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ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โครงรางองคกรของภาควิชา
1. ลักษณะภาควิชา
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา กอตั้งมาพรอมกับการกอตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร และไดโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2508 ซึ่งภาควิชาฯ ไดมีพันธกิจใน
การรวมผลิตบัณฑิตแพทย มีหนาที่ในการผลิตแพทยเฉพาะทางสูตินรีเวช และแพทยเฉพาะทางตอยอด 3
สาขาไดแก สาขาเวชศาสตรมารดาและทารก สาขามะเร็งนรีเวช และสาขา เวชศาสตรการเจริญพันธุ ใน
ดานการบริการวิชาชีพไดใหการดูแลรักษาและสงเสริมปองกันโรคแกผูปวยดานสูตินรีเวช โดยเฉพาะในราย
ที่ซับซอน รวมทั้งมีบทบาทในการทําการคนควาวิจัยในศาสตรดานนี้ในเชิงลึกมาอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน

1 ก. สภาพแวดลอมของภาควิชา
(1) พันธกิจดานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร และกลไกที่สําคัญในการ
ดําเนินการ
พันธกิจ ดานการศึกษา มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลักดังนี้
• ระดับปริญญาตรี
o หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 กระบวนวิชาที่รับผิดชอบโดยตรง จํานวน 3 กระบวนวิชา ไดแก
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

มีกลุมอาจารยที่รับผิดชอบในแตละกระบวนวิชา ทํา
หนาที่ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ฝกปฎิบัติ และการประเมินผล ใหเปนไปตามหลักสูตร
พ.คพ. 503 (สูติศาสตร)
และแนวทางที่คณะตั้งไว ภายใตความเห็นชอบของ
พ.วป. 603 (สูติศาสตรและนรีเวช) ของคณาจารยในภาควิชา (ผานกลไกของการประชุม
ภาควิชา)
พ.คพ.403 (นรีเวชวิทยา)

 กระบวนวิชาเลือกของภาควิชา (Selective) จํานวน 7 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

การดูแลหญิงตั้งครรภที่มีความ
เสี่ยงสูงจนถึงระยะหลังคลอด
วัยหมดระดู
การผาตัดผานกลองทางนรีเวช
เทคโนโลยีชว ยการเจริญพันธุ
การดูแลผูปวยมะเร็งปากมดลูก
แบบครบวงจร

มีอาจารยที่รับผิดชอบในแตละกระบวนวิชา ทําหนาที่
ในการกํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การฝ ก
ปฎิบัติ และการประเมินผล ภายใตความเห็นชอบของ
ของคณาจารยในภาควิชา (ผานกลไกของการประชุม
ภาควิชา)

อัลตราซาวดทางนรีเวช
อัลตราซาวดทางสูติศาสตร
 กระบวนวิชาที่รวมรับผิดชอบ จํานวน 2 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา
กระบวนวิชาบทนําเวชศาสตร
คลินิก พ.คพ. 301 (Introduction
to Clinical Medicine)
กระบวนวิชา พ.วพ. 304
(330304) ระบบสืบพันธุ

กลไกการดําเนินงาน

จัดการเรียนการสอนแบบ PBL รวมกับภาควิชาพรี
คลินิก ภายใตการดูแลของงานแพทยศาสตรศึกษา

o หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย (รวมสอนกับภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย)
กระบวนวิชา
กระบวนวิชา 514451
(กายภาพบําบัดในสุขภาพสตรี)

กลไกการดําเนินงาน
มีอาจารยที่รับผิดชอบรวมบรรยายและประเมินผล
รวมกับคณะเทคนิคการแพทย

• ระดับปริญญาโท : ไมมีการสอน
• ระดับปริญญาเอก : ไมมีการสอน
• ระดับอื่นๆ
o หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ สาขาวิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา รับผิดชอบ 22 กระบวนวิชา
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กระบวนวิชา
กระบวนวิชา 314701 ถึง 20,
กระบวนวิชา 314723 และ
กระบวนวิชา 314798

กลไกการดําเนินงาน
มีกลุมอาจารยที่รับผิดชอบ ทําหนาที่ในการกําหนด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การฝ ก ปฎิ บั ติ และการ
ประเมินผล ใหสอดคลองกับหลักสูตรของแพทยสภา
และแนวทางของราชวิ ท ยาลั ย สู ติ น รี แ พทย แ ห ง
ประเทศไทย ภายใตความเห็นชอบของคณาจารยใน
ภาควิชา (ผานกลไกของการประชุมภาควิชา)

o หลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Fellowship training) โดยอยูภายใตหลักสูตร
และการดูแลของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา โดยรวมรับผิดชอบ 3
หลักสูตรการฝกอบรม
กระบวนวิชา
สาขาเวชศาสตรมารดาและทารก
สาขามะเร็งอวัยวะสืบพันธุส ตรี
สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ

กลไกการดําเนินงาน
มีกลุมอาจารยที่รับผิดชอบ ทําหนาที่ในการกําหนด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การฝ ก ปฎิ บั ติ และการ
ประเมินผล ใหสอดคลองกับหลักสูตรของแพทยสภา
และแนวทางของราชวิ ท ยาลั ย สู ติ น รี แ พทย แ ห ง
ประเทศไทย ภายใตความเห็นชอบของคณาจารยใน
ภาควิชา (ผานกลไกของการประชุมภาควิชา)

o หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รับผิดชอบรวมกับภาควิชา
เวชศาสตรชุมชน มี 2 กระบวนวิชา ไดแก
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

เวชศาสตรฉุกเฉิน ทางสูตศิ าสตร
และนรีเวชวิทยา

มีอาจารยที่รับผิดชอบรวมบรรยายและประเมินผล
คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตนิ รีเวช รวมกับภาควิชาเวชศาสตรชุมชน
สําหรับแพทยประจําบานสาขาเวช
ศาสตรฉกุ เฉิน
พันธกิจ ดานการวิจัย
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มีงานวิจัยทางดานเวชศาสตรมารดาและทารก มะเร็งนรีเวช
อนามัยเจริญพันธุรวมทั้งการวางแผนครอบครัว สตรีวัยทอง และเวชศาสตรการเจริญพันธุอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ผลงานวิจัยทุกชิ้นสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งดานการเรียนการสอนและดานบริการ แมวาการนํามาใชใน
เชิงบริการอาจจะไมเดนชัดมากนักแตทางคณะกรรมการวิจัยโดยความเห็นของหัวหนาภาควิชาไดกําลังหา
ชองทางในการเพิ่มงานวิจัย ที่เ กี่ย วของกับ การบริ การรวมทั้ งการวิจัยทางการศึกษาด วย สําหรั บการวิจัย
ทางการบริการผูปวยนั้น หัวหนาภาควิชาในฐานะประธาน ทีมนําทางคลินิก (Patient Care Team: PCT
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OB&GYN) ไดใหนโยบายในดานการเพิ่มจํานวนงานวิจัยดานบริการผูปวยโดยกระตุนใหทีมพยาบาลและ
พยาบาลวิจัยของภาควิชารวมมือกับอาจารยแพทยในการดําเนินงานเหลานี้ใหเปนรูปธรรม ซึ่งรูจักกันในชื่อ
Miniresearch สวนงานวิจัยทางการศึกษานั้น ไดพยายามใหทีมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับทางการศึกษาหา
ชองทางในการดําเนินการไปกอนเพราะดวยลักษณะของงานวิจัยดานนี้ไมสามารถจูงใจใหคณาจารยสนใจได
มากนักจึงยังเปนปญหาที่ทาทายอยู
กลไกดําเนินการ
ทางภาควิชาไดกําหนดและแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาโดยมี รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ
เปนประธาน ไดมีการดําเนินการและมีกระบวนการตางๆเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายทั้งในระดับภาควิชาและใน
ระดับของแพทยประจําบาน(มีรายละเอียดการดําเนินงานในภาคผนวก) สําหรับวิจัยทางการบริการกําหนดผาน
ทีมนําทางคลินิก(PCT) โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย เปนผูประสานงานในฐานะรองประธานทีมนําทางคลินิก
(PCT) และคุณรัตนาภรณ เศขรฤทธิ์ พยาบาลวิจัยอาวุโสของภาควิชาเปนผูชวยประสานงานกับทีมพยาบาล
ปจจั ยเกื้อหนุนการวิ จัย ในภาควิช ามีคณาจารยหลายทานที่เ ปนต นแบบและเปนที่ปรึกษาอย างดี
(mentor) ใหอาจารยรุนใหมๆในการทําใหเห็นความสําคัญกับงานวิจัยรวมทั้งการสนับสนุนจากทางคณะฯ
ภาควิชามีอาจารยที่ไดรับการยอมรับจาก สกว.เปนเมธีวิจัยอาวุโส 2 รอบติดตอกัน ภาควิชาฯ ไดงบประมาณ
ในการบริหารงาน และงบประมาณสวนกองทุนมะเร็งนรีเวชวิทยา และกองทุนมีบุตรยาก เพื่อสนับสนุนการวิจัย
โดยจางบุคลากรเพื่อเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัย
ทั้งนี้ภาควิชาฯ ไดกําหนดทิศทางดานการวิจัย ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และมีการ
รายงานความกาวหนาของการวิจัยโดยผานคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา และการประชุมหนวยยอยตางๆ
รวมทั้งไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยแยกตามหนวยตางๆเพื่อกระตุนใหคณาจารยสรางผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง (มีแผนงานในภาคผนวก)
พันธกิจดานการบริการวิชาการ
1. งานบริการวิชาการแกชุมชน
คณาจารยของภาควิชาฯ ไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีชองทางการติดตอ
ผานมาทางภาควิชาหรือเปนการสวนตัว เชน เปนวิทยากรบรรยาย รวมอภิปราย รวมสัมมนา รวมประชุม
วิชาการ ประชุมเชิงปฎิบัติการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้อาจารยของแตละหนวยยังเปน
ผูดูแลควบคุมการฝกปฏิบัติ/การฝกทักษะของนักศึกษาแพทยและสูตินรีแพทย ตลอดจนบุคลากรทางการ
แพทยจากสถาบันอื่นที่ขอมาฝกอบรมและฝกปฎิบัติงานที่ภาควิชาฯ ตลอดทั้งป ซึ่งในปการศึกษา 2552 มี
นักศึกษาแพทย, แพทยประจําบานและสูตินรีแพทยจากสถาบันอื่นๆ มาขอฝกเพิ่มพูนทักษะประสบการณการ
เรียนรู โดยมาจากสถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ, โรงพยาบาลรามาธิบดี,
โรงพยาบาลพระรามเกา, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลชลบุรี, วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, มหาวิทยาลัยขอนแกน, โรงพยาบาลพระมงกุฎ, โรงพยาบาลพระปกเกลา,
โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแพทยและแพทยจาก
ตางประเทศมารับการฝกปฏิบัติงานและดูงานจากประเทศอเมริกา, ลาว, มาเลเซีย เปนตน
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คณาจารยในภาควิชาฯ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ ทั้งที่เปน
กรรมการภายนอกคณะฯ เชน คณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ดานเวชศาสตร
มารดาและทารกในครรภ, ดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ, ดานมะเร็งอวัยวะสืบพันธุสตรี กรรมการชมรมคอล
โปสโคปแหงประเทศไทย เปนตน รวมทั้งคณาจารยหลายทานที่เปนที่ปรึกษาดานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
แกโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อเพิ่มเติมความรูทางพัฒนาคุณภาพและกระตุนใหโรงพยาบาล
เหลานั้นไดพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยและผูรับบริการ นอกจากนี้ยังเปนกรรมการภายใน
คณะฯ เชนคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการตางๆ
2. ปจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแกชุมชน
ภาควิชามีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถในการเปนผูนําทางดานวิชาการมาก รวมทั้งไดรับ
การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด า นต า งๆ ทํ า ให ส ามารถบริ ก ารทั้ ง ด า นวิ ช าการและบริ ก ารวิ ช าชี พ แก ชุ ม ชนได
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังไดมีการจัดประชุมวิชาการของแตละหนวยเปนประจําทุกปเพื่อเผยแพรความรูแก
ชุ ม ชนและบุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุข ทั่ว ไป จากทั่ว ประเทศและต า งประเทศ โดยได รับ การ
สนับสนุนจากคณะฯ ใหใชหองประชุม, โสตทัศนูปกรณ, หนวยโภชนาการ, หนวยประชาสัมพันธ เปนตน
ในระดับการชี้นําการบริการเหลานี้ในระดับประเทศ ทางภาควิชาไดมีตัวแทนในคณะกรรมการดาน
ตางๆเชนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบวุฒิบัตรแตละสาขา, คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย,
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย, คณะทํางานมาตรฐานวิชาชีพ, คณะทํางาน
สํานักจริยธรรม, คณะกรรมการตรวจสอบนิพนธตนฉบับ คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กของจังหวัดเชียงใหม
และของเขต 10, กรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขดานการควบคุม
ปองกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย เปนตน ตัวแทนเหลานี้จะทําหนาที่เปนกรรมการและมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและชี้นําการใหบริการดานตางๆทั้งบริการวิชาการและบริการเชิงวิชาชีพดวย
3. ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชุมชน
ขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาชีพแกชุมชน ไดเก็บรวบรวมและจัดพิมพเปนรายงานสถิติประจําปของ
หนวยตาง ๆ ภาควิชาฯ ไดนํารายงานสถิติประจําปของหนวยเวชศาสตรมารดาและทารก, หนวยวางแผน
ครอบครัว และหนวยมะเร็งนรีเวชวิทยา เผยแพรทาง web site ของภาควิชาฯ เพื่อใหหนวยงานของ
สาธารณสุขและผูสนใจสามารถนําขอมูลสถิติเหลานี้ไปใชประโยชนได
สวนขอมูลของการบริการวิชาการแกชุมชน ยังไมไดวางแผนอยางเปนระบบ ขอมูลของบริการวิชาการ
แกชุมชนที่ผานมาไดรวบรวมไวเทานั้น ไดวางแผนวาจะรวบรวมใหเปนหมวดหมูโดยใชลูกคาหรือผูมีสวนได
สวนเสียเปนศูนยกลาง เพื่อจะไดหาโอกาสพัฒนาในเชิงรุกในการเพิ่มเติมบริการดานนี้ใหเหมาะสมและตรง
เปาหมายของความตองการของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ผานมามีเพียงตั้งรับเทานั้น รวมทั้งไดใหแตละ
หนวยวางแผนใหเปนระบบเพื่อใหไดการกําหนดเนื้อหาวิชาการที่จะบริการสูชุมชนหรือลูกคาตรงตามความ
ตองการและใชแกปญหาทางสูตินรีเวชแกประชาชนไดอยางแทจริง
พันธกิจดานการบริการทางวิชาชีพ (การรักษาพยาบาล)
ภาควิชามีการใหบริการวิชาชีพหลายลักษณะ ไดแก การตรวจดูแลรักษาผูปวยทั่วไปทางสูติกรรมและ
นรีเวชกรรม ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน การตรวจดูแลรักษาผูปวยเฉพาะทางดานสูติกรรมและนรีเวชกรรม
เชน สตรีตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง คูสมรสที่มีบุตรยาก สตรีวัยทอง ปรึกษากอนแตงงานและกอนตั้งครรภ
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เพื่อรับการปรึกษากอนแตงงาน ผูปวยมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุสตรีเปนตน มีการพัฒนาระบบการดูแล
รักษาผูปวยในกลุมตางๆที่เปนความกาวหนาและทันสมัย มีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการเหลานี้อยาง
ตอเนื่อง สงผลใหหนวยงานหลายหนวยงานในภาควิชาไดรับความไววางใจในบริการดานตางๆจากวงการ
วิชาชีพ นอกจากนี้ยังไดมีการขยายการบริการไปสูกลุมผูปวยที่มีปญหาดานระบบทางเดินปสสาวะนรีเวช
(Urogynecology) ตามเปาหมายที่ไดบรรจุไวในแผนของภาควิชา
ไดมีการจัดตั้งทีมนําทางคลินิกสูตินรีเวช โดยมีหัวหนาภาคเปนประธานและมีคณาจารยสวนหนึ่ง
พยาบาลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนกรรมการดําเนินการควบคุมดูแลพันธกิจดานนี้และไดมีการแบงยอยตาม
ลักษณะของผูรับบริการ ประเภทของการรักษาพยาบาลและกลไกดําเนินการ แบงดังนี้
1. การดูแลผูปวยทางนรีเวชกรรมทั่วไป
ใหการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยที่มีปญหาทางนรีเวชกรรมทั่วไป โดยมีทั้งการดูแลแบบผูปวย
นอก ผูปวยใน และผูปวยที่จําเปนตองไดรับการผาตัด โดยทีมแพทยผูดูแล ประกอบดวยแพทยประจํา
บานและอาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญทางสูตินรีเวชกรรม และทีมพยาบาล
2. การดูแลผูปวยทางสูติกรรมทั่วไป
ใหการดูแลสตรีตั้งครรภ และสตรีที่มีปญหาทางสูติกรรมทั่วไป รวมถึงการดูแลทารกแรกเกิด
โดยหนวยที่ใหบริการมีตั้งแตหองฝากครรภ หองอัลตราซาวนทางสูติศาสตร หอผูปวยหลังคลอด หอง
คลอด และหองผาตัดสูติศาสตร โดยทีมแพทยประจําบานและอาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญทางสูตินรีเวช
กรรม และทีมพยาบาล
3. การดูแลผูปวยที่มีปญหาเฉพาะดานและตองการความชํานาญเปนพิเศษ
นอกจากผูปวยทั่วไปทางสูติและนรีเวชกรรมแลว ยังมีการดูแลผูปวยเฉพาะดาน แบงไดเปน
ผูปวยที่มีปญหาทางมะเร็งนรีเวช ผูปวยที่เปนสตรีตั้งครรภเสี่ยงสูง และผูปวยที่มีปญหาทางการเจริญ
พันธุ และผูปวยทางนรีเวชที่มีปญหาระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน ซึ่งการดูแลครอบคลุมตั้งแตผูปวย
นอก เชน คลินิกเฉพาะทางดานมะเร็งนรีเวช คลินิกฝากครรภเสี่ยงสูง รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยกอน
คลอด และคลินิกรักษาผูมีบุตรยาก และผูปวยที่ตองการผาตัดผานกลอง รวมถึงการดูแลแบบผูปวยใน
และหองผาตัด โดยทีมผูดูแลเปนแพทยประจําบาน แพทยตอยอด และอาจารยแพทยผูมีความชํานาญ
เฉพาะสาขาตาง ๆ ดังกลาว
4. การใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มีหองปฏิบัติการซึ่งใหบริการตรวจเฉพาะทางสูตินรีเวช
เชน ใหบริการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอรโมนตางๆ ทางระบบตอมไรทอ ฮอรโมนจากเนื้อรก ตรวจสาร
ชีวเคมีที่เกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุน ตรวจน้ําเชื้ออสุจิในกรณีผูปวยมีบุตรยาก และใหบริการตรวจคัดกรอง
ภาวะกลุมอาการดาวนของทารกในครรภจากสารชีวเคมีของสตรีตั้งครรภ
พันธกิจ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลงานดานนี้ ในรอบปทผี่ านมา ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมและรวมกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
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1. จัดพิธีรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโสของภาควิชาฯ ประจําป โดยมีอาจารย แพทยประจําบาน แพทย
ใชทุน นักศึกษาแพทย และเจาหนาที่ภาควิชาฯ รวมกิจกรรม รวมทั้งรวมพิธีสรงน้ําพระพุทธ
สิหิงคของจังหวัด และรวมพิธีรดน้ําดําหัวอธิการบดีเชียงใหม
2. รวมงานทําบุญทอดกฐินของคณะฯ และถวายเทียนพรรษา ประจําป รวมทั้งจัดงานทําบุญภาควิชา
รวมกับงานการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
3. รวมกิจกรรม ของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน งานวันไหวครู งานวัน
มหิดล งานวันเด็ก เปนตน
4. จัดงานมุทิตาจิตใหแกอาจารยและเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการของภาควิชาฯเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธ อันดีงามตอกันและเปนการแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณซึ่งสอดคลองกับ
คานิยมที่จะเปนแบบอยางที่ดีของคนในสังคมโดยใหบุคลากรและแพทยทุกทานเขารวมกิจกรรมนี้
5. อาจารย แพทย แ ละเจ า หน า ที่ ร ว มแต ง กายพื้ น เมื อ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ก ารแต ง กาย
พื้นเมืองในชวงเดือนเมษายน และทุกวันศุกร
6. จัดงานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหม เพื่อเสริมสรางมิตรภาพซึ่งกันและกัน
7. ใชระบบ 5 ส. เขามาจัดการสิ่งแวดลอมในภาควิชาฯ รวมทั้งใชการจัดการแยกขยะตามประเภท
เพื่อการ recycle ตามที่คณะฯ รณรงค
อยางไรก็ตามในพันธกิจดานนี้ทางภาควิชามีความตั้งใจที่จะขยายขอบเขตความเขาใจในประเด็น
วัฒนธรรมไปยังความเขาใจในดานวัฒนธรรมการทํางาน วัฒนธรรมความเปนอยู การเปนแบบอยางที่ดีใหแก
นักศึกษารวมทั้งการเปนแบบอยางที่ดีใหแกประชาชนที่มารับบริการซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของไดหลายดานเชน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการประหยัด หรืออื่นๆ แตอยูในชวงปรับการทํางานดานอื่นๆกอน ใน
ขณะเดียวกันไดมีการพยายามเผยแพรขอมูลลักษณะเชนนี้ผานบอรดที่ติดอยูหนาหองหัวหนาภาควิชา สวน
รูปธรรมอื่นๆจะไดดําเนินการในโอกาสตอๆไป

(2) วัฒนธรรม คานิยม จุดประสงค วิสยั ทัศน ของภาควิชา
“ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนภาควิชาที่มีความ
รวมมือรวมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับของสังคม” คือ
วิสัยทัศนของภาควิชาฯ ซึ่งไดมาจากการประชุมสัมมนาของภาควิชา เมื่อหลายปกอน ภาควิชามีความเห็น
สอดคลองกันวายังคงใชเหมือนเดิม
คานิยมของภาควิชาซึ่งนาจะสะทอนความเปนตัวตนของบุคลากรในภาควิชา ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว
พบวามีหลักการสอดคลองกับคานิยมของคณะฯ ซึ่งคานิยมดังกลาวกําหนดไว 7 ขอ ดังนี้
1. มีจริยธรรมของการเปนแบบอยางของแพทยที่ดี
2. มีมุมมองในการทํางานอยางเปนองครวมและทํางานเปนทีม
3. มีความยืดหยุนและพรอมปรับเปลีย่ นเสมอในการทํางาน
4. มีเปาหมายในการทํางานเพื่องาน
5. มีความคิดสรางสรรค สนใจเรียนรูสิ่งใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงาน
6. ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ
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7. หาโอกาสพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความเปนเลิศทั้งดานวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมิน
และการวิจัย) และบริการ
สวนขอตกลงรวมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรไดแก
1. มีน้ําใจในการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน
2. เคารพในความคิดเห็นของผูรวมงานอยางมีเหตุผล
3. ยอมรับและปฏิบัตติ ามกติกาและขอตกลงรวมของภาควิชา

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ภาควิชามีบุคลากรทั้งหมด 56
คน แบงเปนขาราชการ 24 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 21 คน
ลูกจางประจํา 2 คน และพนักงานชั่วคราว 9 คน โดยมีลักษณะงาน ประเภทและบทบาทหนาที่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 หากพิจารณาเฉพาะบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนนั้นมีขอมูลดังตารางที่ 2
และ ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ ของบุคลากรทั้งหมด
ตารางที่ 1 บุคลากรจําแนกตามลักษณะงาน สายงาน ประเภทและบทบาทหนาที่
ลักษณะงาน/
สายงาน

สายวิชาการ
(สาย ก)
สนับสนุนวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
(สาย ข)

สนับสนุนวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
(สาย ค)

ประเภท

จํานวน

สอน

วิจัย

บริการ

บริหาร

ธุรการ

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบแผนดิน
พนักงานมหาลัย
งบเงินรายได

18
5

9
9

9
9

9
9

9
9

3

9

9

9

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบแผนดิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบเงินรายได
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบแผนดิน
ลูกจางประจํา
พนักงาน(ชั่วคราว)

4
7

9

9
9

9

2

9

9

9

2
4

9
9

9
9

2
9

9
9

9

หมายเหตุ
• สายวิชาการ หมายถึง อาจารยแพทย
• สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (สาย ข.) หมายถึง พยาบาล , นักเทคนิคการแพทย ,นักวิชาการศึกษา
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• สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (สาย ค.) หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป , ผูปฏิบัติงานบริหาร ,
พนักงานธุรการ , เจาหนาที่ธุรการ , เจาหนาที่ชวยวิจัย , คนงานและนักการภารโรง

ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการดานการศึกษา มีขอมูลของบุคลากรดังนี้ ปจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย
ประจํา ทั้งหมด จํานวน 26 ทาน และ อาจารยพิเศษ จํานวน 10 ทาน โดยภาระงานสําหรับอาจารย
พิเศษไดแกภาระงานดานการเรียนการสอนระดับปริญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการ
ใหบริการผูปวยที่หองตรวจและหอผูปวย
อาจารยประจําทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาโดยมีขอมูลของอาจารยประจําตาม
ตําแหนงทางวิชาการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในภาควิชา
ป
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
การศึกษา
2552

2

12

อาจารย

5

7

ตารางที่ 3 บุคลากรรวมจําแนกตาม เพศ และอายุ
ชาย

หญิง 20 –30 ป 30–40 ป

40–50 ป

50–60 ป

ขาราชการ-สาย ก (18 คน)

13

5

1

3

9

5

ขาราชการ-สาย ข (4 คน)

-

4

-

1

3

-

ขาราชการ-สาย ค (2 คน)

-

2

-

-

-

2

1

7

1

5

-

2

-

13

-

1

5

7

1

1

-

-

-

2

1

8

5

3

-

1

พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาย ข.) (8 คน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาย ค.) (13 คน)
ลูกจางประจํา (2 คน)
พนักงานชั่วคราว (9 คน)
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ตารางที่ 4 ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของบุคลากร
สายงาน
สาย ก.

บุคลากร
อาจารย

สาย ข.

เจาหนาที่สาย
ปฏิบัติการ

สาย ค.

เจาหนาที่สาย
ปฏิบัติงาน
บริหาร

ความตองการ ความคาดหวังที่สําคัญ
- ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนทุกระดับ
- การสนับสนุนดานธุรการ ขอมูล สารสนเทศ จากหนวยสนับสนุนวิชาการ
- ความชัดเจนในภาระงาน
- โอกาสพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
- การประเมินภาระงานตามความเปนจริง
- สวัสดิการ
-โอกาสและทรัพยากรสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน
-ความกาวหนาในสายงาน
-การตอบสนองตอขอเสนอแนะ
-สวัสดิการ
-คาตอบแทนที่เหมาะสม
-ความมั่นคง ความกาวหนาในชีวติ
-สวัสดิการ

ความตองการและความคาดหวังของบุคลากรโดยภาพรวม คือ ความตองการไดรับการพัฒนาสวน
บุคลากรตามสายงานที่ปฏิบัติ ตองการความมั่นคง ความกาวหนาในชีวิต การไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
การดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัย และความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน ซึ่งจากการสัมมนาภาควิชาเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2552 ไดความคาดหวังและความตองการของภาควิชาเพิ่มเติมดังนี้
 การวางแผนของภาควิชาฯ ระยะสั้น กลาง ยาว ที่ครอบคลุม มี time frame ที่ชัดเจนและมีการ
ติดตามเปนระยะ
 มีหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจนและเปดเผย
 การกระจายงานในแตละดานอยางเหมาะสมและกําหนดภาระงานใหชัดเจนรวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 มีการสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในตําแหนงที่ไดรับผิด
ชอบอยางเต็มที่
 มีความรักสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน พรอมที่จะนําพาภาควิชาฯ ใหเจริญกาวหนาตอไป

(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ ที่สําคัญของภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ แมวาจะมีพื้นที่ใชสอยนอยแตก็พยายามใชพื้นที่เพื่อใหมีความพรอมในการทําใหบรรลุพันธ
กิจของภาควิชาในทุกพันธกิจ มีความพรอมในระดับหนึ่งในดานอาคารสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือที่สนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ มีหองเรียนของภาควิชาฯ จํานวน 6 หอง หองพักแพทยประจํา
บาน 1 หอง หองพักนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ ศรว. 1 หอง และที่นั่งสําหรับนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่ 5 และปที่ 4 หองตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน มีอุปกรณการตรวจพื้นฐาน และอุปกรณการตรวจ
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พิเศษตาง ๆ พรอมสําหรับการเรียนรู ฝกปฏิบัติ และการบริการดานสุขภาพแกผูมารับบริการตรวจและ
ปรึกษาถึงปญหาดานสุขภาพ สามารถใหบริการโรคซับซอนตาง ๆ ได และเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย ในรอบปที่ผานมาไดดําเนินการปรับปรุงหองเรียน 4 เพื่อใหใชงานไดอยางดียิ่งขึ้นรวามทั้ง
ติดตั้งอุปกรณตางๆในการชวยการเรียนรู ขณะนี้ดําเนินการเกือบแลวเสร็จ สวนสถานที่อีกบริเวณไดแกบริเวณ
ที่ตั้งปจจุบันของตึกทารกแรกเกิด 1-2 เนื่องจากทางภาควิชามีสถานที่จํากัด ไมพอเพียงตอการขยายตัวของ
นักศึกษาและกระบวนการเตรียมความพรอมของนักศึกษา รวมทั้งหองพักของอาจารย จึงไดขออนุมัติใชพื้นที่
ดังกลาว โดยไดพิจารณารวมกันระหวางทานคณบดี ผูบริหารคณะฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ภาควิชาสูติ
ศาสตรและนรีเวชวิทยา งานการพยาบาลสูติศาสตรและงานการพยาบาลกุมาร ไดขอสรุปวาใหใชพื้นที่ไดโดย
ไดปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตึกสูติกรรมบางสวนพรอมปรับปรุงใหม เพื่อรองรับการยายของตึกทารกแรกคลอด
และใหภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาใชพื้นที่ของตึกทารกแรกคลอดเดิม ทางภาควิชาไดเตรียมการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยกําหนดในเบื้องตนใหบริเวณนี้เปน หองฝกทักษะตางๆของนักศึกษาและ
แพทยประจําบาน แพทยใชทุน เพื่อใหเกิดความมั่นใจมากขึ้นกอนจะไปปฏิบัติกับผูปวยจริง รวมทั้งไดขอ
งบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของและหุนตางๆเพิ่มเติม รวมทั้งเปนหองพักอาจารยและหองเรียนกลุม
ยอยเพิ่มเติม คาดการณวาจะเริ่มดําเนินการไดในป 2554-2555 เนื่องจากตองรอการยายของตึกผูปวยหลายๆ
ตึกกอน
อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม
1. หองเรียน ภาควิชาฯ มีหองเรียนสําหรับใชในการบรรยายหรืออภิปราย ดังนี้
ลําดับที่
เลขที่หอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หองเรียน 1
(มจ.อํานอรสวัสดิ์ฯ-ศุภร)
หองเรียน 2 (อ.กําจัด)
หองเรียน 3 (อ.สุรีย)
หองเรียน 4
หองเรียน 5
หองเรียน 6
หองพัก นศพ. เตรียมสอบ ศรว.

หองบรรยาย
ที่ตั้ง/อาคาร

ความจุ (คน)

บุญสม มารติน ชั้น 3

พื้นที่
(ตร.ม)
82.5

บุญสม มารติน ชั้น 3
บุญสม มารติน ชั้น 3
สุจิณโณ ชั้น 3
บุญสม มารติน ชั้น 3
บุญสม มารติน ชั้น 3
บุญสม มารติน ชั้น 3

52.5
22.5
32.5
35
25.08
20

50
20
25
30
22
10

60

2. หอผูปวยและหองตรวจผูปวย ภาควิชาฯ มีหอผูปวยและหองตรวจผูปวยที่มีผูปวยซึง่ ใชสําหรับการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดและแพทยใชทุนของภาควิชา
ดังนี้
 หอผูปวยใน จํานวน 2 หอผูปวย ไดแก หอผูปวย OB 2-3 หอผูปวย GYN 2-4
 หองผาตัด จํานวน 4 หอง หองคลอด รวม 7 เตียงคลอด
 หองตรวจผูปว ยนอก ไดแก หองตรวจ OPD 3 หองตรวจ OPD 4 และหองตรวจ OPD 5
 หองพักอาจารย มีจํานวน 7 หอง ตั้งอยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
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 หองพักแพทยประจําบาน/ แพทยใชทุน 1 หอง อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
 ทีท่ ํางานสําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 4 (อยูบริเวณหอผูปวยนรีเวชกรรมตึกสุจิณโณ ชั้น 3)
 ทีส่ ําหรับทํางานนักศึกษาแพทยปที่ 5 (อยูบริเวณหนา หองตรวจ U/S ในหองคลอด ชั้น 3
อาคารบุญสม มารติน)
 หองพักนักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 6 สําหรับอานหนังสือเตรียมสอบ ศรว. อยูบริเวณ ชั้น 3
อาคารบุญสม มารติน
 สํานักงานภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
 หองหัวหนาภาควิชา อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
 หองพักสําหรับอาจารยพิเศษ (อาจารยอาวุโส) อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
3. หองปฏิบัติการ และหองตรวจพิเศษ ไดแก
 หองปฏิบัติการสําหรับตรวจหาฮอรโมน และ marker ตาง ๆ อยูที่ชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
และหองปฏิบตั ิการ IVF ( In Vitro Fertilization) อยูที่ชั้น 3 ภายในหองคลอด อาคารบุญสมารติน
 หองตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ ูง ใหบริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวช และตรวจ
Fetal Monitoring อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน และหองฝากครรภ ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน
 หองปฏิบัติการวิจัยอณูพันธุว ิทยา อยูชั้น 3 ภายในหองคลอด อาคารบุญสม มารตนิ
 หองคอลโปสโคป หองตรวจนรีเวช ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน
 หองปฏิบัติการ stem cell ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการจัดตั้ง
ในระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ทางภาควิชาฯไดการจัดการเรียนการสอนแบบ POL, PBL,
integrate, teaching round, bedside teaching และมีเอกสารคําสอนใน web site ของภาควิชาฯ ทุกหลักสูตร
และไดมีการจัดสอบ pretest และ post test เพื่อสงเสริมการเรียนแบบ self directed learning ในทุกหลักสูตร
ภาควิชาฯไดแจกคูมือและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุกกระบวนวิชาที่เปดสอน ตลอดจนมีคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษาแพทยเพื่อการคนควาหาความรู ใน web site ของภาควิชาฯ ดวยตนเอง และไดมีอุปกรณสื่อการ
เรียนการสอนในหองเรียนสําหรับนักศึกษาแพทยทุกหอง เชน มี computer, LCD, video presentation stand
และ TV LCD สวนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางสูตินรีเวช รวมทั้งการฝกอบรมแพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด มีการจัดการเรียนการสอนผานการปฏิบัติงาน การสอนขางเตียง การสอนในหอง
ผาตัด ในหนวยตางๆ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ วารสารสโมสรหรือการทํา topic review ในทุกรายการของ
กิจกรรมทางวิชาการจะมีการเก็บขอมูลเนื้อหาเขาในระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการทบทวนในกรณีที่บางคน
ไมไดเขารวมกิจกรรม หรือสามารถใชทบทวนหัวขอเพื่อจะนําไปพิจารณาเลือกทํากิจกรรมในหัวขอที่ไมซ้ําเดิม
ตอไป นอกจากนี้ยังมีการสอนบรรยายในชวงกลางคืนเวลา 20.00-21.00 น.ทุกวันราชการตั้งแตเดือนสิงหาคม
เปนตนไปของทุกปในหัวขอที่จําเปนสําหรับแพทยประจําบาน
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จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มีคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 48 เครื่อง
คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับระบบเครือขายจํานวนทั้งสิ้น 46 เครื่อง และมี Notebook จํานวน 2 เครื่อง ใน
ซึ่งพอเพียงในการใชเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและการทํางาน
นอกจากนี้มีอุปกรณสื่อการสอนอื่นๆ ที่จําเปน ไดแก LCD projector, video presentation stand, T.V.
เพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา ในทุกหลักสูตรมีโรงพยาบาลลําปาง และโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห (partner) และโรงพยาบาลสมทบ (collaborators) จํานวน 6 แหง เปนคูความรวมมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรูและเปนที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยในชั้นปที่ 4-6
(5) กฎระเบียบขอบังคับที่ภาควิชาฯ ตองปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ที่สําคัญและเกี่ยวของในพันธกิจดานการจัดการศึกษาและวิจัย ดาน
บริการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ และดานการบริหารจัดการการเงินการคลัง ไดแสดงไวในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ที่สําคัญ
ดานการจัดการศึกษา และวิจัย
 หลักสูตรแพทยประจําบานและแพทยสาขาตอยอดทั้ง 3 สาขา ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต
 มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารและจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2530
 แนวทางปฏิบัติ การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ. ศ. 2545
 แนวทางปฏิบัติ การรับรองเชิงจริยธรรมในการวิจัย
ดานบริการรักษาพยาบาล
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
 เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 2545
 พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
 มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 มาตรฐานขององคกรวิชาชีพสาธารณสุขอื่น ๆ
ดานการสรางเสริมสุขภาพ
 มาตรฐานบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะ/สารพิษ
 แนวทางปฏิบัติ การดูแลสุขภาพบุคลากร
 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ดานการบริหารจัดการ และการเงินการคลัง
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารงบประมาณ พ. ศ. 2548
 ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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1 ข. ความสัมพันธระดับองคกร
(1) โครงสรางภาควิชาฯ และระบบการบริหารภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ มีโครงสรางและระบบการบริหาร ดังแสดงในแผนภูมิ
แผนภูมิแสดงโครงสรางภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
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แผนภูมิแสดงการบริหารจัดการภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
หัวหนาภาควิชา*และรองหัวหนาภาควิชา**

อาจารย
อ.ชัยรัตน
อ.พรรณี
อ.ธีระพร
อ.สุปรียา
อ.ธีระ
อ.จตุพล
อ.อภิชาติ
อ.ชเนนทร*
อ.สมศักดิ์
อ.วีรวิทย
อ.สุพัตรา
อ.ประภาพร
อ.ชัยเลิศ
อ.โอภาส**
อ.สายพิณ
อ.ฉลอง
อ.กิตติภัต
อ.สิทธิชา
อ.จารุวรรณ
อ.ชํานาญ
อ.เฟองลดา
อ.เกษมศรี
อ.ทวิวัน
อ.สุชยา
อ.อุบล
อ.อรวี
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บุคลากรชวย
งานวิจัย
นส.รัตนาภรณ
นางอัจฉราวรรณ
นส.สุกัญญา
นางอภิรดี
นางรุงอรุณ
นางอุบล
นางวราภรณ จ.
นส.วราภรณ ภ.
นางนันทนา
นางนริสา
นส.สุดารัตน
นายทศพล
นส.วันวิสา
นส.วิจิตรา

บุคลากร
ชวยงาน
บริการวิชาการ
(คลินิกวัยทอง
และวางแผน
ครอบครัว)

หนวยธุรการ
อัตรากําลัง
แผนและ
งบประมาณ
นส.รัตติยา
(เลขานุการ)

นางสุปราณี
นส.กัลยา
นางนุชนาต
นางฉายดาว
นางสุนีย
นางทัศนีย
นส.อุบลวรรณ

ทุน-วิจัย
นางสายทิม
การศึกษา
นส.สุรพร
นส.อังสนา
นส.สุพาณี
ธุรการทั่วไป
นส.วิภาพร
บริการทั่วไป
นส.อรทัย
นางสุคํา
นายเจริญ
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แผนภูมิแสดงกิจกรรมภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา

พันธกิจภาควิชา

การจัดการศึกษา
 หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต (พ.คพ 403, 503,
พ.วป 603 และรวมสอน
พ.คพ 301)
 การฝกอบรมแพทย
โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ดานสูติ-นรีเวชกรรม
 การฝกอบรมแพทยเพื่อ
ประกาศนียบัตร
การแพทยคลินิกสาขาสูติ
นรีเวช
 การฝกอบรมแพทยเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตรและนรี
เวชกรรม
 การฝกอบรมแพทยตอ
ยอด Reproductive
Medicine, Gynecologic
Oncology และ Maternal
Fetal Medicine
 การฝกอบรมอื่น ๆ เชน
Elective แพทยตาง
สถาบัน แพทยตางชาติ
 รวมฝกอบรม นศพ.
ตางชาติ, รวมสอนคณะ
อื่นๆ เชนพยาบาลศาสตร
เทคนิคการแพทย เภสัช
ศาสตร มนุษยศาสตร
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 ดาน Maternal Fetal

Medicine

 ดาน Gynecologic

Oncology
 ดาน Family planning/
menopause
 ดาน Reproductive
Medicine

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การบริการ

การวิจัย

สูตินรีเวชกรรมทั่วไป
 มะเร็งนรีเวช
 เวชศาสตรมารดาและ
ทารก
 เวชศาสตรการเจริญ
พันธุ คลินิกวัยทอง
 คลินิกวางแผน
ครอบครัว
 การตรวจวินิจฉัยและ
การผาตัดผานกลอง




สรางตัวอยางการมี
จริยธรรม
 รดน้ําดําหัวอาจารย
อาวุโส
 เขารวมกิจกรรมของ
คณะฯ


ระบบทางเดินปสสาวะ
นรีเวช
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(2) กลุมนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย (เชน ผูปวย ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต อื่น ๆ) และกลุมตลาดที่สําคัญ
ของภาควิชาฯ ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ
ผูรับบริการ ไดแก นักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก ผูปกครองของนักศึกษาแพทย โรงพยาบาลที่แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดไป
ปฏิบัติงาน ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
กลุมนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย กลุม ตลาดที่สําคัญของภาควิชา แยกตามพันธกิจดังนี้
พันธกิจดานการศึกษา
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นักศึกษาแพทย
แพทยประจําบาน และ
แพทยประจําบานตอยอด(fellow)

ความตองการ / ความคาดหวัง
* หลักสูตรการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของ
สังคม
* การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
* การมีสิ่งแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
* การมีอุปกรณการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ
* บัณฑิตแพทย และแพทยเฉพาะทาง ที่มีความรู ความสามารถ คุณธรรม
และจริยธรรม
ผูปกครองของนักศึกษา
* นักศึกษาจบการศึกษาอยางมีความรูคูคุณธรรม
* มีอาชีพการงานที่มั่นคง
โรงพยาบาลที่แพทยประจําบานและแพทย * แพทยที่มีความรูความสามารถและความรับผิดชอบ
ตอยอดไปปฏิบัติงาน
* แพทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธดี
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
* กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมที่มาตรฐานและทันสมัย
แหงประเทศไทย
* สถาบันผานการรับรองการฝกอบรมทุก 5 ป
* ชวยงานดานตางๆของราชวิทยาลัยฯ

พันธกิจดานวิจัย
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อาจารยในภาควิชาฯ
แพทยประจําบาน และ
แพทยประจําบานตอยอด (fellow)
คณะแพทยศาสตรและ
สถาบันที่ใหทุนวิจัย
ภาควิชาอื่นในคณะแพทยศาสตร มช.
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
สถาบันตาง ๆ ในประเทศ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
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ความตองการ / ความคาดหวัง
* มีอาจารยที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัย
* ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่อยูใน
Index Medicus
* สรางองคความรูใหมทางสูตินรีเวช
* มีแหลงเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยที่เพียงพอ
* รวมทําวิจัยสหสาขาและสหสถาบัน (multidisciplinary)
* มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพ

17

พันธกิจดานบริการวิชาการ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
คณะตาง ๆ ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพ
สมาคมวิชาชีพทางการแพทยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

สูตินรีแพทย
ประชาชน

ความตองการ / ความคาดหวัง
* อาจารยในภาควิชาฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมวิชาการทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
* อาจารยในภาควิชาฯ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษของสถาบันตาง ๆ
* ภาควิชาฯ สามารถจัดอบรม/ประชุมวิชาการใหแกบุคลากรทาง
การแพทยอยางสม่ําเสมอ
* สามารถจัดการประชุมใหความรูทางดานสูตินรีเวชแกประชาชน
* อาจารยในภาควิชาฯ เปนกรรมการ อนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิและที่
ปรึกษา ในราชวิทยาลัยฯ หนวยงานราชการ และสมาคมทางสูตินรีเวช
* ไดรับทราบความรูทางสูตินรีเวชที่ทันสมัย และ evidence-based
* การเขาถึงบริการวิชาการของภาควิชาฯ
* มีความรูที่จะดูแลสุขภาพทางดานสูตินรีเวชไดถูกตอง

พันธกิจดานการบริการวิชาชีพ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูปวย
ญาติผูปวย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลที่สงตอผูปวย

ความตองการ / ความคาดหวัง
* การบริการทางสูตินรีเวชที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
* ประทับใจในการบริการทางสูตินรีเวช
* การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
* คาบริการที่เหมาะสมและเปนธรรม
* การบริการในระดับตติยภูมิ ที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญพิเศษ

(3) Suppliers Partners และ Collaborators ที่สําคัญของภาควิชา และบทบาทที่เกีย่ วของในพันธกิจตางๆ
และความตองการ/ความคาดหวังของภาควิชาตอกลุมเหลานี้
Supplier Partners และ
Collaborators ที่สําคัญของ
ภาควิชา
ผูสงมอบ (suppliers)
ภาควิชาทาง preclinic

แพทยสภา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
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บทบาทที่สําคัญ

จัดการเรียนการสอนวิชา
พื้นฐานทางการแพทย

ดูแลเรื่องตําแหนงแพทย
ประจําบานที่มาฝกอบรมใน
สถาบันตาง ๆ
ดูแลเรื่องตําแหนง
แพทยใชทุน

ความตองการ / ความคาดหวังของภาควิชา

- เตรียมความพรอมของนักศึกษาแพทยใน
การเรียนตอระดับ clinic มาอยางดี
- มีการประสานงานระหวางภาควิชาในระดับ
pre- clinic และ clinic ในสวนของเนื้อหา
บางอยางเพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน
- จัดสรรตําแหนงแพทยประจําบานมาอยาง
เพียงพอ
- จัดสรรตําแหนงแพทยใชทุนมาอยาง
เพียงพอ
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กระทรวงสาธารณสุข

พันธมิตร (Partners)
ศูนยแพทย (หนวยสูติกรรม)
โรงพยาบาลลําปางและโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห
ราชวิทยาลัยสูติฯ

คูความรวมมือ (collaborators)
โรงพยาบาลสมทบตาง ๆ

สถาบันวิจัย สถาบันวิชาการ
อื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ

ดูแลเรื่องตําแหนงสูตินรีแพทยที่จัดสรรใหรพ.ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

- จัดสรรตําแหนงสูตินรีแพทยอยางเพียงพอ
เพื่อที่จะไดมีแพทยมาเรียนตอเฉพาะทาง
ทางสูติศาสตรอยางตอเนื่องทุกป

ดูแลนักศึกษาแพทยที่เปน
แพทยชนบท

- มีความรวมมือที่ดีในการผลิตบัณฑิตแพทย

ดูแลเรื่องหลักสูตร การจัด
อบรมวิชาการ การประเมิน
แพทยประจําบาน

- มีการจัดอบรมที่เปนประโยชนกับแพทย
ประจําบาน และเขาถึงแพทยประจําบานที่อยู
ตางจังหวัด เชน พัฒนาการประชุมโดยใช
teleconference
- มีการจัดการประเมินแพทยประจําบานทีดี
และสามารถนําขอมูลกลับมาปรับปรุงได

ดูแลแพทยประจําบาน และ
นักศึกษาแพทยป 6

- มีความรวมมือที่ดีระหวางภาควิชาฯ กับรพ.
สมทบในการจัด การเรียนการสอนทั้งดาน
ทฤษฎี และปฏิบัติอยางดีแกนักศึกษาแพทย
และ แพทยประจําบาน

ดูแล ใหความรู และ
สนับสนุนแหลงทุนในการทํา
วิจัย

- มีความรวมมือที่ดีระหวางสถาบันดังกลาว
ภาควิชาฯ ในการสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจน
พัฒนางานวิจัยของอาจารยใหกาวสูระดับ
สากลมากยิ่งขึ้น

(4) กลไกการสื่อสารกับนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูค วามรวมมือ ที่สําคัญ
การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวนได สวนเสีย ทั้งดานการศึกษา การวิจัย
และบริการวิชาการ ทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลของภาควิชาฯ ผานทางอินเตอรเน็ต และโทรศัพท ซึ่งทาง
ภาควิชาไดจัดทํา website และ มีโทรศัพท 5 เลขหมาย นอกจากนี้ ไดจัดใหมีการเยี่ยมโรงพยาบาลสมทบ
ประมาณ 1 ครั้งตอป กลไกการสื่อสารจําแนกตามกลุมตาง ๆ ไดแสดงรายละเอียดในตาราง
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ตารางที่ 6 แสดงกลไกการสื่อสารกับนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ Collaborators ที่สําคัญ
กลุม
นักศึกษา
แพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด

กลไกการสื่อสาร
- การพบหัวหนาภาคตอนเริ่มชั้นเรียน/ กอนขึ้น
ปฏิบัติงาน
- การมอบหมายใหเจาหนาที่ทําหนาที่สื่อสาร
ตลอดชวงที่ปฏิบัติงานในภาควิชาสําหรับ
นักศึกษา
- อินเตอรเน็ต โทรศัพท ติดประกาศ
- ปฐมนิเทศ / ปจฉิมนิเทศน
- ระบบอาจารยที่ปรึกษา
- การเยี่ยมเยียนรพ.สมทบ
- การประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยน

แพทยสภา/ กระทรวงสาธารณสุข/ราชวิทยาลัย

- อินเตอรเน็ต จดหมาย โทรศัพท
- การประชุมระหวางสถาบัน/ภาควิชาฯ

โรงพยาบาลสมทบ

-

สถาบันดานวิจัย วิชาการ

อินเตอรเน็ต โทรศัพท จดหมาย
การเยี่ยมเยียนรพ.สมทบ
การประชุมระหวางรพ.สมทบ/ภาควิชาฯ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท ติดประกาศ
การประชุมระหวางสถาบัน/ภาควิชาฯ

2. ความทาทายตอองคกร
2 ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
1. ลําดับที่ของการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
1.1 พันธกิจดานการศึกษา
ในปจจุบันภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแพทยศาสตร ที่ใกลเคียงกับคณะแพทยศาสตรแหงอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรแพทยศาสตรทั้งหมดอยู
ภายใตการดูแลของคณะแพทยและภาควิชาฯเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากจะ
เปรียบเทียบในเฉพาะสวนยอยที่เกี่ยวของกับภาควิชาโดยตรง เชน กระบวนวิชาหรือเนื้อหาตางๆ อาจ
ตองประเมินจากผลการสอบประมวลความรูของแพทยสภา(ศรว.) ในเนื้อหาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับทาง
สูติ ศ าสตรแ ละนรีเ วชกรรม ซึ่ งในป จจุ บันทางคณะฯไดสงต อมายังภาควิช า แตเ นื่ องจากยังเปนสว นที่
เปรี ย บเที ย บเฉพาะส ว นของนั ก ศึ ก ษาของเราเองในแต ล ะป อย า งไรก็ ต ามในส ว นนี้ แ ม ว า ไม ส ามารถ
เปรียบเทียบกับที่อื่นไดแตก็ไดใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้ในการปรับปรุง ในขณะนี้จึงยังไมมีขอมูลใน
สวนของการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
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ในสวนของการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงนั้น ที่ผานมาถาเปรียบเทียบการ
สอบเพื่อวุฒิบัตรความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางดานสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ที่
ขึ้นตรงกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภานั้น แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสอบวุฒิบัตรผานไดทั้งหมดทุกป แตในการเปรียบเทียบผลคะแนน
สอบระหวางสถาบัน ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยฯไมมีนโยบายที่จะเปดเผยลําดับคะแนนของแพทยผู
เขาสอบ จึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได
อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบอีกลักษณะหนึ่งคือดูจากการสมัครเขาเรียนตอของแพทยประจํา
บานสาขาสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยาวาเต็มตามจํานวนหรือไมนั้น แมวาปจจัยการเลือกจะมีหลายอยางแตก็
อาจจะนํามาใชประกอบการพิจารณาลําดับการแขงขันได ในรอบปที่ผานมาจํานวนผูที่สมัครเขาเรียนตอเปน
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขานี้ลดลงทั่วประเทศและเปนปแรกในรอบหลายๆปที่ผานมาที่จํานวนไมครบตาม
เกณฑที่รับได เมื่อเปรียบเทียบขอมูลโดยรวม ในโรงเรียนแพทยภูมิภาคทางภาควิชาฯไดมีผูสนใจมากที่สุด
1.2 พันธกิจดานการบริการวิชาชีพและวิชาการ
ในสวนของการบริการวิชาชีพ จากการเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ํา ครั้งที่ 2
ในป 2551 ทีม PCT สูตินรีเวช ไดผานการรับรอง ในอนาคตตอไปจะดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับสถาบันชั้นนําอื่นๆในประเทศ และในระดับสากลตอไป สวนบริการวิชาการยังไมไดมีการ
เปรียบเทียบลําดับกับสถาบันอื่นๆ ในพันธกิจดานนี้เมื่อเปรียบเทียบในรายละเอียด ผลการดูแลและรักษา
ของทางภาควิชาอยูในลําดับตนๆของประเทศ หลายอยางถือวาเปนผูชี้นําระดับชาติเชน การควบคุมและ
ปองกันโรคธาลัสซีเมีย การวินิจฉัยกอนการฝงตัว การผาตัดมะเร็งปากมดลูก การใหวัคซีนปองกันมะเร็ง
ปากมดลูกเปนตน
1.3 พันธกิจดานการวิจัย
ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยคอนขางมาก และเมื่อเทียบกับภาควิชาฯ อื่น ๆ ในคณะแพทยศาสตร
ภาควิชาอยูในลําดับที่สอง รองจากภาควิชาอายุรศาสตร แตเมื่อพิจารณารวมกับจํานวนอาจารยดวยแลว ใน
ภาควิชาทางคลินิกถือไดวา ภาควิชาสูติฯเปนอันดับหนึ่ง ในอนาคตจะเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆตอไป
แตจากขอมูลที่ผานมาเปรียบเทียบขอมูลการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปของราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยซึ่งถือวาเปนการประชุมใหญประจําปของสูตินรีแพทยของประเทศ
ไทย ผลงานของภาควิชาจะมีจํานวนมากที่สุดในประเทศเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ เฉพาะการนําเสนอ
ผลงานดวยวาจาเปนของภาควิชาสูติฯเชียงใหม 8/42, 19/51 และ 13/55 (จํานวนของภาควิชา/จํานวนเรื่อง
ทั้งหมด) ในป 2550, 2551 และ 2552 ตามลําดับ
1.4 พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไมมีการเปรียบเทียบ
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2. ปจจัยหลักทีท่ ําใหภาควิชาประสบความสําเร็จ
ภาควิชาฯ มีขอไดเปรียบในการที่มีบุคลากรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญและความชํานาญเฉพาะดานเปน
จํานวนมาก รวมถึงมีแหลงสนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งเนื่องจากโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหมเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภูมิภาค จึงตองรับผูปวยสงตอมาจากโรงพยาบาล
รอบนอกทั้งหมด จึงสงผลตอเนื่องใหมีแหลงการเรียนรูไดแก จํานวนผูปวยมาก และมีความหลากหลาย
จึงทําใหมีการเรียนรู การทําหัตถการและการผาตัดตาง ๆ ในปริมาณที่เพียงพอตอการเรียนการสอน และมี
เทคนิคที่กาวหนาอยางมากไมวาจะเปนหัตถการดานการวินิจฉัยกอนคลอด การผาตัดผูปวยมะเร็งทางนรี
เวช การใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ การผาตัดผานกลอง เปนตน ทําใหบุคลากรทางการ
แพทยของภาควิชาฯ เปนที่ยอมรับทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งประเมินไดจากการนําเสนอ
ผลงาน การเปนวิทยากร การไดรับเลือกใหเปนกรรมการวิชาการในงานประชุมตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
นอกจากนี้ ใ นป จ จุ บัน ได มี ก ารนํ า แนวคิด เรื่ อ งการจั ด การใหมๆ เขา มาช ว ยสง เสริ ม แม ว า จะอยู ใ น
ชวงแรกๆและเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจอยางมาก ทางภาควิชามีอาจารยที่สนใจเรื่องบริหารจัดการ
เหลานี้อยูหลายทาน ทําใหมั่นใจไดระดับหนึ่งวานาจะทําใหภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา เชียงใหมมี
ความกาวหนาเพิ่มเติม อีกทั้งมีคณาจารยที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษา(แพทยศาสตร
ศึกษา)หลายทาน นาจะเปนปจจัยที่ทําใหภาควิชาประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
3. แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันที่สําคัญ
การเปรียบเทียบเพื่อการแขงขัน ในดานการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยานั้น
จะตองเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร และจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น ต น ซึ่ ง อาจ
พิจารณาจากผลการจัดอันดับในการประเมินศักยภาพในดานการเรียนการสอน หรือประเมินจากคะแนน
การสอบของนั ก ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ที่ จั ด สอบโดยศู น ย ป ระเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งตองนํามาคัดแยกและวิเคราะหเฉพาะในสวนเนื้อหา ของภาควิชาสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา ซึ่งในปจจุบันทราบวาทางคณะฯกําลังดําเนินการเพื่อสงตอมายังภาควิชาเพื่อดําเนินการ
ตอ ในขณะนี้จึงยังไมมีขอมูลในสวนนี้ สวนดานบริการวิชาชีพอาจเปรียบเทียบโดยขอมูลของ UHOSNET

2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ ในแตละพันธกิจ แสดงในตารางที่ 7
และ 8
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ตารางที่ 7 แสดงความทาทายเชิงกลยุทธ
ประเด็นสําคัญ
ความทาทายเชิงกลยุทธ
• จํานวนผูป
 วยทางสูติกรรมที่ลดลง
• การผลิตบัณฑิตแพทย
• การผลิตแพทยเฉพาะทาง • จํานวนนักศึกษาแพทยเพิ่มมากขึ้น
• การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสวนที่ภาควิชาเกี่ยวของและตองเชื่อมโยงกับ
ภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด
• การปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อตอบสนองกับภาระงานดานอื่นๆที่มากขึ้น จํานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น เนื้อหาที่ซับซอนมากขึ้น ในคุณภาพที่ดีขึ้น
• ความตองการของผูรับบริการที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีผลตอเนื้อหาในการฝกอบรม
• การที่โรงพยาบาลเปน tertiary care ทําใหขาดแคลนผูปวยเปนโรคที่พบทั่วไปสําหรับใชใน
ดานการเรียนการสอนของบัณฑิตแพทย แตมีผูปวยที่เปนโรคที่พบไมบอยที่ถูกสงมารับ
การรักษาตอมากขึ้น
• มีผูปวยปฏิเสธการตรวจรักษากับนักศึกษาแพทยมากขึ้น
• มีการฟองรอง/รองเรียนสูงขึ้น
• มีแพทยทั่วไปที่สนใจเรียนทางสูตินรีเวชนอยลงดวยปจจัยภายนอกเชนการฟองรองที่มาก
ขึ้น
• อาจารยมีภาระงานหลายดานทําใหมีเวลาสําหรับทําวิจัยนอย มีผูชวยวิจัยนอย
• การวิจัย
• ผูปวยที่รับการสงตอมีความรุนแรงมากขึ้นและโรคที่ซับซอนมากขึ้น
• การบริการ
• มีการฟองรอง/รองเรียนสูงขึ้น

ตารางที่ 8 แสดงความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ประเด็นสําคัญ
• การผลิตบัณฑิตแพทย

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
 มีคณาจารยหลายทานที่มีความรู ความสามารถทั้งในเนื้อหาและในกระบวนการถายทอด
วิชาความรู และ ประสบการณแกนักศึกษาแพทย
 มีอาจารยที่มีความรูดานแพทยศาสตรศึกษาลึกซึ้งหลายทาน
 มีอาจารยที่ทุมเทใหกับการเรียน การสอน
 มีอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนในวิชาชีพอยางเหมาะสม
• การผลิตแพทยเฉพาะทาง  มีคณาจารยที่มีความรู ความสามารถในการถายทอดวิชาความรู และ ประสบการณ แก
บัณฑิตแพทย หลายทาน
 จัดใหมีการประชุมทางวิชาการอยางสม่ําเสมอทั้งในและนอกเวลาราชการ
 มีอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนในวิชาชีพอยางเหมาะสม
 มีคณาจารยที่มีความสามารถซึ่งจะพัฒนาผลงานทางการแพทยใหดียิ่ง ๆ ขึ้นได
• ผลงานทางการแพทย
 มีคณาจารย แพทยตอยอด และ แพทยประจําบานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ
การบริการวิชาชีพ
 อาจารยมีใจรักในการใหบริการทางสาธารณสุขมีความพรอมของบุคลากรในทุกสาย
วิชาชีพ อุปกรณและสถานที่
 มีคณาจารยที่สนใจในการทําวิจัยอยูมาก
• การวิจัย
 มีอาจารยที่มีความรูดานการวิจัยอยูมาก
 มีระบบในการสงเสริมการทําวิจัยในภาควิชามานาน
 มีแหลงเงินทุนสนับสนุนหลายแหง
 มีอาจารยที่ไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโส 2 รอบ
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2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
การประเมิ นผลการดําเนินการของภาควิ ชาฯ นั้น ภาควิ ชาฯ ไดรับการตรวจประเมินทั้งจากทาง
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกปละครั้ง ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ในสวนของการ
ดําเนินการดานการศึกษา) และตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) ใน
สวนของการดําเนินการดานการรักษาพยาบาล ซึ่งทางภาควิชาฯ ไดนําผลการประเมินแจงใหหนวยงานและ
บุคลากรไดรับทราบ ปรับปรุงแกไขและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องผานกระบวนการหลายอยางเชนการ
ประชุมกลุมดูแลการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยเชนในระดับ postgraduate กลุมทีมนําทาง
คลินิค(PCT) หรือโดยอาศัยการประชุมภาควิชาฯ และการสัมมนาภาควิชาฯ
ในดานการดูแลรักษาผูปวย มีการดําเนินการติดตามผลลัพธและตัวชี้วัดในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
ทุก 2-3 เดือน และไดจัดกระบวนการเยี่ยมสํารวจภายในของการบริการของภาควิชารวมกับงานการพยาบาล
สูติฯ โดยการใชการตามรอย (Tracer method) และมีขอแนะนําใหไดรับการปรับปรุง สวนในภาพรวมเมื่อมี
ปญหาจะนําเขาสูการทบทวนในที่ประชุมภาควิชา เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงเชนในรอบหลายปที่ผานมามี
กลุ ม ผู ป ว ยที่ ยั ง มี คุ ณ ภาพการดู แ ลไม ไ ด ต ามเป า หมาย ทางภาควิ ช าฯได มี ก ารประชุ ม และกํ า หนดให มี
คณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยในภาพรวมซึ่งจะเกี่ยวของกับการฝกอบรมแพทย
เฉพาะทางของภาควิชาดวย ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ
สําหรับดานการศึกษา มีการปรับปรุงอยูหลายระดับ เชนระดับปญหาเฉพาะหนา เฉพาะกลุม หรือ
เฉพาะราย ระดับรายปการศึกษา โดยใชกระบวนการ feedback จากหลายแหลงรวมทั้งขอมูลจากทางคณะใน
รายละเอียดของนักศึกษาแตละคนโดยเฉพาะกลุมพิเศษ แลวนําไปสูการปรับปรุงในระดับกลุมอาจารยที่ดูแลแต
ละชั้นป แลวนํามาเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพื่อรับรองและนําไปสูการปรับปรุงตอไป เชนในรอบปที่ผานมา
ภาควิชาไดเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของ นักศึกษาชั้นปที่ 6 จึงไดมอบหมาย
ใหคณาจารยที่รับผิดชอบดูแลป 6 รวมประชุมกับหัวหนาภาคและรองหัวหนาภาค หารูปแบบในการจัดการ
เพื่อใหเกิดคุณภาพที่ดี แลวนําขอสรุปมาชี้แจงในที่ประชุมภาควิชา เพื่อใหไดมุมมองดานตางๆใหครบถวน
นอกจากนี้ยังใหประเมินผลหลังจากที่มีการเรียนรูผานไป 2-3 กลุมเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงในสวนที่ยังมีปญหา
ในเชิงปฏิบัติอยู นอกจากนี้ในรอบสองปที่ผานมา ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ทางการศึกษาของภาควิชามีหนาที่
รับขอมูลตรงจากนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติที่ภาควิชาและรวบรวมขอมูลจากอาจารยแลวประเมินปญหาที่
เกิดขึ้น รายงานตรงตอหัวหนาภาคเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไข ในชวงที่ผานมามีผลลัพธที่นาพึงพอใจ
แกไขปญหาไดดี แตยังไมสามารถระบุเปนขอมูลเชิงปริมาณเพื่อดูแนวโนมไดชัดเจน
ดานการวิจัย มีการติดตามอยางตอเนื่องในระดับของแพทยประจําบาน(ดังรายละเอียดในภาคผนวก)
สวนในระดับของอาจารยไดรับขอมูลภาพรวมและการเปรียบเทียบในระดับคณะ ซึ่งผลลัพธอยูในระดับดีมาก
อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธของภาควิชาที่ตั้งไวที่จะตองมีการทําวิจัยที่ใชแกปญหาของ
ผู ป ว ยที่ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้น รวมทั้ งวิ จั ย ทางการศึ ก ษาที่ พ บว า มีน อ ยมาก เป น ข อ มูล ส ว นที่ จะนํ า ไปหาทาง
ปรับปรุงตอไป
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หมวด 1 การนําองคกร
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง
ก. วิสัยทัศนและคานิยม
(1) ทีมนําของภาควิชาฯ ปฏิบตั ิอยางไรที่แสดงถึงความมุงมั่นตอคานิยมของคณะฯ และภาควิชาฯ
คานิยมของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวช
วิ ท ยา คื อ “คนสวนดอก” ซึ่งมี ค วามหมายในภาพรวม คือ “คุ ณ ธรรมดี มีคุ ณ ภาพ” ทีมนํ า ของ
ภาควิชาฯ ซึ่งประกอบดวยหัวหนาภาควิชาฯ และรองหัวหนาภาควิชาฯ และคณาจารยจํานวนหนึ่งได
ดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรของภาควิชาฯ รับทราบและมุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองโดยชี้แจง เนนย้ํา ใน
การประชุมภาควิชาฯ และการสัมมนาภาควิชาฯ ประจําป นอกจากนี้ภาควิชาไดกําหนดคานิยมของ
ภาควิชาซึ่งมีความหมายสอดคลองกับของคณะ แตเปนตัวตนของชาวสูติศาสตรมากกวา ไดแก
1. มีจริยธรรมของการเปนแบบอยางของแพทยที่ดี
2. มีมุมมองในการทํางานอยางเปนองครวมและทํางานเปนทีม
3. มีความยืดหยุนและพรอมปรับเปลีย่ นเสมอในการทํางาน
4. มีเปาหมายในการทํางานเพื่องาน
5. มีความคิดสรางสรรค สนใจเรียนรูสิ่งใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงาน
6. ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ
7. หาโอกาสพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความเปนเลิศทั้งดานวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมิน
และการวิจัย) และบริการ
คานิยมนี้ไดรับการยอมรับใหเปนของภาควิชาจากการสัมมนาภาควิชาเมื่อเดือนสิงหาคม
2552 ไดรับการเผยแพรและย้ําเตือนเปนระยะ รวมทั้งหัวหนาภาคใชพูดคุยกันในที่ประชุมของภาควิชา
อยางสม่ําเสมอ กิจกรรมหลายอยางที่เกิดขึ้นในภาควิชาจะไดรับการสนับสนุนจากภาควิชาถาไมขัดแยงกับ
คานิยมดังกลาว เชนสนับสนุนการจัดตั้งหนวย urogynecology (7), สนับสนุนใหรวมมือกับทีมงานพยาบาล
ในการสรางสรรผลงานสูชุมชนเชนจัดงานสัปดาหปองกันการตั้งครรภในวัยรุนและการคลอดกอนกําหนดที่
หางสรรพสินคาเซนทรัลแอรพอรต (2, 3, 5, 6, 7) การมอบหมายงานและใหกลับมารายงานในที่ประชุม
ภาคของอาจารยที่ไปรวมประชุมที่ตางๆ (4, 5, 6) นําเรื่องที่เกี่ยวของกับจริยธรรมเขามาปรึกษากันเพื่อให
เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ (1) เปนตน
(2) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
ภาควิชาฯ ดูแลและกํากับใหบุคลากรในภาควิชาฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรมในการ
วิจัย และการดูแลรักษาผูปวย ทีมนําปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดี (role model)
ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีจริยธรรมในการทํางาน และการดําเนินชีวิต สําหรับดานการรักษาผูปวย กําหนดใหทุก
หนวยใหบริการวิชาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานบริการเชน กําหนดใหมี clinical practice guideline
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นอกจากนี้ไดมีการสอดแทรกประเด็นเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมในการประชุมอภิปรายปญหาการ
ทํางาน การดูแลผูปวยในการประชุมตอนเชา (morning conference) ทุกวันจันทรถึงวันศุกร รวมถึงการ
กําหนดใหจัดประชุมวิชาการ Topic review ในหัวขอดานจริยธรรมเปนประจําปละ 2 ครั้ง สําหรับบุคลากรที่
ไมใชอาจารยไดชี้นําใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีระบบรายงานตามลําดับชั้นเชนการลา การชวยเหลือคนไข
ดวยหัวใจความเปนมนุษย เปนตน
(3) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการและเพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งในระดับองคกรและบุคลากร
ภาควิ ช าโดยหั ว หน า ภาคได แ จ ง ให ทุ ก คนในภาควิ ช าได รั บ ทราบเป า หมายและแผนของ
ภาควิชาในการสัมมนาภาควิชาในเดือนสิงหาคม 2552 สรางความรูสึกใหสํานึกในความรับผิดชอบของแต
ละบุคคล แตละหนาที่ ผลกระทบของการไมรวมปรับปรุงภาควิชา ปจจัยคุกคามจากภายนอก จากนั้น
นําเสนอคานิยมของชาวสูติฯดังกลาวมาแลว ไมใชกระบวนการจับผิด แตเนนการพูดคุยและหาแนวทางการ
แกไขปรับปรุง เห็นไดจากการเขารวมประชุมภาควิชาที่มีจํานวนอาจารยเขารวมมากขึ้นและใหขอคิดเห็น
เพิ่ ม เติ ม กั น อย า งต อ เนื่ อ ง ส ง ผลให บ รรยากาศเป น ไปด ว ยดี ส ว นรายละเอี ย ดของการดํ า เนิ น การนั้ น
คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ จัดใหมีการประชุมภาควิชาฯ ทุกเดือนดังกลาว เพื่อใหหนวยวิชาตาง ๆ
และหัวหนากลุมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยป 4, 5, 6 และแพทยประจําบาน นําเสนอความกาวหนา
ผลการดําเนินการและปญหามาแจงใหที่ประชุมรับทราบเพื่ออภิปรายวางแผน และหาแนวทางดําเนินการ
ในการแกไ ขและการปรั บ ปรุงร ว มกั นเป นมติข องภาควิชาฯ ติด ตามและสื่อสารผลการดํ า เนิ นการผา น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพด า นการบริ ก าร การรั ก ษา ระดั บ ภาควิ ช าฯ มี ก ารจั ด โครงสร า งควบคุ ม
คุณภาพการใหบริการผานคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวช มีการประชุมทุกเดือนเพื่อปรับปรุงแกไขปญหา
สวนผลการดําเนินการจะนําเสนอทุก 2 -3 เดือน รวมทั้งมีการเยี่ยมสํารวจภายในดวยวิธีการ Tracer
รวมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสรางบรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน สวนดานงานวิจัยมีการรายงาน
และการสื่อสารติดตามผลการดําเนินงานดานวิจัยผานคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฯ
อยางไรก็ตามที่ผานมาพันธกิจในดานตางๆมักจะมีผูที่เกี่ยวของจําเพาะโดยใหความสนใจใน
ประเด็นอื่นไมมากนัก แมวาในระยะหลังจะมีความเขาใจในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นบางแลว แตก็ยัง
เปนโอกาสพัฒนาที่จะตองปรับปรุงเพื่อใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบภาควิชาในภาพรวมใหมากขึ้น

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร
(1)

ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และสรางความผูกพันกับบุคลากร เพื่อ
เสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี
ทีมนําของภาควิชาฯ สื่อสารกับบุคลากรในหลายวาระ ในประเด็นของการศึกษาสื่อสารผาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาฯ ผานการประชุมระดับกลุม ระดับภาควิชา การ
แจงผานหนังสือเวียนและการสัมมนาบุคลากรของภาควิชาฯ ประจําป ในการประชุมภาควิชาเปดโอกาสให
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อาจารยไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความรูสึกของการมีคุณคาของอาจารยแตละทาน ในการรวมสราง
ความแข็งแกรงใหภาควิชา สําหรับขอสรุปของประเด็นตางๆใชที่ประชุมเปนที่ตัดสิน
บุคลากรชวยวิชาการที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการศึกษา ทีมนําภาควิชาฯ และอาจารยที่
ไดรับมอบหมายใหดูแลแตละกลุมชั้นป ไดสื่อสารโดยการชี้แจงผานทางเลขานุการภาควิชาและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบการเรียนการสอนโดยตรง
บุคลากรที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการบริการ ทีมนําภาควิชาฯ ไดสื่อสารโดยผานทางทีม
PCT สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา สวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจะแทรกผานทั้งกลุมที่เกี่ยวของกับพันธกิจ
ดานการศึกษา และกลุมที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการบริหาร โดยผานการประชุมของภาควิชาฯ และ
การแจงผานหนังสือเวียน
ในดานการบริหารไดดําเนินการโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในรื่องสําคัญๆ ที่
ประชุมภาควิชาฯ ดําเนินการตามกติกาอยางชัดเจน เชน องคประชุมตองครบ เปนตน
สําหรับดานการสรางความผูกพันกับบุคลากรที่ผานมาแมวาจะยังไมไดดําเนินการเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน แตทีมนําไดพยายามแทรกเขาไปในระหวางกิจกรรมตางๆของภาควิชาตามที่มีโอกาส รวมทั้ง
เพิ่มเติมกิจกรรมเชนการจัดงานเลี้ยงสงอาจารยที่จะเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศหรือเดินทางกลับมา
หลังจากศึกษาตอเพื่อใหอาจารยรับรูถึงคุณคาของตนเองตอองคกร นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมตามวาระของ
การมีสัมมนาภาควิชา การจัดงานรดน้ําดําหัว งานเลี้ยงปใหมเปนตน
(2) ทีมนําของภาควิชาฯ ทบทวนตัวชี้วัดอะไรอยางสม่ําเสมอเพื่อนํามาใชกําหนดการปฏิบัติการที่สําคัญ
ทางภาควิชาโดยทีมนําไดมีการกําหนดแผนของภาควิชาที่ไดรับการรับรองเมื่อเดือนสิงหาคม
2552 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สําคัญๆตามพันธกิจดานตางๆ ซึ่งทางภาควิชาจะไดมีการสรุปประเมินตัวชี้วัดในระดับ
ภาควิชาในการสัมมนาภาควิชาประจําป 2553 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2553 ที่จะถึงนี้สวน
ตัวชี้วัดที่ภาควิชาฯ นํามาใชกําหนดการปฏิบัติการในระดับบุคคลและภาพรวม คือ การสงมอบงานที่
มอบหมายนั้นตามกําหนด และ Term of reference (TOR) ทุก 6 เดือน หลังการสัมมนาภาควิชาคาดวาจะ
ไดมีการทบทวนแผนงานของภาควิชา ใหทุกหนวยทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง ใหแตละบุคคลเริ่มทํา
แผนในสวนของแตละบุคคลโดยใช competency base ซึ่งในแตละแผนนั้นจะไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใช
ในการกําหนดการปฏิบัติการที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
(1) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบดานการเงิน และความโปรงใสในการ
บริหารงาน
หัวหนาภาควิชาฯ แจงสถานะการเงินของภาควิชาฯ ที่มีบัญชีกองทุนตาง ๆ และบัญชีรายรับ
รายจายของภาควิชาฯ ในการประชุมของภาควิชาฯ การเบิกจายเงินของภาควิชาฯ มีการควบคุมและ
ตรวจสอบโดยหัวหนาภาคและเลขานุการภาควิชา
(2) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการประเมินผลดานการนําองคกรผูนําระดับสูงในภาควิชาฯ และมีการ
ใช ผ ลการประเมิ น เหล า นี้ ไ ปปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการนํ า องค ก รของผู นํ า แต ล ะคนหรื อ ไม อ ย า งไร
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ภาควิชาฯ ประเมินผลดานการนําองคกรโดยใชแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ประเมินทีมนําและ
องคกรโดยรวม โดยกําหนดไวประเมินทุก 2 ปอยางไรก็ตามทีมนําวางแผนไวในการสัมมนาภาควิชา
ประจําป 2553 ในวันที่ 28-29 สิงหาคมนี้ใหมีการประเมินการนําองคกรดวยเพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการทํางาน
(3) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในกรณีที่การปฏิบัติการของภาควิชาฯ มีผลกระทบเชิงลบตอสังคม
ภาควิชาฯ มีทีมบริหารความเสี่ยง (risk management team) ซึ่งมีหัวหนาภาควิชาฯ เปนหัวหนาทีม
ในการรับผิดชอบจัดการ การทํางานที่มีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม ซึ่งโดยทั่วไปมีเหตุการณที่เกี่ยวเนื่อง
กับพันธกิจทางการศึกษานอย สวนผลกระทบในพันธกิจดานบริการอาจจะมีโอกาสมากกวา แตสวนใหญมี
ผลกระทบกับผูปวยโดยตรงไมใชวงกวางตอสังคม อยางไรก็ตามเนื่องจากการปฏิบัติการบางอยางของ
ภาควิชามีผลกระทบตอสังคมไดงายเชน การตัดสินใจเรื่องยุติการตั้งครรภ การใหบริการในเรื่องเวชศาสตร
การเจริญพันธุ การเลือกเพศ การผาทองคลอด ดังนั้นจึงไดมีกระบวนการเชิงปองกันเชนการย้ําเตือนให
บุคลากรทุกคนตระหนักในประเด็นนี้อยางเขมงวด และมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยทําในรูปแบบ
ของคณะบุคคล ไมใชการตัดสินใจโดยคนใดคนหนึ่ง
(4)

ภาควิชาฯ มีกระบวนการ และตัวชี้วัดสําคัญอะไรที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่มี
จริยธรรม
หั ว หน า ภาควิ ช าฯ ดํ า รงตนเป น ตั ว อย า งในการปฏิ บั ติ ต นตามกฎระเบี ย บและจริ ย ธรรม รวมทั้ ง
สนับสนุนใหบุคลากรยึดมั่นในการดํารงตนใหมีจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางแกนักศึกษาทุกระดับ ภาควิชาฯ ยึด
มั่นและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต รูจักเสียสละแกผูอื่น
ผูรวมงาน ผูปวยและองคกร โดยเริ่มจากการใหตกลงรวมกันในการกําหนดคานิยมขององคกรซึ่งไดกําหนด
เรื่องนี้เปนขอที่ 1 ในทั้งหมด 7 ขอ การวัดผลลัพธในดานนี้ไดจากการรวบรวมอุบัติการณที่เกี่ยวของกับเรื่อง
จริยธรรม ที่ผานมายังไมพบ ในอนาคตจะหาเครื่องมือประเมินที่มีความไวมากขึ้นเพื่อประเมินผลในดานนี้
ตอไป
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
(1) แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ในแตละดานของพันธกิจ ตอบสนองตอความทาทายและความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชาฯ อยางไร (ที่ระบุไวในโครงรางภาควิชาฯ)
พันธกิจดานการศึกษา
ความทาทายในพันธกิจดานนี้ของภาควิชาคือ จํานวนผูปวยที่จะใหนักศึกษาในระดับแพทยศาสตร
บัณฑิตซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นมีไมมากพอกับการเรียนรู แตสําหรับแพทยประจําบานรวมทั้งแพทยตอยอดในอนุ
สาขาตางๆนั้น จํานวนผูปวยในกลุมนี้มีมากพอเพียงในการเรียนรูและฝกอบรมในขณะที่แนวโนมของการสนใจ
เรียนตอในสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยารวมทั้ง 3 อนุสาขาของแพทยทั่วไปมีจํานวนลดลง ผูปวยสวนใหญ
เปนโรคซับซอนมากเกินไปที่ไมเหมาะสําหรับการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แตเหมาะสม
สําหรับแพทยประจําบานและแพทยตอยอด รวมทั้งการฟองรองทางการแพทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและสาขานี้
มีความเสี่ยงสูง
ในกรณี ข องระดั บ แพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต ทางภาควิ ช าได ว างแผนใช ก ระบวนการเรี ย นการสอนกั บ
teaching aid ตางๆเชน หุนฝกตรวจตางๆ หุนฝกทําหัตถการตางๆ การเตรียมผูปวยจําลองในการฝกปฏิบัติ
กอนที่ จะไปพบผู ป ว ยจริ ง ทํ า ให มีโ อกาสในการเตรี ยมตัว ที่ดีส ง ผลให แม วามีผู ปว ยให ฝ ก จริง นอยลงแต มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการเชนจัดซื้อหุน เตรียมหองฝกทักษะ วางแผนทําการฝก
ผูปวยจําลองไวในกรณีการเจ็บปวยสมมุติแบบตางๆ รวมทั้งจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชาที่มี
อาจารยที่มีความสามารถในการถายทอดสูงรวมทั้งมีอาจารยที่มีเทคนิคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
ของนักศึกษาเชนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําใหการเรียนรูเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น สําหรับนักศึกษาชั้นปที่
6 มีการหมุนเวี ยนออกไปปฏิบั ติงานที่โรงพยาบาลในตางจังหวัด นาจะชวยแกปญหานี้ ไดระดั บหนึ่ ง เมื่อ
ครบรอบปการศึกษานี้จะไดสรุปผลเปรียบเทียบปริมาณการไดฝกปฏิบัติเพื่อใชในการปรับปรุงตอไป
ในกรณีของระดับแพทยเฉพาะทางเนื่องจากความทาทายอยูที่ปริมาณผูที่จะมาฝกอบรมมีแนวโนม
ลดลงทั่วประเทศ แตปริมาณผูปวยมีมากพอที่จะไดเรียนรูและฝกอบรม จึงไดเพิ่มกลยุทธในการเชิญชวนให
แพทยทั่วไปไดสนใจมาเรียนตอเชนการเริ่มรับสมัครเร็วกวากําหนดเดิม การเชิญชวนผานโรงพยาบาลตางๆ
รวมทั้งใชเทคนิคการติดตอผานระบบอินเตอรเนตเชน facebook เปนตน นอกจากนี้ไดใชความไดเปรียบในการ
มีอาจารยที่มีความรูความสามารถสูงในสาขาตางๆใหมีโอกาสนําเสนอผลงานวิชาการผานการประชุมตางๆ
เพื่อทําใหเกิดภาพลักษณในเชิงวิชาการชั้นสูง รวมทั้งพยายามพัฒนากระบวนการฝกอบรมใหดียิ่งขึ้นสงผลให
ทุกคนที่มาเรียนที่นี่ตองสอบผานในครั้งแรกที่สอบ เพื่อจูงใจใหมีผูสนใจมาเรียนมากยิ่งขึ้น
พันธกิจดานการบริการวิชาชีพ บริการทางวิชาการ
เนื่องจากจํานวนผูปวยที่ซับซอนมีมากยิ่งขึ้น ความคาดหวังของผูรับบริการที่มีมาก รวมทั้งโอกาสใน
การฟองรองมีเพิ่มขึ้น ถือไดวาเปนความทาทายที่คุกคามมาก ทางภาควิชาฯไดใชความไดเปรียบที่มีคณาจารย
มีความสามารถและเชี่ยวชาญสูงและมีพันธมิตรในการทํางานบริการที่ดีเชนสายการพยาบาลรวมทั้งเครื่องมือที่
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ทันสมัยพอสมควร โดยไดวางระบบการควบคุมคุณภาพการดูแลผูปวยและความปลอดภัยของผูปวยซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่ถูกฟองรองหรือรองเรียนดวยการจัดใหมีทีมนําทางคลินิคหรือคณะกรรมการ PCT ทั้ง 3 สาขา
ยอย เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มีระบบในการติดตามผลลัพธการดูแลผูปวยผานหลายชองทางเชน การประชุม
morning conference ทุกวันจันทรถึงวันศุกร มี risk management team มีการประชุมทบทวนอุบัติการณ
ตางๆเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไขโดยใชกระบวนการ root cause analysis (RCA) มีการกําหนด clinical
practice guideline (CPG) และมาตรฐานการดูแลผูปวยโดยอาศัย evidence-based medicine
ดวยความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชาที่มีบุคลากรที่มีความสามารถสูงในดานวิชาการและบริการ
ทางภาควิชาฯ มอบหมายและสงเสริมใหแตละหนวยฯจัดการประชุมวิชาการใหกับแพทย และบุคลากรเปน
ประจําทุกป รวมทั้งรับฝกอบรมบุคลากรจากทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ไดใหมีการจัดตั้ง
หองปฏิบัติการ stem cell, Down syndrome screening, เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธ, ผาตัดผานกลอง การ
ใหบริการวิชาการผานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆเชนของหนวย urogynecology และการพัฒนาให
thalassemia center เพื่อใหเปน excellence center ของคณะแพทยศาสตรในอนาคตตอไป
พันธกิจดานการวิจัย
ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยซึ่งประกอบดวยคณาจารยที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญ
ดานวิจัยอยางมากเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งไดดําเนินการใหมีการประชุมระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนการทํา
วิจัย และติดตามความกาวหนางานวิจัยของหนวยตาง ๆ ในภาควิชาฯ บางหนวยฯ มีการใชเงินกองทุนเพื่อ
จางผูชวยวิจัยเพื่อแกปญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง ภาควิชาฯ มีการสงเสริมใหทําวิจัยบนพื้นฐานของงาน
บริการเชนการจัดตั้ง genetic disease screening และ stem cell ไดสงเสริมใหมีการทําวิจัยสอดคลองกับ
ความตองการของการพัฒนาผลลัพธการดูแลผูปวย
(2) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของภาควิชาฯ มีอะไรบาง และเปาประสงค (Goals) ที่สําคัญคืออะไร
พันธกิจดานการศึกษา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังนี้
- ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรใหมสําหรับแพทยศาสตรบัณฑิตและการ
ปรั บ ปรุงของราชวิ ทยาลัย สูตินรี แพทยแหงประเทศไทยรวมทั้ งความตองการของสั งคมโดยมี
เปาหมายเพื่อใหสามารถดําเนินการใหการเรียนการสอนสอดคลองกับเปาหมายหลักสูตรใหมที่
เนนผูเรียน กระตุนใหเรียนรูไดดวยตนเองแบบบูรณาการ
- ปรับปรุงการประเมินผล โดยมีเปาหมายเพื่อใหมีการประเมินผลที่ตรงตามวัตถุประสงคของ
กระบวนวิชา ดวยการประเมินครบทุกมิตแิ ละใหมีคลังขอสอบที่มีจํานวนที่พอเพียงและมีคุณภาพ
- การเตรียมความพรอม ใหกับอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของโดยมีเปาหมายใหอาจารยทุกทาน
มีการปรับปรุ งการสอนใหสอดคลองกั บการปรั บปรุ งหลักสูต รและบุคลากรทางการศึกษาของ
ภาควิชามีความสามารถในการชวยจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสิ่งแวดลอมและกระบวนการใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยมีเปาหมายใหได
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู
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- มีการติดตามประเมินผล ของกลยุทธโดยวัดผลที่ผลลัพธเชนผลการสอบในแตละระดับเชน
ระดับคณะ ระดับชาติ(ศรว.) หรือผลการสอบของแพทยประจําบานและแพทยตอยอดรวมทั้งมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากจบไปปฏิบัติงานแลวของแพทยประจําบานและแพทยตอยอด
โดยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังกลาว ทําเพื่อใหไดเปาประสงคของพันธกิจดานนี้ ซึ่งแบงเปน 3
ระดับดังนี้
• ในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ใหไดแพทยที่จบแลวสามารถปฏิบัติงานทางสูตินรีเวชไดตาม
ความเหมาะสม
• ในระดับแพทยประจําบาน ใหไดแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาสูตินีเวชที่มีความรู ความสามารถและ
เปนแพทยที่ดีและมีความสุขในการทํางาน
• ในระดับแพทยตอยอด ใหไดแพทยที่มีความสามารถเฉพาะที่เปนที่ปรึกษาใหกับสูติแพทย
ทั่วไปในบริเวณหรือเขตที่ไปทํางานอยู
พันธกิจดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังนี้
- ดําเนินการใหบริการอยางมีมาตรฐาน โดยใหไดมาตรฐาน เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สราง
ความพึงพอใจระดับสูง ผูปวยมีความปลอดภัยและผลลัพธการดูแลรักษาที่ดีเปนเปาประสงคสําคัญ
สวนเปาประสงคในระยะสั้นไดแกมีกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง
- การใหบริการดานวิชาการสูสังคม สูบุคลากรตางๆโดยมีการเผยแพรความรูเพื่อสาธารณะ เพื่อ
บุคลากร ทั้งระดับภู มิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อนําชื่อเสียงมาสูภาควิช า สูคณะ
แพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- จัดหลักสูตรอบรมแกบุคลากรทางการแพทยโดยมีเปาหมายเพื่อการอบรมความรูทางสูติ-นรีเวช
พื้นฐานที่ทันยุคแกแพทยทั่วไป
- ใหทุกหนวยฯ จัดการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหไดอยางนอยหนวยละ 1
ครั้งตอป และสามารถจัดตั้งศูนย stem cell และ thalassemia center ไดสําเร็จในอนาคต
พันธกิจดานการวิจัย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังนี้
- สงเสริมการทําวิจัยของคณาจารยและบุคลากรโดยมีเปาหมายใหมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเฉลี่ยไม
นอยกวา 0.8 เรื่องตอคนตอป ในรอบปที่ผานมามีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.0 เรื่องตอคน
- พัฒนามาตรฐานของการทําวิจัยและสงเสริมการทําวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
รวมทั้งวิจัยทางดานการศึกษาโดยมีเปาหมายเพื่อมีการพัฒนาในหัวขอการวิจัยที่มีคุณคาสูง และ
ไดตีพิมพในวารสารที่มี impact factor สูงขึ้นรวมทั้งมีงานวิจัยทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีงานวิจัยที่
ไดรับทุนสนับ สนุนจาก สกว. และองคกรสนับสนุนตาง ๆ รวมทั้งมีการวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น
ๆ (multidisciplinary)
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2.2 การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ
ภาควิชาไดนําพันธกิจทั้ง 4 ดานมาดําเนินการจัดการโดยเริ่มตั้งแตการแบงโครงสรางเพื่อตอบสนอง
ตอพันธกิจครบทุกดาน โดยใชคานิยมของภาควิชาเปนตัวขับเคลื่อน ไดมีการทําความเขาใจผานการสัมมนา
ภาควิชาและชี้แจงในที่ประชุมภาควิชา ทําใหทุกฝายเห็นเปาหมายของพันธกิจดานตางๆชัดเจนไปในทิศทาง
เดียวกัน จากนั้นใหแตละฝายที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจไปดําเนินการทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง นํา
กลับมาแจงในที่ประชุมภาควิชา แลวใหทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของผานการประชุมชี้แจง จากนั้นใหลงมือ
ปฏิบัติและมีการกําหนดตัวชี้วัดในระดับภาควิชาไว สวนตัวชี้วัดในรายกิจกรรมอยูในระหวางดําเนินการ
(3) แผนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวมีอะไรบาง
- มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามพันธกิจครบทุกดาน ใหมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
- มีการวางแผนการจัดการภาระงานของบุคลากรใหชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- มีการจัดทําแผนเพื่อเตรียมอาจารยรุนใหมที่จะมาทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ เพื่อให
การทํางานไมขาดชวง
- สนับสนุนและผลักดันใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเผยแพรความรูและประสบการณ ทุกสายงาน
- สงเสริมใหอาจารยพัฒนาศักยภาพโดยการเขารวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
และการศึกษาตอในตางประเทศโดยใหไปศึกษาตอในสาขาที่เปนความตองการของภาควิชาเพื่อ
นําไปสูการเปนเลิศในดานตางๆอันจะสงผลใหสามารถนํามาแกปญหาที่เปนจุดออนหรือความทา
ทายของภาควิชาได
- จะนําเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลเชน competency based management หรือ balanced
score cards(BSC) มาใช
(4) ตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญซึ่งใชติดตามแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ มีอะไรบาง
4.1 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในภาควิชาฯ มีสัดสวนระหวางตําแหนง ศาสตราจารย : รอง
ศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เพิ่มขั้น
4.2 ตําแหนงวิชาการของอาจารยในภาควิชามีการเปลี่ยนแปลงทุกป
4.3 จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ บรรลุตามเกณฑที่กําหนดหรือมากกวา คือ 0.8 เรื่อง/คน/ป
4.4 มีจํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากภายนอกเชนสกว.หรือจากตางประเทศอยางตอเนื่อง
4.5 มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพิ่มขึ้นและจํานวนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผูปวยโดยตรง
(miniresearch) เพิ่มขึ้น
4.6 จํานวนผูสมัครเรียนตอครบตามจํานวนตองการ
4.7 จํานวนขอสอบระดับแพทยศาสตรบัณฑิตในคลังขอสอบมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามที่ไดตั้งเปาหมายไว
ในแผน
4.8 แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดสอบผานเกณฑของราชวิทยาลัยสูติฯ มากกวา
รอยละ 80 ในการสอบครั้งแรก
TQA2553_last revised.doc

32

4.9

ในดานการบริการรักษาทางสูตินรีเวชตองไมมีการฟองรองจากผูปวยเกิดขึ้นและผลลัพธการ
ดูแลรักษามีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
4.10 มีการเปลี่ยนแปลงระบบในการดูแลผูปวยของทีมอาจารยแพทยซึ่งจะเกี่ยวของกับการเรียน
การสอนในระดับแพทยประจําบานดวย
4.11 อาจารยที่ไปศึกษาตอตางประเทศไดรับทุนและไดศึกษาตอในสาขาที่เปนเปาหมาย
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หมวด 3 การมุงเนนนักศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ และตลาด
3.1 ความรูเกี่ยวกับผูเรียน/นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด
(1) ภาควิชาฯ มีวิธีการอยางไรในการรับฟงขอคิดเห็นของนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มีวิธีในการรับฟงขอคิดเห็นหลายทาง ไดแก
มีระบบการประเมินจากนักศึกษาแพทยทั้งชั้นป 4, 5 และ 6 ผานทางแบบสอบถาม และแบบแสดง
ความคิดเห็นเปนรายบุคคลในทุกครั้งที่นักศึกษายายกอง โดยการประเมินมีทั้งประเมินเปนภาพรวมของการ
เรียนการสอนทั้งหมด และยังมีการประเมินแยกเปนแตละกระบวนวิชาดวย นอกจากนี้นักศึกษาแพทยแตละ
บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นตอการทํางานและการสอนของอาจารย แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
ผานทางแบบประเมินพฤติกรรมของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ซึ่งสํารวจหลังจากลงกองในแตละกลุม
โดยขอคิดเห็นในแบบประเมิน ไมมีการลงชื่อนักศึกษาและถือวาเปนความลับ
ในกรณีที่เปนเหตุการณปรับปรุงใหมเชนในกระบวนวิชาของชั้นปที่ 6 ในปการศึกษานี้มีการปรับ
กระบวนการใหม ไดใหนักศึกษาประเมินภาพรวมและจุดที่ควรปรับปรุงโดยตรงแกอาจารยที่ไดรับมอบหมายให
ดูแลชั้นปที่ 6
เพื่อสรางความเปนกันเองกับนักศึกษาทุกชั้นป ทุกครั้งที่มีการขึ้นเรียนในภาควิชา กอนที่จะมีการ
แนะนํากระบวนการเรียนรูทั้งหมด หัวหนาภาคจะไปพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและชี้แจงในประเด็นความ
เปนอยูในชวงที่เรียนที่ภาควิชาและไดมอบหมายใหเจาหนาที่การศึกษาของภาควิชา(คุณอังสนา กาวิชัย) ทํา
หนาที่ดูแลนักศึกษา ทําใหนักศึกษารูสึกเปนกันเอง สามารถประสานเชื่อมโยงขอมูลที่นักศึกษาตองการสื่อสาร
กับอาจารย เพื่อใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาไดทันทวงที ที่ผานมาสามารถแกไขปญหาใหนักศึกษาได
ทันทวงทีและมีหลายประเด็นที่ทําใหแกไขในเชิงระบบได โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมในเชิงวิชาชีพที่สําคัญ
สําหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน)จะมีการรับฟง
ความคิดเห็นผานทางแบบประเมิน โดยประเมินกระบวนวิชาปการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งในการสัมมนา
ภาควิชาประจําป
ผูปกครองของนักศึกษาหรือผูปวยที่มารับบริการดูแลรักษาพยาบาล สามารถเสนอขอคิดเห็นผานทาง
กลองรับความคิดเห็น หรือ Website
ของภาควิชาฯหรือผานทางหนวยแพทยศาสตรศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร โ ดยตรงได ในช อ งทางนี้ แ ม ว า มี ป ระโยชน แต ที ม นํ า ประเมิ น ว า มี ก ารเข า ถึ ง น อ ยไป กํ า ลั ง
ดําเนินการหาวิธีการที่จะสามารถนําเขาขอมูลจากแหลงนี้ใหมากขึ้น สวนหนึ่งไดจากการที่ทางคณะฯไดมี
กิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษาชั้นคลินิก(มีขอมูลจากคณะฯ) แมวาจะเปนภาพรวมๆไมใชเฉพาะภาควิชา
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา แตขอมูลที่ไดรับก็จะนํามาพิจารณาวาหัวขอใดที่เขาขาย จะไดดําเนินการปรับปรุง
สวนหัวขอใดยังไมใชประเด็นของภาควิชาจะไดปองกันไมใหเกิดขึ้น
โรงพยาบาลสมทบที่รับนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานไปฝกปฏิบัติงาน พยาบาลประจําหอ
ผูปวยและหองตรวจผูปวยนอกซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นผานทางแบบประเมิน
นักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานเปนรายบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูลผานการพูดคุยโดยตรงกับ
อาจารยที่ดูแล
ในการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวของกับนักศึกษาเชนการเปลี่ยนหลักสูตรของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5
ในปการศึกษา 2552 ภาควิชาไดทําการสอบถามนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ที่ผานการปฏิบัติงานที่ภาควิชาแลว
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(ผานแบบสอบถาม) เกี่ยวกับความพึงพอใจในหลักสูตรเดิมและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อที่จะนําขอมูลมาใช
ปรับปรุงกระบวนการในหลักสูตรใหมในปการศึกษา 2552 รวมทั้งยั งไดสอบถามอาจารย แพทยที่ได ดูแล
นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ถึงคุณภาพของนักศึกษาแพทยที่ผานชั้นปที่ 5 แลว รวมทั้งขอเสนอแนะที่จะนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตร
(2) ภาควิชาฯ ใชขอมูลสารสนเทศที่ไดจากขอคิดเห็นของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จะนําขอคิดเห็นที่ไดรับจากทุกระดับมาทบทวนในการประชุม โดย
อยูในความรับผิดชอบของคณาจารยแตละกลุมยอย เชน กลุมอาจารยผูรับผิดชอบนักศึกษาแพทยชั้นปที 4, 5
และ 6 หรือกลุมอาจารยผูรับผิดชอบแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังสรุปขอคิดเห็นตาง ๆ ที่ไดรับเปนหนึ่งในวาระการประชุมอาจารยและประชุมภาควิชาฯ ดวย
ในชวงที่ผานมาไดมีการปรับปรุงกระบวนการคนหาขอมูลเหลานี้ใหเพิ่มขึ้นในเชิงรุกนอกเหนือจากในระบบ
ปกติที่มีอยูแลวนั้นเชนการกําหนดใหมีเจาหนาที่การศึกษาชวยเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เพื่อ
นําไปสูการใชแกปญหาในเชิงระบบตอไปได
(3) ภาควิชาฯ มีวิธีการอยางไรในการใหนักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของเขาถึงสารสนเทศของภาควิชาฯ และ
ชองทางที่เขาถึงในแตกลุม คือ อะไร
ชองทางในการเขาถึงสารสนเทศแบงตามความปลอดภัยของขอมูลดวย ถาเปนขอมูลเชิงวิชาการ เชน
เกี่ยวกับการนําเสนอ topic, journal club, case conference เปนตนนั้น สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกผาน
intranet ของภาควิชา สวนเครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของไดแก การมีคอมพิวเตอรสวนกลางสําหรับนักศึกษา
แพทยและแพทยประจําบาน รวมถึงมีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทไรสาย (Wireless LAN) เพื่อสามารถเขาถึง
website ของภาควิชาฯ ไดงาย ส วนขอมูลที่มีความเฉพาะตัวตองผานกระบวนการที่ถูกตองในการขอ
อนุญาตโดยใชกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย แตขอมูลหลายอยางสามารถไดขอมูลจากชองทางโดยทั่วไป
เชน โทรศัพท โทรสาร นอกจากนี้ยังมีการติดตอผานทางจดหมายหรือหนังสือเวียน
การกระตุนใหมีการ
เขาถึง web site เชน อานเอกสารการสอนผานทาง web site มากอน
การเขาถึงและแจงขาวสารของศูนยแพทย รพศ.ลําปาง รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห(partnership)
และโรงพยาบาลสมทบ (collaborator) นั้นจะใชวิธีการติดตอโดยตรงผานทางโทรศัพท และ e-mail โดยผูที่
รับผิดชอบในเรื่องขาวสารคือเจาหนาที่ฝายการศึกษาของภาควิชา นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยม รับฟงขอคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันกับรพ.สมทบของอาจารยที่ดูแลชั้นปที่ 6 เพื่อรับทราบปญหาตางๆในการ
เรียนการสอน นอกจากนี้อาจารยกลุมป 4 และป 5 ไดมีการประชุมรวมกับศูนยแพทยลําปางและเชียงราย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหมเพื่อใหแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
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3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูเรียน/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
(4) ภาควิชาฯ มีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของนักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ
แนวทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวช
วิทยามีหลายแนวทาง ไดแก การใชแบบสอบถาม และแบบประเมินใหแกนักศึกษาทุกชั้นปเปนรายบุคคล และ
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําตัว สําหรับการดูแลนักศึกษาในชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (แพทยใชทุนและ
แพทยประจําบาน) ซึ่งนักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาไดทุกดาน นอกจากนี้สามารถประเมินความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ไมวาจะเปนนักศึกษาเอง หรือผูปกครองของนักศึกษา หรือผูมารับบริการ
รักษาพยาบาลของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ผานทาง Website โทรศัพทหรือโทรสารรองเรียนมาที่
เจาหนาที่การศึกษาของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาโดยตรงได
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
(1) ตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญของภาควิชาฯ มีอะไรบาง ภาควิชาฯ ใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับภาควิชาฯ อยางไร
ภาควิชาฯ มีตัวชี้วัดผลในการดําเนินการในแตละดาน ไดแก ในดานการเรียนการสอน โดย เฉพาะ
ในการผลิตบัณฑิตแพทยนั้น ทางภาควิชาฯ ไดมีการตั้งตัวชี้วัดไววา นักศึกษาแพทยในแตละกระบวนวิชา
ควรจะตองไดคะแนนผาน minimal passing level ที่ตั้งไว โดยมีเปาหมายวาใหมีนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ
ไมเกินรอยละ 3 ของทั้งหมด ซึ่งผลการดําเนินการนี้จะไดรับการตรวจสอบและวิเคราะหโดยอาจารยที่ดูแลแต
ละกระบวนวิชา เนื้อหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปตอไป สวนของกระบวนวิชาพ.สต.601(
พ.วป 603) เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถตามเกณฑแพทยสภาจึงตั้งเปาหมายใหไดรับการฝกอบรมอยาง
เหมาะสมและมีตัวชี้วัดสอดคลองกับเปาหมายเชนนักศึกษาไดปฏิบัติตามเกณฑที่ตั้งไวครบรอยละ 100 หรือ
สอบผาน ศรว.ขั้นตอนที่ 3 มากกวารอยละ 90 ในการสอบครั้งแรก หรือของแพทยตอยอดมีการปฏิบัติตาม
เกณฑของราชวิทยาลัยครบรอยละ 100 เปนตน นอกจากนี้ไดมีการใชขอมูลของการบริหารจัดการเชนจํานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแตละกลุมและในอนาคตในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ การ
จัดการเรื่องสถานที่และการเตรียมการเพื่อรองรับลวนใชขอมูลในการบริหารจัดการ ในสวนของอัตรากําลังของ
บุคลากรไดมีการใชขอมูลอายุราชการและความตองการความเชี่ยวชาญดานตางๆมาประกอบกับการจัดการ
เรื่องบุคลากร สวนการใชขอมูลของบุคลากรดานอื่นๆ การใชขอมูลของการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ การใช
ขอมูลในรายละเอียดของผลการสอบ ผลการประเมินดานตางๆอยางครบถวนนั้นอยูระหวางการดําเนินการ
สวนในการดําเนินการดานการบริการวิชาชีพ ทางภาควิชาฯ รวมกับการพยาบาลสูติศาสตรและนรี
เวชวิทยาและการพยาบาลผูปวยนอกซึ่งมีสวนเกี่ยวของ ไดรวมกันจัดตั้ง Patient Care Team เพื่อชี้นํา
ควบคุม ติดตามและประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยทั้ง 3 PCT ยอย มีการใชตัวชี้วัดหลายตัว ซึ่งจะมี
การวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น งานทุ ก ๆ 3 เดื อ น เพื่ อ นํ า ผลการวิ เ คราะห ม าใช ใ นการปรั บ ปรุ ง ดู แ ล
รักษาพยาบาล โดยอาศัยกลไกของการทบทวนโดยเฉพาะ root cause analysis (RCA) การจัดทํา clinical
practice guideline, การประชุม PCT และการประชุมภาควิชาฯ สวนการดําเนินการดานการวิจัยนั้น การ
ติดตามผลการดําเนินงานสวนหนึ่งจะขึ้นกับตัวชี้วัดที่ใชโดยหนวยตาง ๆ ของภาควิชาฯ จะนําเสนอผลการ
วิเคราะหแกที่ประชุมภาควิชาฯเปนรายป

4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู
(2) ภาควิชาฯ มีวิธีการอยางไรในการทบทวนผลการดําเนินการและความสามารถขององคกร ภาควิชาฯทํา
การวิเคราะหทบทวนเรื่องใดในปที่ผานมา และผลสรุปนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีนวัตกรรมหรือไม
อยางไร
ในรอบปที่ผานมา ภาควิชาฯ ไดทําการทบทวนผลการดําเนินการผานการประชุมในหลายระดับเชน
ระดับกลุมที่ดูแลการศึกษา ระดับภาควิชาในการประชุมภาควิชา หรือการสัมมนาประจําป สําหรับเรื่องที่มี
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ความเรงดวนดวยปจจัยทั้งจากภายนอกและภายในและสงผลกระทบมาก ภาควิชาจะใหความสําคัญและจัดการ
ทบทวนในวาระพิเศษ ในรอบปที่ผานมาภาควิชาไดทบทวนเรื่องการเรียนการสอนที่สําคัญหลายเรื่อง ไดแก
ในดานการเรียนการสอน อาจารยในกลุมที่ดูแล ไดทําการทบทวนการจัดการจากขอมูลที่ไดจาก
นศพ. และจากอาจารยผูสอน ซึ่งทําใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ไดแก
•
ชั้นปที่ 4 ไดมีการนําการเรียนการสอนแบบ PBL มาใชในปการศึกษา 2551 เปนปแรก จากการ
ประเมินโดยอาจารยที่รับผิดชอบพบวา การสอนแบบ PBL นั้น แมจะเปนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง
แตก็มีขอจํากัด คือ จําเปนตองอาศัยอาจารยจํานวนมาก ใชเวลามาก และขาดความยืดหยุนตอการ
บริหารเวลาของอาจารยผูสอนซึ่งมีพันธกิจมากมายหลายดาน นอกจากนี้ นักศึกษาเองก็มีความคุนเคย
กับกระบวนการนี้เปนอยางดีแลวเพราะไดใชมาตั้งแตชั้น preclinic รวมทั้งการเรียนในหลายๆจุดก็เปน
การเรียนแบบการแกปญหาอยูแลว ภาควิชาจึงไดทําการทบทวนและมีการปรับปรุง คือ มีการปรับลด
หัวขอในการสอนแบบ PBL จาก 4 หัวขอลงเหลือ 2 หัวขอ และเพิ่มการสอนแบบ POL (Problem
Oriented Learning) แทน 2 หัวขอ โดยเริ่มในป 2552 สวนการเรียนการสอนป 5 ที่จะเริ่มใช
หลักสูตรใหมในป 2552 นั้นจะนําการสอนแบบ POL ซึ่งใชเวลานอยและมีความคลองตัวสูงกวามาใช
แทนการสอนแบบ PBL
•
จากการเรียนการสอนเดิมของนศพ.ชั้นปที่ 5 อยูเวรรับผูปวยนอกเวลาวันเวนวัน ซึ่งปญหาที่พบคือ
การขาดความตอเนื่องในการดูแลผูปวย เพราะ นศพ.เจาของไขอาจไมไดเปนผูที่ดูแลผูปวยตั้งแตแรก
รับ ทําใหไมรูขอมูลผูปวยเมื่อมีการ round ward ทางอาจารยกลุมป 5 จึงมีการปรับเปลี่ยนการรับ
ผูปวยนอกเวลา โดยให นศพ.ที่อยู ward OB ตองมีหนาที่ในการรับผูปวยใหมตลอด 24 ชั่วโมงตลอด
ในชวงเวลาที่อยู ward (เริ่มป 2552) รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการดูแลผูปวยของแพทยประจําบานให
สอดคลองโดยการควบจุดบริการ OB2 และ OB3 ใหดูแลโดยทีมเดียว
•
การสอบ OSCE ของชั้นปที่ 5 นั้น ไดมีการปรับปรุงรูปแบบโดยการยกเลิกรูปแบบการสอบเดิมที่มีการ
สอบรวมทั้งชั้นป โดยไดปฏิบัติมาแลวในปการศึกษา 2550 และ 2551 แมวาจะมีขอดีหลายดาน เชน
ใชบุคลากรนอย ใชเวลาในการสอบและการรวบรวมคะแนนสั้นกวา และลดความแปรปรวนจากการที่มี
อาจารยมากกวา 1 ทานใหคะแนนในแตละขอ แตก็มีขอจํากัดคือไมสามารถวัด skill ของนักศึกษาได
อยางถูกตอง ประกอบกับการบริหารจัดการเรื่องการสงคะแนนของนักศึกษาของทั้งชั้นปที่ 4 และปที่ 5
มีปญหา ทางอาจารยที่ดูแลกลุมป 5 จึงไดปรับปรุงการสอบ OSCE ในแตละกลุมในวันสุดทายของการ
ปฏิบัติงาน และมีการพิจารณาขอสอบในแตละกลุมใหเหมาะสมตอการวัดทั้งความรูและทักษะของ
นักศึกษา ตลอดจนประเมินความยากงายของขอสอบในแตละกลุมไมใหแตกตางกันมาก
•
กระบวนวิชา พ.สต 601 ซึ่งเปนการฝกงานของนักศึกษาแพทยปที่ 6 มีการปรับปรุงกระบวนการ
หมุนเวียนนักศึกษาแบบใหม ทําใหภาควิชาไดรับผลกระทบเนื่องจากจะมีนักศึกษาขึ้นปฏิบัติงาน
จํานวนเพิ่มขึ้นมาก ทําใหภาควิชาโดยคณาจารยที่ดูแลชั้นปที่ 6 ไดทบทวนกระบวนการเรียนการสอน
และไดจัดกระบวนการใหมใหสอดคลองและใชอุปกรณชวยการเรียนรู เชนการแตงตําราชวยใหเปน
คูมือปฏิบัติงาน การซื้อหุนฝกหัดตางๆเปนตน ในสวนการประเมินผลไดมีการปรับปรุงเชนเดียวกัน
ในดานการบริการวิชาชีพ มีการจัดทํารายงานสถิติผูปวยประจําป ผลลัพธการดูแลรักษา ผลงาน
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพของแตละหนวย ในรูปแบบรายงานประจําปและใน website ของภาควิชา มีการ
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วิเคราะหตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในสวนการบริการนี้ทุก 3 เดือน โดยมีการรวมปรับปรุงผลการดําเนินงาน
โดยทีม PCT และอภิปรายในการประชุมหนวยทุกสัปดาห มีการทบทวนการดูแลรักษาผูปวยโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ ซึ่งผลการทบทวนทําใหสามารถพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ในกิจกรรมทางวิชาการเชน topic conference, journal club, case conference ตางๆ
หลังจากกิจกรรมแลวมีขอกําหนดวาใหนําเนื้อหาเก็บไวในระบบของภาควิชาเพื่อที่จะใหผูเรียนและบุคลากร
สามารถนํากลับมาทบทวนได แมวาจะไมไดเขารวมในเวลาก็ตาม ในอนาคตจะไดจัดใหมีการรวบรวมเปนรายป
เพื่อใชประโยชนในการจัดการเชิงระบบตอไป
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
(1) ภาควิชาฯ มีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรอยางไร วิธีการประเมิน(ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ)และตัววัดเพื่อบงบอกความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรมีอะไรบาง
ภาควิชาฯไดดําเนินงานบริหารจัดการดวยการใชคานิยมที่ตั้งไวในเรื่องการใหความสําคัญกับบุคลากร
มีการใหพลังอํานาจในการจัดการ(empowerment) เชนมอบหมายงานในระดับเปนผูนําในดานตางๆ เพื่อให
เห็นความสําคัญของการจัดการองคกรโดยใชความรวมมือที่ดี แมวาจะยังไมบรรลุในทุกรายที่มอบหมายแตมี
แนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหมีผลลัพธในการดําเนินงานหลายอยางมีแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น ใน
การประชุ มภาควิ ช าฯและประชุม บุ ค ลากรอื่ นๆ หั ว หนา ภาคไดก ลา วขอบคุ ณ และให กํา ลัง ใจอาจารย และ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดดีเพื่อใหทุกคนตระหนักถึงภาระหนาที่และเปาหมายในการทํางานเพื่องานสอดคลองกับ
คานิยมของภาควิชาเชนกัน อยางไรก็ตามภาควิชาฯ ยังไมมีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่ชัดเจน
แตจากการประเมินความพึงพอใจตอระบบบริหารงานภาควิชาฯ ในหัวขอสภาพการทํางาน ผลจากการประเมิน
ทํ า ให ท ราบวาบุค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ ดี สํ าหรั บ ในหัว ขอเกี่ ย วกับ งานที่ทํ า ผลจากการประเมิ น
บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับดีเชนกัน
นอกจากนี้ในปที่ผานมา ภาควิชาฯไมพบปญหาบุคลากรลาออกจากงานและขณะนี้ภาควิชาฯ มี
แผนกลยุทธที่จะสงเสริมความผูกพันกับองคกรของบุคลากรและจะติดตามผลดวยการประเมินตอไป

5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร
(2) ภาควิชาฯ มีวิธีการอยางไรในการสรางความผูกพันของบุคลากร
ภาควิชาไดประเมินจากความตองการของบุคลากรแลวนํากลับมาทําแผนเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมใน
การทํางานซึ่งรวมหมายถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่เปนผูรวมงาน เปนการสรางบรรยากาศให
เกิดความผูกพัน นอกจากนี้ยังไดใชกิจกรรมตางๆในการประชุมสัมมนาภาควิชาและอื่นๆเปนตัวกระตุนใหเกิด
ความรูสึกที่ดีกับองคกร การจัดกิจกรรมที่รวมมือกันหลายๆอยาง เชน กิจกรรมรดน้ําดําหัว เทศกาลตางๆ
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดวยการอนุญาตใหเขารวมประชุมหรือฝกอบรมและ
สนับสนุนเมื่อไดรับทุนรวมทั้งมีการสรางความรูสึกรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในแงมุมของ
การทํางานในดานความเห็นทางวิชาการ มีการเคารพความคิดเห็นของทุกคน ทําใหบรรยากาศวิชาการเปนไป
ไดคอนขางดี แมวาที่ผานมาความผูกพันของบุคลากรกับภาควิชาเปนความสัมพันธสวนบุคคลมากกวาและ
ภาควิชาไมมีวิธีการที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการสงเสริมความผูกพันของบุคลากร อยางไรก็ดีในรอบปที่ผานมา
กิจกรรมหลายอยางที่ไดจัดขึ้นมาใหมเชน การทําบุญภาควิชา การจัดงานปใหมนอกสถานที่ การเลี้ยงสงและ
เลี้ยงตอนรับอาจารยที่จะไปศึกษาตอตางประเทศหรือกลับจากตางประเทศ มีแนวโนมที่จะทําใหบุคลากรหันมา
สนใจความเปนไปของภาควิชาซึ่งนาจะเปนการสรางความผูกพันใหมากขึ้นได
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(3) ความผูกพันของบุคลากรสัมพันธกับผลลัพธที่สําคัญของภาควิชาฯ หรือไม อยางไร
เนื่ อ งจากภาควิ ช าฯ ยั ง ไม มี ก ารประเมิ น ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร ดั ง นั้ น จึ ง ยั ง ไม ท ราบถึ ง
ความสัมพันธและผลลัพธที่สําคัญของภาควิชาฯ อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานหลายๆอยางของภาควิชาไดรับ
ความรวมมืออยางดีจากบุคลากรในภาควิชา บุคลากรในภาคฯไดมีการทําวิจัย จัดประชุมวิชาการ จัดทําตํารา
รวมกัน และมีแพทยใชทุนยื่นสมัครเรียนตอแพทยตอยอดที่ภาควิชาฯคอนขางมาก อยางไรก็ตามเริ่มเห็น
ปญหาวาถาไมรูสึกวาตองรับผิดชอบรวมกัน ผลลัพธสําคัญบางอยางจะดอยลงหรือไมไดตามเปาหมายเชนผล
การสอบของแพทยประจําบาน ผลการดูแลผูปวยบางประเภทเปนตน
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 การออกแบบระบบการทํางาน
(1)

สมรรถนะหลักของภาควิชาฯ คืออะไร และมีความเกี่ยวของกับพันธกิจ สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
และแผนปฏิบัติการอยางไร
สมรรถนะหลักของภาควิชาฯซึ่งไดมาจากการสรุปของที่ประชุมสัมมนาภาควิชาและสอดคลองกับของ
ทางคณะแพทย คือ การสอนเกง วิจัยเกง บริการเกง ทางสูติศาสตรและนรีเวชกรรม โดยมีผลงานเทียบเทา
ระดับสากล ซึ่งถือวาเปนขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ ไดนําเอาจุดไดเปรียบนี้ไปใชในการวางแผนงานเพื่อให
สามารถตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา นําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่แทจริง รวมทั้งในดาน
บริการและการวิจัยก็ไดนําเอาขอไดเปรียบเชิงกลยุทธดังกลาวไปทําเปนแผนปฏิบัติการเชนกัน ภาควิชาไดใช
สมรรถนะหลักเหลานี้ในการออกแบบระบบงานแยกตามพันธกิจดังนี้
พันธกิจดานการศึกษาไดแบงอาจารยเปนกลุมๆรับผิดชอบนักศึกษาในแตละกลุมทั้งหมด 5 กลุม
ครอบคลุมลูกคาดานการศึกษาทั้งหมดสําหรับในกรณีที่เปนนักศึกษาที่มาจากสถาบันอื่นอยูในความดูแลของ
กลุมที่แบงไวนี้เชนกัน ไดแก กลุมป 4 กลุมป 5 กลุมป 6 กลุมแพทยเพิ่มพูนทักษะและกลุมแพทยชดใชทุนและ
แพทยประจําบาน สําหรับแพทยตอยอดใหอยูในความดูแลของคณาจารยประจําหนวยที่เปดฝกอบรม ในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อใหไดเปาหมายตามเกณฑไดใหใชเกณฑมาตรฐานแพทยสภาเปนเปาหมายมีการ
ประชุมรวมกันในระดับภาควิชาและประชุมแยกกันในรายละเอียดของแตละชั้นป โดยใหอิสระในการหาแนวทาง
ของกระบวนการตางๆตามแตกลุมจะเห็นสมควรรวมทั้งใชขอมูลประเมินยอนกลับของนักศึกษาดวย แลว
ทั้งหมดจะนําเขามาใหรับรองจากที่ประชุมภาควิชากอนนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมสําหรับนักศึกษา
กระบวนการหลักๆจะไดรับการทบทวนและประกาศใชเปนรายป สวนในระดับแพทยประจําบานและแพทยใช
ทุน รวมทั้งแพทยตอยอดมีการใชหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยเปนเปาหมาย แตใน
กระบวนการ คณาจารยที่ไดรับมอบหมายและคณาจารยที่เกี่ยวของจะพิจารณารวมกับผูเรียนซึ่งถือวาเปน
ผูใหญมากพอที่จะรวมวางแผนการเรียนรู การจัดตารางการเรียนรูเปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน
พันธกิจดานบริการ มีการจัดตั้งทีมนําทางคลินิก(PCT) ใหครอบคลุมลูกคาดานการรับบริการของ
ภาควิชาไดแก ทีมนําทางคลินิกดานมารดาและทารกในครรภ ดานนรีเวชทั่วไปและมะเร็งนรีเวช ดานเวช
ศาสตรการเจริญพันธุและวัยทอง รวมทั้งทีมที่ดูแลปญหาระบบทางเดินปสสาวะในทางนรีเวช ใหทําหนาที่ใน
การกําหนดและชี้นําการดูแลผูปวยในสาขาตางๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดูแลผูปวยดังกลาวใหไดผลดี
ที่สุดโดยมีการเทียบเคียงผลลัพธกับสถาบันชั้นนําของประเทศอื่นๆรวมทั้งเทียบเคียงขอมูลผลการดูแลรักษา
กับขอมูลระดับโลกเทาที่จะมีขอมูลเอื้ออํานวย สวนบริการวิชาการไดกําหนดใหคณาจารยแตละสาขาวางแผน
ในการจัดประชุมวิชาการหรือบริการวิชาการสูชุมชนผานชองทางตางๆในหลายระดับเชนประชุมวิชาการ
ประจําปของแตละหนวย การจัดวิชาการโดยรวมมือกับการพยาบาลในเรื่องวัยรุนตั้งครรภและการปองกันการ
คลอดกอนกําหนดโดยความรวมมือกับศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร และศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรตซึ่ง
จัดที่ศูนยการคาเซนทรัลแอรพอรต เชียงใหมในสัปดาหรณรงคการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนและการปองกัน
การคลอดกอนกําหนดประจําป 2553 เพื่อเปนการเผยแพรความรูสูประชาชนอันเปนเปาหมายสวนหนึ่งของ
ภาควิชาและสอดคลองกับสมรรถนะของบุคลากรในภาควิชาดวย
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พันธกิจดานวิจัย มีคณะกรรมการวิจัยเปนผูดูแลงานดานนี้ ไดแบงการดําเนินงานเปนสองระดับไดแก
ในระดับแพทยประจําบานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการทําวิจัยที่ถูกตอง การควบคุมติดตามการทํา
วิจัยและการนําเสนอที่มีคุณภาพ จึงไดจัดกิจกรรมที่สอดคลองกัน ไดแกการเขาอบรมระเบียบวิธีวิจัยซึ่งจัดโดย
ราชวิทยาลัยกอนเขาฝกอบรมแพทยประจําบาน สําหรับทางคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาจึงไดดําเนินการ
จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัย” แกแพทยประจําบานทุกชั้นปเพิ่มเติมใน
ประเด็นตางๆ โดยจัดใหมีกิจกรรมดังกลาวเดือนละครั้ง ชวงบายวันศุกร มีการติดตามความกาวหนาของ
โครงการวิ จั ย ของแพทย ป ระจํ า บ า น ให คํ า ปรึ ก ษาในภาพรวม และประสานงานกั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิ จั ย ในกรณี ที่ เ กิ ด ป ญ หาในการดํ า เนิ น โครงการรวมทั้ ง จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “วั น วิ จั ย
(Research Day)” เพื่อเปนการฝกใหแพทยประจําบานปสุดทายทุกคน นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และเพื่ อส ง เสริม ให มีก ารแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น และประสบการณเ กี่ย วกั บ กระบวนการทํา วิ จัย ระหว า ง
คณาจารยและแพทยประจําบาน โดยมีความมุงหมายเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยแกคณาจารยรุน
ใหมและแพทยประจําบาน สวนการดําเนินงานในระดับคณาจารยไดรวบรวมขอมูลสถิติการตีพิมพผลงานวิจัย
ในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย มีเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและระดับ
นานาชาติของคณาจารย โดยการติดแสดงผลงานวิจัยฉบับที่ตีพิมพไวที่บอรดแสดงผลงานวิจัย ซึ่งจัดไวที่
บริเวณหนาสํานักงานภาควิชาฯรวมทั้งทําหนาที่เปนสื่อกลางในการติดตามผลงานที่ไดรับการตีพิมพในระดับ
นานาชาติของคณาจารยในภาควิชาฯ เพื่อสงชื่อคณาจารยที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลเกี่ยวกับ
การวิจัยในระดับตางๆ ใหแกผูบริหารภาควิชาฯพิจารณาเสนอชื่อตอไปตามที่เห็นสมควร โดยกรณีที่ดําเนินการ
ไปแลวไดแกการเสนอชื่อ ศ.นพ. ธีระ ทองสง เพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ พ.ศ. 2553 อีกทั้งยังมี
โครงการที่จะดําเนินการตอไปไดแก
- การจั ด ทํ า ระบบคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โครงการวิ จั ย ของภาควิ ช าฯที่ เ สนอขอคํ า
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติของ
คณาจารย โดยการรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากบทคัดยอของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในแตละไตรมาส
มานําเสนอในที่ประชุมวิชาการของภาควิชาฯ

6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
(2) กระบวนการที่สําคัญของภาควิชาฯ คืออะไร (ดานการศึกษา เชน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา การดูแลนักศึกษา ดานการวิจัย เชน การสงเสริมการวิจัย
ดานการใหบริการวิชาการ เชน การใหบริการรักษาพยาบาล การใหความรูดานสุขภาพแกชุมชน) และ
กระบวนการทํางานเหลานี้มีวิธีดําเนินการอยางไร
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กระบวนการที่สําคัญของภาควิชาฯ มีดังนี้
พันธกิจดานการศึกษา
กระบวนการ
วิธีดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารภาควิชา กําหนดและ
• จัดการแบงกลุมอาจารย
แบงกลุมโดยสอบถามความสมัครใจและ
รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาแต
ความเหมาะสม
ละชั้นปรวมทั้งระดับแพทย
ประจําบาน
• การกําหนดหัวขอการเรียนการ • อาจารยประจํากลุม พิจารณาใหสอดคลอง
สอน
กับเกณฑแลวนําเสนอที่ประชุมภาควิชา
เพื่อใหความคิดเห็นและสรุปผลเพื่อ
ดําเนินการ
• การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียน • สรุปเปนแนวทางในการดําเนินงาน
การสอน การจัดตาราง การเรียน • ประชุมกลุมแตละกลุมเปนระยะๆและมีการ
ทบทวนครั้งใหญประจําป ในงานสัมมนา
ภาควิชาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี
ยิ่งขึ้น มีตัวอยางขอมูลการปรับปรุงในของ
กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 5 และ ป 6 ใน
ภาคผนวก
• การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ • สนับสนุนและกระตุนใหอาจารยเขาไปมี
สอนและการประเมิน
สวนในงานปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
• สนับสนุนใหอาจารยเขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
คณะเชนเปนกรรมการดานตางๆที่
เกี่ยวของ
• สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในความรู
ดานแพทยศาสตรศึกษา
• พัฒนา+ปรับปรุงวิธีประเมินผล • ประชุมภาควิชาวาดวยเรื่องการรวมแตง
และเปลี่ยนวิธีตัดเกรด
ขอสอบเพื่อนํามาปรับปรุงใหไดคลังขอสอบ
ของภาควิชา
• มอบหมายใหกลุมอาจารยปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการเรียนและปรับปรุง
กระบวนการประเมินเชนการตัดเกรด การ
ตัดสินผลสอบ การคิดคะแนนเปนตน
• มีการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา
• ปรับปรุงเนื้อหาในชั่วโมงสอนให • รวบรวมขอมูลจากเกณฑแพทยสภา หัวขอ
ที่ใชสอน จุดออนจุดแข็งในรอบปที่ผานมา
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาควิชา
แพทยสภา พ.ศ.2545 สําหรับ
ที่เกี่ยวของในบางหัวขอเพื่อปรับปรุงการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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ผูรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา

• คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา
• อาจารยประจํากลุม
• หัวหนาภาควิชาและ
อาจารยประจํากลุม

• หัวหนาภาคฯและ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

• หัวหนาภาค รอง
หัวหนาภาคและ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

• หัวหนาภาคฯและ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
อาจารยประจําชั้นป
44

• ปรับปรุงการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของแพทยประจําบาน

เรียนการสอนใหไมซ้ําซอนและเปนบูรณา
การมากขึ้นเชนรวมมือกับภาควิชานิติเวช
ศาสตรเปนตน
• พิจารณาในที่ประชุมภาควิชาหรือสัมมนา
ภาควิชาเพื่อสรุปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง
• ทบทวนการหมุนเวียนในรอบปที่ผานมา
เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง

• ปรับปรุงกระบวนการในการเรียน • กําหนดหัวขอที่ตองเรียนรูรวมกันระหวาง
แบบบูรณาการในระดับแพทย
ภาควิชาใหจัดการเรียนรูในรูปแบบการทํา
ประจําบานและแพทยตอยอด
สัมมนาวิชาการรวมกันเชน ภาควิชาอายุร
ศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร หนวย
ทารกแรกคลอด ภาควิชาพยาธิวิทยา เปน
ตน
• สนับสนุนใหอาจารยเขารับการ • ใหอาจารยใหมเขารับการอบรม
อบรมแพทยศาสตรศึกษา
แพทยศาสตรศึกษา
• กําหนดใหอาจารยเขารับอบรม
แพทยศาสตรศึกษาอยางสม่ําเสมอ
• ระบบการดูแลนักศึกษาอยางมี • จัดกลุมอาจารยคอยติดตามดูแลนักศึกษา
ประสิทธิภาพ
ในแตละชั้นป
• จัดใหมีเจาหนาที่ภาควิชาหนึ่งคนที่ดูแล
นักศึกษาในดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเรียน
• รวบรวมขอมูล บอกแนวโนมที่จะเกิดปญหา
และเขาแกไขปญหาเชิงรุก
• การดูแลทรัพยากรที่เพียงพอกับ • จัดหาทัศนูปกรณที่มีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
• จัดหาคอมพิวเตอร
• การจัดผูดูแลสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนการสอน
• การจัดหาอุปกรณชวยการเรียนรูเชนหุนฝก
ตางๆเพื่อรองรับปญหาของจํานวนผูปวยที่
ลดลง จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและปองกัน
ปญหาสิทธิผูปวยที่รุนแรงขึ้น
• การจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้อ • สอบถามปญหา อุปสรรคที่เกี่ยวกับ
ตอการเรียนรู
สิ่งแวดลอมจากนักศึกษา แพทยประจําบาน
เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
• จัดหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อเปนศูนยฝกการ
เรียนรูกอนปฏิบัติกับผูปวยจริง(อยูใน
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• แพทยประจําบานและ
อาจารยกลุมดูแลแพทย
ประจําบาน
• อาจารยประจําหนวย
เวชศาสตรมารดาและ
ทารก หนวยมะเร็งนรี
เวช หนวยเวชศาสตร
เจิญพันธุ
• หัวหนาภาคฯ
• หัวหนาภาคฯ
• อาจารยที่ไดรับ
มอบหมาย
• เจาหนาที่ภาควิชาที่
ไดรับมอบหมาย
• หัวหนาภาคฯและ
เจาหนาที่ภาควิชา
• คณะกรรมการภาคฯ
• คณะกรรมการภาคฯ
• เลขาภาคฯ
• หัวหนาภาคฯและ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
• คณาจารย

• หัวหนาภาคฯ
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ระหวางการรอการปรับปรุงบริเวณที่เปน
หนวยทารกแรกคลอดปจจุบัน)

พันธกิจดานการวิจัย
กระบวนการ
• สงเสริมใหบุคลากรมีความรูดาน
วิธีการวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม

ผูรับผิดชอบ
• คณะกรรมการวิจัย

•

• คณะกรรมการวิจัย

•

•
•

•

วิธีดําเนินการ
• สนับสนุนใหบุคลากรไปประชุมและอบรม
เรื่องกระบวนการวิจัยรวมทั้งจัดการประชุม
เพิ่มเติมใหแพทยประจําบานเรื่องระเบียบ
วิธีวิจัย
สรางความเขมแข็งและปองกัน • จัดการดูแลใหผูวิจัยมีการขอรับการ
ปญหาในเรื่องจริยธรรมของการ
พิจารณาทางจริยธรรมและมอบหมายให
วิจัย
เจาหนาที่ภาควิชาหนึ่งคนดูแลเรื่องวิจัย
โดยตรง
จัดระบบประกันคุณภาพการวิจัย • จัดใหมีงานวันวิจัย “Research day” และมี
การจัดลําดับคุณภาพผลงานของแพทย
ประจําบานในงานเพื่อเตรียมพรอมในการ
นําเสนอที่งานประชุมราชวิทยาลัยฯ
จัดหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย • กระตุนใหมีการขอทุนจากภายนอกเชน
สกว. สภาวิจัยแหงชาติ
สรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัย • มีการประกาศผลงานวิจัยที่ไดรางวัลใน
web site และติดแสดงงานวิจัยที่บอรดของ
ภาควิชาฯ
• สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มจํานวนการทํางานวิจัย
• มีคณะทํางานงานวิจัยระดับภาคฯเพื่อ
รวมสหสถาบัน
กระตุนใหอาจารยมีการทํางานวิจัยรวม

• คณะกรรมการวิจัยและ
คณาจารย

• คณะกรรมการวิจัยของ
คณะฯและของภาควิชา
• คณะกรรมการวิจัยของ
ภาควิชา
• คณะกรรมการวิจัยของ
คณะฯ
• คณะกรรมการวิจัยของ
ภาควิชา

พันธกิจดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กระบวนการ
• พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยที่
เกี่ยวของของแผนกทั้งหมด
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วิธีดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
• ปรับโครงสราง PCT ใหเหมาะสมโดย
• คณะกรรมการ PCT
แบงเปน 3 PCT ยอยใหครอบคลุมทุกสาขา
และคณะกรรมการ
PCT ยอยทั้ง 3 PCT
• กําหนดใหมีการประชุมเพื่อติดตามผลการ
รวมทั้งสมาชิกเชน
ดําเนินงานของทุก PCT ทุกสามเดือน
พยาบาลประจํา
• กําหนดใหมีการทบทวนผลการดูแลผูปวย
Ward พยาบาล OPD
โดยเฉพาะที่สงผลเสียหรืออุบัติการณตางๆ
และอาจารยในหนวย
ตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ที่เกี่ยวของ
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• ทบทวนกระบวนการดูแลผูปวยในภาพรวม
ของผูปวยทางสูตินรีเวชทั่วไป ในรอบปที่
ผานมาพบวายังมีปญหาอยูจึงไดกําหนดให
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยกลุม
general Obstetrics และ general
Gynecology รวมทั้งกระบวนการเรียนการ
สอนของทุกระดับใหสอดคลอง(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

• คณาจารยทั้งหมด

• เพิ่มความพึงพอใจแกผูรับบริการ

• ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนซ้ําซอนเพื่อสามารถ
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น
• ลดขั้นตอนในการใหบริการผูปวย

• ลดความเสี่ยงของผูปวยในการ
รอคอยการรักษาที่เนิ่นนาน
เกินไป

• เพิ่มวันสองกลองตรวจปากมดลูก
(colposcope)เปน 2 วัน/สัปดาห
• เพิ่มจํานวนการผาตัด Radical
Hysterectomy อีก 2 ราย/สัปดาห
• เพิ่มการบริการสองกลองโพรงมดลูก
(hysteroscope)
• เพิ่มจํานวนวันรับผูปวยมะเร็งเขานอนรพ.
• จัดใหมีแพทยตอยอดที่ออกตรวจที่แผนก
ผูปวยนอก
• เพิ่มจํานวนคิวผาตัดสองกลอง

• พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
เพื่อความเปนเลิศ

• เปดคลินิกใหความรูใหคําปรึกษาแกผูปวย • คณาจารยในหนวย
ดําเนินการตรวจคัดกรองภาวะดาวนของ
ทุกหนวย
ทารกในครรภโดยการตรวจอัลตราซาวด
และเจาะเลือด
• เพิ่มหองปลอดเชื้อเพื่อเลี้ยงตัวออนเพื่อ
ใหบริการตรวจวินิจฉัยกอนการยายฝากตัว
ออนของโรคตาง ๆ ที่เกิดจากยีนเดี่ยว
โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแอลฟา
และเบตา
• เปดคลินิกระบบทางเดินปสสาวะนรีเวช
• เปด one day chemotherapy clinic ที่ตึก
ผูปวยนรีเวช
• มอบหมายใหแตละ PCT หาโอกาสพัฒนา
วิธีการดูแลรักษาผูปวยใหมากขึน้ ทันสมัย
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• คณาจารยในหนวย
ทุกหนวย
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ขึ้น แลวนําไปสูการวางแผนใหรองรับการ
พัฒนานั้นๆในระดับภาควิชา
• เผยแผความรูผา นการประชุม
วิชาการ

• สงเสริมใหทุกหนวยจัดการประชุมวิชาการ
ประจําป
• กระตุนใหทุกหนวยทําแผนปฏิบัติการใน
การจัดประชุมเพื่อกํากับเปาหมายการ
ประชุมใหไดผลดี

• คณาจารยในหนวย
แตละหนวย

(3)

ภาควิชาฯ มีวิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการที่สําคัญ สําหรับนักศึกษากลุมตาง ๆ และ
นักศึกษารายบุคคล อยางไร
ภาควิชาไดวางแนวทางตางๆเพื่อสอดรับกับพันธกิจที่กําหนดไว การออกแบบระบบและกระบวนการ
ตางๆเปนไปเพื่อบรรลุตามเปาหมายในทุกพันธกิจ โดย(พยายาม)ใชแนวคิดของคานิยมของภาควิชาทั้ง 7 ขอ
เปนตัวขับเคลื่อนและใหทุกคนในภาควิชาอยูรวมกันไดอยางมีความสุขดวยการกําหนดวัฒนธรรมองคกรไว 3
ขอในการจะกําหนดวิธีการตางๆ
ในพันธกิจดานการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต กระบวนการที่สําคัญคือกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแตละชั้นป ซึ่งจะมีกลุมอาจารยที่ดูแลแตละชั้นปทําหนาที่ในการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการของแต ชั้น ป เ พื่อให เ กิดประสิ ท ธิ ภาพสูง สุด การปรับ ปรุ งกระบวนการการเรี ย นการสอนของ
ภาควิชานั้นมีสองลักษณะ ไดแก การปรับปรุงระดับจุลภาคหรือเฉพาะกระบวนการยอย โดยอาศัยขอมูลจาก
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และขอมูลที่ไดจากการปอนกลับ (feed back) ทั้งจากอาจารยผูสอนและจาก
นักศึกษา โดยอาจารยที่รับผิดชอบในชั้นปนั้นๆจะประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และนําแนวทางที่ไดมาถาม
ความเห็นชอบจากที่ประชุมภาคอีกครั้ง สวนการปรับปรุงอีกระดับหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชา ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาจาก พ.สต.401 เปน พ.คพ.403 ในป 2551 กระบวนวิชา พ.สต.502 เปน พ.คพ.
503 ในป 2552 และ กระบวนวิชา พ.สต.601 เปน พ.วป.603 ในป 2553 ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชานี้
นอกจากขอมูลที่ไดรับการตอบกลับจากอาจารย นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียแลวยังจะตองใหสอดคลองกับ
หลักสูตรของคณะดวย สวนผูรับผิดชอบในการออกแบบกระบวนการคือกลุมอาจารยที่รับผิดชอบชั้นปนั้นๆ
และตองผานความเห็นชอบของที่ประชุมภาคดวย ในรอบปที่ผานมามีตัวอยางการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 6 เนื่องจากจํานวนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ดวยการวางแผนลวงหนาทําใหมี
ปญหาในการดําเนินงานนอยและยังมีโอกาสไดรับขอมูลเพื่อปรับปรุงตอไป
ภาควิชาฯ ไดจัดตั้งกลุมอาจารยผูดูแลแพทยประจําบานเชนเดียวกัน สวนแพทยตอยอดใหอยูภายใต
การดูแลของหนวยเฉพาะทาง ซึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรของราชวิทยาลัย มี
การนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงโดยผานความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาฯสําหรับแพทยประจําบาน
และที่ประชุมหนวยสําหรับแพทยตอยอด
สําหรับนักศึกษากลุมพิเศษไดแกกลุมที่มีปญหาในการเรียน ภาควิชาไดมีระบบในการติดตามดูแล
ใกลชิด มอบหมายใหเจาหนาที่การศึกษาติดตามพฤติกรรมในการเรียนและแจงผลตรงตอหัวหนาภาควิชาและ
อาจารยประจําชั้นปเพื่อดําเนินการชวยเหลือกอนที่จะเกิดปญหาในตอนลงกองซึ่งจะสายเกินแกไข ในรอบปที่
ผานมาสามารถชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในลักษณะนี้หลายคน นอกจากนี้ดวยระบบนี้สงผลใหสามารถ
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คนพบปญหาในเชิงจริยธรรมการเปนแพทยของนักศึกษาบางราย และสงขอมูลใหทางคณะฯจนไดแนวปฏิบัติ
สําหรับเหตุการณในลักษณะนี้เปนบรรทัดฐานในระดับคณะตอไป
สวนนักศึกษา/แพทยประจําบานจากสถาบันอื่นที่มาฝกอบรมหรือวิชาเลือกซึ่งมีจํานวนมากขึ้น เพื่อ
การจัดการที่จะทําใหไดประโยชนสูงสุดของนักศึกษา/แพทยประจําบานที่มาเรียนรวมทั้งไมเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอนักศึกษา/แพทยประจําบานของภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตรเชียงใหมเอง จึงไดมีการจัดการเชิง
ระบบโดยคณาจารยที่เกี่ยวของไดจัดระบบในการเรียนรูและฝกอบรมใหเหมาะสมและไดแจงกลับไปยังสถาบัน
อื่นๆที่สงนักศึกษา/แพทยประจําบานใหเขาใจตรงกัน
(4) ภาควิชาฯ มีการนําขอมูลปอนกลับจากนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ
หรือไม อยางไร มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ หรือนวัตกรรมอะไรในปที่ผานมา ตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่
สําคัญของกระบวนการมีอะไรบาง
ภาควิ ช าฯ มี ก ารนํ า ข อ มู ล ป อ นกลั บ จากนั ก ศึ ก ษาและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ โดยจัดใหมีกระบวนการหาขอมูล ทั้งจากทางตรงเชนแบบประเมินผลที่เป นระบบ หรื อแจง
โดยตรงกับเจาหนาที่ กับอาจารยเปนรายกรณี หลังจากนั้นมีการนําเขาไปปรับปรุงผานกลุมดูแลแตละกลุมเชน
อาจารยประจําชั้นปที่ 4, 5, 6 หรืออาจารยกลุมดูแลแพทยประจําบานเปนตน ในปที่ผานมามีการปรับปรุงการ
เรียนของปที่ 4 เปลี่ยนจาก PBL 4 เรื่องเปน 2 เรื่อง และ POL แทน 2 เรื่อง การปรับปรุงวิธีการสอบของป 5
การซอมสอบ OSLER ของแพทยประจําบาน การวางแผนการรวมสอบ OSCE ของนักศึกษาชั้นปที่ 6 กับ
ส ว นกลางของคณะฯ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการของการเรี ย นการสอนของป ที่ 6 รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดูแลผูปวยหลายๆอยางรวมทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลายๆชิ้นงาน ตัวชี้วัดที่มีอยูบรรลุเปนสวนใหญ
ตัวชี้วัดที่สําคัญไดแก
ดานการเรียนการสอน
ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
 นักศึกษาแพทย มีความพึงพอใจตอวิธี การเรียนการสอนอยางนอยรอยละ 80
 นักศึกษาแพทย ที่จบจากภาควิชาฯ ศูนยแพทยศาสตรฯ และ สถาบันสมทบ มีความรู
ความสามารถ ดี โดย สามารถสอบผาน OSCE ในสวนความรูทางสูตินรีเวช ไดอยาง
นอยรอยละ 80
 มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการประเมิน ทุกป
ระดับแพทยประจําบานและระดับแพทยประจําบานตอยอด
 สามารถสอบผานไดรอยละ 100 ในปที่จบการฝกอบรม
 แพทยประจําบานมีความพึงพอใจตอวิธี การเรียนการสอนของภาควิชาฯ
ดานบริการวิชาการ
 มีสาขาวิชาทีย่ ังขาดแคลนเพิ่มขึ้น เชน urogynecology, adolescent gynecology,
infectious, genetics
 จัดตั้ง excellence center ที่ภาควิชาฯมีสว นเกี่ยวของ
 จัดประชุมวิชาการสําหรับแพทยทั่วไป ทุกป ครบทุกหนวย
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 สงเสริมการผลิตหนังสือ ตํารา ของภาควิชาฯโดยตั้งเปาหมายวามีหนังสือหรือตํารา
อยางนอย 2 ปตอเลม
ดานวิชาชีพ
 มีความพึงพอใจระดับดี จากผูปวยไมต่ํากวารอยละ 80
 ไมมีขอรองเรียน ฟองรองจากผูรับบริการ
 ผลลัพธทางคลินิกที่ดี (clinical indicators)
ดานการพัฒนาบุคคลากร
 คุณวุฒิของอาจารย จบวุฒิบัตรสูต-ิ นรีเวชและ/หรือวุฒิบัตร อนุสาขาตาง ๆ ทุกทาน
 อาจารยทุกทานผานการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา
 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาฯ
 การพิจารณารับอาจารยใหมจะถือเกณฑที่คณะฯ และภาควิชาฯกําหนด โดยจะจัดสรร
ตามสวนทีข่ าดแคลน
 มีการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้น ในทุก 2 ปจะตองมีอาจารยเลื่อน
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึน้ (เดิมใชเกณฑวา ตําแหนงวิชาการจะตองไมต่ํากวา
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
ผลงานวิจยั ของคณาจารยในภาควิชา
 ภาควิชาฯ จะมีผลงานวิจัยเฉลี่ยไมนอยกวา 0.8 เรื่องตอคนตอป และผลงานดังกลาว
ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
อย า งไรก็ ต ามตั ว ชี้ วั ด ที่ มี อ ยู ยั ง คงต อ งปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม และชั ด เจนในแต ล ะ
กระบวนการสําคัญของภาควิชา
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธแตละดานของพันธกิจ (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ)
ระดับปจจุบันและแนวโนมของดัชนีชี้วัดที่สําคัญของการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ เปน
อยางไร ผลลัพธเหลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคูแขงและองคกรเปรียบเทียบเปนอยางไร
ผลลัพธของพันธกิจดานการศึกษา
ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
 กระบวนวิชา พ.คพ 403 นักศึกษาแพทยปที่ 4 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 99.62
 กระบวนวิชา พ.คพ 503 นักศึกษาแพทยปที่ 5 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 99.57
 กระบวนวิชา พ.สต 603 นักศึกษาแพทยปที่ 6 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 99.62
 นักศึกษาแพทย สามารถสอบผาน OSCE ในสวนความรูทางสูตินรีเวช ไดอยางนอยรอยละ 80 ขณะนี้
ยังไม มีข อมู ล แยกสวนจาก ศรว.แตภาพรวมนักศึกษาแพทยเ ชี ยงใหมส อบผ า นในครั้งแรกที่ เ ขาสอบในป
การศึกษา 2551 รอยละ 93.3 และในปการศึกษา 2552 สอบผานรอยละ 94.3 เมื่อแยกตามหมวดของขอสอบ
แมวาไมไดแยกตามสถาบันแตเพื่อนํามาใชหาจุดออนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนพบขอมูลดังนี้
1. หมวด history taking เนื้อหาเกี่ยวกับการซักประวัติตกขาว สอบผานรอยละ 78.9
2. หมวด physical exam เนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจรางกายในการฝากครรภครั้งแรก
สอบผานรอยละ 69.7
3. หมวด manual skill เนื้อหาเกี่ยวกับการแกปญหาระหวางการคลอด สอบผานรอยละ 84.3
4. หมวด communication skill เนื้อหาเกี่ยวกับแจงขาวรายผูปวยมะเร็งปากมดลูก
สอบผานรอยละ 81.8
 ในปการศึกษานี้ภาควิชาไดกําหนดเอาขอสอบ OSCE ที่ทางคณะฯจัดสอบเปนสวนของการคิด
คะแนนและกระจายขอสอบออกใน 3 หมวด(ตามโควตาขอสอบ)ไดแก หมวดซักประวัติ หมวดหัตถการและ
หมวดแปลผล จะทําใหเห็นผลลัพธในภาพรวมไดดีระดับหนึ่ง
 แพทยที่จบไปแลวมีทักษะในการทําหัตถการทางสูติ-นรีเวชในระดับที่มั่นใจ (อยูระหวางการหาขอมูล)
 มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนประจําป
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ผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 403 ปการศึกษา 2552
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 403 ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมากขึ้น
ไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2551 และ 2552
ผลการประเมินกระบวนวิ ชา พ.คพ 403
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1. ความเหมาะสมของตารางเรียน
2. การสอนที่ OPD
3. Service Round
4. การสอน teaching round
5. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
6. การเขียนรายงาน 3 ฉบับ
7. หัตถการที่กาํ หนด
8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
10. การบริการของเจาหนาทีภ่ าควิชา ฯ

ผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 503 ปการศึกษา 2552
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 503 ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมากขึ้น
ไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2551 และ 2552
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หัวขอประเมิน

1. ความเหมาะสมของตารางเรียน
2. การสอนที่ OPD
3. Service Round
4. การสอน teaching round
5. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
6. การเขียนรายงาน 3 ฉบับ
7. หัตถการที่กาํ หนด
8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
10. การบริการของเจาหนาทีภ่ าควิชา ฯ
52

ผลการประเมินกระบวนวิชา พ.สต 601 ปการศึกษา 2552
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.สต 601 ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมากขึ้น
ไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2551 และ 2552
ผลการประเมินกระบวนวิ ชา พ.สต 601
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หัวขอประเมิน
ก. การฝกปฏิบัตกิ าร
1 มีโอกาสและผูปวยในการฝกปฏิบัติการ
2 มีทักษะและหัตถกรรมเพียงพอ
3 มีโอกาสไดรับความรูจากอาจารย
4 มีโอกาสไดรับความรูจากแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
5 มีโอกาสไดปรึกษาปญหากับอาจารย
6 มีโอกาสไดปรึกษาปญหากับแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
ข. บรรยากาศการฝกเวชปฏิบัติ
7 ไดรับความรวมมือจากบุคลากรระดับตาง ๆ
8 ไดรับความรวมมือเพื่อนนักศึกษาแพทย
9 มีความสบายใจในการฝกปฏิบัติงาน
ค. สภาพความเปนอยูทั่วไป
10 ที่พักอาศัยมีความสะดวก
11 ที่พักอาศัยมีความปลอดภัย
12 หองพักเวรมีความเหมาะสม

ภาควิชาไดนาํ ผลของการประเมินดังกลาวไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป
ระดับแพทยประจําบานและระดับแพทยประจําบานตอยอด
 สอบผานไดรับวุฒิบตั ร รอยละ 100 ในปที่จบการฝกอบรม
 ภาควิชาฯ ไดจัดทําแบบประเมินแพทยประจําบาน 360 องศา ไดแก แบบประเมินแพทยประจําบาน
จากนักศึกษาแพทย, แบบประเมินแพทยประจําบานจากคณาจารย, แบบประเมินแพทยประจําบาน
จากพยาบาล และแบบประเมินแพทยประจําบานจากแพทยประจําบาน มีรายละเอียดของผลลัพธใน
ภาคผนวก
ผลลัพธของพันธกิจดานการวิจัย
 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (ป 2552) ระดับนานาชาติ 26 เรื่อง
จําแนกเปนงานวิจัยทางมะเร็งนรีเวช 12 เรื่อง เวชศาสตรมารดาและทารก 10 เรื่อง เวชศาสตรการ
เจริญพันธุ 3 เรื่อง และอนามัยเจริญพันธุและสตรีวัยทอง 1 เรื่อง
 จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ 13 โครงการ จําแนกเปนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร
4 โครงการ รวม 482,000 บาท ทุนสํานักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) 5 โครงการ รวม
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4,140,000 บาท ทุน วช. 4 โครงการ รวม 500,000 บาท และทุนจากเอกชน 1 โครงการ จํานวน
378,000 บาท
 โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูและอาจารยในภาควิชาฯ มีนสวนรวมทําวิจัยจํานวน 39 โครงการ
(เปนโครงการตอเนื่องจากป 2551 จํานวน 18 โครงการ) โดยมีโครงการรวมหลายสถาบันกับองคกร
อื่นในประเทศอยู 14 โครงการ
 ผลงานวิจัยเฉลี่ย 1.0 เรื่องตอคนตอป(เปาหมายไมนอยกวา 0.8 เรื่องตอคนตอป) ระดับคณะ 0.65
เรื่องตอคนตอป
 รายชื่ออาจารยที่มีผลงานตีพิมพใน Pub Med มากที่สุด 5 อันดับแรกของคณะ มีอาจารยของภาควิชา
4 ทาน ในจํานวนทั้งหมด 9 ทาน
 รายชื่ออาจารยที่มีผลงานตีพิมพใน Pub Med โดยเปนชื่อแรกจํานวนมากที่สุดของคณะ มีอาจารย
ของภาควิชา 2 ทาน ในจํานวนทั้งหมด 4 ทาน
 รายชื่ออาจารยที่มีผลงานตีพิมพใน Pub Med โดยเปนชื่อเปน corresponding author จํานวนมาก
ที่สุดของคณะ มีอาจารยของภาควิชา 2 ทาน ในจํานวนทั้งหมด 3 ทาน
 อาจารยของภาควิชาไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนและนักวิจัยดีเดนรุนใหม รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม
“รางวัลชางทองคํา” ประจําปการศึกษา 2552
 การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศ
ไทย อาจารยและแพทยตอยอดของภาควิชาไดมีการนําเสนอในเวที free communication เปน
สัดสวนสูงที่สุดของทุกสถาบันที่มีการฝกอบรม ดังตาราง
ปที่ประชุม
2550
2551
2552

จํานวนของภาควิชา
8
19
13

จํานวนรวมทุกสถาบัน
42
51
55

รอยละ
19
37
24

ผลลัพธของพันธกิจดานการบริการวิชาการ
ในปการศึกษา 2552 คณาจารย ในภาควิชาสูติฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับหนวยงานนอก
ภาควิชา ภายในประเทศ 39 ครั้ง และ ตางประเทศ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดแยกตามระดับของการ
เปนวิทยากร ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ระดับนอกภาควิชาฯ แตอยูในคณะแพทย
8
ระดับนอกคณะแพทย แตอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2
ระดับนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม แตอยูภายในองคกรการศึกษา 27
ระดับนอกองคกรการศึกษา
2
รวม 39
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ผลลัพธของพันธกิจดานการบริการวิชาชีพ

ผลลัพธทางคลินิกที่ดี (clinical indicators) มีรายละเอียดในรายงานของ PCT

สามารถจัดการขอรองเรียน จากผูรับบริการไดทั้งหมด ไมมีผลเสียหายตอองคกร

ผลลัพธความสมบูรณเวชระเบียนของภาควิชา ไดคะแนนอยูในระดับดีมากเมื่อเทียบกับแผนก
อื่นๆในคณะและมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดังภาพ
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เมษายน

พฤษภาคม

อัตราความสมบูรณของบันทึกเวชระเบียน สูติกรรม ป 2553
อัตราความสมบูรณของบันทึกเวชระเบียน นรีเวชกรรม ป 2553

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนนักศึกษาและผูมีสวนเกีย่ วของ
ระดับนักศึกษา : จากผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 403 , 503 และ พ.สต 603 นักศึกษาแพทย
สวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา พ.คพ 403 , 503 และ พ.สต 603
ในระดับดีถึงดีมาก และมีผลการประเมินอาจารยโดยนักศึกษาแพทย ดังนี้

TQA2553_last revised.doc

55

ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาบรรยาย) ป4-2552
รายการประเมิน
1.มีการแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับเนื้อหากระบวนวิชาที่สอน วิธีวัดและ
ประเมินผลและเอกสารอานประกอบไดอยางเหมาะสม
2. เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา
3. สอนตามหัวขอและเวลาที่กําหนด
4. มีเอกสารและตําราสําหรับใหนักศึกษาใชอานประกอบ
5. มีการใชสื่อประกอบการสอน(กระดาน เครื่องฉายแผนใส สไลด และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส) ไดอยางเหมาะสม
6. การจัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางมีระบบและขั้นตอนชัดเจน
7. บรรยายดวยน้ําเสียงที่ชัดเจนและเขาใจงาย และไมนอกเรื่องจนเสียเนื้อหา
หลัก
8. มีการอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบการบรรยายใหเห็นจริงและชัดเจน
9. มีการเนนและสรุปจุดสําคัญของเนื้อหาวิชาไดอยางชัดเจน
10.มีวิธีการสอนที่กระตุนความคิด วิเคราะห และแกปญหา
11. มีวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
12. มีการรับฟงและตอบขอซักถามของผูเรียนไดอยางเหมาะสม
13.เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบและขอคําปรึกษานอกชั้นเรียน
14. มีกระบวนการสอนที่ชวยใหนักศึกษาเรียนรูผานระบบเครือขาย (webbased learning)
15. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชนในระหวาง
การบรรยาย
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ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาบรรยาย) ป5-2552
รายการประเมิน
1.มีการแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับเนื้อหากระบวนวิชาที่สอน วิธีวัดและ
ประเมินผลและเอกสารอานประกอบไดอยางเหมาะสม
2. เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา
3. สอนตามหัวขอและเวลาที่กําหนด
4. มีเอกสารและตําราสําหรับใหนักศึกษาใชอานประกอบ
5. มีการใชสื่อประกอบการสอน(กระดาน เครื่องฉายแผนใส สไลด และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส) ไดอยางเหมาะสม
6. การจัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางมีระบบและขั้นตอนชัดเจน
7. บรรยายดวยน้ําเสียงที่ชัดเจนและเขาใจงาย และไมนอกเรื่องจนเสียเนื้อหา
หลัก
8. มีการอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบการบรรยายใหเห็นจริงและชัดเจน
9. มีการเนนและสรุปจุดสําคัญของเนื้อหาวิชาไดอยางชัดเจน
10.มีวิธีการสอนที่กระตุนความคิด วิเคราะห และแกปญหา
11. มีวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
12. มีการรับฟงและตอบขอซักถามของผูเรียนไดอยางเหมาะสม
13.เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบและขอคําปรึกษานอกชั้นเรียน
14. มีกระบวนการสอนที่ชวยใหนักศึกษาเรียนรูผานระบบเครือขาย (webbased learning)
15. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชนในระหวาง
การบรรยาย
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ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาฝกปฏิบัติ) ป4-2552
รายการประเมิน
1. เนื้อหากระบวนวิชา
1.1 สอดคลองกับลักษณะกระบวนวิชาและวัตถุประสงค
1.2 การจัดปฐมนิเทศกอนการฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับระยะเวลาการฝกปฏิบัติ
1.4 เนื้อหาและประสบการณที่ไดรับสามารถนําไป ประยุกตไดใน
สถานการณจริง
2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 สงเสริมใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรูดวยตนเอง
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.3 สงเสริมใหผูเรียนนําแนวคิดและทฤษฏีในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
ตลอดจนศาสตรที่เกี่ยวของมาประยุกตในการฝกปฏิบัติได
2.4 สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหาในการฝกปฏิบัติอยาง
เต็มที่
2.5 จํานวนและลักษณะที่ไดรับมอบหมาย มีความเหมาะสม
2.6 สงเสริมผูเรียนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคมีที่จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
2.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชามีความเหมาะสม
2.8 เวลาฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
2.9 ภาคการศึกษาที่ฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
3. สถานที่ฝกปฏิบัติ
3.1 เอื้ออํานวยตอการฝกปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ กระบวนวิชา
3.2 บุคลากรในแตละระดับในหนวยงานที่ฝกปฏิบัติใหการสนับสนุนตอ
การเรียนรู และการฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม
3.3 สถานที่ฝกปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
4. ผูเรียน
4.1 ไดรับความรูและทักษะตามวัตถุประสงคของ กระบวนวิชา
4.2 ไดรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในระหวางการฝกปฏิบัติ
4.3 สามารถนําความรูและทฤษฏีในสาขาวิชาการ/วิชาชีพตลอดจน
ศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการฝกปฏิบัติ
4.4 สามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
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ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาฝกปฏิบัติ) ป5-2552
รายการประเมิน
1. เนื้อหากระบวนวิชา
1.1 สอดคลองกับลักษณะกระบวนวิชาและวัตถุประสงค
1.2 การจัดปฐมนิเทศกอนการฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับระยะเวลาการฝกปฏิบัติ
1.4 เนื้อหาและประสบการณที่ไดรับสามารถนําไป ประยุกตไดใน
สถานการณจริง
2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 สงเสริมใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรูดวยตนเอง
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.3 สงเสริมใหผูเรียนนําแนวคิดและทฤษฏีในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
ตลอดจนศาสตรที่เกี่ยวของมาประยุกตในการฝกปฏิบัติได
2.4 สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหาในการฝกปฏิบัติอยาง
เต็มที่
2.5 จํานวนและลักษณะที่ไดรับมอบหมาย มีความเหมาะสม
2.6 สงเสริมผูเรียนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคมีที่จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
2.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชามีความเหมาะสม
2.8 เวลาฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
2.9 ภาคการศึกษาที่ฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
3. สถานที่ฝกปฏิบัติ
3.1 เอื้ออํานวยตอการฝกปฏิบัติตามวัตถุประสงคกระบวนวิชา
3.2 บุคลากรในแตละระดับในหนวยงานที่ฝกปฏิบัติใหการสนับสนุนตอ
การเรียนรู และการฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม
3.3 สถานที่ฝกปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
4. ผูเรียน
4.1 ไดรับความรูและทักษะตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา
4.2 ไดรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในระหวางการปฏิบัติ
4.3 สามารถนําความรูและทฤษฏีในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
ตลอดจนศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการฝกปฏิบัติ
4.4 สามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
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ระดับแพทยประจําบาน : จากผลการประเมินคณาจารยโดยแพทยประจําบานคะแนนเต็ม 60 ใน 6 หัวขอ
ไดแก
 พฤตินัยเจตคติจริยธรรมแหงวิชาชีพเปนแบบอยางที่ดี
 การเปนที่ปรึกษาชี้แนวทางทางวิชาการและบริการ
 ความตั้งใจรับผิดชอบงานบริการ การประชุม
 ความตั้งใจสามารถในการสอนและถายทอด
 ความเปนนักวิชาการติดตามความรูและสรางความรู
 ความเปนครู ความเมตตา/การใหกําลังใจ บรรยากาศไมเครียด
อาจารยท้งั หมดไดคะแนนเฉลี่ย 45.05 (36.04-53.74) ไดทําการสงคะแนนคืนใหอาจารยแตละทาน
รับทราบโดยทาง E-mail เปนการสวนตัวเพื่อการปรับปรุงตอไป อยางไรก็ตามในอนาคตจะมีการปรับปรุง
กระบวนการประเมินนี้เพื่อใหเหมาะสมมากขึ้น
จํานวนแพทยประจําบาน, แพทยตอยอด, นักศึกษาแพทย
รวมทั้งแพทยและนักศึกษาแพทย
ตางประเทศที่มาเขารับการฝกอบรม / ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติงานที่ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีแนวโนมที่มากขึ้น
ระดับ
นักศึกษาแพทย
แพทยประจําบาน
แพทยตอยอด
แพทยจากตางประเทศ
นักศึกษาตางประเทศ
รวม

2549
2
12
11
2
27

การฝกอบรม / ดูงาน
2550
2551
4
13
15
7
25
16
2
1
14
15
60
52

2552
25
17
30
2
3
77

7.3 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1)
ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานงบประมาณ การเงินและ
การตลาดรวมทั้งตัววัดดานวงเงินและงบประมาณที่มี (ตามความเหมาะสม)
ในระดับภาควิชา ดานงบประมาณไดจากทางราชการผานมาทางคณะแพทยศาสตร สิ่งที่ไดจัดการคือ
การใชงบประมาณใหเหมาะสม สวนหนึ่งใชเพื่อรักษาสถานะในการดําเนินงาน(maintainance budjet) อีกสวน
ใชสําหรับพัฒนางานตามพั นธกิจและความทาทาย ในปจจุบันยังไมสามารถกําหนดรอยละไดทั้งหมด(อยู
ระหวางดําเนินการคิดวิธีใหสมดุล) รายไดของภาควิชามีอีกสวนหนึ่งไดจากสวนของการสนับสนุนจากศูนย
ศรีพัฒนเพื่อใชในการพัฒนางานตามเปาหมายโดยเฉพาะที่เรงดวนหรือไมสามารถไดจากงบประมาณ ใน
ปจจุบันอยูในเกณฑที่สามารถใชได(คงคลัง) ประมาณ 4 เดือน
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(2) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานตลาด รวมถึงสวนแบงตลาดและ
ตําแหนงในตลาด การเติบโตของตลาดและสวนแบงตลาด และการเจาะตลาดใหม (ถามี)
ในส ว นของผู รั บ บริ ก าร คื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย ไ ม ไ ด ทํ า การวิ เ คราะห แ ยกเนื่ อ งจากเป น หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม สวนจํานวนผูที่สมัครเรียนตอแพทยใชทุนมีปริมาณเกินจํานวนที่รับไดทุกปอยาง
ตอเนื่อง สวนแพทยประจําบานสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยารวมทั้งแพทยสาขาตอยอด ดวยปจจัยหลาย
อยางโดยเฉพาะกรณีฟองรองสูติแพทยที่มีอยางตอเนื่อง ทําใหจํานวนผูเรียนตอในสาขานี้มีจํานวนลดลงมาก
ทางภาควิชาไดดําเนินการหาแนวทางใหมเพื่อเพิ่มจํานวน (อยางไรก็ตามในสถาบันภูมิภาคที่เปดฝกอบรม
ภาควิชายังไดรับความสนใจสูงที่สุด)
ในส ว นของนั ก ศึ ก ษาแพทย ป ระเมิ น ไดจ ากการลงทะเบี ย นเลื อกเรีย นวิ ช าเลื อ กบั ง คับ (selective
course) ตามหลักสูตรใหม ซึ่งปการศึกษา 2552 มีนักศึกษาเลือกเต็มตามจํานวนรับได

7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
(1) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของการผูกมัดใจบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากร และ
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมทั้งผูนํา เปนอยางไร
ตัวชี้วัดดานการผูกมัดใจและความพึงพอใจของบุคลากร
ขณะนี้ไดดําเนินการในเบื้องตน สรางความรูสึกรวมรับผิดชอบภาควิชา ไดรับขอมูลอยางตอเนื่อง และ
ใชกระบวนการใหพลังอํานาจ(empowerment) อยางเหมาะสม รวมถึงการใหการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร
• ตําแหนงวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้นกวาเดิม ในรอบปที่ผานมา
 ไดรับการแตงตั้งเปน รองศาสตราจารยเพิ่มขึ้น 1 ราย ผูชวยศาสตราจารย 1 ราย
 ยื่นเรื่องขอกําหนดตําแหนงและผานคณะกรรมการกลั่นกรองประจําคณะไปแลวในตําแหนง
ศาสตราจารย 1 ราย รองศาสตราจารย 2 ราย ผูชวยศาสตราจารย 1 ราย
รายละเอียดการเขารวมประชุมวิชาการ
จํานวนครั้งของอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ
- ระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ
จํานวนครั้งของบุคลากรอื่นๆที่รวมประชุมวิชาการ
- ระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนในการศึกษาตอตางประเทศ
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• ในป 2552 มีผลการพัฒนาบุคลากรในประเด็นการอบรม ดังนี้
จํานวนครั้งในการเขารวม
1. รับการอบรม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ประชุมวิชาการ
รวม

คณาจารย
8
4
66
78

บุคลากรอื่น ๆ
25
0
52
77

รวม
33
4
118
155

 จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/ประชุมวิชาการ 2.67 ครั้ง/คน
 จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/ประชุมวิชาการ 3.12 ครั้ง/คน
ตอบุคลากร สาย ก.
 จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/ประชุมวิชาการ 2.48 ครั้ง/คน
ตอบุคลากรอื่นๆ ที่ไมใชบุคลากร สาย ก.
100.00
 รอยละของบุคลากรสาย ก.ที่เขารับการอบรมฯ/ ประชุม
 รอยละของบุคลากรอื่นๆทีไ่ มใชบุคลากรสาย ก.ที่เขารับการอบรมฯ/ ประชุม
87.10

7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร
(1) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการของ“ระบบการ
ทํางาน” เปนอยางไร
ในรอบปที่ผานมาภาควิชาฯ ไดมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ซึ่งเปนแนวโนมที่นาพอใจเมื่อ
เทียบเคียงกับรอบ 3 ปที่ผานมา มีการเขียนแผนปฏิบัติการระยะสั้นสอดคลองกับแผนปฏิบัติการระยะยาว มี
การเตรียมความพรอมของคณาจารย และ เจาหนาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงหลักสูตรและผลการประเมิน
ของแผนงานตาง ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีกระบวนการบางอยางที่กําลังเริ่มจัดการไดแกการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณาจารยของภาควิชา ซึ่งสงผลใหผลลัพธดานการดูแลผูปวยสูตินรีเวชทั่วไป
ผลลัพธดานการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยประจําบานและแพทยตอยอดดีขึ้น รวมทั้ง
นาจะสงผลใหการอยูรวมกันในภาควิชามีความผาสุขมากขึ้นจากความชัดเจนในการประเมินภาระงานไดดีมาก
ยิ่งขึ้นตามที่เปนความตองการของบุคลากรที่ไดจากการสํารวจในปที่ผานมา
(2) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการของ “กระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ” เปนอยางไร รวมทั้งตัววัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการ ประสิทธิภาพ
และนวัตกรรม
ทางภาควิชาไดกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานไวครอบคลุมทุกดานตามพันธกิจ แตยังไมไดทบทวน
เปนขอมูลที่ชัดเจน คาดวาจะรวบรวมหลังการสัมมนาภาควิชาในปลายเดือน สิงหาคมนี้
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7.6 ผลลัพธดานการนําองคกร
(1) ผลลัพธของตัวชีว้ ัดที่สาํ คัญของการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบตั ิการเปนอยางไร
ภาควิชาฯ จะไดทําการแบบประเมินผลของการบริหารงานในภาควิชาฯ สภาพการทํางาน และงาน
ที่ทําของบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางาน ในงานสัมมนาภาควิชาประจําป ในวันที่ 28-29 สิงหาคม นี้
(2) ผลลัพธของตัวชี้วัดที่สําคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ในป 2552 ภาควิชาฯ ไมมีบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม เชน เรื่องรองเรียน เรื่องพฤติกรรม
ที่ขัดตอศีลธรรมอันดี นอกจากนี้มีคณาจารยที่ไดรับการติดตอเพื่อเปนที่ปรึกษาของกรรมการจริยธรรมของ
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตรอยางตอเนื่อง
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ภาคผนวก ก.
1. สรุปการดําเนินงานดานการวิจัย ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
การดําเนินงานดานการวิจัยของภาควิชาฯ สามารถแยกพิจารณาไดเปน 2 ระดับ ไดแก
1.1 การดําเนินงานในระดับแพทยประจําบาน
ดําเนินการจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัย” แก
แพทยประจําบานทุกชั้นป โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีไป
ประยุกตใชกับการทําวิจัยในชีวิตจริง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมเพื่อเปนแพทยเฉพาะทางดาน
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา โดยจัดใหมีกิจกรรมดังกลาวเดือนละครั้ง ชวงบายวันศุกร
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันวิจัย (Research Day)” ในวันที่ 3 ต.ค. 2552 เพื่อ
เปนการฝกใหแพทยประจําบานปสุดทายทุกคน นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเพื่อ
ส ง เสริ ม ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการทํ า วิ จั ย ระหว า ง
คณาจารยและแพทยประจําบาน โดยมีความมุงหมายเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยแก
คณาจารยรุนใหมและแพทยประจําบาน
ติ ด ตามความก า วหน า ของโครงการวิ จั ย ของแพทย ป ระจํ า บ า น ให คํ า ปรึ ก ษาใน
ภาพรวม และประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยในกรณีที่เกิดปญหาในการดําเนินโครงการ
1.2 การดําเนินงานในระดับคณาจารย
- รวบรวมขอมูลสถิติการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย
- เผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย
โดยการติดแสดงผลงานวิจัยฉบับที่ตีพิมพไวที่บอรดแสดงผลงานวิจัย ซึ่งจัดไวที่บริเวณหนาสํานักงาน
ภาควิชาฯ
- ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการติดตามผลงานที่ไดรับ การตีพิมพในระดับนานาชาติของ
คณาจารยในภาควิชาฯ เพื่อสงชื่อคณาจารยที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลเกี่ยวกับการวิจัย
ในระดับตางๆ ใหแกผูบริหารภาควิชาฯพิจารณาเสนอชื่อตอไปตามที่เห็นสมควร โดยกรณีที่ดําเนินการ
ไปแลวไดแกการเสนอชื่อ ศ.นพ. ธีระ ทองสง เพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ พ.ศ. 2553
โครงการที่จะดําเนินการเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2553 ไดแก
- การจัดทําระบบคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยของภาควิชาฯที่เสนอขอ
ความรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร

TQA2553_last revised.doc

64

- เพิ่มประสิท ธิภาพในการเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและระดั บ
นานาชาติของคณาจารย โดยการรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากบทคัดยอของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในแตละไตรมาส มานําเสนอในที่ประชุมวิชาการของภาควิชาฯ
2. สรุปผลการดําเนินงานของคณาจารยกลุมป 5
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
2.1. เดิมเปนหัวขอการบรรยายทั้งหมด ตอนนี้ปรับเปน POL มี 5 หัวขอซึ่งมี pretest ดวย
ไดแกDystocia, APH, PPH, IUGR และ Medical complication
2.2. การเรียนการสอนเรื่องใหม คือ การใหนมบุตร โดยการฝกปฏิบัติที่คลินิกนมแม ณ หอ
ผูปวยสูติกรรม 2 ชั้น 3 อาคารบุญสม ในวันพฤหัสบดี (บาย) สัปดาหแรกของการฝกปฏิบัติงานบน
ward
2.3. Demonstrate การทําคลอดให นศพ. ทุกกลุมยอยที่ขึ้นปฏิบัติงานที่หองคลอดคือทุก 2
สัปดาห โดยอาจารยที่หมุนเวียนกัน และมีการแจก VCD แสดงการทําคลอดใหนศพ. ไปศึกษาดวย
ตนเอง และสงคืนตอนลงกอง
2.4.พัฒนาขอสอบ OSCE ใหเปนหมวดหมู เชน counseling, antepartum, intrapartum,
procedure, writing skill, partograph โดยแตละชุดของขอสอบ OSCE ตองครอบคลุมทุกหมวดหมูที่
ไดตั้งไวและมีการจัดทําขอสอบใหมๆ ขึ้นมา มีขอสอบใหมเกิดขึ้นทุกกลุม
2.5. จัดสอบลงกอง OSCE ทุกกลุม จากเดิมสอบ OSCE ปลายป
2.6. พัฒนาขอสอบ MCQ ใหเปนหมวดหมูในแตละชุดมีการคละเคลาในแตละหมวดอยาง
เหมาะสมตามความสําคัญและจัดแบงขอสอบเปน 4 ชุด ใชในการสอบสลับกันไป
2.7. ขอขอสอบใหม MCQ กับอาจารยทุกคนๆละ 5 ขอ ยังไมไดรับการตอบสนอง คาดวา
อาจารยนาจะลืมไปแลว จะไดติดตามตอไป หากไดมาก็นาจะไดขอสอบใหมอีก 1 ชุดไวใชในการสอบ
ของปตอไป
แผนปรับปรุงในปตอไป
1.วิเคราะหขอสอบ MCQ ทั้ง 4 ชุด
2. ขอสอบ OSCE บางขอที่คะแนนต่ํามาก ควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงขอสอบหรือ
ปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมซึ่งทั้งอาจารยและแพทยประจําบานตองชวยกัน
3. แจก VCD การคลอดโดยใช VE , FE , BA ใหนศพ ไดยืมไปดูและคืนตอนลงกองเพราะมี
โอกาสนอยมากที่จะไดดูของจริง
4. เนื่องจากมีการสงรายงานชา ทางกลุมป 5 จึงขอปรับแบบฟอรมการตรวจรายงานป 5
โดยเพิ่มชองกําหนดวันที่ใหอาจารยสงรายงานคืน (7 วัน จากวันที่แจกรายงาน) และชองระบุวันที่
อาจารยสงรายงานคืน
5. การสงขอสอบ OSCE ใหอาจารยตรวจ จะตองระบุวันที่สงขอสอบใหอาจารยตรวจและ
วันที่อาจารยสงขอสอบคืน
6. การประเมินผลการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในปการศึกษาที่ผานมา
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3. สรุปงานนศพ ป 6 ปการศึกษา 2552
3.1 สรุปงานเยี่ยมสํารวจ รพ. สมทบตางๆ ในป 2551-2552 และออกเยี่ยมสํารวจและทาบทาม รพ.สมทบ
กับทางคณะฯ
3.2 จัดทําหนังสือ Emergency in OB&GYN
3.3 การเรียน การสอนของปที่ผานมาจัดทําแบบเดิม แตได revise คูมือใหม
3.4 ประชุม สัมมนา ปรับเปลี่ยน การเรียน การสอน extern ในปการศึกษา 2553 เพื่อรองรับ extern ที่จะ
มา rotate เดือนละ 16 คน
3.5 ประชุมรวมกับ รพ สมทบ 6 แหง และกําลังอยูระหวางการปรับกระบวนการเรียน การสอน โดยไดสรุป
กระบวนการเรียน การสอน ป 2553 ใหทางหัวหนาภาคฯ พิจารณาแลว
3.6 ภาควิชาฯเตรียมการ จัดที่พักให extern ทั้งตอนทํางาน และ อยูเวร
3.7 เตรียมหอง conference ใหกวางขึ้นรองรับ extern ครั้งละ 16 คน
งานที่จะทําในปตอไป
1. เรื่อง rotation ของ extern
เนื่องจากในปการศึกษา 2553 นั้นจะมี extern ผานครั้งละ 15-16 คนตอเดือน ดังนั้นจึงตองทําการ
จัดให extern ใหหมุนเวียนไปตามจุดตางๆเพื่อใหครอบคลุมทั้งทางดานสูติศาสตรและนรีเวช โดยแบงเปน
4 หนวยใหญ หนวยละประมาณ 3-4 คน หมุนเวียนทุกสัปดาห ดังนี้
1. หนวย OB&LR (4 คน) โดยแบงอยูประมาณ 2-3 วันทําการ สลับกันทุกวันพุธ
o ER-OB (2 คน)
o Ward OB + LR (2 คน)
 OR: C/S,TR
 Ward work + ชวย LR
2. หนวย ANC (4 คน) โดยแบงอยูประมาณ 2-3 วันทําการ สลับกันทุกวันพุธ
o US (2 คน) สําหรับวันอังคารบายที่มี high risk clinic ใหออกตรวจที่ ANC
o ANC (2 คน)
o Teaching U/S อยางนอย 1 ครั้ง (อ.เพื่องลดา เปนผูรับผิดชอบรวมกับอาจารยหนวย
MFM)
3. หนวย Ward GYN (4 คน) โดยแบงอยูประมาณ 2-3 วันทําการ สลับกันทุกวันพุธ
o Ward GYN 3 (2 คน)
o Ward GYN 2,4 (2 คน)
4. หนวย OPD (4 คน) โดยแบงอยูประมาณ 2-3 วันทําการ สลับกันทุกวันพฤหัสบดี
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o เชา-บาย
 OPD 3 (2 คน)
 OPD 5: Family planning, Menopause (2 คน)
 มีอาจารยคุมทุกวัน (อาจารย teaching, service)
 มีใบประเมินทุกวัน
o สําหรับบายวันอังคารและวันพฤหัสบดี
 OPD 3: Observe onco clinic
 OPD 5: Observe infertility and endocrine clinic
หมายเหตุ
วันหยุดใหคนที่อยูหนวย OB&LR มา Round ward OB และคนที่อยูหนวย Ward GYN มา
Round ward GYN สําหรับคนที่อยู OPD ไมตองมา round ward สําหรับคนอยูเวรที่อยูหนวย
OB&LR และ หนวย Ward GYN ไมตองมา round ward ใหไปรับ สง เวรเลย
2. การเรียนการสอน
2.1 Lecture สัปดาห 2ครั้ง (practical point) โดยขออาจารยมาสอนเพิ่ม
a. Common problems in OB: PIH, GDM, intrapartum + postpartum care, preterm labor
b. Common problems in GYN: Vulvovaginitis, DUB, PID, Amenorrhea
c. Emergency OB: APH,PPH, shoulder dystocia
d. การคลอดทา breech
e. Breast feeding: เนื่องจากมีการเรียนการสอนของ นศพ.ป 5 อยูแลว ฝาก extern เรียนดวย
2.2 Activity extern
a. Case discussion 2 cases ตอเดือน
• แบงกลุมยอย 2 กลุม แบงเปน OB 1 case และ GYN 1 case
• เตรียม case พรอมแนวทาง management + evidence-based medicine
b. ติวสอบ long case ศรว. (อ.ประภาพร)
2.3 การเรียนรูดวยตนเอง: วีดีโอสื่อการเรียน, หัตถการ, หุนจําลอง (ตองพัฒนาหุนจําลองเพิ่ม) เชน
หุนเจาะน้ําคร่ํา, หุน cervical dilation, หุนหัดคลําขนาด uterus, หุนหัดทําคลอด
2.4 การอยูเวร
- เวรวันทําการ วันละ 4 คน
o LR + Ward OB 2 คน
o ER-OB + Ward GYN 2 คน
- เวรวันหยุด แบงยอยเปน 2 ชวง คือ 8.00-20.00 น.และ 20.00-8.00 น. ชวงละ 4 คน
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o LR + Ward OB 2 คน
o ER-OB + Ward GYN 2 คน
- การแลกเวรใหแจงอาจารยกอนทุกครั้ง (อ.อุบล เปนผูรับผิดชอบเรื่องการอยูเวรของ extern)
- สําหรับเรื่องหองพักของ extern ขณะที่มา rotate ที่ภาควิชาสูติฯ และ หองพักสําหรับอยูเวรนั้น ได
นําเสนอในการประชุมไปแลว หัวหนาภาคฯจะใหเจาหนาที่จัดการให
- เรื่องหอง conference ก็จะใหติดตั้งเครื่องฉาย LCD ไวกับเพดาน เพื่อเพิ่มจํานวนโตะและเกาอี้
สําหรับรองรับ extern ที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในการเขาฟง conference แตละครั้ง ซึ่งจะจัดใหมทั้ง
หองเรียน 1 และ หองเรียน 2
3. กระบวนการประเมินผล
ประเภทการสอบและการประเมินผล
- การสอบขอเขียนโดย MEQ และ OSCE
- ใบประเมินโดยอาจารยและ resident ประจําจุดที่ผาน
- ใบประเมินการเขารวม activity ของภาควิชา
o Morning conference
ทุกวันจันทรถงึ ศุกร
เวลา 07.00-08.00 น.
o ICC/MM conference
ทุกวันจันทร
เวลา 13.00-14.30 น.
o Journals/Topic reviews ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
เวลา 15.00-16.00 น.
o RM/MFM/ONCO conference, Research ทุกวันศุกร
เวลา 13.00-14.30 น.
- สมุดบันทึกหัตถการ (Log book): การชวยทํา หรือ observe หัตถการตางๆ โดยมี minimal
requirement ดังตอไปนี้
1. การผาตัดคลอด 2 ราย
2. vacuum หรือ low F/E 2 ราย
3. ATR
1 ราย
4. D& Cหรือ F/C
2 ราย
5. การผาตัดทางนรีเวช 2 ราย
6. amniotomy 2 ราย (ไดทํา)
7. pap smear 2 ราย (ไดทํา)
8. normal labor 1 ราย (ไดทํา)
คูมือ
มีคูมือ ตํารา การดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม
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ขอสอบ เปาหมายคลังขอสอบ (ตามเกณฑแพทยสภา) ดังตาราง
MEQ

Hx taking & P.E

1. กอนในทอง

1. ปวดทอง

2. หนองจากทอ
ปสสาวะ

2. กอนในทอง

3. แผลที่อวัยวะเพศ
4. ตกขาว คันชอง
คลอด
5. ตั้งครรภ แทงบุตร
ครรภผิดปกติ ไม
อยากมีบุตร มีบุตร
ยาก

8. คลอดกอนกําหนด
9. คลอดเกินกําหนด
10. ถูกลวงละเมิดทาง
เพศ

1. Female urethral
catheterization

2. Normal labor
3. แผลบริเวณอวัยวะ
เพศ
3. Amniotomy
4. ตั้งครรภ
5. แทงบุตร
6. ครรภผิดปกติ
7. การคุมกําเนิด
8. มีบุตรยาก

6. เลือดออกทางชอง
คลอด ประจําเดือน 9. ตกขาว
ผิดปกติ
10. คันชองคลอด
7. ปวดประจําเดือน

หัตถการ

Communication skill

การแปลผล

1. รายงานการผาตัด

1. ANC record

2. การแจงโรค & การ
รักษา

2.Labor record

3. การแจงขาวราย

4. Episiotomy &
perineorrhaphy
5. PAP smear
preparation
6. Removal of FB
from vaginal in
adult
7. Pelvic
examination

11. เลือดออกทางชอง
คลอด

8. Leopald
maneuver

12. ประจําเดือน
ผิดปกติ

9. ใหนมบุตร

13. ปวดประจําเดือน
14. คลอดกอนกําหนด
15. คลอดเกินกําหนด

4. ผลงานในรอบปที่ผานมาของ Resident training
4.1 การจัดทํา OSLER Week ของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2552
สําหรับเตรียมความพรอมในการสอบรอบที่ 1 ไดจัด OSLER Week ขึ้น เพื่อสงคะแนนสอบและ
รายชื่อแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2552 ที่มีสิทธิสอบ OSLER รอบที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2552) ซึ่ง
ภายหลังการจัดสอบ สามารถสงแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2552 จํานวน 8 คนเขาสอบในรอบแรกนี้
ไดทั้งหมด สําหรับผลการสอบ แพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2552 ของภาควิชาสูติฯ คณะแพทยศาสตร
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาสอบทั้งหมด 8 คน สอบผาน 4 คน ซึ่งผูที่สอบไมผานจะทําการจัดสอบในรอบที่ 2
ประมาณเดือน เมษายน 2553
ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสอบรอบที่ 2 จึงกําหนดใหมีการฝกซอมสอบ OSLER
สําหรับแพทยทั้ง 4 คนขางตน โดยจะทําการสอบคนละ 1 ครั้งตอสัปดาห เริ่มตั้งแต 1 กุมภาพันธ ถึง 12
มีนาคม 2553 คณาจารยไดจัดการฝกซอมสอบใหอาจารยและ resident สําหรับ 2-3 สัปดาหสุดทายคือชวง
15-31 มีนาคม 2553 นั้นจะใหมีการสอบเสมือนจริง โดยทําการจัดสอบแพทย 1 คนตออาจารย 2 ทาน อยาง
นอยอีกคนละ 1-2 case เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการสอบจริงในเดือนเมษายน ซึ่งผลการสอบสุดทายผาน
ทั้งหมด
4.2 การจัด Research day
มีการจัด Research day ขึ้นในวันเสารที่ 3 ตุลาคม 2552 เพื่อนําเสนองานวิจัยของแพทยประจําบาน
และแพทยใชทุนป 2552 โดยมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเปนผูควบคุมดูแล เพื่อนําไปปรับปรุงกอนนําเสนอ
ผลงานในการประชุมประจําปของราชวิทยาลัยสูติฯ ในเดือนตุลาคม 2552 สงผลใหการนําเสนอผลงานวิจัยของ
แพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2552 ไดรับรางวัลดังนี้
• รางวัลที่ 2 ไดแก นพ.กฤดา คุณาวิกติกลุ
• รางวัลชมเชย มี 3 คน ไดแก
o นพ.พลวัฒน สุทธิชล
o พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป
o พญ.เปรมจิต เจริญวีรกุล
4.3 การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
เดิมใช หลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัยเที ยบเคียงกับของราชวิทยาลัยสูติฯ ซึ่งใชมาตั้งแตป 2549 ถึง
ปจจุบัน โดยในป 2553 นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิต จากเดิม 48 หนวย เหลือเพียง 42 หนวย โดย
ตัดหนวยกิจในหัวขอคนควาอิสระจํานวน 6 หนวยออก ซึ่งกําลังอยูในระหวางการดําเนินการตรวจสอบและ
แกไข ซึ่งภายหลังจากไดรายละเอียดของหลักสูตรใหมแลว จะมีการขอขอสอบเขาคลังขอสอบสําหรับสอบ
แพทยประจําบานและแพทยใชทุน โดยขอความรวมมือจากอาจารยในภาควิชาฯ ชวยออกขอสอบสําหรับสอบ
แพทยประจําบานและแพทยใชทุน อยางนอย คนละ 10 ขอ เพื่อใหไดอยางนอย 100 ขอตอหลักสูตร
4.4 การปรับปรุงหองพักของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนในหองคลอด
เพื่อสรางบรรยากาศของการเรียนรูและสามารถใชหองพักแพทยไดอยางเหมาะสม จึงไดมีการปรับปรุง
หองพักใหมเมื่อปลายเดือนธันวาคม ที่ผานมาและขอความรวมมือจากแพทยประจําบานและแพทยใชทุน ใน
การรักษาความสะอาดทั่วไป งดการประกอบอาหารและนําอาหารทุนชนิดเขาไปรับประทานในหองพัก และ
ไมใหใชหองพักเปนที่นอนหลับขณะอยูในชวงที่ปฏิบัติงาน
4.5 ผลการสอบ Basic science ประจําปการศึกษา 2552
สําหรับผลการสอบ Basic Science ของแพทยประจําบานปที่ 2 และแพทยใชทุนปที่ 3 ประจําป
การศึกษา 2552 มีผูเขาสอบทั้งหมด 88 คน สอบไมผาน 3 คน ซึ่งแพทยของภาควิชาสูติฯ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาสอบทั้งหมด 9 คน สอบผานหมด
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แผนงานของ Resident training ในป 2553
1. แผนระยะยาวในการฝกอบรมแพทยประจําบานและแพทยใชทุน
สืบเนื่องมาจากผลการสอบ OSLER ของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2552 ที่ผานมาและจาก
การประเมินของอาจารยเกี่ยวกับการดูแลผูปวยของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนแบบองครวม พบวามี
ปญหาในการประมวลความคิดในการดูแลรักษาผูปวย จึงไดเสนอใหมีการจัดสอบ OSLER เปนประจําอยาง
นอยคนละ 1-2 ครั้งตอเดือน โดยใหอาจารยที่ออก service OPD GYN และ OPD ANC ชวยทําการประเมิน
ในชวงที่จะตอง service ในจุดนั้นๆ ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะและสามารถนํามาประเมินความรูของแพทยประจํา
บานและแพทยใชทุน เพื่อนํามาเปนประโยชนในการพัฒนาดานการเรียนการสอนตอไปในอนาคตได
2. การจัดทํา OSCE ใน morning conference
เพื่อใหเกิดความชํานาญและความมั่นใจของแพทยประจําบานและแพทยใชทุน ในการทําหัตถการ
ตางๆทางสูตินรีเวชมากขึ้น ซึ่งจะจัดทําการทบทวนใน morning conference โดยจัดทําหัวขอตางๆ คนละ 510 นาที อยางนอย 2-3 หัวขอตอสัปดาห หมุนเวียนกันไปในแพทยประจําบานและแพทยใชทุนทุกชั้นป พรอม
กับมีการประเมินและใหคะแนนจาก check list ดวย โดยเลือกหัวขอที่นาสนใจและจําเปน ในเบื้องตนมี 6
หัวขอดังนี้ Normal delivery, Breech delivery, Vacuum extraction, Forceps extraction, Norplant: insert
and remove, Insertion of IUD
3. การปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานของแพทยประจําบานและแพทยใชทุน
ใหอาจารยเปนผูจัดตารางปฏิบัติงานของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนแทนการจัดการเองโดย
แพทยประจําบานและแพทยใชทุน ทําใหในบางแผนกไมมี chief resident ประจําอยู กอใหเกิดปญหาในการ
ดูแลรักษาผูปวย นอกจากนี้จัดใหมีการ orientation การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนในแต
ละหนวยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งไดมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับแพทยประจําบานและแพทยใช
ทุน ในแตละจุด เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันดวย ซึ่งกําลังอยูในระหวางดําเนินการจัดทํา
ในปจจุบันการเขารวม conference ตางๆของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนนั้นถือวานอยกวา
ปกติมาก ดังนั้นแพทยประจําบานและแพทยใชทุนที่เขารวม conference นอยมากจากการลงบันทึกจํานวน 5
ทานจะตองไดรับเชิญจากอาจารยเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถเขารวม conference ได (กินน้ําชา) ทุกๆ 1-2
เดือน
4. Elective ของแพทยประจําบานและแพทยใชทุน
เนื่องจากมีแพทยประจําบานและแพทยใชทุนบางทานเสนอความคิดเห็นในเรื่องของความตองการไป
elective ที่สถาบันอื่น เชน จุฬาฯ, รามาธิบดี ฯลฯ รวมถึงการไปตางประเทศ ซึ่งไดพิจารณาแลววา
วัตถุประสงคของการสงแพทยประจําบานและแพทยใชทุน ไป elective ที่ พิษณุโลกและเชียงรายนั้น เพื่อให
เกิดทักษะในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งหากแพทยประจําบานและแพทยใชทุน มีความประสงคที่จะไปตางสถาบัน
นอกเหนือจากนี้ ก็จะขาดทักษะในชวงที่จะตองไป elective ที่ พิษณุโลกและเชียงราย ดังนั้นจึงจะไปปรับการ
จัดตารางปฏิบัติงานเพื่อสามารถหาชวงเวลาเพิ่มเติม
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5. การรับ Resident จากตางสถาบันเพื่อมาฝกปฏิบตั ิงานในภาควิชาสูติฯ
ในอดีตที่ผานมามีการรับ Resident จากตางสถาบันเขามาฝกอบรมในภาควิชาสูติฯเปนประจํา ซึ่ง
บางครั้งมีการขอระบุเขารับการฝกอบรมในสาขาเฉพาะทาง แตจะมีปญหาคือในแตละสาขาเฉพาะทางมีแพทย
ประจําบานตอยอดประจําอยูแลว ทําให Resident ที่มาผานไมไดรับประโยชนในการฝกอบรมเทาที่ควร ดังนั้น
จึงมีการขอเสนอเปลี่ยนแปลงการรับ Resident จากตางสถาบัน ดังนี้ คือ
1. ไมรับฝกอบรมในสาขาเฉพาะทาง แตจะใหมีการฝกอบรมตามหนวยตางๆปกติ โดยจะจัดใหมี
การผานหนวยที่เปนสาขาเฉพาะทางรวมดวยอยูแลว
2. จัดตารางการฝกอบรมใหครอบคลุมทุกหนวยทั้ง General OB&GYN (ward+OPD) และ
Specialty clinic ตางๆ ไมวาจะเปน MFM, Menopause, Urogynecology, Reproductive
medicine, Family planning และ Oncology
ซึ่งจะมีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานสําหรับ Resident จากตางสถาบัน ไวเปนมาตรฐาน โดย
กําหนดระยะเวลาที่มาฝกอบรม เชน 2 สัปดาห, 4 สัปดาห, 6 สัปดาห, 8 สัปดาห และ 12 สัปดาห เปนตน
5. ผลการประเมินกระบวนวิชา (ปการศึกษา 2552)
5.1 ผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 403

หัวขอ
1. ความเหมาะสมของตารางเรียน
2. การสอนที่ OPD
3. Service Round
4. การสอน teaching round
5. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
6. การเขียนรายงาน 3 ฉบับ
7. หัตถการที่กาํ หนด
8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
10. การบริการของเจาหนาทีภ่ าควิชา ฯ
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ดีมาก
31.25%
57.81%
45.31%
61.72%
28.91%
50.78%
38.28%
39.84%
71.88%
77.34%

ดี
57.03%
36.72%
50%
33.59%
42.19%
42.97%
56.25%
57.03%
27.34%
21.88%

พอใช
09.38%
5.47%
3.91%
3.91%
25%
5.47%
4.69%
3.13%
0.78%
0.78%

ควร
ระบุ
ปรับปรุง
2.34%
0.78%
0.78%
3.91%
0.78%
0.78%
-
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5.2 ผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 503

หัวขอ

ดีมาก ดี

พอใช

1. ความเหมาะสมของตารางเรียน
2. การสอนที่ OPD
3. Service Round
4. การสอน teaching round
5. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
6. การเขียนรายงาน 3 ฉบับ
7. หัตถการที่กาํ หนด
8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
10. การบริการของเจาหนาทีภ่ าควิชา ฯ

42.99%
62.62%
22.43%
27.62%
22.43%
28.04%
18.69%
23.36%
42.99%
50.47%

12.15%
0.93%
14.95%
17.14%
29.91%
21.50%
22.43%
15.89%
5.61%
5.61%

42.99%
35.51%
59.81%
52.38%
30.84%
40.19%
54.21%
59.81%
51.40%
43.93%

ควร
ปรับปรุง

ระบุ

1.87%
0.93%
2.8%
2.86%
16.82%
10.28%
4.67%
0.93%
-

5.3 ผลการประเมินกระบวนวิชา พ.วป 603
มาก
1. การฝกปฏิบัติการ
1.1 มีโอกาสและผูปวยในการฝกปฏิบัติการ
1.2 มีทักษะและหัตถกรรมเพียงพอ
1.3 มีโอกาสไดรับความรูจากอาจารย
1.4 มีโอกาสไดรับความรูจากแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
1.5 มีโอกาสไดปรึกษาปญหากับอาจารย
1.6 มีโอกาสไดปรึกษาปญหากับแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
2. บรรยากาศการฝกเวชปฏิบัติ
2.1 ไดรับความรวมมือจากบุคลากรระดับตาง ๆ
2.2 ไดรับความรวมมือเพื่อนนักศึกษาแพทย
2.3 มีความสบายใจในการฝกปฏิบัติงาน
3. สภาพความเปนอยูทั่วไป
3.1 ที่พักอาศัยมีความสะดวก
3.2 ที่พักอาศัยมีความปลอดภัย
3.3 หองพักเวรมีความเหมาะสม
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ปานกลาง นอย

ควรปรับปรุง

23.08%
15.38%
76.92%
69.23%
53.85%
73.33%

53.85%
30.77%
23.08%
23.08%
46.15%
20%

15.38%
46.15%
7.69%
-

7.69%
7.69%
-

53.85%
69.23%
61.54%

46.15%
23.08%
38.46%

7.69%
-

-

38.46%
53.85%
38.46%

46.15%
38.46%
46.15%

15.38%
7.69%
15.38%

-
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5.4 ผลการประเมินกระบวนวิชา พ.สต 701-720 , 723 และ 798
ตารางสรุปการประเมินแพทยประจําบานจากนักศึกษาแพทย
ชื่อแพทย
ดูแล
สื่อสารมนุษยสัมพันธ
กระตือ
การใหกําลัง
ตาราง
นแพทยประจําบารืนจากคณาจารย
ประจําบานสรุปทีการประเมิ
่ปรึกษา
อรน
ใจ
ชื่อแพทย
สื่อสารมนุษยสัมพันธ
ทัตัก้งษะใจ
ชี้แนว
ประจํ
เจตคติ
การวินิจฉัย 2.80
ทักษะ
1 าบาน 3.00
2.60
2.80
จริยธรรม 2.50
การรักษา 2.50
หัตถการ
2
3.00
2.75
13
6.62
6.33
5.00
5.30
2.75
3.00
2.75
2.75
24
7.32
7.41
7.27
7.36
2.75
2.75
2.75
2.75
35
7.57
7.67
7.52
7.67
2.67
2.33
3.00
2.67
46
7.43
7.52
7.19
7.40
2.67
2.67
2.33
2.67
57
7.20
6.85
7.00
7.40
2.50
3.00
2.50
2.75
68
7.10
6.95
7.00
7.05
2.67
2.67
2.00
2.33
79
6.90
7.19
7.19
7.19
2.00
1.75
2.00
2.25
810
6.90
7.10
7.19
7.33
2.75
2.00
3.00
2.50
911
7.24
7.14
7.29
7.24
2.80
2.40
3.00
2.40
10
7.10
7.20
7.15
6.85
12
1.63
1.88
1.75
1.75
11
6.80
6.55
6.55
6.42
13
2.83
2.67
2.67
2.83
12
6.25
5.75
6.15
6.11
14
2.60
2.80
2.80
2.60
13
6.80
6.75
6.65
6.37
15
2.67
3.00
2.83
3.00
14
6.55
6.45
6.30
6.42
16
3.00
2.67
2.67
3.00
15
6.60
6.70
6.60
6.53
17
2.86
2.86
2.71
2.86
16
6.90
6.80
6.75
6.58
18
3.00
2.80
2.80
2.60
17
6.55
6.65
6.35
6.21
19
2.33
2.50
2.00
2.33
18
6.80
6.90
7.00
6.63
20
2.83
2.83
2.83
3.00
19
6.76
7.00
6.33
6.48
21
3.00
2.60
2.80
3.00
20
7.14
7.43
6.86
6.62
22
2.50
2.75
2.75
2.75
21
6.59
6.86
6.32
6.36
23
2.86
2.93
2.93
2.86
22
6.75
6.90
6.45
6.25
24
2.57
2.71
2.86
2.86
23
6.86
7.10
6.48
6.48
25
2.33
2.17
2.17
1.33
24
6.91
6.73
6.77
6.45
26
2.70
2.80
2.40
2.70
25
7.00
7.05
6.91
6.82
27
2.00
2.00
1.60
1.20
26
6.95
7.20
6.65
6.50
28
2.75
2.75
2.75
3.00
27
6.75
6.40
6.50
6.35
29
3.00
1.00
1.00
2.00
28
6.86
6.86
6.52
6.43
30
3.00
3.00
3.00
3.00
Max:
45.86
Min:
34.25
Mean:
Max:
18.00
Min:
10.00
Mean:
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แบบ
อยาง
พัจริ
ฒนา
ยธรรม
ความรู
2.60
ตอเนื่อง
3.00
5.81
3.00
7.50
2.75
7.62
3.00
7.48
2.67
7.25
2.50
7.24
2.00
7.81
1.75
7.33
2.50
7.52
2.80
7.30
1.75
6.65
2.83
6.05
3.00
6.50
2.67
6.25
3.00
6.50
3.00
6.80
2.80
6.35
2.17
7.05
3.00
6.43
2.80
6.95
2.50
6.50
2.93
6.50
2.57
6.52
2.33
6.86
2.70
6.91
1.40
6.55
2.75
6.45
2.00
6.48
3.00
40.74
15.45

ความ
สามารใน
การสอน
ภาวะ
2.40
ผูนํา
2.75
5.19
3.00
7.64
2.75
7.81
2.33
7.48
2.00
7.40
2.75
7.33
2.33
7.14
2.00
7.24
3.00
7.29
2.80
7.25
1.75
6.50
2.67
5.80
2.80
6.55
2.67
6.35
3.00
6.60
2.86
6.50
2.80
6.25
2.17
7.00
2.67
6.52
2.80
6.90
2.50
6.50
2.71
6.25
2.71
6.38
2.17
6.50
2.70
6.64
2.20
6.55
2.75
6.20
1.00
6.57
3.00
SD:
SD:

คะแนนรวม
คะแนนรวม
16.20
16.50
34.25
17.25
44.50
16.50
45.86
16.00
44.50
15.00
43.10
16.00
42.67
14.00
43.43
11.75
43.10
15.75
43.71
16.20
42.85
10.50
39.47
16.50
36.11
16.60
39.62
16.83
38.32
17.33
39.53
17.14
40.33
16.80
38.36
13.50
41.38
17.17
39.52
17.00
41.90
15.75
39.14
17.21
39.10
16.29
39.81
12.50
40.23
16.00
41.32
10.40
40.40
16.75
38.65
10.00
39.71
18.00
2.62
2.24

จํานวน
ครั้ง
5จํานวนครั้ง
4
21
4
22
8
21
3
21
3
20
4
21
3
21
4
21
4
521
820
620
520
620
320
720
520
620
620
521
421
22
14
720
621
22
10
522
420
120
21
1
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ตาราง สรุปการประเมินแพทยประจําบานจากแพทยประจําบาน
ชื่อแพทย
ประจํา
บาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Max:

เปนที่
ปรึกษา
6.92
7.50
7.69
8.00
7.54
7.25
7.00
7.38
7.31
7.00
6.94
5.75
6.50
6.12
6.33
6.69
6.38
6.56
6.59
7.06
6.17
6.50
6.41
6.65
6.65
6.44
6.36
6.69
48.23

สื่อสารมนุษย
สัมพันธ
ความรับผิดชอบ วิจารณญาณ
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6.62
7.79
7.92
8.23
7.38
7.08
7.54
7.85
7.00
6.92
6.44
4.88
6.44
6.35
6.33
6.44
6.63
6.63
7.06
7.29
6.61
6.69
6.67
6.41
6.41
6.94
6.00
6.88
Min:

5.62
7.36
7.62
7.69
7.31
7.08
7.15
7.62
7.38
7.08
6.25
5.88
6.25
5.82
6.13
6.63
6.38
7.00
6.06
6.71
5.78
6.13
5.88
6.65
6.65
6.06
6.36
6.38
33.13

6.00
7.57
8.15
7.92
8.23
7.42
6.85
7.77
7.46
6.92
5.94
5.69
5.88
6.29
6.40
6.50
6.06
6.63
6.24
6.18
6.00
5.75
5.88
6.18
6.41
5.88
6.00
6.13
Mean:

เอื้ออาทรน้ําใจ
บรรยากาศ
6.92
7.86
7.92
8.15
7.92
7.75
8.00
7.92
8.08
7.58
6.63
5.81
6.25
5.82
6.20
6.69
6.13
6.81
6.00
6.76
5.94
6.31
6.00
6.65
6.65
5.75
6.14
6.19
40.41

ความรูความ
สามารถ
5.85
8.43
8.54
8.23
8.08
7.67
7.23
8.15
7.38
7.25
6.38
5.13
6.19
6.35
6.13
6.63
6.25
7.00
6.41
6.71
6.17
5.88
6.06
6.24
6.47
5.94
6.21
6.69
SD:

คะแนน
รวม
37.92
46.50
47.85
48.23
46.46
44.25
43.77
46.69
44.62
42.75
38.56
33.13
37.50
36.76
37.53
39.56
37.81
40.63
38.35
40.71
36.67
37.25
37.00
38.76
39.24
37.00
37.07
38.94

จํานวน
ครั้ง
13
14
13
13
13
12
13
13
13
12
16
16
16
17
15
16
16
16
17
17
18
16
17
17
17
16
14
16
4.07
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ตาราง สรุปการประเมินแพทยประจําบานจากพยาบาล
ชื่อแพทย
ประจําบาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Max:

การ
แตงกาย
2.83
2.73
2.64
3.00
2.60
2.40
2.27
2.42
2.88
2.33
2.70
2.38
2.62
2.86
2.75
2.67
3.00
2.75
2.71
2.92
2.72
2.43
2.92
2.45
2.64
3.00
2.45
2.22
2.33
3.00
18.00
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การตรง
ตอเวลา
2.83
2.64
2.71
2.88
2.67
2.40
2.27
2.25
2.50
2.67
2.80
2.50
2.38
2.86
2.75
2.58
2.83
2.83
2.57
2.92
2.44
2.57
2.92
2.36
2.64
2.88
2.73
2.22
2.33
3.00
Min:

มนุษยสัมพันธ
ตอผูรวมงาน
2.83
2.27
2.86
2.88
2.53
2.40
1.82
1.92
1.75
2.33
2.40
2.13
1.92
3.00
3.00
2.50
2.83
2.83
2.14
3.00
2.72
2.71
3.00
2.18
2.50
2.75
2.36
2.33
2.33
3.00
12.67

มารยาท
ทั่วไป
3.00
2.09
2.79
2.88
2.27
2.40
2.27
2.08
1.88
2.22
2.30
2.38
2.23
2.71
2.75
2.58
3.00
2.75
2.57
2.92
2.67
2.79
3.00
2.27
2.64
2.88
2.45
2.00
2.67
3.00
Mean:

มนุษย
สัมพันธตอ
ผูปวย
3.00
2.36
2.79
2.88
2.53
2.40
2.27
2.33
2.00
2.11
2.60
2.50
2.38
2.86
2.75
2.58
2.83
2.75
2.29
2.92
2.50
2.71
2.92
2.18
2.43
2.38
2.18
1.89
2.33
3.00
15.52

ความรับ
ผิดชอบ
2.83
2.64
2.86
3.00
2.47
2.40
2.27
2.50
2.38
2.56
2.80
2.63
2.38
2.86
2.75
2.58
2.83
2.75
2.43
3.00
2.67
2.64
3.00
2.45
2.71
2.88
2.64
2.00
2.67
3.00
SD:

คะแนน
รวม
17.33
14.73
16.64
17.50
15.07
14.40
13.18
13.50
13.38
14.22
15.60
14.50
13.92
17.14
16.75
15.50
17.33
16.67
14.71
17.69
15.72
15.86
17.75
13.91
15.57
16.75
14.82
12.67
14.67
18.00

จํานวน
ครั้ง
6
11
14
8
15
5
11
12
8
9
10
8
13
7
8
12
6
12
7
13
18
14
12
11
14
8
11
9
3
2
1.54
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ตารางแสดงผลการประเมินคณาจารยโดยแพทยประจําบาน
พฤตินัยอจตคติ
รหัส
จริยธรรมแหง
อาจารย วิชาชีพเปน
แบบอยางที่ดี
1
5.93
2
7.37

เปนที่ปรึกษา
ชี้แนวทาง
ทางวิชาการ
และบริการ
6.07
7.26

ความตั้งใจ
รับผิดชอบ
งานบริการ
การประชุม
6.04
7.19

ความตั้งใจ
สามารถใน
การสอนและ
ถายทอด
6.48
7.37

ความเปน
นักวิชาการ
ติดตามความรู
แลสราง
6.07
7.41

ความเปนครู
เมตตา/ใหกําลัง คะแนน
ใจบรรยากาศไม รวม
เครียด
5.85
36.44
7.00
43.59

จํานวน
ครั้ง
27
27

5

7.70

7.74

7.59

7.70

7.70

7.00

45.44

27

6

7.19

6.81

6.96

7.11

6.85

7.52

42.44

27

7

8.15

8.07

8.11

8.22

8.04

8.19

48.78

27

8

7.41

7.26

7.44

7.56

7.52

7.63

44.81

27

9

8.04

8.41

8.33

8.37

8.41

7.74

49.30

27

10

7.89

7.93

7.85

7.93

7.67

7.93

47.19

27

11

8.22

8.19

8.26

8.11

8.44

8.48

49.70

27

12

7.74

7.96

8.00

8.00

7.74

7.67

47.11

27

13

8.04

8.11

7.85

8.00

8.07

8.07

48.15

27

14

7.48

7.44

7.33

7.48

7.44

7.59

44.78

27

15

7.48

7.19

7.04

7.26

7.22

7.37

43.56

27

16

8.37

8.11

8.07

8.15

8.19

8.04

48.93

27

17

6.70

6.56

6.59

6.74

6.67

6.85

40.11

27

18

7.30

7.48

7.41

7.41

7.41

7.48

44.48

27

19

7.78

7.70

7.59

7.70

7.44

7.93

46.15

27

20

7.56

7.33

7.15

7.44

7.26

7.96

44.70

27

21

6.07

6.11

5.85

5.96

6.19

5.85

36.04

27

22

7.44

7.41

7.04

7.22

7.41

7.41

43.93

27

23

7.93

7.85

7.93

7.85

7.81

7.59

46.96

27

24

7.63

7.44

7.22

7.44

7.37

7.67

44.78

27

25

7.19

7.26

6.96

7.44

7.52

7.11

43.48

27

26

8.96

8.96

8.96

8.96

8.96

8.93

53.74

27

27
Max:

6.81
53.74

6.89
Min:

6.74
36.04

7.00
Mean:

7.30
45.05

6.96
SD:

41.70
3.95

27
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ภาคผนวก ข.
คณะกรรมการภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
เพื่อใหการดําเนินงานภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยามีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 ขอแตงตั้งคณะกรรมการ ตามพันธกิจ
ของภาควิชา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารภาควิชา
1) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
2) ผศ.นพ.โอภาส
เศรษฐบุตร
3) รศ.พญ.พรรณี
ศิริวรรธนาภา
4) รศ.นพ.ธีรพร
วุฒยวนิช
5) รศ.นพ.สมศักดิ์
เชาววิศิษฐเสรี
6) รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ
7) ศ.นพ.ธีระ
ทองสง
8) ผศ.นพ.ชัยเลิศ
พงษนริศร
9) รศ.พญ.สายพิณ
พงษธา
10) น.ส.รัตติยา
รัตนเดชากร
11) น.ส.วราภรณ
จันทรวงษ
12) รศ.พญ.สุพัตรา
ศิริโชติยะกุล

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทและหนาที่
1) วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของภาควิชา จัดทําและปรับปรุงแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการและแนวทางการดําเนินงานของภาควิชาใหสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะฯ
2) ดําเนินงานการบริหารทรัพยากรและทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกล
ยุทธทเี่ กี่ยวของของคณะฯ รวมทั้ง การจัดการแผนอัตรากําลังของภาควิชา
3) กําหนดหลักเกณฑกลางในระบบงานบริหารงานบุคคลไดแก การคัดเลือกและสรรหา
บุคลากร มาตรฐานและเกณฑภาระงานขัน้ ต่ํา การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ
และคาตอบแทน พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัตทิ ี่
เกี่ยวของกับดานบริหารงานบุคคล
4) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในภาควิชาใหสอดคลองกับคณะฯและตาม
บริบทของภาควิชา
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5) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกหัวหนาภาคในการดําเนินงานตางๆใหเกิดประโยชน
กับภาควิชาและคณะแพทยศาสตร
6) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของภาควิชาทั้งดานการศึกษา
และการบริการ
7) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสงั คม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
8) พิจารณาใหความเห็นในการรับรองหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของ
กับภาควิชาเพื่อเสนอตอคณะฯ
9) แตงตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
10) ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่คณะฯหรือหัวหนาภาคมอบหมาย
2. คณะกรรมการดานการเรียนการสอน
2.1 กระบวนวิชา พ.สต 314601
1) รศ.พญ.ประภาพร
สูประเสริฐ
2) รศ.นพ.ธีระพร
วุฒยวนิช
3) ผศ.พญ.เฟองลดา
ทองประเสริฐ
4) อ.นพ.ชํานาญ
เกียรติพีรกุล
5) อ.พญ.อุบล
แสงอนันต

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการจัดการศึกษา
2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา ใน
บริบทของชั้นปที่ 6
4) รับ ผิ ดชอบการประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนเสนอต อหัว หน าภาควิ ชาและกรรมการบริ หาร
ภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานและกรรมการที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน
6) เปนตัวแทนภาควิชาในการประสานงานกับหนวยงานของคณะฯในการจัดการการสอบเพื่อใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.ขั้นตอนที่ 3 ไดแก MEQ, OSCE, Long case exam)
2.2 กระบวนวิชา พ.คพ 331503
1) รศ.พญ.สายพิณ
พงษธา
2) รศ.พญ.สุพัตรา
ศิริโชติยะกุล
3) ผศ.ดร.นพ.วีรวิทย
ปยะมงคล
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ผศ.นพ.โอภาส
เศรษฐบุตร
5) ผศ.นพ.กิตติภัต
เจริญขวัญ
6) ผศ.นพ.สิทธิชา
สิริอารีย
7) อ.พญ.จารุวรรณ
แซเต็ง
บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการจัดการศึกษา
2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา ใน
บริบทของชั้นปที่ 5
4) รับ ผิ ดชอบการประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนเสนอต อหัว หน าภาควิ ชาและกรรมการบริ หาร
ภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานและกรรมการที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน
4)

2.3 กระบวนวิชา พ.คพ 331403
1) ผศ.นพ.ชัยเลิศ
พงษนริศร
2) รศ.นพ.ชัยรัตน
คุณาวิกติกุล
3) รศ.พญ.พรรณี
ศิริวรรธนาภา
4) รศ.พญ.สุปรียา
วงษตระหงาน
5) รศ.นพ.สมศักดิ์
เชาววิศิษฐเสรี
6) ผศ.นพ.ฉลอง
ชีวเกรียงไกร
7) อ.พญ.ทวิวัน
พันธศรี
8) อ.พญ.สุชยา
ลือวรรณ

ประธาน

บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการจัดการศึกษา
2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา ใน
บริบทของชั้นปที่ 4
4) รับ ผิ ดชอบการประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนเสนอต อหัว หน าภาควิ ชาและกรรมการบริ หาร
ภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานและกรรมการที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน
2.4 การฝกอบรมแพทยโครงการเพิ่มพูนทักษะดานสูติ-นรีเวชกรรม (Intern)
1) รศ.นพ.อภิชาติ
โอฬารรัตนชัย ประธาน
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บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการฝกอบรม
2) รับผิดชอบการจัดการฝกอบรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา
4) รับผิดชอบการประเมินผลการฝกอบรมเสนอตอหัวหนาภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรม
2.5 การฝ ก อบรมแพทย แ พทย ป ระจํ า บ า นและแพทย ใ ช ทุ น เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู ค วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (พ.สต 314701723)
1) ศ.นพ.ธีระ
ทองสง
ประธาน
2) ศ.นพ.จตุพล
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
3) รศ.พญ.สุพัตรา
ศิริโชติยะกุล กรรมการ
4) อ.พญ.เกษมศรี
ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการ
5) อ.นพ.ชํานาญ
เกียรติพีรกุล กรรมการ
6) รศ.นพ ชเนนทร
วนาภิรักษ
กรรมการ
บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการฝกอบรม
2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย
4) รับผิดชอบการประเมินผลการฝกอบรมเสนอตอหัวหนาภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรม
2.6 การฝกอบรมสูตินรีแพทยเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตรมารดาและทารก
1) ศ.นพ.ธีระ
ทองสง
ประธาน
2) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
กรรมการ
3) รศ.พญ.สุพัตรา
ศิริโชติยะกุล กรรมการ
4) ผศ.พญ.เฟองลดา
ทองประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการฝกอบรม และจัดทําคูมือการฝกอบรมแพทยตอ
ยอดให ส อดคล อ งตามหลั ก สู ต รของคณะกรรมการอนุ เ วชศาสตร ม ารดาและทารก ราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประประเทศไทย
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2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคณะอนุกรรมการสอบอบรม
และสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรมารดาและ
ทารก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
4) รับผิดชอบการประเมินผลการฝกอบรมเสนอตอหัวหนาภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรม
6) กําหนดใหคณะกรรมการหนึ่งคน ไปรวมเปนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรมารดาและทารก ราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินการฝกอบรมเปนไปดวยความราบรื่นและ
สอดคลองกัน
2.7 การฝกอบรมสูติแพทยเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ
1. รศ.นพ.ธีระพร
วุฒยวนิช
ประธาน
วงษตระหงาน
2. ผศ.พญ.สุปรียา
3. รศ.นพ.อภิชาติ
โอฬารรัตนชัย
4. ผศ.นพ.โอภาส
เศรษฐบุตร
5. อ.พญ.ทวิวัน
พันธศรี
6. อ.พญ.อุบล
แสงอนันต
บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการฝกอบรม และจัดทําคูมือการฝกอบรมแพทยตอ
ยอดใหสอดคลองตามหลักสูตรของคณะกรรมการอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประประเทศไทย
2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคณะอนุกรรมการสอบอบรม
และสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญ
พันธุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
4) รับผิดชอบการประเมินผลการฝกอบรมเสนอตอหัวหนาภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรม
6) กําหนดใหคณะกรรมการหนึ่งคน ไปรวมเปนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ราชวิทยาลัยสูติ
นรี แ พทย แ ห ง ประเทศไทย เพื่ อใหก ารดํ า เนิ น การฝก อบรมเป น ไปด ว ยความราบรื่ น และ
สอดคลองกัน
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2.8 การฝกอบรมสูติแพทยเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขามะเร็งวิทยานรีเวช
1) รศ.พญ.ประภาพร
สูประเสริฐ
ประธาน
2) ศ.นพ.จตุพล
ศรีสมบูรณ
กรรมการและที่ปรึกษา
3) ผศ.นพ.ชัยเลิศ
พงษนริศร
กรรมการ
4) ผศ.นพ.ฉลอง
ชีวเกรียงไกร กรรมการ
5) ผศ.นพ.กิตติภัต
เจริญขวัญ
กรรมการ
6) ผศ.นพ.สิทธิชา
สิริอารีย
กรรมการ
7) อ.พญ.จารุวรรณ
แซเต็ง
กรรมการ
8) อ.นพ.ชํานาญ
เกียรติพีรกุล กรรมการ
บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการฝกอบรม และจัดทําคูมือการฝกอบรมแพทยตอ
ยอดใหสอดคลองตามหลักสูตรของคณะกรรมการอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ราชวิทยาลัยสูติ
นรีแพทยแหงประประเทศไทย
2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค เชน
ก. สอนและควบคุมการผาตัดของแพทยประจําบานตอยอด
ข. หมุนเวียนกันบรรยายใหแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด
ค. เปนที่ปรึกษางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด
3) ควบคุมมาตรฐานการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคณะอนุกรรมการสอบอบรม
และสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
4) รับผิดชอบการประเมินผลการฝกอบรมเสนอตอหัวหนาภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรม
6) กําหนดใหคณะกรรมการหนึ่งคน ไปรวมเปนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินการฝกอบรมเปนไปดวยความราบรื่นและสอดคลองกัน
3. คณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
1) รศ.นพ.ชัยรัตน คุณาวิกติกุล
ที่ปรึกษา
2) ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ
ที่ปรึกษา
3) รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ
ประธาน
4) ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร
รองประธาน
5) รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา
กรรมการ
6) รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน
กรรมการ
7) รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ
กรรมการ
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8)
9)
10)
11)

อ.พญ.เฟองลดา ทองประเสริฐ
อ.พญ.ทวิวัน พันธศรี
น.ส.รัตติยา รัตนเดชากร
น.ส.สุรพร ประจงแสงศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

บทบาทและหนาที่
1) กําหนดนโยบายและหลักการการกําหนดแผนการเรียนการสอนและจัดอาจารยเพื่อการ
สอนที่เหมาะสม ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร เปน
ระยะๆ เพื่อการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ ใหมี
คุณภาพมากขึ้น สอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ
2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ในสวนการศึกษา
หลังปริญญา มอบหมายใหเปนหนาที่ของกรรมการการฝกอบรมแพทยแพทยประจําบาน
และแพทยใชทุน และกรรมการฝกอบรมอนุสาขาทั้ง 3 อนุสาขา)
3) กําหนดคุณภาพ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพ (medical
professional)ในชั้นเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4) กําหนดคุณภาพ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัตขิ องระบบอาจารยทปี่ รึกษา และการพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5) พิจารณาใหความเห็นชอบผลการเรียน ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
6) เปนแกนนําในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7) งานอื่นๆ ที่หัวหนาภาควิชามอบหมาย
4. คณะกรรมการดานการวิจัย
1) ผศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ
2) ศ.นพ.ธีระ
ทองสง
3) รศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช
4) รศ.ดร.นพ.วีรวิทย ปยะมงคล
5) รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
6) อ.นพ.ชํานาญ เกียรติพีรกุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทและหนาที่
1) กําหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยของภาควิชา
2) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยของภาควิชา ชวยพิจารณาเสนอโครงการและ
งบประมาณดานวิจัยและพัฒนา และพัฒนาเผยแพรงานวิจัยของภาควิชา
3) ควบคุมงานฝายวิจัยและติดตามผลการดําเนินงานวิจัย ประจําป
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4) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกหัวหนาภาควิชา เกี่ยวกับการดําเนินงานดานงานวิจัย
ของภาควิชา
5) งานอื่นๆ ที่หัวหนาภาควิชามอบหมาย

5. คณะกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพบริการ (HA) (PCT)
1) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
ที่ปรึกษา
2) ผศ.นพ.สิทธิชา
สิริอารีย
ประธาน
3) ผศ.พญ.เฟองลดา ทองประเสริฐ กรรมการ
4) อ.พญ.เกษมศรี
ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการ
5) อ.พญ.สุชยา
ลือวรรณ
กรรมการ
6) อ.พญ.ทวิวัน
พันธศรี
กรรมการ
7) อ.พญ.จารุวรรณ
ตันติพลากร กรรมการ
8) นางสุปราณี
นอยอ่ํา
กรรมการ
9) หัวหนางานการพยาบาลผูปวยสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
กรรมการ
10) หัวหนาหองตรวจผูปวยนอก (OPD3 และ OPD4)
กรรมการ
11) นส.พัชรินทร
จันทรสุขเศรษฐ กรรมการและเลขานุการ
12) นส.รัตนาภรณ
เศขรฤทธิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
บทบาทและหนาที่
1) กําหนดนโยบายและหลักการการกําหนดแผนการใหบริการตางๆของภาควิชา เพือ่ การ
บริการที่เหมาะสม ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริการ
เปนระยะๆ เพื่อการปรับปรุงวิธีการ ใหมีคุณภาพมากขึ้น สอดคลองกับทิศทางการ
ดําเนินงานของคณะฯ
2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการบริการรวมกับงานการพยาบาลสูตินรีเวช งานการ
พยาบาลผูปว ยนอกและฉุกเฉิน และฝายการพยาบาล
3) กําหนดคุณภาพ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพ (medical
professional)ในกระบวนการใหบริการ
4) พิจารณาใหความเห็นชอบผลการปฏิบตั กิ ารดานบริการ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการ
บริการ
5) เปนแกนนําในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของระบบประกันคุณภาพการบริการ
6) งานอื่นๆ ที่หัวหนาภาควิชามอบหมาย
6. คณะกรรมการดานการบริหารความเสี่ยง
1) รศ.นพ.ชัยรัตน
คุณาวิกติกุล
2) ศ.นพ.จตุพล
ศรีสมบูรณ
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

รศ.นพ.ชเนนทร
รศ.พญ.พรรณี
รศ.พญ.สุพัตรา
รศ.นพ.สมศักดิ์
รศ.พญ.สุปรียา
รศ.พญ.ประภาพร
ผศ.นพ.สิทธิชา
ผศ.นพ.ชัยเลิศ

วนาภิรักษ
ศิริวรรธนาภา
ศิริโชติยะกุล
เชาววิศิษฐเสรี
วงษตระหงาน
สูประเสริฐ
สิริอารีย
พงษนริศร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทและหนาที่
1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของกับพันธกิจดานการจัดการ
การศึกษา พันธกิจดานการบริการ พันธกิจดานการวิจัย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆที่สําคัญ
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณ ความเสี่ยงดานตางๆใหอยูในระดับที่ เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ
แพทยศาสตร
3. ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแนวโนมความเสี่ยงดาน
ตางๆ
4. จัดการอุบัติการณที่เกิดดวยกระบวนการไกลเกลีย่ เพื่อลดความเสียหายตอภาควิชา และคณะ
แพทยศาสตร
7. คณะกรรมการดานธุรการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
ประธาน
2) รศ.พญ.สุพัตรา
ศิริโชติยะกุล กรรมการ
3) อ.นพ.ชํานาญ
เกียรติพีรกุล กรรมการ
4) น.ส.รัตติยา
รัตนเดชากร กรรมการและเลขานุการ
5) นางสายทิม
นิมะรังกูร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 1
6) น.ส.สุรพร
ประจงแสงศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 2
บทบาทและหนาที่
1. รับผิดชอบงานดานธุรการและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานของภาควิชาและคณะฯ
2. มี ห น า ที่ กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องบุ ค ลากรในสายปฏิ บั ติ ก ารธุ ร การรวมทั้ ง การติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอตอกรรมการบริหารภาควิชา
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล บุ ค ลากรและวางแผนจั ด อั ต รากํ า ลั ง ของบุ ค ลากรในภาควิ ช าเสนอต อ
กรรมการบริหารภาควิชา
จัดทําแผนงบประมาณของภาควิชาเสนอตอกรรมการบริหารภาควิชา
สนับสนุนงานทุกพันธกิจของภาควิชา
วางแผนการประชาสั ม พั น ธ สื่ อ สารข อ มู ล ทั้ ง ภายในและภายนอกภาควิ ช าให บุ ค ลากรใน
ภาควิชาไดรับทราบ
สนับสนุนกิจกรรมรณรงคตางๆของคณะฯ เชน กิจกรรม 5ส., การคัดแยกขยะ, big cleaning
day เปนตน
สนับสนุนและสงตัวแทนของบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
งานอื่นๆตามที่หัวหนาภาควิชามอบหมาย

8. คณะกรรมการประเมินผล
8.1 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการและลูกจางประจํา (ระบบเดิม)
1) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
ประธาน
2) รศ.พญ.สุพัตรา
ศิริโชติยะกุล กรรมการ
3) น.ส.รัตติยา
รัตนเดชากร กรรมการ
4) นางวราภรณ
จันทรวงศ
กรรมการ
8.2 คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลอาจารย ป ระจํ า พนั ก งานประจํ า และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (งบ
แผนดิน) (0-10%)
1) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
ประธาน
2) รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ
กรรมการ
3) ศ.นพ.ธีระ
ทองสง
กรรมการ
4) รศ.พญ.สายพิณ
พงษธา
กรรมการ
8.3 คณะอนุกรรมการประเมินผลพนักงานสวนงาน (ลูกจางชั่วคราว) และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได) (0-5%)
1) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
ประธาน
2) ศ.นพ.ธีระ
ทองสง
กรรมการ
3) รศ.พญ.สายพิณ
พงษธา
กรรมการ
4) ผศ.นพ.โอภาส
เศรษฐบุตร กรรมการ
บทบาทและหนาที่
1) ดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรกลุมตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารภาควิชา
TQA2553_last revised.doc

87

2) ศึกษา ทําความเขาใจกฎ ระเบียบเพื่อนําไปสูการเสนอและพิจารณากฏเกณฑตางๆใน
การประเมินเพื่อใหการพิจารณามีความโปรงใส ตรวจสอบได
3) ทําความเขาใจกับกระบวนการประเมินรูปแบบตางๆเพื่อเสนอกรรมการบริหารภาควิชา
ในการตัดสินใจนํามาใชในระบบประเมินของภาควิชา

ผูดูแลดานบริหารจัดการและกิจการพิเศษของภาควิชา
1.

คณะทํางานกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
1) ผศ.นพ.สมพงษ
คุณเลิศกิจ
2) อ.นพ.ชํานาญ
เกียรติพีรกุล
3) ผศ.นพ.ฉลอง
ชีวเกรียงไกร

2.

คณะทํางานเพื่อปรับปรุงคุณภาพเวชระเบียน
1) รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
2) อ.นพ.ชํานาญ
เกียรติพีรกุล
3) รศ.พญ.พรรณี
ศิริวรรธนาภา
4) รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน
5) ศ.นพ.จตุพล
ศรีสมบูรณ
6) รศ.พญ.สายพิณ พงษธา

3.

ตัวแทนองคกรแพทย
1) ผศ.นพ.โอภาส
เศรษฐบุตร
2) ผศ.พญ.เฟองลดา ทองประเสริฐ

4.

คณะทํางานดานสารสนเทศ
1) ผศ.นพ.โอภาส
เศรษฐบุตร
2) ศ.นพ.ธีระ
ทองสง
3) รศ.ดร.นพ.วีรวิทย ปยะมงคล
4) อ.พญ.อรวี
ฉินทกานันท
5) นางรุงอรุณ
เศรษฐบุตร

5.

ผูดูแลหองสมุดภาควิชา
1) อ.พญ.อุบล
2) อ.พญ.อรวี
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6.

รายชื่อกรรมการและอนุกรรมการตางๆของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย จาก
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร เชียงใหม
1. กรรมการบริหารราชวิทยาลัย
ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ
2. อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ
3. คณะอนุกรรมการวิจัย
ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร
4. คณะอนุกรรมการจริยธรรม
รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ
5. คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา (อฝส.)
รศ. ดร.นพ.วีรวิทย ปยะมงคล
6. คณะอนุกรรมการมะเร็งนรีเวชวิทยา
รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ
7. คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ
8. คณะอนุกรรมการเวชศาสตรมารดาและทารก
รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
9. คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบอนุสาขาเวชศาสตรมารดาและทารก
รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
10. คณะอนุกรรมการเวชศาสตรการเจริญพันธุ
ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร
11. คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ
รศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช
12. คณะอนุกรรมการการศึกษาตอเนื่อง
อ.นพ.ชํานาญ เกียรติพีรกุล
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