.,  Bunbupha, S ,  Welbat, J.U. ,  Kukongviriyapan, U. ,  Kukongviriyapan,
V. ,  Pakdeechote, P. ,  Prachaney, P. Ellagic acid prevents L-NAME-induced hypertension via restoration of eNOS and 
p47phox expression in rats Nutrients Volume 7, Issue 7, , Pages 5265-5280
 6) Boonla, O. ,  Kukongviriyapan, U. ,  Pakdeechote, P. ,  Kukongviriyapan, V. ,  Pannangpetch, P. ,  Thawornchin-
sombut, S. Peptides-derived from Thai rice bran improves endothelial function in 2K-1C renovascular hypertensive rats 
Nutrients Volume 7, Issue 7, 15 July 2015, Pages 5783-5799
 7) Kukongviriyapan, U., Kukongviriyapan, V., Pannangpetch, P., Donpunha, W., Sripui, J., Sae-Eaw, A., Boonla, 
O. Mamao pomace extract alleviates hypertension and oxidative stress in nitric oxide deficient Rats Nutrients Volume 
7, Issue 7, 15 July 2015, Pages 5783-5799
 8) Kukongviriyapan, U., Kukongviriyapan, V., Pannangpetch, P., Donpunha, W., Sripui, J., Sae-Eaw, A., Boonla, 
O. Mamao pomace extract alleviates hypertension and oxidative stress in nitric oxide deficient Rats Nutrients Volume 
7, Issue 7, 15 July 2015, Pages 5783-5799 15/7/2015
 9) Senaphan K, Kukongviriyapan U, Sangartit W, Pakdeechote P, Pannangpetch P, Prachaney P, Greenwald 
SE, Kukongviriyapan V. Ferulic Acid Alleviates Changes in a Rat Model of Metabolic Syndrome Induced by High-
Carbohydrate, High-Fat Diet. 2015 Aug 4
 10) Bunbupha S, Prachaney P, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V, Welbat JU, Pakdeechote P. Asiatic acid
alleviates cardiovascular remodeling in rats with L-NAME-induced hypertension. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2015 Aug 
1. doi: 10.1111/1440-1681.12472. [Epub ahead of print] 2015 Aug 1
 11) Boonloh K, Kukongviriyapan V, Kongyingyoes B, Kukongviriyapan U, Thawornchinsombut S,
Pannangpetch P. Rice Bran Protein Hydrolysates Improve Insulin Resistance and Decrease Proinflammatory
Cytokine Gene Expression in Rats Fed a High Carbohydrate High Fat Diet. NUTRIENTS Volume: 7  Issue: 8  Pages:
6313-6329 2016 Aug 1 
 12) Wirasorn K1, Suwanrungruag K, Wiangnon S, Punjaruk W. Numbers of new cases and trends of cancer 
1993-2012: srinagarind hospital based population, Khon Kaen, North- East Thailand. Asian Pac J Cancer Prev.  Volume: 
15   Issue: 19   Pages: 8423-8427 Published: OCT 23 2014
 13) Zhang, C.b, Park, J.-S.k, Magdalena, G.l, Hibbitts, S.a, Palefsky, J.M.c, Konno, R.d, Smith-McCune, K.K.e, 
Giovannelli, L.f, Chu, T.-Y.g, Picconi, M.A.h, Piña-Sánchez, P.i, Settheetham-Ishida, W.j, Coutlée, F.m, De Marco, F.n, Woo, 
Y.-L.o, Ho, W.C.S.p, Geographical Distribution and Risk Association of Human Papillomavirus Genotype 52-Variant
LineagesJournal of Infectious Diseases15 November 2014, Pages 1600-1604
 14) Natphopsuk S1, Settheetham-Ishida W, Settheetham D, Ishida T. Lack of Participation of the GSTM1 
Polymorphism in Cervical Cancer Development in Northeast Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(5):1935-7. 
4/1/2015
 15) Sudarat Sungkamanee, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, and Wipawee Thukham-mee 
Antiosteoporotic Effect of Combined Extract of Morus alba and Polygonum odoratum. Oxid Med Cell Longev. 
2014;2014:579305. doi: 10.1155/2014/579305. Epub 2014 Nov 12.
 16) Nattaporn Phunchagoa, , Jintanaporn Wattanathornb, Kowit Chaisiwamongkolc, Supaporn Muchimapurab,  
Wipawee Thukham-mee, Acupuncture improves memory impairment, oxidative stress and cholinergic function in 
animal model of alcoholism Journal of Acupuncture and Meridian Studies Available online 6 December 2014
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 17) Phunchago N, Wattanathorn J, Chaisiwamongkol K, Muchimapura S, Thukham-Mee W. Acupuncture
reduces memory impairment and oxidative stress and enhances cholinergic function in an animal model of alcoholism. 
J Acupunct Meridian Stud. 2015 Feb;8(1):23-9. 2015 Feb
 18) Prabsattroo T, Wattanathorn J, Iamsaard S, Somsapt P, Sritragool O, Thukhummee W, Muchimapura S. 
Moringa oleifera extract enhances sexual performance in stressed rats. J Zhejiang Univ Sci B. ;16(3):179-90. 2015 Mar
 19) Roengrit T, Wannanon P, Prasertsri P, Kanpetta Y, Sripanidkulchai BO, Wattanathorn J, Leelayuwat N. 
Antioxidant effect of Phyllanthus amarus after moderate-intensity exercise in sedentary males: a randomized crossover 
(double-blind) study J Phys Ther Sci. 2015 Apr 30.
 20) Wattanathorn J, Thiraphatthanavong P, Muchimapura S, Thukhammee W, Lertrat K3, Suriharn B. The 
Combined Extract of Zingiber officinale and Zea mays (Purple Color) Improves Neuropathy, Oxidative Stress, and Axon 
Density in Streptozotocin Induced Diabetic Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:301029. doi: 
10.1155/2015/301029. Epub 2015 Apr 12.
 21) Phunchago N, Wattanathorn J, Chaisiwamongkol K, Muchimapura S, Thukham-Mee W. Acupuncture
reduces memory impairment and oxidative stress and enhances cholinergic function in an animal model of alcoholism. 
J Acupunct Meridian Stud. 2015 Feb;8(1):23-9. 2015 Feb
 22) Phunchago N, Wattanathorn J, Chaisiwamongkol K. Tiliacora triandra, an anti-intoxication plant, improves 
memory impairment, neurodegeneration, cholinergic function, and oxidative stress in hippocampus of ethanol
dependence rats Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:918426. doi: 10.1155/2015/918426. Epub 2015 Jun 9. 2015 Jun 9
 23) Khongrum J, Wattanathorn J. Laser Acupuncture Improves Behavioral Disorders and Brain Oxidative Stress 
Status in the Valproic Acid Rat Model of Autism. J Acupunct Meridian Stud. 2015 Aug;8(4):183-91. doi: 10.1016/j.
jams.2015.06.008. Epub 2015 Jun 19. 2015 Aug
 24) Sakrajai P, Janyacharoen T, Jensen MP, Sawanyawisuth K, Auvichayapat N, Tunkamnerdthai O, Keeratitanont 
K, Auvichayapat P. Pain reduction in myofascial pain syndrome by anodal transcranial direct current stimulation
combined with standard treatment: a randomized controlled study. Clin J Pain. 2014 Dec;30(12):1076-83. 2014 Dec
 25) Amatachaya A, Auvichayapat N, Patjanasoontorn N, Suphakunpinyo C, Ngernyam N, Aree-Uea B,
Keeratitanont K, Auvichayapat P Effect of anodal transcranial direct current stimulation on autism: a randomized 
double-blind crossover trial. Behav Neurol. 2014;2014:173073. doi: 10.1155/2014/173073. Epub 2014 Oct 30. 2014 Dec
 26) Keattichai Keeratitanonta, Mark P. Jensenb, Uraiwan Chatchawanc, Paradee Auvichayapata The efficacy 
of traditional Thai massage for the treatment of chronic pain: A systematic review Complementary Therapies in
Clinical Practice Available online 31 January 2015 5/1/2015
 27) Niran Ngernyama, Mark P. Jensenf, Preeda Arayawichanon, Narong Auvichayapatc, Somsak Tiamkaod, 
Suparerk Janjarasjitte, Wiyada Punjaruka, Anuwat Amatachayaa,  Benchaporn Aree-ueaa, 1, Paradee Auvichayapat
The effects of transcranial direct current stimulation in patients with neuropathic pain from spinal cord injury Clinical 
NeurophysiologyVolume 126, Issue 2, 1 February 2015, Pages 382-390 1/2/2015
 28) Amatachaya A, Jensen MP, Patjanasoontorn N, Auvichayapat N, Suphakunpinyo C, Janjarasjitt S, Ngernyam 
N, Aree-uea B, Auvichayapat P. The short-term effects of transcranial direct current stimulation on electroencephalog-
raphy in children with autism: A randomized crossover controlled trial Behavioural Neurology2015;2015:928631. doi: 
10.1155/2015/928631.Volume 2015, 2015, Article number 928631 2015 Mar
 29) Khrisanapant, W ; Sengmeuang, P ; Kukongviriyapan, U  ; Pasurivong, O ; Pakdeechote, P PLASMA LEPTIN 
LEVELS AND A RESTRICTIVE LUNG IN OBESE THAI CHILDREN AND ADOLESCENTS SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF 
TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Volume: 46  Issue: 1  Pages: 116-1241/1/2015
 30) Orathai Tunkamnerdthai Paradee Auvichayapat, Montana Donsom, and Naruemon Leelayuwat,
Improvement of pulmonary function with arm swing exercise in patients with type 2 diabetes. J Phys Ther Sci. 27(3): 
649–654. 2015 Mar
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 31) Nitis Smanthong, Ratree Tavichakorntrakool, Phitsamai Saisud, Vitoon Prasongwatana, Pipat Sribenjalux, 
Aroonlug Lulitanond, Orathai Tunkamnerdthai, Chaisiri Wongkham, Patcharee Boonsiri3 susceptible and trimethoprim/
sulfamethoxazole-resistant uropathogenic Escherichia coli Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineVolume 5, Issue 
6, June 2015, Pages 485–487 1/6/2015
 32) Nitis Smanthong, Ratree Tavichakorntrakool, Phitsamai Saisud, Vitoon Prasongwatana, Pipat Sribenjalux, 
Aroonlug Lulitanond, Orathai Tunkamnerdthai, Chaisiri Wongkham, Patcharee Boonsiri3 Biofilm formation in
trimethoprim/sulfamethoxazole-susceptible and trimethoprim/sulfamethoxazole-resistant uropathogenic Escherichia 
coli Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineVolume 5, Issue 6, June 2015, Pages 485–487 June 2015
 33) Manimmanakorn N1, Ross JJ, Manimmanakorn A, Lucas SJ, Hamlin MJ. Effect of whole-body vibration 
therapy on performance recovery. Physiol Perform. 2015 Apr;10(3):388-95. 2015 Mar
 34) Manimmanakorn N, Ross JJ, Manimmanakorn A, Lucas SJ, Hamlin MJ. Effect of Whole Body Vibration 
Therapy on Performance Recovery. Int J Sports Physiol Perform. Volume: 10  Issue: 3  Pages: 388-395
 35) Lerdweeraphon W, Wyss JM, Boonmars T, Roysommuti S.Punjaruk W Perinatal taurine depletion alters 
the renal excretory effect of the Renin-Angiotensin system in adult female rats. Adv Exp Med Biol.Volume 803, 2015, pp 
679-691 2015, pp 679-691
 36) Roysommuti S, Kritsongsakchai A, Wyss JM. The Effect of Perinatal Taurine on Adult Renal Function Does 
Not Appear to Be Mediated by Taurine’s Inhibition of the Renin-Angiotensin System. Adv Exp Med Biol.Volume 
803, 2015, pp 679-692 2015, pp 665-677
 37) Kulthinee S, Wyss JM, Roysommuti S. Taurine supplementation prevents the adverse effect of high sugar 
intake on arterial pressure control after cardiac ischemia/reperfusion in female rats. Adv Exp Med Biol.Volume 
803, 2015, pp 679-693 2015;803:157-66.
 38) Vijitjaroen K, Punjaruk W, Wyss JM, Roysommuti S Perinatal taurine exposure alters hematological and 
chemical properties of blood in adult male rats. Adv Exp Med Biol.Volume 803, 2015, pp 679-694 2015;803:157-66.
 39) Roengrit T, Wannanon P, Prasertsri P, Kanpetta Y, Sripanidkulchai BO, Wattanathorn J, Leelayuwat N. 
Antioxidant effect of Phyllanthus amarus after moderate-intensity exercise in sedentary males: a randomized crossover 
(double-blind) study J Phys Ther Sci. 2015 Apr 30.
 40) Chotivichien S, Arab L, Prasithsirikul W, Manosuthi W, Sinawat S, Detels R. Effect of nutritional counseling 
on low-density lipoprotein cholesterol among Thai HIV-infected adults receiving antiretroviral therapy. AIDS Care. 2015 
Aug 21:1-

v คณาจารยในภาควิชาฯที่ไดรับรางวัลการวิจัยระดับชาติ

 รศ.จินตนาภรณ  วัฒนธร และ ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2557 รางวัลระดับ

ดีเดน เรื่อง การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใชเปนสมุนไพรบํารุงความจํา จากสภาวิจัยแหงชาติ (วช)

 รศ.จินตนาภรณ  วัฒนธร  รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน และ ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน

ประจําป 2557 จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชุดโครงการวิจัย คุณคาผลไมไทย (Thai Fruits – Functional 

Fruits)           

 ผศ.ธัญดา  สุทธิธรรม ชื่อผลงาน The best poster presentation in the 5th international conference 

in sport and Exercise sciences, 2014.

อนุสิทธิบัตร

 1) รศ.จินตนาภรณ  วัฒนธร อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ สําหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกลามเนื้อ ออกให 

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 - 16 พฤษภาคม 2561 เลขที่ 1203000509
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 2) รศ.จินตนาภรณ  วัฒนธร อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ สําหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกลามเนื้อ ออกให 

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 - 16 พฤษภาคม 2561 เลขที่ 1203000510

 3) อนุสทิธบิตัร เรือ่ง เครือ่งคํานวณสมรรถภาพการใชออกซเิจน ผูขอ นางสาวจตพุร วชิติสระนอย และ รศ.นฤมล 

ลีลายุวัฒน 28 กรกฎาคม 2554 - 24 สิงหาคม 25 58

 4) อนสุทิธบิตัร เรือ่ง อปุกรณสาํหรบัออกกาํลงักาย ผูขอ ผศ.ณชิานนัทน ปญญาเอก และ รศ.นฤมล ลลีายวุฒัน 

ชวง 31 มกราคม 2556 - 28 มิถุนายน 61

v การบริการ

 ภาควชิาฯ เนนการบรกิารสรางความเขมแขง็ใหกบัชมุชนโดยรวมกบัศนูยวจิยัและพฒันาการแพทยทางเลอืกแบบ

บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ออกใหบริการตรวจสุขภาพและแนะนําความรูในการดูแลตนเองดวยสมุนไพรและ

พืชผักพื้นบาน ในชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน และยังไดใหบริการวิชาการดานสรีรวิทยา  ประสาทวิทยาศาสตรและ

การออกกําลังกายใหแกประชาชนผูสนใจในการจัดงานวิชาการเพื่อสังคมในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 10 มกราคม 2558 

ที่ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 ภาควชิาฯ ใหความสาํคญักบัประเพณวีฒันธรรม โดยจดัใหมกีจิกรรมไหวคร ูกจิกรรมทาํบญุปใหม กจิกรรมรดนํา้

ดําหัว เปนตน นอกเหนือจากนี้ยังประยุกตภูมิปญญาพื้นบานในการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 

v การพัฒนาภาควิชาฯ

 ภาควชิาฯ ไดนาํเอาเกณฑ TQA มาใชในการบรหิารจดัการงานประจาํของภาควชิาฯ เพือ่ใหเกดิการพฒันาองคกร 

ในปน้ี ภาควชิาฯ ไดผานการประเมนิหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทัง้หลกัสตูรสาขาวชิาสรรีวทิยาทางการแพทย ทีภ่าควชิา

รับผิดชอบโดยตรง และสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตรท่ีภาควิชารวมดูแลรับผิดชอบ โดยผลการประเมินหลักสูตรมี

มาตรฐานในระดับดี ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากในบัณฑิตทั้งสองหลักสูตร โดยภาควิชาฯจะทําการปรับปรุงหลักสูตร

เดิม และ จะสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการกาวเขาสู AEC ใหแลวเสร็จในป 2560

 ภาควิชาฯรวมมือกับศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสราง

ความรวมมือโดยมีการลงนามความรวมมือกับ 2 สถาบัน คือ Professor Gerhard Litscher. Research Unit for 

Complementary and Integrative Laser Medicine and TCM Research Center Graz at Medical University 

of Graz, Austria (TCM)  และ  The International Society for Medical Laser Applications (ISLA) in Austria 

and Germany นอกเหนือจากนี้ยังมีการลงนามความรวมมือดานวิจัยกับหนวยงานภาคเอกชนโดยผานทางศุนยวิจัย

และกลุมวจิยัตางๆทีเ่กีย่วของกบัภาควชิามากขึน้เพือ่ใหมกีารพฒันางานวจิยัทีต่อบโจทยผูประกอบการและสามารถนาํไป

ใชไดจริง

v การพัฒนาบุคลากร

 บุคลากรของภาควิชาฯ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรในวิชาชีพและไดรับการเลือกสรรเปนกรรมการบริหาร

สมาคมระดับวิชาชีพตางๆ ไมวาจะเปนดาน  สรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร และแพทยแผนไทย รวมทั้งไดเปนกรรมการ

สมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ คือ The American Physiology Society และไดรวมเปนกรรมการจัดประชุมวิชาการใน

ระดับนานาชาติ เชน FAOPS, FAONS นอกเหนือจากนี้ยังไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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 รศ.นพ.สพุชัญ สนีะวฒันไดรบัเชญิใหไปเปนอาจารยพเิศษของมหาวทิยาฮาวารดเปนศาสตราจารยพเิศษ (Visiting 

Professor) ของ Center for Vascular Biology Research,  Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard 

Medical School ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึง 2 กันยายน 2558 

     วิทยากรนานาชาติ
 1) รศ.นฤมล  ลีลายุวัฒน เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง Market Demand of Nutritional Supplement in 

Thailand การประชุม  The 6 th International Conference on Nutrition and Physical Activity 2015 ณ

University of Taipei ประเทศไตหวัน

 2) รศ.ยุพา  คูคงวิริยพันธุ  วิทยากรบรรยาย เรื่อง Protective effect of functional food on heart health 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Food Ingredients Asia Conference 2015  กทม. 10 กันยายน 58

 3) รศ.นฤมล  ลีลายุวัฒน เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง Nutritional Aids to Enhance Physical Activity in 

the Elderly At Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur  9th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition 2015 

(APCCN 2015) 

 4) รศ.ดร.จินตนาภรณ วัฒนธร Invited speaker : Neutraceutical for preventing neurodegeneration 

and enhancing neurogenesis in neuropsychological disorder  งานประชมุวชิาการนานาชาต ิ25th International 

Society for Neurochemistry and 13th Asian Pacific Society for Neurochemistry Biennial Meeting. 2015 

“ Nutraceuticals in Neurodegeneration and Aging NUS, Singapore 21 August 2015

 5) รศ.ดร.จินตนาภรณ วัฒนธร  Invited speaker : Laser Acupuncture at HT7 Acupoint Improves 

Motor and Non-motor Symptoms in Animal Model of Parkinson’s Disease งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

10TH INTERNATIONAL CONGRESS FOR MEDICAL LASER APPLICATIONS Friday June 12th 2015

 วิทยากร ระดับชาติ

 รศ.ยพุา  คูคงวริยิพนัธุ  เปนวทิยากรดานหลกัการของจรรยาบรรณสตัวทดลอง อบรมเชงิปฏบัิตกิาร จรรยาบรรณ

การเลี้ยงและการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรและเปนวิทยากรดานสรีรวิทยาทางการแพทยเกี่ยวกับ อนุมูลอิสระและ

สารตานออกซิเดชันในการเกิดและปองกันโรค และ เสริมสุขภาพ  

 รศ.นฤมล  ลีลายุวัฒน เปนวิทยากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาและ

สรีรวิทยาการออกกําลังกายใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการประชุม

ระดับทองถิ่นและชาติ

 รศ.จินตนาภรณ วัฒนธร เปนวิทยากรดานการแพทยทางเลือก การ

พฒันาผลติภณัฑสขุภาพ ใหกบัหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการประชุมระดบั

ทองถิ่นและชาติ

 มีบุคลากรที่เขาสูตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น 1 คน คือ รศ.พวงรัตน

ภักดีโชติ  และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภาควิชาฯ คือ อ.ดร.พญ.วิยะดา

ปญจรัก ไดรับรางวัลอาจารยตัวอยาง  ชั้นปรีคลินิก ประจําป 2558                        

จุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

 ● การประเมนิหลกัสตูรสาขาวชิาสรรีวทิยาทางการแพทย ทีภ่าควชิารบัผดิชอบโดยตรง และสาขาวชิาประสาท

วิทยาศาสตรที่ภาควิชารวมดูแลรับผิดชอบ มีผลการประเมินหลักสูตรมีมาตรฐานในระดับดี ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ

มากในบัณฑิตทั้งสองหลักสูตร

 ● บุคลากรมีความเขมแข็งเปนที่ยอมรับทั้งดานการวิจัยและวิชาการ



~: 202 :~

v ดานการจัดการเรียนการสอน

1) ภาควิชาฯ มีประชุมวิชาการ คือ วันวิชาการสูตินรีเวช (O & G Academic Day)  เพื่อการเรียนการสอน 

สําหรับแพทยใชทุน แพทยประจําบาน ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา และหองประชุมสมพร โพธินาม 

เปนประจําทุกวันพุธ 

2) จัดสัปดาหวิเคราะหขอสอบของคณะกรรมการ Undergraduate และ Postgraduate เดือน กุมภาพันธ - 

มีนาคม 2558  ณ หองประชุมสมพร  โพธินาม

3) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสมทบรวมสอน  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 และวันที่ 22 มีนาคม 

2558  ณ หองประชุมสมพร  โพธินาม

4) จัดโครงการสอนบรรยายนักศึกษาแพทย เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทยดานสูติศาสตรและ

นรีเวชวิทยา โดยอาจารยเชี่ยวชาญอาวุโส ดังนี้

  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  ณ หองประชุมสมพร โพธินาม

  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชุมสมพร โพธินาม  

5) จัดโครงการฝกอบรมแพทยทางดานมะเร็งนรีเวชวิทยา โดยผูเชี่ยวชาญอาวุโส   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558    

ณ  หองประชุมสมพร  โพธินาม    

6) จัดโครงการฝกอบรมแพทยและนักศึกษาแพทยทักษะดานการผาตัดทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา   เมื่อ

วันที่       30 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมสมพร โพธินาม 

v ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ  นานาชาติ

1) รางวัลนักวิจัยดีเดน / รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ  

ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานเจาของ

รางวัล
1. ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุดใน

ป ค.ศ.2014 ขึ้นไป ประเภท Original Article

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2. รศ.พญ.โฉมพิลาศ จงสมชัย รางวัลผลงานวิจัยดีเดน (รางวัลที่ 2) ประเภท Clinical 

Research นักวิจัยอายุ 40 ปขึ้นไป

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

3. พญ.จิตสุภา  คําสิงหนอก รางวัลผลงานวิจัยแพทยใชทุน แพทยประจําบานดีเดน 

(รางวัลที่ 2) 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย

แหงประเทศไทย

4. พญ.วิลาสีนี  สงเสริม รางวัลผลงานวิจัยแพทยใชทุน แพทยประจําบานดีเดน 

(รางวัลที่ 3) 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย

แหงประเทศไทย

2)   มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร  ในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  จําวน 35 เรื่อง

 3)   จัดทําบอรดวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยภาควิชาฯ เปนประจําทุกป

ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
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v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

1) จัดประชมุเชงิปฏบิติัการ เร่ือง “สถานการณฉกุเฉนิโดยใชหุนปฏบิตักิาร”  (SimMom) ระหวางวนัที ่8 กรกฎาคม 

2558 ณ หองปฏิบัติการฝกทักษะทางคลินิก อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร

2) จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจําป 2558 เรื่อง “ฉุกเฉิน...ไมเกินรับมือ” (Emergency in

OB-GYN) ระหวางวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา คณะแพทยศาสตร  

3) จัดนิทรรศการสัปดาหปองกันการคลอดกอนกําหนด ประจําป 2558 ระหวางวันท่ี 25-29 เมษายน 2558

ณ บริเวณหนาโรงพยาบาลศรีนครินทร

4) จดังานวนัแมแหงชาต ิโรงพยาบาลศรนีครนิทร คณะแพทยศาสตร ประจาํป 2558 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2558            

ณ  บริเวณขางรานคาสวัสดิการโรงพยาบาลศรีนครินทร รวมกับคณะแพทยศาสตร
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5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแซมฝเย็บของมารดาที่ฉีกขาดจากการคลอด สําหรับนักศึกษาแพทย 

แพทยใชทุน และแพทยประจําบาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา

v การอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) มีการจัดงานปใหมภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2558  เพื่อพบปะสังสรรค  เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 

2557 ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา 

2) จัดงานไหวครู “สูตินรีเวช” ประจําป 2558  เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558   เวลา 13.30 -14.30 น. ณ หอง

ประชุมสมพร  โพธินาม

3) จัดงานสงกรานตภาควิชาฯ ประจําป 2558 เพื่อรดนํ้าขอพรอาจารยอาวุโส เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

เวลา 14.30-16.30 น. ณ บริเวณหนาภาควิชาฯ      
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4) มีการจัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 80 ป ใหแด ศ.นพ.สมพร  โพธินาม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 

2558   ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา รวมกับคณะแพทยศาสตร

v การพัฒนาภาควิชาฯ                  

1) มีการจัดสัมมนาภาควิชาฯ (ภายในสถานที่) ครั้งที่ 1 ประจําป 2558   เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ  หอง

ประชุม สมพร  โพธินาม  จัดสัมมนาภาควิชาฯ (นอกสถานที่) ประจําป 2558 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2558  

ณ โรงแรมเจริญธานี  จ.ขอนแกน 

2) มีการประชุมสัมมนาประจําป ภาควิชาฯ  (ภายในสถานที่) ครั้งที่ 2 ประจําป 2558 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 

2558    ณ หองประชุมสมพร  โพธินาม

3) เปดรับสมัครและสอบสัมภาษณ ตําแหนง แพทยใชทุน ประจําปการศึกษา 2559  จํานวน 4 อัตรา ระหวาง

วันที่ 1 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558 และสัมภาษณในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2558  

4) เปดรับสมัครตําแหนง แพทยประจําบาน ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 อัตรา  ระหวางวันที่ 1  ตุลาคม-15 

พฤศจิกายน 2557 และสัมภาษณในวันพุธที่  26  พฤศจิกายน 2557

5) ตอนรบัคณะกรรมการตรวจเยีย่มประเมนิภายในระดบัหลกัสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตร

การแพทยคลินิก สาขาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 

08.30 -16.30 น. ณ หองประชุมสมพร โพธินาม

6) ตอนรบัคณะกรรมการตรวจเยีย่มตดิตามการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดวยนมแมในสถาบนั

ผลิตแพทยโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารยแพทย เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.30 

น. ณ หองประชุมสมพร โพธินาม และหองประชุมพิสิฎฐ-เนตรเฉลียว
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8)   ตอนรับคณะผูบริหารพบปะเยี่ยมเยียนภาควิชาฯ ประจําป 2558 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา

15.00 -16.30 น. ณ หองประชุมสมพร โพธินาม และไดมอบหนังสือสูตินรีเวช ในเวชปฏิบัติทั่วไป ใหผูบริหาร

คณะแพทยศาสตร

v การการพัฒนาบุคลากร

1) จัดทําปายแสดงความยินดีวันเกิดของบุคลากรในภาควิชาฯ เปนประจําทุกเดือน

2) มกีารพจิารณามอบเกยีรตบิตัร และรางวลัแพทยใชทนุ แพทยประจาํบานดเีดนทกุชัน้ป และรางวลัผลงานวจิยั

ของแพทยใชทุน แพทยประจําบานดีเดน ของภาควิชาฯ ประจําป 2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

3) มีการพิจารณามอบคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) สําหรับเจาหนาที่ภาควิชาฯ ที่ปฏิบัติงานดานธุรการ ประจําป 

2558 เพื่อเปนแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจ 

v การจุดแข็งของภาควิชา

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/แพทยประจําบานตอยอด

7) อาจารยมีความตั้งใจในการบริการ

8) อาจารยมีความคิดหลากหลาย 

MATERIAL 

1)    มีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูดี

2)    สถานที่ตั้งภาควิชาฯ สะดวก เหมาะสมดี
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MONEY

 1)  มีทุนวิจัยของคณะ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเพียงพอ

 2)  มีทุนสนับสนุนการเสนอผลงานและการศึกษาตอ

MANAGEMENT 

1) มีการประชุมภาควิชาสมํ่าเสมอ มีความรวมแรงรวมใจในการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน

2) มีเครือขายรวมมือที่ดีกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ

3) มีการพัฒนาการประกันคุณภาพทั้งการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัยอยางตอเนื่อง
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v ดานการเรียนการสอน

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี (แพทยศาสตรบัณฑิต) 

และหลักสูตรหลังปริญญา ดังนี้

 1) รายวิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา (377 581) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แพทยศาสตรบัณฑิต) สําหรับ

นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 ที่หมุนเวียนผานภาควิชาเปนเวลา 4 สัปดาหตลอดปการศึกษา 

 2) รายวชิาโสต นาสกิ ลารงิซวทิยาในเวชปฏบิตั ิ(377 681) ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(แพทยศาสตรบณัฑติ) 

ซึ่งเปนวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ที่จะไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวชปฏิบัติทางโสต นาสิก ลา

ริงซวิทยา เปนเวลา 2 สัปดาห

 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา สําหรับแพทยใช

ทุนและแพทยประจําบานที่เขามาอบรมในหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานฯ ซึ่งประกอบดวยภาคทฤษฎี (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 ซ่ึงไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย

โสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา เปนเวลา 3 ป

 5) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขานาสิกวิทยา (rhinology) เปนเวลา 1 ป

 6) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขา otology and neurootology เปนเวลา 1 ป

 ในการเรียนการสอนมีกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการพัฒนาสื่อการสอนแบบตางๆ เชน ตํารา 

หุนจําลอง การผาตัดในศพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชน การออกตรวจผูปวย

นอก การผาตัด การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เปนตน สงเสริมการเรียนรูตามแนวเวชศาสตรเชิงประจักษ มีการพัฒนา

ผูเรียนหลากหลายดานนอกเหนือไปจากความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เชน ทักษะการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ มีการ

สงเสริมในมีการดูงานตางสถาบันทั้งในและนอกประเทศ 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
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 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการประเมินผลและการแจงผลการประเมินยอนกลับใหผูเรียนไดทราบและมีโอกาสใน

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง

 ในรายวิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ในปงบประมาณ 2558 เนนการจัดการเรียน

การสอนแบบ horizontal และการบูรณาการ โดยการออกหนวยตรวจการไดยินและความผิดปกติของหูใหกับคนงานใน

โรงงาน ใหกบันักศึกษาทกุกลุมอยางสมํา่เสมอตอเนือ่งกนัมาหลายป และมกีารตรวจเยีย่มสถาบันรวมสอน (รพ.มหาสารคาม) 

เพื่อประเมินการเรียนการสอนรวมกัน  

 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ และหลักสูตรฝกอบรมแพทยเฉพาะทางฯ ไดมีการจัดการออกหนวยแพทย

เคล่ือนที ่“คนืเสยีงสูโสต” ทีอ่าํเภอภผูามาน เพือ่พฒันาทกัษะการผาตดัปะแกวห ูเรยีนรูการบรกิารแบบครบวงจรในชมุชน  

และมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการผาตัดหู การผาตัดไซนัส และการผาตัดบริเวณศีรษะและคอ ในศพแชแข็ง

ซึ่งการอบรมเหลาน้ีมีการจัดอยางสมํ่าเสมอทุกปตอเนื่องกัน โดยมีแพทยเฉพาะทางเขารวมฝกอบรมจากทั้งในและ

ตางประเทศ ทําใหแพทยที่ผานการอบรมไดนําความรู ประสบการณไปใชประโยชนในผูปวยที่ดูแลอยางกวางขวาง

v ดานการวิจัย

 ภาควิชามีกระบวนการสงเสริม ชวยเหลือและสนับสนุนการวิจัยตั้งแตการรางโครงการวิจัย ออกแบบการวิจัย 

การจัดเตรียมเอกสาร การเก็บขอมูล จนถึงการนําเสนอและเตรียมรายงานการวิจัย(manuscript)โดยมีการจัดชั่วโมง 

research meeting ใหบุคลากรในภาควิชามีสวนรวมในการวิพากษโครงการวิจัย และ ENT Research clinic ที่ใหผูวิจัย

ไดนําโครงการวิจัยมาปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหมีความสมบูรณ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในป 2558 
 1) Thanaviratananich, S., Thanaviratananich, S., Ngamjarus, C. Corticosteroids for parasitic eosinophilic meningitis 
(2015) The Cochrane database of systematic reviews, 2, p. CD009088. IF=5.94
 2) Acharya, S., Ekalaksananan, T., Vatanasapt, P., Loyha, K., Phusingha, P., Promthet, S., Kongyingyoes, B., 
Pientong, C. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study (2014) 
Journal of Oral Pathology and Medicine, . Article in Press. IF=1.926
 3) Srirompotong, S., Srirompotong, S. Movement of the tympanic membrane causing pulsatile tinnitus (2014) 
Asian Biomedicine, 8 (1), pp. 127-129. IF= 0.131
 4) Tang, I.P., Carrau, R.L., Otto, B.A., Prevedello, D.M., Kasemsiri, P., Ditzel, L., Muto, J., Kapucu, B., Kirsch, C. 
Technical nuances of commonly used vascularised flaps for skull base reconstruction (2015) Journal of Laryngology 
and Otology, 129 (8), pp. 752-761. IF=0.672
 5) Kasemsiri, P., Carrau, R.L., Ditzel Filho, L.F.S., Prevedello, D.M., Otto, B.A., Old, M., De Lara, D., Kassam, A.B. 
Advantages and limitations of endoscopic endonasal approaches to the skull base (2014) World Neurosurgery, 82 (6), 
pp. S12-S21. IF=2.42
 6) Yimtae, K., Kasemsiri, P., Thanawirattananit, P., Siripaopradith, P. Validation of the thai five-minute hearing 
test to screen hearing loss in the community (2014) Audiology and Neurotology, 19 (2), pp. 127-134. IF= 1.705
 7) Piromchai, P., Kasemsiri, P., Wijewickrema, S., Ioannou, I., Kennedy, G., O’Leary, S. The construct validity 
and reliability of an assessment tool for competency in cochlear implant surgery (2014) BioMed Research International, 
2014, art. no. 192741, . IF= 3.169

8) De Lara, D., Ditzel Filho, L.F.S., Prevedello, D.M., Carrau, R.L., Kasemsiri, P., Otto, B.A., Kassam, A.B. Endonasal 
endoscopic approaches to the paramedian skull base (2014) World Neurosurgery, 82 (6), pp. S121-S129. IF=2.42

9) Wijewickrema, S., Piromchai, P., Zhou, Y., Ioannou, I., Bailey, J., Kennedy, G., O’Leary, S. Developing effective 
automated feedback in temporal bone surgery simulation (2015) Otolaryngology - Head and Neck Surgery (United 
States), 152 (6), pp. 1082-1088. IF=1.72
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10)  Piromchai, P., Wijewickrema, S., Smeds, H., Kennedy, G., O’Leary, S. Correlations of External Landmarks 
with Internal Structures of the Temporal Bone (2015) Otology and Neurotology, 36 (8), pp. 1366-1373. IF=1.79

11)  Wijewickrema, S., Ioannou, I., Zhou, Y., Piromchai, P., Bailey, J., Kennedy, G., Oleary, S. Region-specific 
automated feedback in temporal bone surgery simulation (2015) Proceedings - IEEE Symposium on Computer-Based 
Medical Systems, 2015- July, art. no. 7167506, pp. 310-315. IF=0

12)  Wijewickrema, S., Ioannou, I., Zhou, Y., Piromchai, P., Bailey, J., Kennedy, G., O’Leary, S. A temporal bone 
surgery simulator with real-Time feedback for surgical training (2014) Studies in Health Technology and Informatics, 
196, pp. 462-468. IF=0

13)  Zhou, Y., Ioannou, I., Wijewickrema, S., Bailey, J., Piromchai, P., Kennedy, G., Oleary, S. Transfer Learning 
of a Temporal Bone Performance Model via Anatomical Feature Registration (2014) Proceedings - International Conference 
on Pattern Recognition, art. no. 6977047, pp. 1916-1921. IF=0

14)  Prathanee, B., Seepuaham, C., Pumnum, T. Articulation disorders and patterns in children with a cleft 
(2014) Asian Biomedicine, 8 (6), pp. 699-706. IF=0.131

15)  Kaewkumsan, N., Chowchuen, B., Prathanee, B. Clinical outcomes of primary palatoplasty in preschool-
aged cleft palate children in Srinagarind hospital and comparison with other standard cleft centers (2014) Journal of 
the Medical Association of Thailand, 97, pp. S37-S48. IF=0.130

16)  Pradubwong, S., Mongkholthawornchai, S., Keawkhamsean, N., Prathanee, B., Patjanasoontorn, N., 
Chowchuen, B. Clinical outcomes of primary palatoplasty in pre-school-aged cleft palate children in srinagarind hospital: 
Quality of life (2014) Journal of the Medical Association of Thailand, 97, pp. S25-S31. IF=0.130

17)  Janyacharoen, T., Kunbootsri, N., Arayawichanon, 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 (2015) Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 14 (3), pp. 280-286. IF=0.989

18) Pornthep Kasemsiri, Daniel M. Prevedello, Leo Ditzel, Bradley A. Otto, Matthew Old, Ted Teknos, Enver 
Ozer, Amit Agrawal, Ricardo L. Carrau,

 
Amin B. Kassam. Surgical Treatment of Nasopharyngeal Malignancies: Role of 

Endoscopic Endonasal Approaches. J Nasopharyng Carcinoma, 2014, 1(14): e14. doi:10.15383/jnpc.14. IF=0
19) Pornthep Kasemsiri, Cattleya Thongrong, Krittika Suwanrungruang. Long-term Survival Outcome of Treatment 

for Nasopharyngeal Carcinoma in Srinagarind Hospital, Thailand: 10-year Retrospective Analysis. Srinagarind Med J 2015; 
30 (2):80-86. IF=0.031

20) Patravoot Vatanasapt, Nida Chabnak, Nichanun Punya-ek. Tracheomelodica: A Musical Device for Improving 
the Pulmonary Function of Laryngectomized Patients. Music and Medicine An Interdisciplinary Journal.2015; 7(3):8-13. 
IF=0.57

v ผลงานวิจัยที่ดีเดน/รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล

1) รศ.ดร.เบญจมาศ  พระธานี ไดรับรางวัลงานวิจัย Out 

Standing Oral Presentation Prathanee B. DEVELOPMENT OF 

SPEECH SERVICES FOR PEOPLE WITH CLEFT PALATE IN THAILAND: 

LACK OF PROFESSIONALS นําเสนอในการประชุม International 

Conference on “Research for  Social Devotion” in Commemoration 

of the 50th Anniversary of KKU, Thailand on 22-23 January 2015 

ณ อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับนานาชาติ
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2) รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต นําเสนอผลงานวิจัย 50 ป มข. เรื่อง ความสัมพันธระหวางแบบทดสอบไดยิน

หานาทีฉบับภาษาไทย และการตรวจการไดยินแบบคัดกรองการสูญเสียการไดยินจากการสัมผัสเสียงดังของพนักงาน

กลุมเสี่ยงโรงงาน (The correlation between Thai-version five minute hearing test and 

screening audiogram to screen noise induced hearing loss in high-risk industrial 

workers.) และไดรับรางวัลชนะเลิศในการนําเสนอผลงาน

3) อ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน รางวันที่ 2 ประเภทผลงาน 

Clinical research อายุไมเกิน 40 ป ไดแก ผลงาน เรื่อง Advantages and limitations of 

endoscopic endonasal approaches to the skull base. ตีพิมพในวารสาร World 

Neurosurg. 2014 Dec;82(6 Suppl):S12-21

ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตรดังนี้

ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท  จดอนุสิทธิบัตร เครื่องดนตรีสําหรับออกกําลังปอดในผูปวยที่หายใจผานหลอดลม

คอ (tracheomelodica)  เลขที่ 1503000002 วันที่ขอรับอนุสิทธิบัตร 23 ธันวาคม 2557

ผลงานและรางวัลที่ไดรับโดยยอรางวัลเกียรติคุณ

รางวัล Outstanding Contribution Award Asia Pacific Speech Language and Hearing Association: 

APSLH 2015, Guangzhou, China, 9-11 October 2045    

v การบริการวิชาการแกสังคม

1) การออกหนวยแพทยเคลื่อน คืนเสียงสูโสต เพื่อบริการตรวจรักษาและผาตัดโรคหูแบบครบวงจร ท่ีอําเภอ

ภูผามาน จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่  22  มกราคม  2558 

2) การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อผาตัดโรคหู ณ โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร สปป.ลาว เมื่อวันที่  2-5  

กันยายน  2558

3) จัดประชุมวิชาการ “10th Khon  Kaen Basic FESS Course” &  3rd  Khon  Kaen  International Course  

in Advanced Endoscopic Sinus Surgery &  Skull  base  surgery:  Hands-on  Dissection  In Fresh Cadavers”  

ในระหวางวันที่  12-16  มกราคม  2558  

4) จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การผาตัดหูชั้นกลางและกระดูกเทมโพราล  (Middle ear and 

Temporal bone microscopic surgery: International hands-on course using fresh cadavers)   ระหวาง วันที่  

19-21   มกราคม  2558  

5) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การผาตดัศรีษะและคอ (Head and Neck Surgical Techniques workshop 

in Fresh cadavers) ระหวางวันที่  12-13  กุมภาพันธ  2558 

6) จัดอบรมการฝกพูดดวยหลอดอาหาร  เปนประจําทุกเดือน

7) ออกบริการตรวจหูและการไดยินใหกับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแกนเมื่อวันท่ี 23  

มีนาคม  2558

v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

● ภาควิชามีการจัดกิจกรรมตามประเพณี  การรดนํ้าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต  การทําบุญเลี้ยงพระ

วันขึ้นปใหม กิจกรรมการไหวครู  เปนประจําทุกป
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● แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน มีกิจกรรมการฝกซอมและจัดการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม

ไทยอีสานเพื่อเปนการตอนรับวิทยากรจากประเทศตางๆ ที่มาเยือนภาควิชาในการประชุมตางๆ

● การดูแลผูปวยในหอผูปวยหู คอ จมูก โดยจิตอาสาจากบานชีวาศิลป มีการนําศิลปะพื้นบานและดนตรีมา

ประยุกตรวมในการรักษาผูปวย

v การบริหารภาควิชา

ผูบริหารภาควิชาอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยใสเนนเรื่องของความโปรงใสตรวจสอบไดและการมีสวนรวมของ

บุคลากรในทุกระดับ มีการพัฒนาฐานขอมูลของภาควิชาใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือ และนํา KPI รายบุคคลมาใชใน

การประเมนิการปฏบิตังิานของบคุลากรในสงักดัภาคทกุระดบั โดยทกุคนมสีวนรวมในการกาํหนดเกณฑตวัชีว้ดัตางๆ ของ

ตนเอง มีการแบงหนาที่ชัดเจนทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการบริหารภาควิชา เพื่อผลักดันการ

พัฒนาภาควิชา 

v การพัฒนาบุคลากร

● มีการประชุม  อบรม สัมมนา  ดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณวิชาชีพ  สําหรับบุคลากรภาควิชาฯ 

ทั้งสายสอน และสายสนับสนุน  ตามเกณฑดัชนีชี้วัดของภาควิชาฯ 

● มีการจัดสัมมนาภาควิชาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร การทํางานเปนทีม และการแกปญหาอยางสรางสรรค 

● มีการจัดการฝกทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ ผานกิจกรรม Pecha Kucha สําหรับอาจารย แพทยใชทุน 

แพทยประจําบาน ตลอดทั้งป

            การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

1) มกีารวางแผน ดําเนินการตามแผน มกีารประเมนิกระบวนการ และ

ผลลัพธ และปรบัปรงุ การทาํงานดานตางๆ อยางสมํา่เสมอ ทีเ่ดนชดัไดแกดาน

การเรยีนการสอนทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและหลกัสตูรการฝกอบรมแพทยประจาํ

บาน จนไดรบัการประเมนิความพงึพอใจจากนกัศกึษาแพทยทีส่าํเรจ็การศกึษา

อยูในอันดับหนึ่งในจํานวนภาควิชาคลินิก

2) ความรวมมือกับตางประเทศ

1.1)  แลกเปลี่ยนแพทยใชทุน แพทยประจําบานฝกอบรม ณ Aichi Medical University

  1.2)  แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากตางประเทศมารวมสอนแพทยใชทุนเกี่ยวกับการผาตัด อาทิ 

  สอนผาตัดหู

● Professor Hiromi Ueda จาก Aichi Medical University

● Dr. Hey Ling Tay จาก Yong Loo Lin School of Medicine, Singapore

● Prof.Robert Peter Mills (Adjunct professor)  

 สอนผาตัดศีรษะและคอ

● Prof.Herman Lubsen จาก University Medical Center Utrecht

● Prof.Cees Meuwis จาก Erasmus University Medical Center

● Prof.I Bing Ton จาก The  Netherlands Cancer Institute  
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สอนผาตัดโพรงจมูกและไซนัส

● Prof.Seow Jin Keat จาก Tan Tock Seng Hospital, Singapore

● Prof.Joong Saeng Cho จาก Khung Hyee Universit, Korea

 1.3)  ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมแพทยประจําบานใหแพทยลาว และฝกอบรมแพทยผูเช่ียวชาญดานโสต ศอ นาสิกให

โรงพยาบาล มโหสถ เวียงจันทรอยางตอเนื่อง

3)  มีความรวมมือกับโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อเสริมการเรียนการสอนในสวนที่ยังขาด ไดแก

  3.1) รวมมือกับโรงพยาบาลขอนแกนในการสงนักศึกษาแพทยป 5 หมุนเวียนไปเรียนวิชา โสต ศอ นาสิก

วิทยา เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นผูปวยที่พบบอยและมีความหลากหลายในชุมชน   

  3.2) รวมมือกับหนวยศัลยกรรมอุบัติเหตุใบหนาในการสงแพทยประจําบานหมุนเวียนไป ฝกอบรมตลอดป   

  3.3) รวมมือกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการหมุน เวียนแพทย

ประจําบานไป ฝกอบรม เพื่อใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการผาตัดโรคหูคอ จมูกที่พบบอยในชุมชนใหมากขึ้น  

  3.4) สงแพทยประจาํบานป 3 เขารวมการออกหนวยผาตดัหรูวมกบัมลูนธิหิคูอจมกูชนบท เพือ่ฝกการผาตดั

หูซึ่งในโรงพยาบาลศรีนครินทรพบโรคนี้นอย

 4) จัดใหนักศึกษาแพทยทุกกลุมออกตรวจโรคหูในโรงงานอุตสาหกรรมรวมกับภาควิชาเวช ศาสตรชุมชน

เพื่อไดเรียนรูปญหาของโรคหูในโรงงานฯ

5) มีการจัดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนอยางตอเนื่อง ไดแก

 5.1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ endoscopic sinus surgery ในศพแชแข็ง ตอเนื่องทุกป

 5.2) จัดอบรมการพูดดวยหลอดอาหารในผูปวยที่ไดรับการผาตัดกลองเสียตอเนื่องทุกป

  5.3) จัดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อตรวจโรคหูพรอมกับผาตัดผู ปวยโรคหูในโรงพยาบาลอําเภอ

อยางตอเนื่องทุกป

  5.4) ริเริ่มการออกหนวยแพทยไปยังเวียงจันทร สปป.ลาว เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของลาว

แกปญหาหลักทางสุขภาพดานหู คอ จมูกลาว

 6) เนนการเรียนการสอนแบบ evidence-based medicine ทั้งในระดับหลักสูตรป.ตรี และหลักสูตรอบรม

แพทยประจําบาน

 7) บุคลากรภายในภาควิชามีบทบาทสําคัญในระดับชาติและนานาชาติ 
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v ดานการจัดการการเรียนการสอน

รายวิชาที่ภาควิชาอายุรศาสตรรับผิดชอบไดแก

• นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 ไดแก 379 421

• นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 ไดแก 379 581 และ 379 531

• นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ไดแก 379 681 และ 379 641

v ดานการจัดการการเรียนการสอน  (Post grad)

 1) การเรียนการสอนระดับหลังปริญญาที่ภาควิชาอายุรศาสตรรับผิดชอบไดแก

• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร ไดแก รายวิชา 379752, 379753, 379782, 

379783, 379784, 379791 และ 379792

• การฝกอบรมแพทยผูเชีย่วชาญสาขาอายรุศาสตรตามหลกัสตูรของราชวทิยาลยัอายรุแพทยแหงประเทศไทย

• การฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรอนุสาขาตอยอดตางๆ ไดแก โลหิตวิทยา ประสาทวิทยา  โรคติด

เชือ้และเวชศาสตรเขตรอน โรคทางเดนิอาหารและตบั โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคไต โรคขอและรมูาตสิซัม่

• วิชาเลือก (elective) ของแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน

• วิชาเลือก (elective) ของแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรจากสถาบันอื่นๆ

• วิชาเลือก (elective) ของแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรจากตางประเทศ

    แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินเลือกปฏิบัติงาน (elective) ในภาควิชาอายุรศาสตร 

• แพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรจากสถาบันอื่นๆ เลือกปฏิบัติงาน (elective) ในภาควิชาอายุรศาสตร 

แพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเลือกปฏิบัติงาน 

(elective)  ในภาควิชาอายุรศาสตร 

2) ผลการสอบ

• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร ผานรอยละ 100 

• การสอบผูเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร ผานรอยละ 89.4

v ดานความเปนเลิศดานการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ  นานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ

1 รศ.กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์ - ผลงานวิจัยดีเดน  รางวัลที่ 2
- ศิษยเกาดีเดนดานวิชาการ 
- ศิษยเกาแพทยขอนแกน รุนที่ 18  ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน

2 รศ.ปณิตา  ลิมปะวัฒนะ นักวิจัยดีเดนดานคลินิก (อายุไมเกิน 40) และรางวัลผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรมป 2557

3 รศ.พิศาล  ไมเรียง - เชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอนดานการใหบริการวิชาการ ระดับดีเลิศ
- เชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอนดานการใหบริการวิชาการ ระดับดีเลิศ
- อายุรแพทยดีเดนดานครูแพทย  ประจําป 2558

ภาควิชาอายุรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ

4 อ.นพ.กิตติ์รวี  กฤษฎิ์เมธาภาคย -  ผลงานวิจัยดีเดน Oral  presentation รองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงานวิจัย
เรื่อง protein  Catabolic  Ratr in  Patients  with  Acute  Kidney  
injury  Requiring  Renal Replacement  Therapy

-  บทความดีเดนประเภทนิพนธตนฉบับวารสารสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 
ประจําป  2557

5 รศ.วัชรา  บุญสวัสดิ์ บริการผูปวยโรคถุงลมโปงพองอุดกั้นเรื้อรัง

6 ศ.ปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน อายุรแพทยดีเดนดานวิชาการ  ประจําป  2558

7 รศ.นพ.สมศักดิ์   เทียมเกา ผูสรางเครือขายบริการคุณภาพรอยแกนสารสินธุ  (STROKE)

8 รศ.ทวี  ศิริวงศ กิจกรรมโรคไตเรื้อรังดีเดน

9 ศ.นพ.ฉัตรเลิศ  พงศไชยกุล  
คุณวิไล  สาระพาณิชย       
คุณกรรณิการ  ยิ่งยืน

ทีมสหสาขาบริบาลผูเปนเบาหวานชนิดที่ 1

10 ศ.พญ.วิภา  รีชัยพิชิตกุล โลเกียรติคุณคณะผูเชี่ยวชาญการดูแลรักษา  วัณโรคดื้อยา ระดับประเทศ

11 ผศ.โกสินทร   วิระษร - คัดเลือกแพทยที่เปนแบบอยางดีเดนในเชิงคุณธรรม จริยธรรมประจําปการ
ศึกษา 2558

- งานวิจัยดีเดน รางวัลที่  3  ประเภทผลงาน Clinical  research  อายุไม
เกิน 40 ป ไดแก ผลงานวิจัยเรื่อง  Numbers  of  New  Cases  and  
Trends  of  Cancer  1993-2012:Srinagarind  Hospital  Based  
Population,Khon  Kaen,NorthEast  Thailand. ตีพิมพในวารสาร 
Asian  Pacific  Journal of  Cancer  Prevention(APJC) 2014; 15 (19) 
: 8423-8427.

12 ผศ.ณัฐติยา  เตียวตระกูล - นักวิจัยดีเดน  ประเภทผลงาน  Clinical  research  อายุไมเกิน  40 ป
- ผลงานวิจัยดีเดน  รางวัลที่ 1  ประเภทผลงาน Clinical  research  อายุไม

เกิน 40 ป ไดแกผลงานวิจัย  เรื่อง Clinical  characteristics  and  
treatment  outcomes  in patients  with  Helicobacter  pylori-
positive  chronic  immune  thrombocytopenic  purpura.  ตีพิมพ
ในวารสาร Platelets  Volume 25,lssue 7,1 November  2014,Pages 
548-551.

13 ศ.เพลินจันทร  เชษฐโชติศักดิ์ นักวิจัยดีเดน  ประเภทผลงาน  Clinical  research  อายุ  40 ปขึ้นไป

v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม
วัน  เดือน  ป สถานที่

1 กิจกรรมวันตับอักเสบโลก 3,966  คน  ตุลาคม 2557 - 9  สิงหาคม  
2558 จํานวน 11 ครั้ง

พื้นที่จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
เครื่อง Fibro scan  

244  คน 28-29 มกราคม 2558
13-14 กรกฎาคม 2558

ณ อาคาร สว.2  ชั้น 3      
รพ.ศรีนครินทร

3 โครงการสงเสริมสุขภาพไตเนื่องใน
วันไตโลก (World kidney day)

700   คน 14  มีนาคม 2558 ชุมชนหนองใหญ

4 รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 64   คน 31 พฤษภาคม 2558 รพ.ศรีนครินทร



~: 216 :~

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม
วัน  เดือน  ป สถานที่

5 นิทรรศการวันหืดโลก 738  คน 6  พฤษภาคม 2558 รพ.ศรีนครินทร

6 การประชุมวิชาการ สมาคม
ประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16

370  คน 4-6 กุมภาพันธ 2558 หองบรรยาย 1-2
รพ.ศรีนครินทร

7 การประชุมวิชาการชมรมแพทยโรค
หัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 5

300     คน 7  พฤศจิกายน 2557 โรงแรมพลูแมน       
จังหวัดขอนแกน

8 การประชุมวิชาการประจําปคณะ
แพทยศาสตร pre-congress เรื่อง
เรียนรูและรูจักโรคหนังแข็งสําหรับ
ผูปวยโรคหนังแข็ง ครั้งที่ 2

93  คน 6  ตุลาคม  2557 หอง  89 พรรษา
ชั้น 4  
รพ.ศรีนครินทร

9 การประชุมวิชาการสาขาวิชาโรค
หัวใจและหลอดเลือด 3rd  Khon 
Kaen ACS Forum

181  คน 7  พฤศจิกายน 2557 โรงแรมพลูแมน       
จังหวัดขอนแกน

10 โครงการประชุมวิชาการภาควิชา
อายุรศาสตร

807  คน 26 – 28 สิงหาคม 2558 ณ หองบรรยาย 1 
และ 2รพ.ศรีนครินทร

9 วันถุงลมโปงพองโลก (COPD Day)  
ครั้งที่ 12

549 คน 20 พฤศจิกายน 2557 รพ.ศรีนครินทร

11 โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจาหนาที่ตรวจสมรรถภาพปอดดวย
สไปโรเมตรีย

58 คน 12 มกราคม 2558-
26  มิถุนายน 58 
จํานวน 3 ครั้ง

รพ.ศรีนครินทร

12 ประชุมใหญเครือขายคลินิกโรคหืด
และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบงาย

418 คน 2-3 กุมภาพันธ 2558 โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ

13 โครงการประชุมวิชาการ GI – ISAN 
ครั้งที่  10

192  คน 20  กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุม 1 ชั้น 
6 อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

14 โครงการศูนยวิชาการดานการบําบัด
ทดแทนไตประจําภูมิภาคอีสาน

67 คน 25 มิถุนายน 2558
3  สิงหาคม 2558

ณ  โรงแรม ไอ โฮเทล 
จังหวัดขอนแกน

15 ประชุมวิชาการ  Advance  Renal  
Cares  For  Al

288 คน 16-18 กรกฎาคม 2558 ณ เชียงคานริเวอรเมา
เทน จ.เลย

16 โครงการสัมมนาสาขาวิชาโรคทาง
เดินอาหารและโรคตับ

10  คน 27 เมษายน  2558 ณ  โรงแรมไอโฮเทล 
ขอนแกน

17 พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยโรค
หืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

127   คน 22 มิถุนายน 2558 รพ.ศรีนครินทร

18 โครงการนอนดีมีสุข 156  คน 21  กรกฎาคม 2558 ณ  หองประชุม สว.2 
ชั้น 3  รพ.ศรีนครินทร
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v การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาอายุรศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม  มีพิธีรดนํ้าดําหัวอาจารย พยาบาลอาวุโสสําหรับนักศึกษา

แพทย แพทยใชทุน แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด และเจาหนาที่สายสนับสนุนเพื่อแสดงความเคารพเนื่อง

ในวันสงกรานตเปนประจําทุกป   และมีการจัดงานมุทิตาจิตแดอาจารย พยาบาล ผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 3 ทาน   

นอกจากนี้ภาควิชาอายุรศาสตรไดรับมอบหมายใหเปนประธานกีฬาสี สีชมพู  คณะแพทยศาสตร อาจารย แพทย เจา

หนาที่ไดรวมมือในการดําเนินกิจกรรมจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อีกทั้งอาจารยยังรวมเปนนักกีฬาสี เชน การแขงขันกีฬา

เทนนิส แบดมินตัน และไดรับรางวัลจากการรวมแขงขัน  มีกิจกรรมทําบุญตักบาตรของภาควิชาเพื่อเปนแบบอยางอันดี

ตอไป   ตลอดจนรวมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ทางคณะฯ จัดอยางสมํ่าเสมอ  

v การพัฒนาภาควิชา

 ภาควชิาอายรุศาสตร ไดนาํเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาตมิาใชเปนเครือ่งมอืบรหิารจดัการองคกรอยางเปนระบบ 

ทําใหมี C-output สูงเปนอันดับหนึ่งของคณะแพทยศาสตรอยางตอเนื่องคือ ป 2556   = 13.05, ป 2557 = 10.11 และ 

ป 2558 = 9.81   และเปนตัวอยางในการบริหารงานแกภาควิชาอื่นๆ

v การพัฒนาบุคลากร

 มีการสงบุคลากรไปศึกษาตอ  ฝกอบรม ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ทั้งในและตางประเทศ

v การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป 

•  ผลงานการบริการผูปวย
 1. การพัฒนาเครือขายโรคหลอดเลือดสมองภาคอีสาน
  ชื่อหนวยงาน : เครือขายบริการโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร โรงพยาบาลศรีนครินทร และกลุมวิจัยโรค
หลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
  ผูรับผิดชอบ : รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา ภาควิชาอายุรศาสตร 

 ผลลัพธที่เดน :
1) ผูปวยไดรับยา  rt-PA คิดเปนรอยละ 4.7 ของผูปวย acute ischemic stroke ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของ

ประเทศไทยที่รอยละ 3.6 โดยกอนมีการสรางเครือขาย อัตราการไดรับยา  rt-PA รอยละ 0.01หรือสูง
ขึ้นถึง 470 เทา

2) ทํา CT scan brain มากกวารอยละ 90 ของผูปวย acute ischemic stroke 
3) ทํากายภาพบําบัดมากกวารอยละ 50 
4) ทุกจังหวัดในภาคอีสาน 20 จังหวัดสามารถเปดบริการระบบ Stoke Fast Track และสามารถใหยา 

rt-PA ไดครบทกุโรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลชมุชนขนาดใหญอกี 9 โรงพยาบาล สงผลใหผูปวย
ในทุกพื้นที่มีโอกาสไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพเทาเทียมกันทั่วทั้งภาคอีสาน

 2. Easy Asthma and COPD Clinic Network 
 ผลลัพธที่เดน
     จํานวนผูเขารวมประชุม  ปงบประมาณ  2555 จํานวน 6,983  คน  ปงบประมาณ 2556  จํานวน 5,150  คน   
ปงบประมาณป 2557 จํานวน 3,039 คน  ปงบประมาณป 2558  จํานวน 7,463   คน  ขอมูล ณ วันที่ 27  ตุลาคม 2558
  เครือขายฯ โรงพยาบาลตางๆ นําผลงานจากการดําเนินงาน Easy Asthma and COPD Clinic Network ไป
ประกวดไดรางวัลทั้ง ระดับจังหวัด ระดับเขต สปสช. ระดับประเทศ ตลอดจนนําเสนอผลการดําเนินงานยังตางประเทศ
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รางวัลที่ไดรับ
-  The best Poster Award at the 11th Congress of the Asian Pacific Society of Respiratory, November 

19-22, 2006, Kyoto, Japan
-  ไดรับรางวัล บุคคลตนแบบดานการพัฒนาเครือขายบริการสาธารณสุขไทย ประจําป 2558 เครือขาย Easy 

Asthma and   COPD Clinic Network จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วันที่ 18 ธันวาคม 2555  
- รางวัล อายุรแพทยดีเดนดานการบริการคลินิก ประจําป 2556  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

 3.  โครงการดูแลผูปวย Severe sepsis/septic shock
 ผลลัพธที่เดน

1.  อัตราตายผูปวย septic shock คงที่เทากับ 26.84%
2.  คณาจารยในภาควิชาไดรับเชิญเปนวิทยากร สปสช. หลายครั้ง

 4.  ทิศทางการพัฒนาความเชื่อมโยงจาก หอผูปวย ถึงบาน
       ผลลัพธดีเดน

1. READMISSON,UNPLANNED  ADMISSION  ดวยปญหาเดิมภายใน 28 วันในกลุมผูปวยเรื้อรังที่มีปญหา
ยุงยาก ซับซอน < 10%

2.  การจัดการผูปวยใหไดรับการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน  > 90%
3.  ความพึงพอใจของผูปวยและญาติตอการเยี่ยมบานของทีม > 80%
4.  การประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวยและญาติกอนออกจากโรงพยาบาลและขณะออกเยี่ยมบาน > 50%

 5.   Osteoporosis
 ผลลัพธที่เดน
 มีเครื่องมือ FRAX – Thai ใน website WHO และมีจํานวนผูมาใชเครื่องมือจํานวนมาก

กิจกรรมตาง ๆ 

 งานประชุมวิชาการในระหวาง 
วันที่ 26- 28 สิงหาคม  2558

 นายแพทยชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตรประธานในพิธี

งานสัมมนาทีมนําทางคลินิกอายุรกรรมเพื่อรองรับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

งานกีฬาสี  ประธานสีชมพู  

โดย  ผศ. เอื้อมแข  สุขประเสริฐ
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v การจัดการเรียนการสอน

• ดําเนินการสอนวิชาออรโธปดิกสใหสอดคลองกับเกณฑแพทยสภา

• ให นศพ. เรียนรูผานเกณฑการศึกษาในระยะที่กําหนดไมนอยกวา 90%

• จัดให นศพ. มีความรู ทักษะเฉพาะทางออรโธปดิกส ที่สําคัญโดยจําลองภาวการณบาดเจ็บจริงในศพครูใหญ

• จัดใหแพทยใชทุน แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด เพิ่มพูนทักษะเฉพาะ

ทางดานออรโธปดิกส จากรางครูใหญ

v การบริการวิชาการแกสังคม

 ไดมีการดําเนินการจัดประชุมวิชาการและบริการแกสังคมดังนี้

• 2558Pediatric Orthopedics Refresh & Review 2015  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

• Khon Kaen University Musculoskeletal Oncology Forum  5th March 2015  วันที่ 5 มีนาคม 

• ประชุมวิชาการ ชมรมคนขอใหม 3 ธันวาคม 2557

• Cadaveric workshop สําหรับแพทยออรโธปดิกสที่สนใจทั่วไป

ตางประเทศ

  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2558

  วันที่ 18 เมษายน 2558

  วันที่ 6 มิถุนายน 2558

  วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558

  วันที่ 12 กันยายน 2558

  ในประเทศ

  วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558

  วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558

  วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558

  วันที่ 10-11 กันยายน 2558

ภาควิชาออรโธปดิกส



~: 220 :~

v การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
• จัดงานวันสงกรานตภาควิชาเปนประจําทุกป

• จัดงานวันมุทิตาจิต

v การพัฒนาภาควิชา

• ดานวิชาการ

  - ผลิตตําราออรโธปดิกส ฉบับกระเปา (พิมพครั้งที่ 3)

  - ผลิตตํารากระดูกหักและขอเคลื่อนหลุด (พิมพครั้งที่ 2)

v การพัฒนาบุคลากร

   สงอาจารยไปฝกอบรมที ่University of Bern ประเทศสวติเซอรแลนด และ University of Kanazawa ประเทศ

ญี่ปุน

v การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

ประเภท จุดแข็ง

1.  คุณวุฒิและความสามารถของ
คณาจารย

-  คณาจารยมีคุณวุฒิสูง มีความสามารถระดับยอดเยี่ยม
-  คณาจารยมีระดับอาวุโสไมทิ้งชวงกันมากเกินไป และสวนมากยังอยูในวัยที่มี
   ความคลองตัวสูง และสามารถสรางผลงานไดอีกมาก
-  มีอาจารยรุนใหมหลายคนซึ่งสามารถชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนไดดี

 2.  ความรูความสามารถของ
อาจารยในสาขาวิชายอย 

มีอาจารยที่มีความรูในสาขาวิชายอย (subspecialty) หลายสาขา ทําใหการสอน
ระดับหลังปริญญา สามารถลงลึกถึงความรูที่แทจริงได

3.  การอบรมดานการสอน การ
ประกันคุณภาพดานการศึกษา

คณาจารยทุกคนไดผานการอบรมดานการสอน และการดําเนินกิจกรรมดานการเรียน
การสอน การประกันคุณภาพดานการศึกษา

4.  การปรับปรุงกิจกรรมดานการ
เรียนการสอน 

มีการปรับการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน 
อยางตอเนื่องทุกป

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

- รูปแบบการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนใหเปนแบบนักศึกษาเปนศูนยกลาง 
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางไดผล 

6.  ระบบการศึกษาของแพทยหลัง
ปริญญา

-  จํานวนแพทยสมัครเขารับการฝกอบรม โดยเฉพาะแพทยใชทุนเต็มทุกป
-  แพทยฝกอบรมสอบผานวุฒิบัตร 100% 

ดานการวิจัย 

1.  คณาจารยผานการอบรมดาน
การวิจัย

มีอาจารยที่มีความรูและผานการฝกอบรมดานการวิจัยอยางนอย  7  ทาน

2.  โครงการและผลงานวิจัย มีโครงการและผลงานวิจัยอยางตอเนื่องในปริมาณงานพอสมควร

3.  งานวิจัยของแพทยใชทุนและ
แพทยประจําบาน 

มีผลงานวิจัยของแพทยประจําบาน นําเสนอในการประชุมราชวิทยาลัยแพทย
ออรโธปดิกส ทุกป
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ประเภท จุดแข็ง

4. จํานวนงานวิจัยที่ผลิต - การวิจัยที่ผลิตออกไปมีนอย
(เกณฑ กพร. เปาหมายระดับ 5 (30%) = 6 เรื่องตอป)
- ขาดแรงจูงใจในการทําวิจัย 

ดานการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

บุคลากร  อาจารย มีอาจารยที่มีความรูความชํานาญ และมีความพยายามพัฒนางานใหมีคุณภาพอยูเสมอ
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v ดานการจัดการเรียนการสอน

1) สนับสนุนและใหความอนุเคราะหการศึกษาดูงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

เปดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากภูมิภาคเอเชีย และอื่นๆ มีนักศึกษามาแลกเปลี่ยน จํานวน 6 คน 

• นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 จาก Kist Medical  College Teaching Hospital ประเทศเนปาลเขารับการ

ศึกษาดูงาน 

 - Miss Binisha Ghimire

 - Miss Alka  Basnet

 - Miss Ajita Pandey

• นักศึกษาแพทย จาก Aichi Medical University School of Medicine ประเทศญี่ปุน

 - Miss Mai MIZUNO วันที่ 3 – 14 ส.ค.58

 - Miss Hazuki Kagawa วันที่ 17 – 28 ส.ค.58

 - Ms.Hiromi MASE  วันที่ 24 – 28 ส.ค.58

2) สนับสนุนใหแพทยฝกอบรมไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

• พญ.วนัชพร อสุสาหกจิ ไดรบัทุนจากคณะฯ   ฝกอบรมระยะสัน้ ดาน Clinical practice ณ Department 
of Emergency Medicine (Professor Naoshi TAKEYAMA), Fujita Health University School 
of Medicine in our university hospital ประเทศญี่ปุน (ระหวางวันที่ 20 ต.ค. -14 พ.ย.2557)

• พญ.มณัฑนา ถวลิไพร ฝกอบรมระยะสัน้ ดาน Emergency Medicine ณ Department of Emergency 
Medicine, Istanbul University, Turkey. ประเทศตุรกี (ระหวางวันที่9 ก.พ.- 6มี.ค.2558)

• นพ.สิวิชญ  ฉันทะวัฒนรักษ ฝกอบรมดาน Clinical practice ณ Department of Emergency 
Medicine (Professor Naoshi TAKEYAMA), Fujita Health University School of Medicine in 
our university hospital ประเทศญี่ปุน (ระหวางวันที่ 9 มี.ค.- 9 เม.ย.2558)

3) จัดกิจกรรมการเรียน – การสอน ในระดับปริญญาตรี จํานวน 4 รายวิชา

รหัสวิชา หมายเหตุ

360  101
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยในชีวิตประจําวัน  2 (2-0-4)

วิชาเลือกเสรี สําหรับระดับปริญญาตรี ทุกคณะ

360  601 
ความรูทางดานเวชศาสตรฉุกเฉินสําหรับนักศึกษาแพทย 2 (1-2-3)

วิชาเลือกคลินิก สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 

360  602 
บูรณาการทักษะสําหรับเวชศาสตรฉุกเฉิน  4 (2-4-6)

วิชาเลือกคลินิก สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6

360  603 
การแพทยฉุกเฉินสําหรับนักศึกษาแพทย  2 (1-2-3)

วิชาเลือกคลินิก สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6

5) จัดกิจกรรมวิชาการสําหรับแพทยใชทุน สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร ทุกวันอังคารเวลา 12.00 – 13.00 น. 

6) จัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับแพทยฝกอบรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ทุกวันจันทร เวลา 10.00 – 14.00 น.

และทุกวันพฤหัสบดี เวลา 0830 – 16.30 น. 

โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน
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v ดานชุมชนสัมพันธและการบริการวิชาการแกสังคม

1) อบรมใหความรูเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน  สําหรับนักศึกษาและบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2) อบรมใหความรูเรื่อง   การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน  สําหรับบุคลากรภายนอกที่ดูแลหอง

ปฐมพยาบาลในโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3) ประชุมวิชาการเวชศาสตรฉุกเฉิน  “ 2nd Essential Knowledge in Emergency Care: Easy ER 

2015”   ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน

4) โครงการเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย กรณีแกสคลอรีน ระเบิด

5) ประชุมวิชาการเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกประจําป 2558เรื่อง  บูรณาการความรูโรคความดัน

โลหิตสูงสูการปฏิบัติ  สําหรับเครือขายโรคความดันโลหิตสูงวิกฤต (ผูปวย  ญาติผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  

อสม. บุคลากรทางการแพทย ทั้งแพทยและพยาบาล ที่ดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง) 

6) งานนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก  ประจําป 2558
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v การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- การจัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูใหญเนื่องในวันสงกรานต

v การพัฒนาภาควิชา

- อยูระหวางการขออนุมัติจัดตั้งเปนภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน

- ไดรบัอนมุตัใิหปรบัปรงุหองตรวจอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ และหองกูชพี เพือ่การพฒันาดานการรกัษาผูปวยและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของแพทยฝกอบรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน

- ศกึษาดงูานระบบอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ ณ แผนกอบุตัเิหต-ุฉกุเฉนิ และ หนวยบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ ณ โรง

พยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

- ศกึษาดงูานระบบอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ ณ แผนกอบุตัเิหต-ุฉกุเฉนิ และ หนวยบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ ณ โรง

พยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

- จัดสัมมนาการเรียน การสอน ของภาควิชาฯ 
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v การพัฒนาบุคลากร

สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรม ดังนี้

- อ.พญ.แพรว   เขารบัการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางตอยอด สาขาอายรุศาสตรโรคหวัใจ  ณ คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2558  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ป

- อ.นพ.ปรวิฒัน ภูเงนิ เขารบัการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางตอยอด สาขาเวชบาํบดัวฤิต ณ คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล  ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ป 

- อ.นพ.ฐปนวงศ มิตรสูงเนิน เขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางตอยอด สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

ณ คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะ

เวลาทั้งสิ้น 2 ป

- อ.พญ.แพรว เขารับการฝกอบรมระยะสั้นทางดานระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ณ หนวยระบาดวิทยา คณะ

แพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ดวยเงนิทนุ โครงการฝกอบรมระยะสัน้ทางดานระเบยีบวธิวีจิยัและชวี

สถิติ   ตั้งแตวันที่  3 สิงหาคม 2558  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  4  เดือน  

v การจุดแข็งของภาควิชาหรือผลงานที่ภูมิใจในรอบป

- ผานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป.ชั้นสูงสาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน เมื่อวันที่  15 

กันยายน 2558  โดยไดรับคะแนนในระดับดี เทากับ 3.14 

- มีบุคลากรที่เขมแข็ง เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคกร

- อาจารยประจาํหลกัสตูร ป.ชัน้สงูสาขาวชิาเวชศาสตรฉกุเฉนิ และอาจารยในสงักดัจบการศกึษาระดบัปรญิญา

เอก ทุกคน พรอมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน – การสอนของภาควิชา

- แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน สามารถสอบผานและไดรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ประจําปการศึกษา 2558 ไดถึง 100 %

- ไดรับรางวัลการแขงขัน EMS Rally  2015 ระดับเขต สุขภาพที่ 7 
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ที่ปรึกษา
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 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.นพ.วิทูรย ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองคกร

 ศ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ รองคณบดีฝายวิจัย

 รศ.พญ.วราภรณ เชื้ออินทร รองคณบดีฝายศูนยหัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 รศ.นพ.สุพัชญ สีนะวัฒน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์   สุมานนท  รองคณบดีฝายศูนยกลางบริการสุขภาพ

รศ.พิพัฒนพงษ     แคนลา  รองคณบดีฝายกายภาพและสภาพแวดลอม

 นางสาวขวัญเรือน หาญกลา เลขานุการคณะแพทยศาสตร

 นายเนาวรัตน สังคมกําแหง ผูชวยเลขานุการคณะแพทยศาสตร

สนับสนุนขอมูล
รองคณบดีทุกฝาย   หัวหนาภาควิชา   ผูอํานวยการคลังเลือดกลาง  หัวหนางาน หัวหนาหนวย

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะผูจัดทํา
ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

รศ.นพ.วิสูตร รีชัยพิชิตกุล  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

 นางละมัย ไวยโภชน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

รวบรวม / วิเคราะหขอมูล
นางละมัย ไวยโภชน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เผยแพร  มีนาคม   2559

 ฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002

 โทรศัพท 043-363390 



พิมพที่: โรงพิมพแอนนาออฟเซต ขอนแกน 043-333137


