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ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โครงรางองคกรของภาควิชา
1. ลักษณะภาควิชา
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา กอตั้งมาพรอมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
และไดโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2508 ซึ่งภาควิชาฯ ไดมีพันธกิจในการรวมผลิต
บัณฑิตแพทย มีหนาที่ในการผลิตแพทยเฉพาะทางสูตินรีเวช และแพทยเฉพาะทางตอยอด 3 สาขาไดแก
สาขาเวชศาสตรมารดาและทารก สาขามะเร็งนรีเวช และสาขา เวชศาสตรการเจริญพันธุ ในดานการบริการ
วิชาชีพไดใหการดูแลรักษาและสงเสริมปองกันโรคแกผูปวยดานสูตินรีเวช โดยเฉพาะในรายทีซ่ ับซอน
รวมทั้งมีบทบาทในการทําการคนควาวิจัยในศาสตรดา นนีใ้ นเชิงลึกมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

ก. สภาพแวดลอมของภาควิชา
(1) พันธกิจของภาควิชา
ภาควิชามีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตรครบทั้ง 4 ดานไดแกดานการศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม พันธกิจทั้ง 4
ดานมีลักษณะ รายละเอียดและกลไกที่สําคัญในการดําเนินการดังนี้
พันธกิจ ดานการศึกษา มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลัก เพื่อตอบสนองนักศึกษาโดยใชกระบวนการ
จัดหลักสูตรและกระบวนวิชาตามความจําเปนของหลักสูตร ใชรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ
เชน บรรยาย ฝกปฏิบัติ PBL(problem base learning) POL(problem oriented learning) case discussion
เปนตนและสงเสริมการเรียนรูโดยการใชกระบวนการดูแลผูป วยเปนเครื่องมือผานการทํา conference ใน
รูปแบบตางๆเชน morning conference, interesting case conference, specialty case conference เปนตน
มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลัก ดังนี้
• ระดับปริญญาตรี
o หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(รวมผลิตบัณฑิตแพทย)
 กระบวนวิชาที่รับผิดชอบโดยตรง จํานวน 3 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา
พ.คพ.403 (นรีเวชวิทยา)
พ.คพ. 503 (สูติศาสตร)
พ.วป. 603 (สูติศาสตรและนรีเวช)

กลไกการดําเนินงาน
มอบหมายใหมีกลุมอาจารยที่รับผิดชอบในแตละกระบวนวิชา ทํา
หนาที่ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฎิบัติ
และการประเมินผล ใหเปนไปตามหลักสูตรและแนวทางที่คณะตั้ง
ไว ภายใตความเห็นชอบของของคณาจารยในภาควิชา โดยผาน
การประชุมของภาควิชา

 กระบวนวิชาเลือกของภาควิชา (Selective) จํานวน 7 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

การดูแลหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง
วัยหมดระดู
การผาตัดผานกลองทางนรีเวช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
การดูแลผูปวยมะเร็งปากมดลูกแบบครบวงจร
อัลตราซาวดทางนรีเวช

มอบหมายให ค ณาจารย ใ นหน ว ยที ่เ กี ่ย วข อ ง
รับผิดชอบในแตละกระบวนวิช า ทํา หนา ที ใ่ นการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฎิบัติ
และการประเมิ น ผล และแจ ง ให ค ณาจารย ใ น
ภาควิชารับทราบผานกลไกของการประชุมภาควิชา

อัลตราซาวดทางสูติศาสตร

 กระบวนวิชาที่รวมรับผิดชอบ จํานวน 1 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

กระบวนวิชาบทนําเวชศาสตรคลินิก พ.คพ. 301
(Introduction to Clinical Medicine)

มอบหมายใหอาจารยในภาควิชาเปนกรรมการรวม
รับผิดชอบกระบวนวิชา ใหมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย ฝกปฏิบัติ ตามเปาประสงคของ
หลักสูตรซึง่ กําหนดโดยคณะกรรมการภายใตการ
ดูแลของงานหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล

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

กลไกการดําเนินงาน
มอบหมายใหมีอาจารยที่รับผิดชอบรวมบรรยายและ
ประเมินผลรวมกับคณะเทคนิคการแพทย

• ระดับปริญญาโท-เอก: ไมมกี ารสอน
• ระดับอื่นๆ
o หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ สาขาวิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา รับผิดชอบ 22 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา
กระบวนวิชา 314701 ถึง 314720
กระบวนวิชา 314723 และ
กระบวนวิชา 314798
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กลไกการดําเนินงาน
มอบหมายให มี ก ลุ ม อาจารย ที ร่ ั บ ผิ ด ชอบ ทํ า หน า ที ่ใ นการ
กํา หนดกิจ กรรมการเรียนการสอน การฝก ปฎิบัติ และการ
ประเมิ น ผล ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รของแพทยสภา และ
แนวทางของราชวิ ท ยาลั ย สู ติ น รี แ พทย แ ห ง ประเทศไทย
ภายใตความเห็นชอบของคณาจารยในภาควิชาโดยผานกลไก
ของการประชุ ม ภาควิ ช า(ขณะนี อ้ ยู ร ะหว า งการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร)
2

o หลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Fellowship training) โดยอยูภายใตหลักสูตร
ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา โดยรวมรับผิดชอบ 3 หลักสูตรการ
ฝกอบรม
สาขาวิชา
เวชศาสตรมารดาและทารก
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุสตรี
เวชศาสตรการเจริญพันธุ

กลไกการดําเนินงาน
มอบหมายใหกลุม อาจารยทีร่ ับผิดชอบตามหนวยสาขาวิชา
ทํา หนา ทีใ่ นการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝก
ปฎิ บั ติ และการประเมิ น ผล ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รของ
แพทยสภา และแนวทางของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหง
ประเทศไทย และแจงใหคณาจารยในภาควิชารับทราบผาน
กลไกของการประชุมภาควิชา

o หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รับผิดชอบรวมกับภาควิชา
เวชศาสตรชมุ ชน มี 2 กระบวนวิชา ไดแก
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงานเพื่อการสงมอบ

เวชศาสตรฉุกเฉิน ทางสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา
คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวช
สําหรับแพทยประจําบานสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน

มอบหมายใหกลุมอาจารยที่รับผิดชอบรวมบรรยายและ
ประเมินผลรวมกับภาควิชาเวชศาสตรชุมชน

พันธกิจ ดานการวิจัย
มีงานวิจัยครบทุกสาขาของภาควิ ชาทั้งดานเวชศาสตรมารดาและทารก ดานมะเร็งนรีเ วช ดาน
อนามัยเจริญพันธุรวมทัง้ การวางแผนครอบครัว สตรีวัยทอง และเวชศาสตรการเจริญพันธุอ ยางตอเนื่อง ซึ่ง
ผลงานวิจัยสวนมากสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งดานการเรียนการสอนและดานบริการ แมวาการนํามาใช
ในเชิงบริการอาจจะไมเดนชัดมากนักแตทางคณะกรรมการวิจัยไดพยายามหาชองทางในการเพิ่มงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริการรวมทั้งการวิจัยทางการศึกษาดวย สําหรับการวิจัยทางการบริการผูปวยโดยตรงนั้น
หัวหนาภาควิชาในฐานะประธาน ทีมนําทางคลินิก (Patient Care Team: PCT OB&GYN) ไดใหนโยบายใน
ดานการเพิ่มจํานวนงานวิจัยดานบริการผูปวยโดยกระตุนใหทีมพยาบาลและพยาบาลวิจัยของภาควิชารวมมือ
กับอาจารยแพทยในการดําเนินงานทํา mini-research ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สวนงานวิจัยทางการศึกษา
นัน้ ไดพยายามใหทีมเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของกับทางการศึกษาหาชองทางในการดําเนินการเพราะดวยลักษณะ
ของงานวิจยั ดานนีไ้ มสามารถจูงใจใหคณาจารยสนใจไดมากนักจึงยังเปนปญหาทีท่ า ทายอยู
กลไกดําเนินการเพื่อการสงมอบ
ทางภาควิ ช าได กําหนดและแต ง ตั้ง คณะกรรมการวิ จัย ของภาควิ ช าโดยได มีก ารดํ าเนิ นการและมี
กระบวนการตางๆเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายทั้งในระดับคณาจารยของภาควิชาและในระดับของแพทยประจํา
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บานไดแกการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวีธีวิจัย จัดประชุมวันวิจัย(research day) การติดตาม
ความกาวหน าของโครงการวิ จัย ของแพทยประจําบาน รวบรวมขอมู ล สถิติการตีพิมพผ ลงานวิจัยรวมทั้ง
แสดงผลงานตีพิมพไวที่บอรดบริเวณหนาสํานักงานภาควิช า นอกจากนี้จากการที่ภาควิช าฯไดระบุไวใ น
แผนปฏิบัติการดานการวิจัยสําหรับป 2554 เกี่ยวกับการจัดใหมีระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยของภาควิชาฯ
นั้น เนื่องจาก รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ ซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชาฯใหดําเนินการดังกลาวนั้น
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี ดูแลงานบริหารงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร จึงไดนําเสนอ
แนวคิดและไดเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยในระดับคณะ โดยระบบจัดการฐานขอมูล
งานวิจัยของภาควิชาฯไดรับการพิจารณาเปนสวนหนึ่งของระบบโดยองครวม เชนเดียวกับระบบของภาควิชา
อื่นๆในคณะ ซึ่งโครงการนี้กําลังอยูในระหวางการดําเนินการไปพรอมกันทัง้ ระบบ โดยคาดหมายวาจะแลว
เสร็จในระยะที่ 1 ของโครงการ ไดแกระบบจัดการ การลงทะเบียนโครงการวิจัย การจัดการดานจริยธรรมการ
วิจัย ทุนวิจัย และการจัดการทั่วไป ภายในเดือนตุลาคม 2555 สําหรับวิจัยทางการบริการกําหนดผานทางทีม
นําทางคลินกิ (PCT) รวมกับทางการพยาบาล
ในภาควิชามีคณาจารยหลายทานที่เปนตนแบบและเปนที่ปรึกษาอยางดี (mentor) ใหอาจารยรุนใหมๆ
ในการทําใหเห็นความสําคัญกับงานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนจากทางคณะฯ รวมทั้งการสรางบรรยากาศ
งานวิจัยในภาควิชาเปนปจจัยเกื้อหนุนการวิจัยที่สําคัญ ภาควิชามีอาจารยที่ไดรับเมธีวิจัยอาวุโส ไดรับรางวัลที่
เกี่ยวกับผลงานวิจัยรวมทั้งทุนวิจัยอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ภาควิชาฯ ไดมีงบประมาณในการบริหารงาน และ
งบประมาณสวนกองทุนมะเร็งนรีเวชวิทยา และกองทุนมีบุตรยาก เพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยจางบุคลากร
เพื่อเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยดวยเพื่อแกปญหาในระยะปจจุบัน
ทัง้ นีภ้ าควิชาฯ ไดพยายามกําหนดทิศทางดานการวิจยั ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และ
มีการรายงานความกาวหนาของการวิจัยโดยผานคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา และการประชุมหนวยยอย
ตางๆ รวมทั้งไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยแยกตามหนวยตางๆเพื่อสรางบรรยากาศและกระตุน ให
คณาจารยสรางผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
พันธกิจดานการบริการวิชาการ
คณาจารยของภาควิชาฯ ไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีชองทางการติดตอ
ผานมาทางภาควิชาหรือเปนการสวนตัว ดังตาราง
•
•
•
•

ลักษณะของงานบริการวิชาการ
ประชุมวิชาการ-เชิงปฏิบัติการทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ
วิทยากรบรรยายและวิทยากรสาธิต
กรรมการวิ ช าการในราชวิ ท ยาลั ย สมาคม ชมรม
วิชาชีพตางๆ
การดูงาน วิชาเลือก และฝกอบรมเพิ่มเติม

• ขอมูลผานทางเวปภาควิชา
• งานแตงตํารา หรือ ผลิตหนังสือ
TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

กลุมลูกคาที่สําคัญ
• แพทย สูติแพทย วิชาชีพที่เกี่ยวของ
• สมาคมวิชาชีพตางๆ
• ผูรับผลงานไดแกประชาชน ผูปวย ผูรับบริการ ผาน
การชีน้ ําในระบบของกรรมการดานตางๆ
• นักศึก ษาแพทย แพทยประจําบา น แพทยตอยอด
สูติแพทย แพทยผูสนใจเฉพาะเรื่อง
• ประชาชน แพทย วิชาชีพที่เกี่ยวของและผูสนใจ
• แพทยทั่วไป สูตินรีแพทย นักศึกษาแพทย
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คณาจารยในภาควิชาฯ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ ทั้งที่เปน
กรรมการภายนอกคณะฯ เชน คณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ดานเวชศาสตร
มารดาและทารกในครรภ, ดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ, ดานมะเร็งอวัยวะสืบพันธุส ตรี กรรมการชมรมคอล
โปสโคปแหงประเทศไทย สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ เปนตน รวมทั้งคณาจารยหลายทานที่
เปนที่ปรึกษาดานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแกโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อเพิ่มเติมความรู
ทางพัฒนาคุณภาพและกระตุนใหโรงพยาบาลเหลานั้นไดพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยและ
ผูรับบริการ รวมทั้งบุคลากรที่ไมไดเปนสายอาจารยแตมีความรูความสามารถโดยเฉพาะในดานวิจัย ดานให
คําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตรและโรคติดเชื้อเชน HIV จึงไดทําหนาที่เปนอาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตร
ผูชวยทางการแพทยของคณะแพทยศาสตรและวิทยากรแกบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ภาค
วิชาฯ ยังมีนโยบายใหมีการจัดประชุมวิชาการของแตละหนวยเปนประจําทุกปเพื่อเผยแพรความรูแกชุมชนและ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทั่วไป จากทั่วประเทศและตางประเทศ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
คณะฯ นอกจากนีบ้ รรยากาศและกิจกรรมสงเสริมวิชาการในภาควิชายังคงมีอยางตอเนือ่ งโดยมีการกําหนดไว
อยางชัดเจน อีกทั้งทางภาควิชายังไดสนับสนุนใหมีการแตงตํารา หนังสือและเขียนบทความทางวิชาการตางๆ
อยางตอเนื่อง
สําหรับระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการนัน้ ในสวนที่เกี่ยวกับการบริการวิชาชีพ ไดเก็บ
รวบรวมและจัดพิมพเปนรายงานสถิติประจําปของหนวยตาง ๆ ภาควิชาฯ ไดนํารายงานสถิติประจําปของ
หนวยเวชศาสตรมารดาและทารก, หนวยวางแผนครอบครัว และหนวยมะเร็งนรีเวชวิทยา เผยแพรทาง web
site ของภาควิชาฯ เพื่อใหหนวยงานของสาธารณสุขและผูสนใจสามารถนําขอมูลสถิติเหลานี้ไปใชประโยชนได
สวนขอมูลของการบริการวิชาการแกชุมชน ไดเริ่มมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยวางแผนวาจะรวบรวมให
เปนหมวดหมูโดยใชลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียเปนศูนยกลาง เพื่อจะไดหาโอกาสพัฒนาในเชิงรุกในการ
เพิม่ เติมบริการดานนีใ้ หเหมาะสมและตรงเปาหมายของความตองการของลูกคาหรือผูม ีสวนไดสวนเสีย เทาที่
ผานมามีเพียงการตั้งรับเทานั้น รวมทั้งไดใหแตละหนวยวางแผนใหเปนระบบเพื่อใหไดการกําหนดเนื้อหา
วิชาการที่จะบริการสูชุมชนหรือลูกคาตรงตามความตองการและใชแกปญหาทางสูตินรีเวชแกประชาชนไดอยาง
แทจริงเชนในรอบปนีไ้ ดกําหนดจัดการประชุมวิชาการของภาควิชาโดยเนนเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับการนําไปใช
ไดในวงกวางกับประชาชน(หัวขอการประชุม “สูตินรีเวชพื้นฐานที่ทันยุค”)
พันธกิจดานการบริการทางวิชาชีพ (การรักษาพยาบาล)
ภาควิชามีการใหบริการวิชาชีพหลายลักษณะ ไดแก การตรวจดูแลรักษาผูปวยทั่วไปทางสูติกรรมและ
นรีเวชกรรม ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน การตรวจดูแลรักษาผูปวยเฉพาะทางดานสูติกรรมและนรีเวชกรรม ที่
ซับซอนผานกระบวนการจัดการโดยหนวยแตละหนวยไดแกหนวยเวชศาสตรมารดาและทารก หนวยมะเร็งนรี
เวช หนวยเวชศาสตรการเจริญพันธุ หนวยอนามัยเจริญพันธุ และหนวยurogynecology เปนหนวยใหมท่ี
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป(สังคมผูสูงอายุ) มีการพัฒนาระบบ
การดูแลรักษาผูปวยในกลุมตางๆที่เปนความกาวหนาและทันสมัย มีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการเหลานี้
อยางตอเนื่อง สงผลใหหนวยงานในภาควิชาไดรับความไววางใจในบริการดานตางๆจากวงการวิชาชีพ ตาม
เปาหมายที่ไดบรรจุไวในแผนของภาควิชา
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กระบวนการเพื่อทําใหเกิดคุณภาพบริการนอกจากจะรับผิดชอบโดยทีมอาจารยในแตละหนวยแลว
ยังใหมีการเชื่อมระบบเขากับสหวิชาชีพผานทีม PCT มีหนาที่ประสานงานและดูแลกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การทํางานบริการใหเกิดคุณภาพ โดยแบงเปนทีมยอยตามลักษณะผูรับบริการ
1. การดูแลผูปวยทางนรีเวชกรรมทั่วไป
2. การดูแลผูปวยทางสูติกรรมทั่วไป
3. การดูแลผูป วยที่มีปญหาเฉพาะดานและตองการความชํานาญเปนพิเศษแบงเปน ผูปวยที่มีปญหาทาง
มะเร็งนรีเวช ผูปว ยที่เปนสตรีตั้งครรภเสี่ยงสูง และผูปว ยที่มีปญ
 หาทางการเจริญพันธุ และผูปวยทางนรี
เวชที่มีปญหาระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน
4. การใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ ภาควิชา มีหองปฏิบัติการซึ่งใหบริการตรวจเฉพาะทางสูตินรีเวช
เชน ใหบริการตรวจเลือดเพือ่ วัดระดับฮอรโมนตางๆ ทางระบบตอมไรทอ ฮอรโมนจากเนือ้ รก ตรวจสาร
ชีวเคมีที่เกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุน ตรวจน้าํ เชือ้ อสุจิ และใหบริการตรวจคัดกรองภาวะกลุม อาการดาวน
ของทารกในครรภจากสารชีวเคมีของสตรีตั้งครรภ
พันธกิจ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดูแลงานดานนี้ โดยมีเลขานุการภาควิชาเปนรองประธาน ในรอบปที่ผานมา
ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมและรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. จัดพิธรี ดน้าํ ดําหัวอาจารยอาวุโสของภาควิชาฯ ประจําป โดยมีอาจารย แพทยประจําบาน แพทย
ใชทุน นักศึกษาแพทย และเจาหนาที่ภาควิชาฯ รวมกิจกรรม รวมทั้งรวมพิธีสรงน้ําพระพุทธ
สิหงิ คของจังหวัด และรวมพิธีรดน้ําดําหัวอธิการบดีเชียงใหม
2. รวมงานทําบุญทอดกฐินของคณะฯ และถวายเทียนพรรษา ประจําป
3. จัดงานทําบุญภาควิชารวมกับงานการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
4. รวมกิจกรรม ของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน งานวันไหวครู งานวัน
มหิดล งานวันเด็ก เปนตน
5. จัดงานมุทติ าจิตใหแกอาจารยและเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการของภาควิชาฯเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธ อันดีงามตอกันและเปนการแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณซึ่งสอดคลองกับ
คานิยมที่จะเปนแบบอยางที่ดีของคนในสังคมโดยใหบุคลากรและแพทยทุกทานเขารวมกิจกรรมนี้
6. อาจารย แพทย แ ละเจ า หน า ที ่ร ว มแต ง กายพื ้น เมื อ ง เพื อ่ ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ก ารแต ง กาย
พืน้ เมืองในชวงเดือนเมษายน และทุกวันศุกร
7. จัดงานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหม เพื่อเสริมสรางมิตรภาพซึ่งกันและกัน
8. ใชระบบ 5 ส. เขามาจัดการสิ่งแวดลอมในภาควิชาฯ รวมทั้งใชการจัดการแยกขยะตามประเภท
เพื่อการ recycle ตามทีค่ ณะฯ รณรงค
9. ถวายสังฆทาน ณ วัดปนเสา วันที่ 6 มีนาคม 2554
อยางไรก็ตามในพันธกิจดานนี้ทางภาควิชามีความตั้งใจที่จะขยายขอบเขตความเขาใจในประเด็น
วัฒนธรรมไปยังความเขาใจในดานวัฒนธรรมการทํางาน วัฒนธรรมความเปนอยู การเปนแบบอยางที่ดีใหแก
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นักศึกษารวมทั้งการเปนแบบอยางทีด่ ีใหแกประชาชนทีม่ ารับบริการซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของไดหลายดานเชน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการประหยัด หรืออื่นๆ โดยใหบุคลากรสาย ข.และสาย ค. เปนกลุมที่คิด
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้ ที่ผานมามีการรวมไปถวายสังฆทานรวมกันที่วัดปนเสา แตอยูในชวงปรับ
การทํางานดานอืน่ ๆทําใหกิจกรรมที่วางแผนงานไวเหลานี้ยังไมไดดําเนินการมากนัก
(2) วัฒนธรรม คานิยม จุดประสงค วิสัยทัศน ของภาควิชา
วิ สั ย ทั ศ น ข องภาควิ ช าฯ ได แ ก “ภาควิ ช าสู ติ ศ าสตร แ ละนรี เ วชวิ ท ยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนภาควิชาที่มีความรวมมือรวมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการ
อยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับของสังคม” ซึง่ ไดมาจากการประชุมสัมมนาของภาควิชา
คานิยมของภาควิชาใชตามแบบของคณะแพทยไดกําหนดไวคือคานิยม “คนสวนดอก” และเพิม่ เติม
เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนสําหรับภาควิชาอีก 7 ขอดังนี้
1. มีจริยธรรมของการเปนแบบอยางของแพทยที่ดี
2. มีมมุ มองในการทํางานอยางเปนองครวมและทํางานเปนทีม
3. มีความยืดหยุนและพรอมปรับเปลีย่ นเสมอในการทํางาน
4. มีเปาหมายในการทํางานเพือ่ งาน
5. มีความคิดสรางสรรค สนใจเรียนรูสิ่งใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงาน
6. ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ
7. หาโอกาสพัฒนาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ความเปนเลิศทัง้ ดานวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมิน
และการวิจัย) และบริการ
สวนขอตกลงรวมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรไดแก
1. มีน้ําใจในการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน
2. เคารพในความคิดเห็นของผูร ว มงานอยางมีเหตุผล
3. ยอมรับและปฏิบัตติ ามกติกาและขอตกลงรวมของภาควิชา
สมรรถนะหลักของภาควิชาไดจากการสรุปโดยการสังเกตและรวบรวมจากการประชุมภาควิชา
การประชุม เจ า หน าที่ระดั บ ต างๆ การปฏิ บั ติ ง านที่ผ านๆมา การสั ม มนาภาควิ ช ารวมทั้ง กิ จกรรมต างๆที่
บุคลากรของภาควิชาไดรวมกันจัดการ อีกทัง้ วิเคราะหจากผลลัพธการปฏิบัติงานตางๆ มารวมกันและสรุปให
เปนประเด็นตางๆของสมรรถนะหลักของภาควิชาไดดงั นี้
1. การสอนในระดับแพทยประจําบานแบบนอกเวลา
2. เชี่ยวชาญงานวิจัยทางคลินกิ ที่ไดรับการปลูกฝงวางรากฐานมาอยางดี
3. บุคลากรเปนตนแบบหลายเรื่องโดยเฉพาะความเปนครู
4. มีบุคลากรสนใจการบริหารจัดการ

TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

7

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ภาควิชามีบุคลากรทัง้ หมด 57
คน แบงเปนขาราชการ 24 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 22 คน
ลูกจางประจํา 2 คน และพนักงานชั่วคราว 9 คน โดยมีลักษณะงาน ประเภทและบทบาทหนาที่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 หากพิจารณาเฉพาะบุคลากรทีม่ ีสวนเกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนนัน้ มีขอมูลดังตารางที่ 2
และ ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ ของบุคลากรทัง้ หมด
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

18









พนักงานมหาลัย
ประจํา

9







ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบแผนดิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบเงินรายได
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจํา
ลูกจางประจํา
พนักงานชั่วคราว
(สวนงาน)

4
7








2







2
4







2
9






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

ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการดานการศึกษา ปจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารยประจํา ทั้งหมด จํานวน 27
ทาน และ อาจารยพเิ ศษ จํานวน 9 ทาน โดยภาระงานสําหรับอาจารยพิเศษไดแกภาระงานดานการเรียนการ
สอนระดับปริญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการใหคาํ แนะนําที่หองตรวจและหอผูปวย
อาจารยประจําทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาโดยมีขอมูลของอาจารยประจําตาม
ตําแหนงทางวิชาการ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในภาควิชา
ปการศึกษา

ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

2553

2

12

6

7

ตารางที่ 3 บุคลากรรวมจําแนกตามอายุ
20 –30 ป

31–40 ป

41–50 ป

51–60 ป

ขาราชการ-สาย ก (18 คน)

-

5

8

5

ขาราชการ-สาย ข (4 คน)

-

1

3

-

ขาราชการ-สาย ค (2 คน)

-

-

-

2

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา(สาย ก.) (9 คน)

-

6

1

2

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา(สาย ข.) (7 คน)

-

-

3

4

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (สาย ค.) (4 คน)

-

-

1

3

พนักงานสวนงาน (สาย ข.)(2 คน)

-

1

1

-

พนักงานสวนงาน (สาย ค.)(9 คน)

5

3

1

-

ลูกจางประจํา (2 คน)

-

-

-

2

ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรจําแนกตามปที่เกษียณอายุ
ปการศึกษา
จํานวนอาจารยเกษียณ/ยาย/ลาออก
จํานวนอาจารยที่เหลือถาไมไดรับเพิ่มเติม
จํานวนอาจารยไดรับบรรจุเพิ่มเติม
จํานวนอาจารยที่ตองการ
จํานวนตามปจจุบัน

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
1
2
1
0
0
0
0
4
26
24
23
23
23
23
23
19
0
2
30
30
30
32
32
32
34
34
26
26

ปการศึกษา
จํานวนบุคลากรอื่นๆเกษียณ
จํานวนบุคลากรสาย ข.ที่เหลือถาไมไดรับเพิ่มเติม
จํานวนบุคลากรสาย ค.ที่เหลือถาไมไดรับเพิ่มเติม
จํานวนคนงาน
จํานวนบุคลากรข.และค.ที่เหลือหากไมไดรับเพิ่ม
จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่เหลือหากไมไดรับเพิ่ม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
1
1
0
0
2
1
4
0
12
12
12
12
11
10
6
6
15
14
14
14
14
14
14
14
2
2
2
2
1
1
1
1
27
26
26
26
25
24
20
20
55
52
51
51
49
48
44
40
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ตารางที่ 5 ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของบุคลากร
สายงาน
สาย ก.

บุคลากร
อาจารย

สาย ข.

เจาหนาที่สาย
ปฏิบัติการ

สาย ค.

เจาหนาที่สาย
ปฏิบัติงานบริหาร

ความตองการ ความคาดหวังที่สําคัญ
- ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนทุกระดับ
- การสนับสนุนดานธุรการ ขอมูล สารสนเทศ จากหนวยสนับสนุนวิชาการ
- ความชัดเจนในภาระงานและการประเมินภาระงานตามความเปนจริง
- โอกาสพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
- ตองการเพิ่มอัตราของอาจารยใหทันกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
- โอกาสและทรัพยากรสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน
- ความกาวหนาในสายงาน
- การตอบสนองตอขอเสนอแนะ
- สวัสดิการ
- คาตอบแทนที่เหมาะสม
- ความมั่นคง ความกาวหนาในชีวิต
- สวัสดิการ

ความตองการและความคาดหวังของบุคลากรโดยภาพรวม คือ ความตองการไดรับการพัฒนาสวน
บุคลากรตามสายงานที่ปฏิบัติ ตองการความมั่นคง ความกาวหนาในชีวิต การไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
การดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัย และความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน ซึ่งจากการสัมมนาภาควิชา
ประจําป 2553-2554 ไดความคาดหวังและความตองการของภาควิชาโดยรวมเพิม่ เติมดังนี้
 แผนของภาควิชาฯ ระยะสัน้ กลาง ยาว ที่ครอบคลุม มี time frame ทีช่ ดั เจนและมีการ
ติดตามเปนระยะ
 มีหลักเกณฑพจิ ารณาความดีความชอบทีช่ ดั เจนและเปดเผย
 การกระจายงานในแตละดานอยางเหมาะสมและกําหนดภาระงานใหชัดเจนรวมทัง้ มีการติดตาม
ประเมินผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 มีความรักสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน พรอมทีจ่ ะนําพาภาควิชาฯ ใหเจริญกาวหนาตอไป
(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ ที่สําคัญของภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ พยายามใชพื้นที่ซ่ึงมีจํากัดเพื่อใหมีความพรอมในการดําเนินการเพื่อทําใหบรรลุพันธกิจ
ของภาควิชา มีความพรอมในเรือ่ ง อุปกรณ เครือ่ งมือทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
มีหองเรียนของภาควิชาฯ จํานวน 6 หอง หองพักแพทยประจําบาน 1 หอง หองพักนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 6
เพื่อเตรียมสอบ ศรว. 1 หอง และที่นั่งสําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 5 และปที่ 4 หองตรวจผูปวยนอก หอ
ผูปวยใน มีอุปกรณการตรวจพื้นฐาน และอุปกรณการตรวจพิเศษตาง ๆ พรอมสําหรับการเรียนรู ฝกปฏิบัติ
และการบริการดานสุขภาพแกผูมารับบริการตรวจและปรึกษาถึงปญหาดานสุขภาพ สามารถใหบริการโรค
ซับซอนตาง ๆ ได และเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย ไดดําเนินการปรับปรุงหองเรียน 4และ
หองเรียน 6 เพื่อใหใชงานไดอยางดียิ่งขึ้นรวมทั้งติดตั้งอุปกรณตางๆในการชวยการเรียนรู ทางภาควิชาไดรับ
อนุมัติใหใชพ้ืนที่สวนบริเวณที่ตั้งปจจุบันของตึกทารกแรกเกิด 1-2 โดยทางภาควิชาไดเตรียมการเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยกําหนดใหบริเวณนีเ้ ปน หองฝกทักษะตางๆของนักศึกษาและแพทยประจําบาน
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แพทยใชทุน เพื่อใหเกิดความมั่นใจมากขึ้นกอนจะไปปฏิบัติกับผูปวยจริง รวมทั้งไดของบประมาณเพื่อจัดซื้อ
อุ ป กรณ ที ่เ กี ย่ วข อ งและหุ น ต า งๆเพิ ม่ เติ ม รวมทั ้ง เป น ห อ งพั ก อาจารย แ ละห อ งเรี ย นกลุ ม ย อ ยเพิ ่ม เติ ม
คาดการณวา จะเริม่ ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ไดในป 2555-2556
อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม
1. หองเรียน ภาควิชาฯ มีหองเรียนสําหรับใชในการบรรยายหรืออภิปราย ดังนี้
ลําดับที่
เลขที่หอง
1
2
3
4
5
6

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

หองบรรยาย
ที่ตั้ง/อาคาร
(ชั้น 3 ของอาคาร)
บุญสม มารติน

พื้นที่
(ตร.ม)
82.5

ความจุ (คน)

บุญสม มารติน
บุญสม มารติน
สุจณ
ิ โณ
บุญสม มารติน
บุญสม มารติน

52.5
22.5
32.5
25.08
20

50
20
25
22
10

60

2. หอผูปวยและหองตรวจผูปวย ภาควิชาฯ มีหอผูปวยและหองตรวจผูปวยที่มีผูปวยซึ่งใชสําหรับการเรียน
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 มีจาํ นวน 7 หอง ตั้งอยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารตนิ
 หองพักแพทยประจําบาน/ แพทยใชทุน 1 หอง อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารตนิ
 ที่ทํางานสําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 4 (อยูบริเวณหอผูปวยนรีเวชกรรมตึกสุจิณโณ ชั้น 3)
 ที่สําหรับทํางานนักศึกษาแพทยปที่ 5 (อยูบ ริเวณหนา หองตรวจ U/S ในหองคลอด ชัน้ 3
อาคารบุญสม มารติน)
 หองพักนักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 6 สําหรับอานหนังสือเตรียมสอบ ศรว. อยูบริเวณ ชั้น 3
อาคารบุญสม มารตนิ
 สํานักงานภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาและหองหัวหนาภาควิชา อยูชั้น 3 อาคารบุญสม
มารตนิ
 หองพักสําหรับอาจารยพเิ ศษ (อาจารยอาวุโส) อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารตนิ
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3. หองปฏิบัติการ และหองตรวจพิเศษ ไดแก
 หองปฏิบัติการสําหรับตรวจหาฮอรโมน และ marker ตาง ๆ และหองปฏิบัติการ IVF (In Vitro
Fertilization) อยูที่ชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
 หองตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ ูง ใหบริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวช และตรวจ
Fetal Monitoring อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารตนิ และหองฝากครรภ ชัน้ 5 อาคารศรีพฒ
ั น
 หองปฏิบัติการวิจัยอณูพันธุศาสตร อยูชั้น 3 ภายในหองคลอด อาคารบุญสม มารติน
 หองคอลโปสโคป หองตรวจนรีเวช ชัน้ 5 อาคารศรีพฒ
ั น
 หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลตนกําเนิด (Stem cell laboratory)
 หองปฏิบัติการวิจัย กอสิน อมาตยกุล
ในระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ทางภาควิชาฯไดการจัดการเรียนการสอนแบบ POL, PBL,
integrate, teaching round, bedside teaching และมีเอกสารคําสอนใน web site ของภาควิชาฯ ทุกหลักสูตร
และไดมีการจัดสอบ pretest และ post test เพื่อสงเสริมการเรียนแบบ self directed learning ในทุกหลักสูตร
ภาควิชาฯไดแจกคูม ือและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุกกระบวนวิชาทีเ่ ปดสอน ตลอดจนมีคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษาแพทยเพื่อการคนควาหาความรู ใน web site ของภาควิชาฯ ดวยตนเองและไดมีอุปกรณสื่อการเรียน
การสอนในหองเรียนสําหรับนักศึกษาแพทยทุกหอง เชน มี computer, LCD, video presentation stand และ
TV LCD สวนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางสูตินรีเวช รวมทัง้ การฝกอบรมแพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด มีการจัดการเรียนการสอนผานการปฏิบัติงาน การสอนขางเตียง การสอนในหอง
ผาตัด ในหนวยตางๆ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ วารสารสโมสรหรือการทํา topic review ในทุกรายการของ
กิจกรรมทางวิชาการจะมีการเก็บขอมูลเนื้อหาเขาในระบบคอมพิวเตอร เพือ่ ใชในการทบทวนเพิ่มเติมในกรณีที่
บางคนไมไดเขารวมกิจกรรม หรือสามารถใชทบทวนหัวขอเพื่อจะนําไปพิจารณาเลือกทํากิจกรรมในหัวขอที่ไม
ซ้าํ เดิมตอไป นอกจากนีย้ ังมีการสอนบรรยายในชวงกลางคืนเวลา 20.00-21.00 น.ทุกวันราชการตัง้ แตเดือน
สิงหาคมเปนตนไปของทุกปในหัวขอที่จําเปนสําหรับแพทยประจําบาน
จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
ภาควิชาฯ มีคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 48 เครื่อง โดยเชื่อมโยงกับระบบเครือขาย
จํานวนทั้งสิ้น
46 เครื่อง และมี Notebook จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งพอเพียงในการใชเพื่อประโยชนในการ
เรียนการสอนและการทํางาน
นอกจากนี้มีอุปกรณสื่อการสอนอื่นๆ ที่จําเปน ไดแก LCD projector, video presentation stand, T.V.
เพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา ในทุกหลักสูตรมีโรงพยาบาลลําปาง และโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห (partner) และโรงพยาบาลสมทบ (collaborators) จํานวน 3 แหง เปนคูความรวมมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรูแ ละเปนทีฝ่ กปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยในชัน้ ปที่ 4-6 สําหรับแพทยประจําบานมี
แหลงทีเ่ ปนโรงพยาบาลสมทบทัง้ หมด 4 แหง
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(5) กฎระเบียบขอบังคับที่ภาควิชาฯ ตองปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ที่สําคัญและเกี่ยวของในพันธกิจดานการจัดการศึกษาและวิจัย ดาน
บริการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ และดานการบริหารจัดการการเงินการคลัง ไดแสดงไวในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 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

ข. ความสัมพันธระดับองคกร
(1) โครงสรางภาควิชาฯ และระบบการบริหารภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ มีโครงสรางและระบบการบริหาร ดังแสดงในแผนภูมิ
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แผนภูมิแสดงโครงสรางภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะกรรมการบริหารภาควิชา

คณะกรรมการประเมินผล
- ขาราชการ/ลูกจางประจํา
- พนักงานประจํา/พนักงานชัว่ คราว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

งานการเรียนการสอน

คณะกรรมการดานการเรียนการสอน
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรแพทยประจําบาน
- หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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งานวิจัย

คณะกรรมการวิจยั

งานบริการวิชาการ

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริการ

งานธุรการ

คณะกรรมการดานธุรการและ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การกํากับดูแล (ธรรมาภิบาล)
คณะผูบ ริหารคณะแพทยศาสตร ทําหนาที่
กํากับดูแลการบริหารงานของภาควิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา และมีการประเมินหัวหนาภาควิชา
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แผนภูมแิ สดงการบริหารจัดการภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
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
อ.มนัสวี
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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

 หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต
 การฝกอบรมแพทย
โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ดานสูติ-นรีเวชกรรม
 การฝกอบรมแพทยเพื่อ
ประกาศนียบัตร
การแพทยคลินิกสาขาสูติ
นรีเวช
 การฝกอบรมแพทยเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตรและนรี
เวชกรรม
 การฝกอบรมแพทยตอ
ยอด 3 สาขา
 การฝกอบรมอื่น ๆ เชน
Elective แพทยตาง
สถาบัน แพทยตางชาติ
 รวมฝกอบรม นศพ.
ตางชาติ, รวมสอนคณะ
อื่นๆ เชนพยาบาลศาสตร
เทคนิคการแพทย เภสัช
ศาสตร มนุษยศาสตร

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การบริการ

การวิจัย

การจัดการศึกษา

 ดาน Maternal Fetal

Medicine

 ดาน Gynecologic

Oncology
 ดาน Family planning/
menopause
 ดาน Reproductive
Medicine
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สูตินรีเวชกรรมทั่วไป
 มะเร็งนรีเวช
 เวชศาสตรมารดาและ
ทารก
 เวชศาสตรการเจริญ
พันธุ คลินิกวัยทอง
 คลินิกวางแผน
ครอบครัว
 การตรวจวินิจฉัยและ
การผาตัดผานกลอง




สรางตัวอยางการมี
จริยธรรม
 รดน้ําดําหัวอาจารย
อาวุโส
 เขารวมกิจกรรมของ
คณะฯ


ระบบทางเดินปสสาวะ
นรีเวชและอุงเชิงกราน
หยอน
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(2) กลุม นักศึกษา ลูกคาสําคัญ กลุมตลาดและผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาควิชาแบงกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจดังตารางที่แสดงนี้
พันธกิจดาน
การศึกษา

บริการวิชาการ

บริการวิชาชีพ
วิจัย

ลูกคาสําคัญ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นั ก ศึ ก ษาแพทย แพทย ป ระจํ า บ า น ผูปกครองของนักศึกษาแพทย โรงพยาบาล
ทีแ่ พทยประจําบาน แพทยประจําบานตอ
และแพทยประจําบานตอยอด
ยอดไปปฏิบัติงาน ราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทยแหงประเทศไทย
แ พ ท ย ทั ่ว ไ ป สู ติ แ พ ท ย แ พ ท ย โรงพยาบาลและประชาชนผูเกีย่ วของกับ
ผูเ ชีย่ วชาญดานสาขาตางๆ ประชาชน แพทยเหลานั้น
องคกรวิชาชีพ
ผูปวยทางสูตินรีเวช ทั้งที่ไมซับซอนและ ญาติ โ รงพยาบาลที ่ส ง ต อ กระทรวง
สาธารณสุข สปสช.
ซับซอน
คณาจารยตางๆ แพทยประจําบานและ แหลงทุนตางๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
แพทย ต อ ยอด องค ก ร สถาบั น ที ่ใ ช
ผลงานวิจัย แหลงทุนวิจัย

เมื่อแยกตามพันธกิจในการระบุถึงความตองการและความคาดหวังมีดงั นี้
พันธกิจดานการศึกษา
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นักศึกษาแพทย
แพทยประจําบาน และ
แพทยประจําบานตอยอด(fellow)

ผูปกครองของนักศึกษา

*
*
*
*
*
*

*
*
โรงพยาบาลที่แพทยประจําบานและแพทย *
ตอยอดไปปฏิบัติงาน
*
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
*
แหงประเทศไทย
*
*
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ความตองการ / ความคาดหวัง
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของ
สังคม
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การมีสิ่งแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
การมีผูปวยจํานวนพอเพียงตอการเรียนรู
การมีอุปกรณการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ
บัณฑิตแพทย และแพทยเฉพาะทาง ที่มีความรู ความสามารถ คุณธรรม
และจริยธรรม
นักศึกษาจบการศึกษาอยางมีความรูคูคุณธรรม
มีอาชีพการงานที่มั่นคง
แพทยที่มีความรูความสามารถและความรับผิดชอบ
แพทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธดี
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมที่มาตรฐานและทันสมัย
สถาบันผานการรับรองการฝกอบรมทุก 5 ป
ชวยประสานและดําเนินงานดานตางๆของราชวิทยาลัยฯ
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พันธกิจดานวิจัย
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อาจารยในภาควิชาฯ
แพทยประจําบาน และ
แพทยประจําบานตอยอด (fellow)

คณะแพทยศาสตรและ
สถาบันที่ใหทุนวิจัย
ภาควิชาอื่นในคณะแพทยศาสตร มช.
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
สถาบันตาง ๆ ในประเทศ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ

*
*
*
*
*
*
*
*

ความตองการ / ความคาดหวัง
มีอาจารยที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัย
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่อยูใน
Index Medicus และ impact factor สูง
สรางองคความรูใหมทางสูตินรีเวช
มีแหลงเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยที่เพียงพอ
มีการทําวิจัยที่ไดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ตรงตามเวลา
ผลงานวิจัยตีพิมพได
รวมทําวิจัยสหสาขาและสหสถาบัน (multidisciplinary)
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพ

พันธกิจดานบริการวิชาการ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
คณะตาง ๆ ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพ
สมาคมวิชาชีพทางการแพทยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

สูตินรีแพทย
ประชาชน

ความตองการ / ความคาดหวัง
* อาจารยในภาควิชาฯ รับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมวิชาการ
* อาจารยในภาควิชาฯ รับเชิญเปนอาจารยพิเศษของสถาบันตาง ๆ
* ภาควิชาฯ สามารถจัดอบรม/ประชุมวิชาการใหแกบุคลากรทางการแพทย
อยางสม่ําเสมอ
* สามารถจัดการประชุมใหความรูทางดานสูตินรีเวชแกประชาชน
* อาจารยในภาควิชาฯ เปนกรรมการ อนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิและที่
ปรึกษา ในราชวิทยาลัยฯ หนวยงานราชการ และสมาคมทางสูตินรีเวช
* ไดรับทราบความรูทางสูตินรีเวชที่ทันสมัย และ evidence-based
* เปนที่ปรึกษาทางวิชาการไดเมื่อตองการที่พึ่งพิง
* การเขาถึงบริการวิชาการของภาควิชาฯ
* มีความรูที่จะดูแลสุขภาพทางดานสูตินรีเวชไดถูกตอง

พันธกิจดานการบริการวิชาชีพ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูปวย
ญาติผูปวย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลที่สงตอผูปวย

TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

*
*
*
*
*

ความตองการ / ความคาดหวัง
การบริการทางสูตินรีเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย
ประทับใจในการบริการ
การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
คาบริการที่เหมาะสมและเปนธรรม
การบริการในระดับตติยภูมิ ที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญพิเศษ
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(3) Suppliers Partners และ Collaborators ที่สําคัญของภาควิชา และบทบาทที่เกีย่ วของในพันธกิจตางๆ
และความตองการ/ความคาดหวังของภาควิชาตอกลุม เหลานี้
Supplier Partners ประเด็นที่เกี่ยวของ พันธกิจดาน
และ Collaborators
กับภาควิชา
ผูสงมอบ (suppliers)
การศึกษา
ภาควิชาทาง preclinic ในฐานะเจาของ
กระบวนวิชาของ
ภาควิชา

บทบาทที่สําคัญ

ความตองการ / ความ
คาดหวังของภาควิชา

จัดการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐาน
ทางการแพทย

# เตรียมความพรอมของ
นักศึกษาแพทยในการเรียนตอ
ระดับ clinic มาอยางดี
# มีการประสานงานระหวาง
ภาควิชาในระดับ pre- clinic
และ clinic ในสวนของเนื้อหา
บางอยางเพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูเรียน
ผูอนุมัติและรับรอง # รับรองกระบวนการฝกอบรม/
อนุมัติจํานวนที่จะฝกอบรมได
หลักสูตร/จํานวน
แพทยประจําบาน และจัดสรรตําแหนงแพทย
และแพทยตอยอดที่ ประจําบานและแพทยตอยอดมา
อยางเพียงพอ
จะมาฝกอบรมใน
สถาบันตาง ๆ
ดูแลเรื่องตําแหนง # จัดสรรตําแหนงแพทยใชทุน
แพทยใชทุน
มาอยางเพียงพอ
จัดระบบบริการ
# ใหอํานาจการตัดสินใจกับ
ภาควิชา
ดูแลเรื่องตําแหนง # จัดสรรตําแหนงสูตินรีแพทย
อยางเพียงพอ
สูตินรีแพทยที่
# จัดระบบการสงตอผูปวยอยาง
จัดสรรใหรพ.ใน
เหมาะสม
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

แพทยสภา

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา

โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา
การบริการ
วิชาชีพ

กระทรวงสาธารณสุข

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา
การบริการ
วิชาการ
การบริการ
วิชาชีพ

ในฐานะเจาของ
กระบวนวิชาของ
ภาควิชา

การศึกษา

ดูแลนักศึกษาแพทย # มีความรวมมือที่ดีในการรวม
ที่เปนแพทยชนบท ผลิตบัณฑิตแพทย(รวมสอน
รวมประเมิน รวมพัฒนา)

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา

ดูแลเรื่องหลักสูตร
การจัดอบรม
วิชาการ การ
ประเมิน แพทย

พันธมิตร (Partners)
ศูนยแพทย (หนวยสูติ
กรรม)โรงพยาบาล
ลําปางและ
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห
ราชวิทยาลัยสูติฯ
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ประจําบาน

คูความรวมมือ
(collaborators)
โรงพยาบาลสมทบ

สถาบันวิจัย สถาบัน
วิชาการอื่น ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ

ประชุมโดยใช teleconference
# มีการจัดการประเมินแพทย
ประจําบานทีดีและสามารถนํา
ขอมูลกลับมาปรับปรุงได

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา

ดูแลแพทยประจํา # มีความรวมมือที่ดีระหวาง
บาน และ นักศึกษา ภาควิชาฯ กับรพ.สมทบในการ
จัด การเรียนการสอนทั้งดาน
แพทยป 6
ทฤษฎี และปฏิบัติอยางดีแก
นักศึกษาแพทย และ แพทย
ประจําบาน

ทุนการวิจัย
ผลงานการวิจัย

การวิจัย

ดูแล ใหความรู และ # มีความรวมมือที่ดีระหวาง
สนับสนุนแหลงทุน สถาบันดังกลาว ภาควิชาฯ ใน
ในการทําวิจัย
การสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจน
พัฒนางานวิจัยของอาจารยให
กาวสูระดับสากลมากยิ่งขึ้น

(4) กลไกการสือ่ สารกับนักศึกษา ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ ที่สําคัญ
การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวนได สวนเสีย ทั้งดานการศึกษา การวิจัย
และบริการวิชาการ ทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลของภาควิชาฯ ผานทางอินเตอรเน็ต และโทรศัพท ซึ่งทาง
ภาควิชาไดจัดทํา website และ มีโทรศัพท 5 เลขหมาย นอกจากนี้ ไดจัดใหมีการเยีย่ มโรงพยาบาลสมทบ
ประมาณ 1 ครั้งตอป กลไกการสื่อสารจําแนกตามกลุมตาง ๆ ไดแสดงรายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 7 แสดงกลไกการสือ่ สารกับนักศึกษา ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ Collaborators ที่สําคัญ
กลุม
นักศึกษา
แพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด

-

แพทยสภา/ กระทรวงสาธารณสุข/ราช
วิทยาลัย

-
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กลไกการสื่อสาร
การพบหัวหนาภาคตอนเริ่มชั้นเรียน/ แนะนํากระบวนการ
เรียนรูโดยคณาจารยกอนขึ้นปฏิบัติงาน
การมอบหมายใหเจาหนาที่ทําหนาที่สื่อสารตลอดชวงที่
ปฏิบัติงานในภาควิชาสําหรับนักศึกษา
อินเตอรเน็ต เวปบอรดของภาควิชา โทรศัพท ติดประกาศ
ปฐมนิเทศ / ปจฉิมนิเทศน
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
การเยี่ยมเยียนรพ.สมทบ
การประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยน
อินเตอรเนต จดหมาย โทรศัพท
การประชุมระหวางสถาบัน/ภาควิชาฯ
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โรงพยาบาลสมทบ

สถาบันดานวิจัย วิชาการ
ผูรับบริการ

-

อินเตอรเนต โทรศัพท จดหมาย
การเยี่ยมเยียนรพ.สมทบ
การประชุมระหวางรพ.สมทบ/ภาควิชาฯ
อินเตอรเนต โทรศัพท ติดประกาศ
การประชุมระหวางสถาบัน/ภาควิชาฯ
ผานกลไกของโรงพยาบาล
โทรศัพท

2. สภาวะการณของภาควิชา
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน

1. ลําดับที่ของการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
1.1 พันธกิจดานการศึกษา
ในปจจุบันภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแพทยศาสตร ทีใ่ กลเคียงกับคณะแพทยศาสตรแหงอืน่ ๆ ซึง่ หลักสูตรแพทยศาสตรทัง้ หมดอยู
ภายใตการดูแลของคณะแพทยและภาควิชาฯเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากจะ
เปรียบเทียบในเฉพาะสวนยอยที่เกี่ยวของกับภาควิชาโดยตรง เชน กระบวนวิชาหรือเนื้อหาตางๆ อาจ
ตองประเมินจากผลการสอบประมวลความรูของแพทยสภา(ศรว.) ในเนือ้ หาเฉพาะสวนทีเ่ กี่ยวของกับทาง
สูติศ าสตร และนรี เ วชกรรม ซึ ่งในป จจุบันทางคณะฯได ส งต อมายั งภาควิ ช า แต เ นื่องจากยั งเปน สว นที่
เปรี ย บเที ย บเฉพาะส ว นของนั ก ศึ ก ษาของเราเองในแต ล ะป อย า งไรก็ ต ามในส ว นนี แ้ ม ว า ไม ส ามารถ
เปรียบเทียบกับที่อื่นไดแตก็ไดใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้ในการปรับปรุง ในขณะนีจ้ ึงยังไมมีขอมูลใน
สวนของการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
ในสวนของการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรชัน้ สูงนัน้ ทีผ่ านมาถาเปรียบเทียบการ
สอบเพื่อวุฒิบัตรความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางดานสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ที่
ขึ้นตรงกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภานั้น แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสอบวุฒิบัตรผานไดรอยละ 100 แตในการเปรียบเทียบผลคะแนน
สอบระหวางสถาบัน ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยฯไมมีนโยบายที่จะเปดเผยลําดับคะแนนของแพทยผู
เขาสอบ จึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได
อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบอีกลักษณะหนึ่งคือดูจากการสมัครเขาเรียนตอของแพทยประจํา
บานสาขาสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยาวาเต็มตามจํานวนหรือไมนั้น แมวาปจจัยการเลือกจะมีหลายอยางแตก็
อาจจะนํามาใชประกอบการพิจารณาลําดับการแขงขันได ในรอบปที่ผานมาจํานวนผูที่สมัครเขาเรียนตอเปน
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขานี้รวมทั้งแพทยตอ ยอดที่ภาควิชามีจํานวนมากเกินจํานวนที่รับไดทั้งสิ้น
1.2 พันธกิจดานการบริการวิชาชีพและวิชาการ
ในสวนของการบริการวิชาชีพ กําลังจะจัดการดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กับสถาบันชั้นนําอื่นๆในประเทศ และในระดับสากล โดยใชเปรียบเทียบผลการรักษารวมทั้งสังเกตจากการ
ทีอ่ าจารยประจําสาขาไดรับเชิญเปนวิทยากรอยางตอเนื่อง สวนบริการวิชาการยังไมไดมีการเปรียบเทียบ
ลําดับกับสถาบันอื่นๆ ในพันธกิจดานวิชาชีพนี้เมื่อวิเคราะหในรายละเอียด ผลการดูแลและรักษาของทาง
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ภาควิชาอยูในลําดับตนๆของประเทศ หลายอยางถือวาเปนผูชี้นําระดับชาติและนานาชาติเชน การควบคุม
และปองกันโรคธาลัสซีเมีย การวินิจฉัยกอนการฝงตัว การผาตัดมะเร็งปากมดลูก การใหวัคซีนปองกัน
มะเร็งปากมดลูกเปนตน
1.3 พันธกิจดานการวิจัย
ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยจํานวนมาก และเมือ่ เทียบกับภาควิชาฯ อืน่ ๆ ในคณะแพทยศาสตร
ภาควิชาอยูใ นลําดับที่หนึ่งโดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ ในป 2553 คณาจารยของภาควิชามีผลงาน
ตีพิมพ 84 เรื่อง(รอยละ 29 ของผลงานตีพิมพจากภาควิชาทางคลินิกทัง้ หมด) คณาจารยมีผลงานในป
2553 รอยละ 81.5 สูงที่สุดในคณะแพทย แมวาไมมีขอมูลของสถาบันอื่นในคูเทียบระดับภาควิชาเดียวกัน
ตางสถาบัน แตก็มั่นใจวาผลลัพธดานนีย้ ังเหนือกวา ในอนาคตจะพยายามหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันอื่นๆตอไป ถาเปรียบเทียบขอมูลการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปของราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยซึ่งถือวาเปนการประชุมใหญประจําปของสูตินรีแพทยของประเทศ
ไทย ผลงานของภาควิชาจะมีจํานวนมากทีส่ ุดในประเทศเมือ่ เทียบกับสถาบันอืน่ ๆ เฉพาะการนําเสนอ
ผลงานดวยวาจาเปนของภาควิชาสูติฯเชียงใหม 8/42, 19/51, 13/55 และ 8/32 (จํานวนเรื่องจากภาควิชา/
จํานวนเรือ่ งทัง้ หมด) ในป 2550, 2551, 2552 และ 2553 ตามลําดับ
1.4 พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไมมีการเปรียบเทียบ
2. ปจจัยหลักทีท่ ําใหภาควิชาประสบความสําเร็จ
ภาควิชาฯ มีขอไดเปรียบในการที่มีบุคลากรที่สัง่ สมความเชี่ยวชาญและความชํานาญเฉพาะดานเปน
จํานวนมาก มีการบริหารจัดการโดยอดีตผูบ ริหารภาควิชาและคณาจารยดีมาอยางตอเนือ่ ง รวมถึงมีแหลง
สนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องมือทีท่ ันสมัย รวมทั้งเนือ่ งจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเปน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภูมิภาค จึงตองรับผูปวยสงตอมาจากโรงพยาบาลรอบนอกทั้งหมด จึงสงผล
ตอเนื่องใหมีแหลงการเรียนรูไดแก ผูปวยซับซอนจํานวนมาก และมีความหลากหลาย จึงทําใหมีการ
เรียนรู การทําหัตถการและการผาตัดตาง ๆ ในปริมาณทีเ่ พียงพอตอการเรียนการสอน และมีเทคนิคที่
กาวหนาอยางมากไมวาจะเปนหัตถการดานการวินิจฉัยกอนคลอด การผาตัดผูปวยมะเร็งทางนรีเวช
การใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ การผาตัดผานกลอง เปนตน ทําใหบุคลากรทางการแพทย
ของภาควิชาฯ เปนที่ยอมรับทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งประเมินไดจากการนําเสนอผลงาน
การเป น วิ ท ยากร การได รั บ เลื อ กให เ ป น กรรมการวิ ช าการในงานประชุ ม ต า ง ๆ ทั ง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ
นอกจากนี้ในปจจุบันไดมีการนําแนวคิดเรื่องการจัดการใหมๆเขามาชวยสงเสริมเชนแนวทาง TQA
แมวาจะอยูในชวงแรกๆและเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจอยางมาก ทางภาควิชามีอาจารยที่สนใจเรื่อง
บริหารจัดการเหลานี้อยูหลายทาน บางทานไดรับการยอมรับถึงระดับการเปนผูตรวจประเมินของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ ทําใหมน่ั ใจไดระดับหนึง่ วานาจะนําพาใหภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา เชียงใหม
มีความกาวหนา อีกทั้งมีคณาจารยที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษา(แพทยศาสตรศึกษา)
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หลายทาน นาจะเปนปจจัยทีท่ ําใหภาควิชาประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึน้ และครอบคลุมทุกพันธกิจของ
ภาควิชา
3. แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันที่สําคัญ
การเปรียบเทียบเพือ่ การแขงขัน 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 ซึ ่ง อาจ
พิจารณาจากผลการจัดอันดับในการประเมินศักยภาพในดานการเรียนการสอน หรือประเมินจากคะแนน
การสอบของนั ก ศึ ก ษาทั ่ว ประเทศ ที ่จั ด สอบโดยศู น ย ป ระเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งตองนํามาคัดแยกและวิเคราะหเฉพาะในสวนเนื้อหา ของภาควิชาสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา ในขณะนี้จึงยังไมมีขอมูลในสวนนี้ สวนดานบริการวิชาชีพอาจเปรียบเทียบโดยขอมูลของ
UHOSNET สวนขอมูลเปรียบเทียบการวิจัยภาควิชาฯเทียบกับภาพรวมคณะฯ ภาพรวมมหาวิทยาลัย และ
ในอนาคตจะหาขอมูลเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆตอไป

ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธทีส่ ําคัญตอความยั่งยืนในแตละพันธกิจ แสดง
ในตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 แสดงความทาทายเชิงกลยุทธ
ดาน
• การผลิตบัณฑิต
แพทย
• การผลิตแพทย
เฉพาะทาง

• การวิจัย

สถานการณ
• จํ า นวนผู ป ว ยทางสู ติ ก รรมทั่ ว ไป
ลดลง
• ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูรับบริก ารที่เพิ่ม มากขึ้นซึ่งมีผ ล
ตอเนื้อหาในการฝกอบรม
• มีการฟองรอง/รองเรียนสูงขึ้น
• จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาแพทย เ พิ ่ม มาก
ขึ้น
• มีผูปวยปฏิเสธการตรวจรัก ษากับ
นักศึกษาแพทยมากขึ้น
• การที ่โ รงพยาบาลเป น tertiary
care ทํ า ให ข าดแคลนผู ป  ว ยเป น
โรคที ่พ บทั ่ว ไปสํ า หรั บ ใช ใ นด า น
การเรี ย นการสอนของบั ณ ฑิ ต
แพทย แต มี ผู ป ว ยที ่เ ป น โรค
ซับซอนที่ถูกสงมารับการรักษาตอ
มากขึ้น
• อาจารย มี ภ าระงานหลายด า นทํ า
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ความทาทายเชิงกลยุทธ
• กระบวนการเพิ ่ม พู น ทั ก ษะเช น แหล ง ฝ ก ปฏิ บั ติ การใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา การฝกทักษะ ฝกฝนเพิ่มเติม
• กระบวนการจั ด การที ่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื ่อ ให ผู ป ว ยได รั บ
ความปลอดภัย คุณภาพการดูแลที่ดีและยังสามารถเปนผูที่
ชวยใหนักศึกษามีทักษะเพิ่มไดดวย
• กระบวนการจัดการตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ใหทันทวงที
เชน 2-3 ปทีแ่ ลวมีผูส มัครเรียนตอทางดานนีน้ อยมากทัง้
ประเทศ แต ป จ จุ บั น มี ม ากเกิ น กํ า ลั ง รั บ ได ด ว ยป จ จั ย
ภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
• การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต ในส ว นที ่
ภาควิ ช าเกี ่ย วข อ งและต อ งเชื อ่ มโยงกั บ ภาพรวมของ
หลักสูตรทั้งหมด
• การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสอนเพื ่อ ตอบสนองกั บ ภาระงานด า น
อื่นๆที่มากขึ้น จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น เนื้อหาที่ซับซอน
มากขึ้น ในคุณภาพที่ดีขึ้น

•

หาอัตรากําลังที่จะชวยผอนปรนงานบางดานแกอาจารย
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• การบริการ

•

•

ให มี เ วลาสํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย น อ ย มี
ผูชวยวิจัยนอย
ผู ป ว ย ที ่รั บ ก ารส งต อ มี ค วา ม
รุนแรงมากขึ้น และโรคที่ซับ ซอ น
มากขึ้น
มีการฟองรอง/รองเรียนสูงขึ้น

กระบวนการจัดการที่มีป ระสิทธิภาพเพื่อใหผูปวยไดรั บ
ความปลอดภัย คุณภาพการดูแลที่ดีและยังสามารถเปนผูที่
ชวยใหแพทยที่มาเรียนมีทักษะเพิ่มไดดวย
• หากระบวนการเพิ่ม พู นทัก ษะเชนแหลงฝก ปฏิบัติ การใช
เครื่องมือฝกทักษะ ฝกฝนเพิม่ เติม รวมทัง้ ทักษะการ
ตัดสินใจ
• พั ฒ นากลไกการป อ งกั น ความเสี ่ย งทั ้ง เชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก
วิเคราะหโดยใช RCA และ FMEA ใหแพทยเกิดการเรียนรู
ผานประสบการณดังกลาว
•

ตารางที่ 9 แสดงความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ดาน
• การผลิตบัณฑิตแพทย

• การผลิตแพทยเฉพาะ
ทาง

• ผลงานทางการแพทย
การบริการวิชาชีพ

• การวิจัย

















ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
มีคณาจารยหลายทานที่มีความรู ความสามารถทั้งในเนื้อหาและในกระบวนการถายทอด
วิชาความรู และ ประสบการณแกนักศึกษาแพทย
มีอาจารยที่มีความรูดานแพทยศาสตรศึกษาลึกซึ้งหลายทาน
มีอาจารยที่ทุมเทใหกับการเรียน การสอน ในจํานวนมาก
มีอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนในวิชาชีพ(หมอ+ครู)อยางเหมาะสม
มีระบบที่วางไวอยางดีและมีกระบวนการปรับปรุงตอเนื่อง
มีคณาจารยที่มีความรู ความสามารถในการถายทอดวิชาความรู ทักษะและ
ประสบการณ แกแพทยหลายทาน
จัดใหมีการประชุมทางวิชาการอยางสม่ําเสมอทั้งในและนอกเวลาราชการ
มีอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนในวิชาชีพ(หมอ+ครู)อยางเหมาะสม
มีคณาจารยที่มีความสามารถซึ่งจะพัฒนาผลงานทางการแพทยใหดียิ่งๆ ขึ้นได
มีคณาจารย แพทยตอยอด และ แพทยประจําบานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ
อาจารยมีใจรักในการใหบริการทางสาธารณสุขมีความพรอมของบุคลากรในทุกสาย
วิชาชีพ อุปกรณและสถานที่
มีคณาจารยที่สนใจและมีความรูในการทําวิจัยอยูมาก (mentor)
บรรยากาศการทําวิจัยที่ดีในภาควิชาที่วางรากฐานมานาน
มีระบบในการสงเสริมการทําวิจัยในภาควิชามานาน
มีแหลงเงินทุนสนับสนุนหลายแหง ไดรับความไววางใจจากแหลงทุนมาก เชนมีอาจารย
ที่ไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโส 2 รอบ รับทุน สกว.อยางตอเนื่อง

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

การประเมินผลการดําเนินการของภาควิชาฯ นั้นมี 2 ระดับ ระดับเปนทางการภาควิชาฯ ไดรับการ
ตรวจประเมินทั้งจากทางมหาวิท ยาลัย และหนว ยงานภายนอกปละครั้ง ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ในสวนของการดําเนินการดานการศึกษารวมงานดานการวิจัย) และตามมาตรฐานของสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) ในสวนของการดําเนินการดานการรักษาพยาบาล สวนใน
TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

24

ระดับทีท่ างภาควิชาไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง คือ ใชหลักการของ
SWOT ปเวนป แตระหวางนัน้ ใชกลไกของ PDCA ตลอดมาในทุกกิจกรรมของภาควิชาชวงการปรับปรุงมี
วงรอบแตกตางกันตามความจําเปนและความเหมาะสม รวมทัง้ การใชกลไกของ empowerment ใหแตละกลุมที่
ไดรับมอบหมายเปนผูดูแลกระบวนการปรับปรุงและตัดสินใจยกเวนในบางกรณีที่ตองนําเขาปรึกษาที่ระดับที่
ประชุมภาควิชานอกเหนือจากนั้นจะแจงการปรับปรุงที่กําหนดโดยกลุมผูรับผิดชอบ เชนการไดขอมูลสรุปจาก
การสัมมนาภาควิชา ขอเสนอแนะจากนักศึกษาในทุกระดับรวมทั้งการประเมินผลจากนักศึกษาทุกระดับทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งทางภาควิชาฯ ไดนําผลการประเมินแจงใหหนวยงานและบุคลากร
โดยเฉพาะกลุม ผูร ับผิดชอบทีไ่ ดรับมอบหมายไดรับทราบ หาแนวทางปรับปรุงแกไขและติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่องผานกระบวนการหลายอยางเชนการประชุมกลุมดูแลการเรียนการสอนที่เกีย่ วของกับการดูแล
ผูปวยเชนในระดับ postgraduate กลุมทีมนําทางคลินิค(PCT) หรือโดยอาศัยการประชุมภาควิชาฯ และการ
สัมมนาภาควิชาฯ
ในดานการดูแลรักษาผูปวย มีการดําเนินการติดตามผลลัพธและตัวชี้วัดในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ทุก 2-3 เดือน และไดจัดประชุมรวมกับงานการพยาบาลสูติฯ และการพยาบาลผูปวยนอกที่เกี่ยวของกับ
ภาควิชาไดแก OPD 3 OPD 4 โดยการใชเครื่องมือคุณภาพตางๆเชนการตามรอย (Tracer method) การทํา
RCA การทบทวนตางๆ การพัฒนาและปรับปรุง CPG และมีขอแนะนําใหไดรับการปรับปรุง สําหรับคุณภาพ
ในการดูแลในระดับแพทยประจําบานผูม ีสวนเกีย่ วของในการดูแลผูป วยมากทีส่ ุด ใชการทบทวนผูป วยรายวัน
ในตอนเชาทุกวันราชการ 7.00-8.00 น. ซึ่งเปนการผสมผสานทั้งพันธกิจดานบริการและการเรียนการสอนใน
ทุกระดับไดแกแพทยประจําบานและนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 และ 6 สวนในภาพรวมเมื่อมีปญหาจะนําเขาสู
การทบทวนในทีป่ ระชุมภาควิชา เพือ่ หาแนวทางแกไขปรับปรุงเชนในรอบหลายปทีผ่ านมามีกลุม ผูป วยทีย่ ังมี
คุณภาพการดูแลไมไดตามเปาหมาย ทางภาควิชาฯไดมีการประชุมและกําหนดใหมีคณะทํางานเพือ่ พิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยในภาพรวมซึ่งจะเกี่ยวของกับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางของภาควิชาดวย
สําหรับดานการศึกษา มีการปรับปรุงอยูห ลายระดับ เชนระดับปญหาเฉพาะหนา เฉพาะกลุม หรือ
เฉพาะราย ระดับรายปการศึกษา โดยใชกระบวนการ feedback จากหลายแหลงรวมทั้งขอมูลจากทางคณะใน
รายละเอียดของนักศึกษาแตละคนโดยเฉพาะกลุมพิเศษ แลวนําไปสูการปรับปรุงในระดับกลุมอาจารยที่ดูแลแต
ละชัน้ ป แลวนํามาเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพือ่ รับรองและนําไปสูการปรับปรุงตอไป เชนในรอบปที่ผานมา
ภาควิชาไดเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของ นักศึกษาชั้นปที่ 6 จึงไดมอบหมาย
ใหคณาจารยทีร่ ับผิดชอบดูแลป 6 รวมประชุมกับหัวหนาภาคและรองหัวหนาภาค หารูปแบบในการจัดการ
เพื่อใหเกิดคุณภาพที่ดี แลวนําขอสรุปมาชี้แจงในที่ประชุมภาควิชา เพื่อใหไดมุมมองดานตางๆใหครบถวน
นอกจากนี้ยังใหประเมินผลหลังจากที่มีการเรียนรูผานไป 2-3 กลุมเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงในสวนที่ยังมีปญหา
ในเชิงปฏิบัติอยู นอกจากนีใ้ นสามปที่ผานมา ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ทางการศึกษาของภาควิชามีหนาที่รับ
ขอมูลตรงจากนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติที่ภาควิชาและรวบรวมขอมูลจากอาจารยแลวประเมินปญหาที่เกิดขึ้น
รายงานตรงตอหัวหนาภาคเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไข ในชวงที่ผานมามีผลลัพธที่นาพึงพอใจ แกไข
ปญหาไดดี อยางไรก็ตามยังไมสามารถระบุเปนขอมูลเชิงปริมาณเพื่อดูแนวโนมไดชัดเจน ในรอบปที่ผานมาจึง
มีการปรับปรุงกระบวนการอีกเล็กนอยไดแกมอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบหลักในแตละชั้นป เพื่อที่จะ
สามารถดูแลไดทั่วถึงและจะไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ดานการวิจัย ในระดับแพทยประจําบานใชกระบวนการมอบหมายใหมีอาจารยทีป่ รึกษาเพือ่ ชวยดูแล
ใหคําปรึกษาและติดตามอยางตอเนื่อง สวนในระดับของอาจารยใชกลไกกระตุนผานหัวหนาหนวยใหขอรับทุน
วิจัยตางๆซึง่ ภาควิชาไดขอมูลมาจากทางคณะทัง้ แหลงทุนภายนอกและภายในคณะ อยางไรก็ตามในพันธกิจ
ดานนีท้ างภาควิชาทําไดผลลัพธอยูในระดับดีมาก จึงมีแนวทางที่จะปรับปรุงในทิศทางของหัวขอการทําวิจัยให
สอดคลองกับแผนกลยุทธของภาควิชาที่ตั้งไวใหมากขึ้นที่จะตองมีการทําวิจัยที่ใชแกปญหาของผูปวยที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งวิจัยทางการศึกษาที่พบวามีนอยมาก เปนขอมูลสวนที่จะนําไปหาทางปรับปรุงตอไป
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หมวด 1 การนําองคกร
1.1 การนําองคกรโดยผูน าํ ระดับสูง
ก. วิสัยทัศนและคานิยม

(1) ทีมนําของภาควิชาฯ ปฏิบัติอยางไรทีแ่ สดงถึงความมุง มัน่ ตอคานิยมของคณะฯ และภาควิชา
คานิยมของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวช
วิท ยา คื อ “คนสวนดอก” ซึ่ งมี ค วามหมายในภาพรวม คื อ “คุณ ธรรมดี มีคุ ณภาพ” ที มนํ าของ
ภาควิชาฯ ซึง่ ประกอบดวยหัวหนาภาควิชาฯ และรองหัวหนาภาควิชาฯ และคณาจารยจํานวนหนึ่งได
ดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรของภาควิชาฯ รับทราบและมุง มัน่ ปฏิบัติใหสอดคลองโดยชีแ้ จง เนนย้าํ ใน
การประชุมภาควิชาฯ และการสัมมนาภาควิชาฯ ประจําป นอกจากนี้ภาควิชาไดกําหนดคานิยมของ
ภาควิชาซึง่ มีความหมายสอดคลองกับของคณะ แตเปนตัวตนของชาวสูตศิ าสตรมากกวา ไดแก
1. มีจริยธรรมของการเปนแบบอยางของแพทยที่ดี
2. มีมมุ มองในการทํางานอยางเปนองครวมและทํางานเปนทีม
3. มีความยืดหยุนและพรอมปรับเปลีย่ นเสมอในการทํางาน
4. มีเปาหมายในการทํางานเพือ่ งาน
5. มีความคิดสรางสรรค สนใจเรียนรูสิ่งใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงาน
6. ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ
7. หาโอกาสพัฒนาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ความเปนเลิศทัง้ ดานวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมิน
และการวิจัย) และบริการ
คานิยมนี้ไดรับการยอมรับใหเปนของภาควิชาจากการสัมมนาภาควิชาเมื่อเดือนสิงหาคม
2552 ไดรับการเผยแพรและเนนย้ําเปนระยะ ทางบุคลากรไดปฏิบัติตามคานิยมดังกลาว กิจกรรมหลาย
อยางที่เกิดขึ้นในภาควิชาจะสอดคลองกับคานิยมดังกลาว เชนสนับสนุนการจัดตั้งหนวย urogynecology
การเตรียมอาจารยไวรองรับการพัฒนาทัง้ การบริการและการเรียนการสอน การวิจัยดาน anti-aging (7)
สนับสนุนใหความรวมมือกับทีมงานพยาบาลและทีมงานอื่นๆแบบสหสาขาในการสรางสรรคผลงานสูชุมชน
เชนจัดงานสัปดาหวันแม วันนมแมโลก สัปดาหรณรงคปองกันการคลอดกอนกําหนด ที่ลานจัดกิจกรรม
อาคารเฉลิมพระบารมี การตรวจมะเร็งปากมดลูกของผูตองขังในทันฑสถานหญิงเชียงใหมเปนตน (2, 3, 5,
6, 7) นําเรื่องที่เกี่ยวของกับจริยธรรมเขามาปรึกษากันเพื่อใหเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ (1) เปนตน

(2) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ภาควิชาฯ ดูแลและกํากับใหบุคลากรในภาควิชาฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่จําเปน
และสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ มีจริยธรรมในการวิจัย มีระบบในการสนับสนุนใหทําตามจริยธรรม
การวิ จั ยเช น การให มี ที ป่ รึ ก ษาวิ จั ย การให เ จ า หน า ที ่ภาควิ ช า 1 ท านรั บ ผิ ด ชอบสนั บ สนุ น การขอผ า น
จริยธรรมของการวิจัยเพื่อใหสะดวกและไมละเลยตอการกระทํานี้ ทีมนําปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดี (role
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model) ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ มีจริยธรรมในการทํางาน และการดําเนินชีวิต เนนย้ํา
กั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ถึ ง ประเด็ น กฏหมายและจริ ย ธรรมอย า งต อ เนื ่อ ง สํ า หรั บ ด า นการรั ก ษาผู ป ว ย
กําหนดใหทุกหนวยใหบริการวิชาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานบริการเชน กําหนดใหมี clinical practice
guideline นอกจากนี้ไดมีการสอดแทรกประเด็นเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมในการประชุมอภิปราย
ปญหาการทํางาน การดูแลผูปวยในการประชุมตอนเชา (morning conference) ทุกวันจันทรถึงวันศุกร
รวมถึงการกําหนดใหจัดประชุมวิชาการ Topic review ในหัวขอดานจริยธรรมเปนประจําปละ 2 ครั้ง
สําหรับบุคลากรที่ไมใชอาจารยไดชี้นําใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีระบบรายงานตามลําดับชั้นเชนการลา
การชวยเหลือคนไขดวยหัวใจความเปนมนุษย เปนตน
(3) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการและเพื่อใหเกิดการเรียนรูท ั้งในระดับองคกรและบุคลากร
ภาควิ ช าโดยหั ว หน า ภาคได แ จ ง ให ทุ ก คนในภาควิ ช าได รั บ ทราบเป า หมายและแผนของ
ภาควิชาในการสัมมนาภาควิชาในเดือนสิงหาคม 2552 นํารายละเอียดของแผนขึน้ ไวในเวปของภาควิชา
เพือ่ การเขาถึงทีด่ ี สรางความรูส ึกใหสํานึกในความรับผิดชอบของแตละบุคคล แตละหนาที่ ผลกระทบของ
การไมรวมปรับปรุงภาควิชา ปจจัยคุกคามจากภายนอก จากนั้นนําเสนอคานิยมของชาวสูติฯดังกลาว
มาแลว ไมใชกระบวนการจับผิด แตเนนการพูดคุยและหาแนวทางการแกไขปรับปรุง เห็นไดจากการเขา
รวมประชุมภาควิชาทีม่ ีจํานวนอาจารยเขารวมมากขึน้ และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมกันอยางตอเนือ่ ง สงผลให
บรรยากาศเปนไปดวยดี แมวาหลายทานจะติดราชการอืน่ ดวยเหตุวาเปนผูบ ริหารระดับคณะ แตยังให
ความสําคัญกับการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆและหาโอกาสมารวมประชุมในวาระดังกลาวหรือสงขอคิดเห็น
ผานเขามาในที่ประชุม สวนรายละเอียดของการดําเนินการนั้น คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ จัดใหมีการ
ประชุมภาควิชาฯ ทุกเดือนดังกลาว นอกจากจะมารับทราบเรื่องราวตางๆที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ระดับคณะแลว ยังทําเพือ่ ใหหนวยวิชาตาง ๆ และหัวหนากลุม การเรียนการสอนนักศึกษาแพทยป 4, 5, 6
และแพทยประจําบาน นําเสนอความกาวหนา ผลการดําเนินการและปญหามาแจงใหทีป่ ระชุมรับทราบ
เพือ่ อภิปรายวางแผน และหาแนวทางดําเนินการในการแกไขและการปรับปรุงรวมกันเปนมติของภาควิชาฯ
ติดตามและสื่อสารผลการดําเนินการผานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพด า นการบริ ก าร การรั ก ษา ระดั บ ภาควิ ช าฯ มี การจั ด โครงสร า งควบคุ ม
คุณภาพการใหบริการผานคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวช มีการประชุมทุกเดือนเพื่อปรับปรุงแกไขปญหา
สวนผลการดําเนินการจะนําเสนอทุก 2 -3 เดือน รวมทั้งมีการเยี่ยมสํารวจภายในดวยวิธีการ Tracer
รวมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสรางบรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน สวนดานงานวิจัยมีการรายงาน
และการสื่อสารติดตามผลการดําเนินงานดานวิจัยผานคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฯ อยางไรก็ตามใน
รอบปที่ผานมาดวยภาระกิจของทีมนําที่มากขึ้นจึงปรับกระบวนการใหทีม PCT ยอย(ตามหนวยบริการยอย
3 ทีม) มีการประชุมสม่ําเสมอ สวน PCT ใหญจะประชุม 3เดือนตอครั้ง
อยางไรก็ตามทีผ่ านมาพันธกิจในดานตางๆมักจะมีผูที่เกี่ยวของจําเพาะโดยใหความสนใจใน
ประเด็นอื่นไมมากนัก แมวาในระยะหลังจะมีความเขาใจในประเด็นอื่นๆเพิม่ เติมมากขึน้ บางแลว แตก็ยัง
เปนโอกาสพัฒนาที่จะตองปรับปรุงเพื่อใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบภาควิชาในภาพรวมใหมากขึ้น
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ข. การสือ่ สารและผลการดําเนินการขององคกร

(1) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสือ่ สาร และสรางความผูกพันกับบุคลากร เพื่อ
เสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี
ทีมนําของภาควิชาฯ สื่อสารกับ บุคลากรในหลายวาระ ในประเด็นของการเรียนการสอน
สื่อสารผานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาฯ ผานการประชุมระดับกลุม(กลุมป 4 5 - 6 และกลุมแพทยประจําบาน) ระดับภาควิชา การแจงผานหนังสือเวียนและการสัมมนาบุคลากรของ
ภาควิชาฯ ประจําป ในการประชุมภาควิชาเปดโอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความรูสึก
ของการมีคุณคาของอาจารยแตละทาน ในการรวมสรางความแข็งแกรงใหภาควิชา สําหรับขอสรุปของ
ประเด็นตางๆใชที่ประชุมเปนที่ตัดสิน
บุคลากรชวยวิชาการที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการศึกษา ทีมนําภาควิชาฯ และอาจารยที่
ไดรับมอบหมายใหดูแลแตละกลุม ชัน้ ป ไดสื่อสารโดยการชี้แจงผานทางเลขานุการภาควิชาและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบการเรียนการสอนโดยตรง มีการประชุมทีมงานสนับสนุนการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานอยางสม่าํ เสมอ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการบริการ ทีมนําภาควิชาฯ ไดสื่อสารโดยผานทางทีม
PCT สูติศาสตรและนรีเวชวิทยาซึ่งมีการประสานงานรวมทีมกับงานการพยาบาลสูตินรีเวชและทารกแรก
คลอด ใหทมี งานมีโอกาสนําเสนอผลงานคุณภาพในเวทีของมหกรรมคุณภาพบริการตางๆ สวนที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัยจะแทรกผานทัง้ กลุม ทีเ่ กีย่ วของกับพันธกิจดานการศึกษา และกลุม ทีเ่ กีย่ วของกับพันธกิจดาน
การบริหาร โดยผานการประชุมของภาควิชาฯ และการแจงผานหนังสือเวียน
ในดานการบริหารไดดําเนินการโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในรื่องสําคัญๆ ที่
ประชุมภาควิชาฯ ดําเนินการตามกติกาอยางชัดเจน เชน องคประชุมตองครบ เปนตน
สํ า หรั บ ด า นการสร า งความผู ก พั น กั บ บุ ค ลากรที่ ผ า นมาแม ว า จะยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การเป น
กิ จ ลั ก ษณะที่ชั ดเจน แต พ บเป น รู ป ธรรมของการที ่ทีม นํา ไดพ ยายามนํา เรื่อ งนี้ แ ทรกเข าไปในระหว า ง
กิจกรรมตางๆของภาควิชาตามที่มีโอกาส รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมเชนการจัดงานเลี้ยงสงอาจารยที่จะ
เดินทางไปศึกษาตอตางประเทศหรือเดินทางกลับมาหลังจากศึกษาตอเพื่อใหอาจารยรับรูถึงคุณคาของ
ตนเองตอองคกร มีการสรางคุณคาใหกับบุคลากรผานการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ นอกจากนี้ก็จะมี
กิจกรรมตามวาระของการมีสมั มนาภาควิชา การจัดงานรดน้าํ ดําหัว งานเลีย้ งปใหมเปนตน
(2) ทีมนําของภาควิชาฯ ทบทวนตัวชี้วัดอะไรอยางสม่ําเสมอเพื่อนํามาใชกําหนดการปฏิบัติการที่
สําคัญ
ทางภาควิชาโดยทีมนําไดมีการกําหนดแผนของภาควิชาทีไ่ ดรับการรับรองเมือ่ เดือนสิงหาคม
2552 ซึง่ มีตัวชี้วัดทีส่ ําคัญๆตามพันธกิจดานตางๆ ซึ่งทางภาควิชาไดมีการสรุปประเมินตัวชี้วัดในระดับ
ภาควิชาในการสัมมนาภาควิชาประจําป 2553 สวนตัวชีว้ ัดทีภ่ าควิชาฯ นํามาใชกําหนดการปฏิบัติการใน
ระดับบุคคลและภาพรวม คือ การสงมอบงานที่มอบหมายนั้นตามกําหนด และ Term of reference
(TOR) ทุก 6 เดือน อยางไรก็ตามจากการปฏิบัติที่ผานมาพบวาตัวชี้วัดดังกลาวไมสามารถกํากับ
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานไดจริง เนื่องจากเปนองคกรที่มีบุคลากรอยูในระดับไมมากนัก การแบง
งานในรูปแบบของกรรมการอยางครบถวนดังที่ผานมาอาจจะไมสะทอนการกํากับการทํางานที่ดีได หลังการ
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ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คาดวาตั้งแตมกราคม 2555 หัวหนาภาควิชาจะเสนอรูปแบบการบริหารงานในภาควิชา
รูปแบบใหมผสมผสานระหวางรูปแบบกรรมการกับการมอบหมายตัวบุคคลเพื่อรับผิดชอบงานดานตางๆให
ใกลเคียงความเปนจริงทีส่ ุด การกํากับติดตามงานจะชัดเจนขึน้ รวมทัง้ เปนการ empowerment บุคลากร
และเปนแนวทางในการทํา succession plan ของผูบริหารระดับภาควิชาตอไป หลังจากนั้นจะมีการทบทวน
แผนงานของภาควิชา ใหทุกหนวยทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง ใหแตละบุคคลเริ่มทําแผนในสวนของแต
ละบุคคลโดยใช competency base ซึ่งในแตละแผนนั้นจะไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการกําหนดการ
ปฏิบัติการที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคกร

(1) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการทบทวนและทําใหภาควิชาประสบความสําเร็จในเรื่อง
ตางๆที่สําคัญในระบบธรรมาภิบาล
ภาควิชากําหนดใหระบบบริหารของภาควิชาใชกระบวนการที่โปรงใส ชัดเจน ใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การบริหารงาน ในการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญของภาควิชาจะใชที่ประชุมภาควิชาแสดงความคิดเห็นและลง
มติ ใชความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนแนวทางในการจัดการโดยไมขัดกับนโยบายและทิศทางของคณะ
แพทยศาสตร สวนในบุคลากรสาย ข และ ค จัดใหมีการประชุมแยก มีการสนับสนุนใหมีประธานของกลุม
มอบหมายใหทําหนาที่สนับสนุนกิจการของภาควิชา พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่สมควรไดรับรางวัลเพื่อ
เสนอชือ่ ขึ้นรับรางวัล นอกจากนีย้ ังมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบ หัวหนาภาควิชาฯรับฟง
ความคิดเห็นของบุคลากรและใหความเสมอภาคในการจัดการโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล สําหรับเรื่อง
การเงิน ภาควิชาไดมอบหมายใหหวั หนาภาควิชาดูแลและทีป่ ระชุมภาควิชาอนุญาตใหหัวหนาภาคมีสิทธิใน
การอนุมัติเงินสวนกลางของภาควิชาไดจํานวนหนึง่ โดยไมตองขอจากที่ประชุมภาควิชาเพื่อความคลองตัว
อยางไรก็ตามหัวหนาภาคจะสรุปการใชจายเงินและแจงสถานะการเงินของภาควิชาฯ ที่มีบัญชีกองทุนตาง
ๆ และบัญชีรายรับรายจายของภาควิชาฯ ในการประชุมของภาควิชาฯ เปนระยะๆ การเบิกจายเงินของ
ภาควิชาฯ มีการควบคุมและตรวจสอบโดยหัวหนาภาคและเลขานุการภาควิชา สวนการเงินของแตละ
หนวยซึง่ มีแยกตางหาก หัวหนาภาคไมไดเขาไปกาวกายการใชจายเงิน แตจะย้ําเตือนถึงกระบวนการใช
จายเงินเหลานี้ใหโปรงใส มีกระบวนการตรวจสอบได
(2) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการประเมินผลการดําเนินการของผูนําระดับสูงในภาควิชาฯ
และมีการใชผลการประเมินเหลานี้ไปปรับปรุงประสิทธิผลของการนําองคกรหรือไมอยางไร
ภาควิชาฯ ประเมินผลดานการนําองคกรโดยใชผลลัพธดานตางๆของการบริหารงาน ความสําเร็จใน
การจั ด การป ญ หาที ่เ กิ ด ขึ ้น ในภาควิ ช าและในระหว า งภาควิ ช ากั บ ทางคณะฯ ในการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานจะทางคณะฯจะมีการประเมินหัวหนาภาคดวยกลไกของการใหคํารับรองการปฏิบัติงาน แมวา
จะยังไมชัดเจนมากก็ตาม ในระดับภาควิชามีการใหบุคลากรประเมินหัวหนาภาควิชาโดยใชแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น ประเมินทีมนําและองคกรโดยรวม โดยกําหนดไว ประเมินทุก 2 ปเพือ่ นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการทํางาน เชนในรอบการสํารวจครั้งที่แลว บุคลากรสาย ข และ ค ตองการมีสวนรวม
ในการชวยภาควิชาและรับรูเรื่องราว ความกาวหนา ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของภาควิช า
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หัวหนาภาคจึงเสนอแนวคิดในการจัดใหมีการรวมกลุม ประชุมแยกจากที่ประชุมคณาจารย มีการเลือก
ประธานกลุมเพื่อดําเนินงานเหลานี้(ปจจุบัน คุณนันทนา มรกต รับหนาที่ประธานกลุม) อันจะสงผลใหผล
การดําเนินงานของภาควิชาหลายเรื่องประสพผลสําเร็จที่ดีได

ข.การประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจริยธรรม

(1) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในกรณีที่การปฏิบัติการของภาควิชาฯ มีผลกระทบเชิงลบตอสังคม
ภาควิชาฯ มีทมี บริหารความเสีย่ ง (risk management team) ซึง่ มีหวั หนาภาควิชาฯ เปนหัวหนาทีม
ในการรับผิดชอบจัดการ การทํางานที่มีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม ซึ่งโดยทั่วไปมีเหตุการณที่เกี่ยวเนื่อง
กับพันธกิจทางการศึกษานอย แตมักจะมีประเด็นความกังวลสงสัยของนักศึกษาหรือผูป กครองในผลการ
สอบ ทางภาควิชาไดมีระบบในการสอบถามรายละเอียดเหลานี้โดยสอดคลองกับแนวปฏิบัติของคณะและ
มหาวิทยาลัย สําหรับการปฏิบัติตัวของบุคลากรในภาควิชาทีอ่ าจจะมีผลกระทบดังกลาว หัวหนาภาคจะใช
วิธีการพูดคุยเปนการสวนตัวเพื่อรับฟงขอเท็จจริงและแนวทางการปรับปรุงแกไข และโดยที่ลักษณะของ
ผูปวยของภาควิชาจะมีความเสี่ยงสูงตอการถูกปฏิบัติไมเหมาะสม เชนในกรณีที่นักศึกษาหรือแพทยประจํา
บานปฏิบัติตัวแลวอาจจะมีผลกระทบเชิงลบตอคนไขและสังคม หัวหนาภาคจะใชวิธีการเรียกพบเพื่อรับฟง
ขอมูลและหาแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อไมไดปฏิบัติอยางนั้นตอไป สวนผลกระทบในพันธกิจดานบริการ
อาจจะมีโอกาสเกิดมากกวา แตสวนใหญมีผลกระทบกับผูปวยโดยตรงไมใชวงกวางตอสังคม อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการปฏิบัติการบางอยางของภาควิชามีผลกระทบตอสังคมไดงายเชน การตัดสินใจเรือ่ งยุติการ
ตัง้ ครรภ การใหบริการในเรือ่ งเวชศาสตรการเจริญพันธุ การเลือกเพศ การผาทองคลอด ดังนั้นจึงไดมี
กระบวนการเชิงปองกันเชนการย้ําเตือนใหบุคลากรทุกคนตระหนักในประเด็นนี้อยางเขมงวด และมีการ
กําหนดแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนโดยทําในรูปแบบของคณะบุคคล ไมใชการตัดสินใจโดยคนใดคนหนึง่
(3) ภาควิชาฯ มีกระบวนการ และตัวชี้วัดสําคัญอะไรที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมใหมีพฤติกรรม
ที่มีจริยธรรม
หัวหนาภาควิชาฯ ดํารงตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและจริยธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนใหบุคลากรยึดมั่นในการดํารงตนใหมีจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางแกนักศึกษาทุกระดับ ภาควิชาฯ
ยึดมั่นและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต รูจักเสียสละ
แกผูอื่น ผูรวมงาน ผูปวยและองคกร โดยเริ่มจากการใหตกลงรวมกันในการกําหนดคานิยมขององคกรซึ่ง
ไดกําหนดเรื่องนี้เปนขอที่ 1 ในทัง้ หมด 7 ขอ การวัดผลลัพธในดานนี้ไดจากการรวบรวมอุบัติการณที่
เกี่ยวของกับเรื่องจริยธรรม ที่ผานมายังไมพบ ในอนาคตจะหาเครื่องมือประเมินที่มีความไวมากขึ้นเพื่อ
ประเมินผลในดานนี้ตอไป นอกจากนี้ทางภาควิชายังไดมีแนวคิดเรื่องสงเสริมบุคลากรใหไดดีจากการทําดี
ดวยการมอบหมายใหคณะบุคคลทําหนาที่เพื่อพิจารณาสงรายชื่อบุคลากรในภาควิชาเพื่อรับรางวัลการทํา
ดีดานตางๆไมวาจะเปนเรียนดี ปฏิบัติดี การที่บุคลากรไดรับรางวัลนาจะเปนตัวชี้วัดอันหนึ่งที่สะทอนภาพ
ความโดดเดนของบุคลากรของภาควิชาที่สะทอนการสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ในรอบปที่ผานมา
บุคลากรของภาควิชาไดรับรางวัลจากทั้งในระดับคณะและระดับชาติ เชนรางวัลบุคคลตนแบบของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รางวัลคนสวนดอกรักษคุณภาพ รางวัลบุคลากรดีเดนของคณะแพทยศาสตร
อีก 2 รางวัล
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ค. ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนทีส่ าํ คัญ

(1) ภาควิ ช าคํ านึ ง ถึ ง เรื ่อ งความผาสุ ก และประโยชน ข องสั ง คมเป น ส ว นหนึ ่ง ของกลยุ ท ธ แ ละการ
ปฏิบัติงานประจําวันอยางไร รวมถึงการสรางความสมบูรณใหกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
นอกจากที่ภาควิชาจะไดวางกลยุทธพื้นฐานสอดคลองกับกลยุทธของคณะแพทยศาสตรโดยการแบง
พันธกิจใหครบทั้ง 4 ดานแลว ภาควิชายังใหนโยบายกับทุกหนวยวิชาการขั้นสูงซึ่งเกี่ยวของกับทั้งการเรียน
การสอนแพทยตอยอดและการบริการที่ซับซอนใหหาแนวทางที่จะสามารถบูรณาการวิชาการที่คิดคนหรือ
ดําเนินการอยูเขากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันเพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคม ตัวอยางเชนการคิดคนองค
ความรูตางๆที่ใชในโครงการควบคุมและปองกันธาลัสซีเมียที่สําเร็จเปนอยางดีเปนตนแบบของประเทศและ
ประเทศเพื่อนบานซึ่งมีปญหาเดียวกัน การควบคุมปองกันกลุมอาการดาวนที่หนวยเวชศาสตรมารดาและทารก
กําลังรับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติดําเนินการวิจัยอยูก็เพื่อที่จะใหไดเปนแนวปฏิบัติที่จะไดนําเสนอใหกับ
กระบวนการควบคุมระดับชาติตอไป การทํางานวิจัยและหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลกลุมผูปวยมะเร็ง
ทางนรีเวช การเปดบริการดาน urogynecology และการเตรียมการสําหรับการเปดสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับเวช
ศาสตรชะลอวัย(anti-aging)ทีต่ อบสนองความผาสุกของสังคมทีก่ ําลังมีปญหามากขึน้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสังคม
ผูสูงอายุ(aging society) การปฏิบัติงานและการเตรียมพรอมเหลานี้เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางความสมบูรณ
ใหกับสังคมและเศรษฐกิจในวงกวางเชนโครงการควบคุมธาลัสซีเมียสามารถประหยัดเงินของชาติได 72 เทา
หรือประมาณปละเปนระดับพันลาน
สวนในดานของพันธกิจหลักไดแกการเรียนการสอน ภาควิชามีนโยบายในการสอดแทรกจิตสํานึกใน
ดานมองประโยชนของผูอ ืน่ และมองประเด็นทางสังคมอยางตอเนือ่ ง การทําปายพระราชหัตถเลขาของสมเด็จ
พระราชบิดาในหองเรียน การใหแพทยมีสวนรวมในการออกหนวยเพื่อตรวจผูรับบริการกับมูลนิธิสวนดอก และ
การเขาไปตรวจประจําปของผูตองขังในทัณฑสถานหญิง การคํานึงถึงประเด็นครอบครัว สังคมของผูปวยในทุก
เชาวันราชการใน morning conference เปนตัวอยางของการสอดแทรกดังกลาว
(2) ภาควิชาดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทีส่ ําคัญอยาง
จริงจัง ชุมชนที่สําคัญของภาควิชาคืออะไร กําหนดชุมชนอยางไร กําหนดเรื่องที่จะเขาไปมีสวนรวม
อยางไร รวมถึงเรื่องที่อาจจะใชสมรรถนะหลักของภาควิชา ผูนําไดมีสวนรวมกับผูปฏิบัติงานในการ
พัฒนาชุมชนดังกลาวอยางไร
ชุมชนที่สําคัญของภาควิชาไดกําหนดโดยแบงตามพันธกิจไดแก ในดานการเรียนการสอน ภาควิชา
มองว านั กศึ กษาแพทย ชั ้นคลิ นิ กทั ้งหมดทั้ง ที่ฝ กปฏิบั ติที่เ ชี ยงใหม ลํา ปางหรือ เชี ยงราย ดัง นัน้ เมื ่อมี การ
เปลีย่ นแปลงอะไรทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมดจะตองไดรับรูแ ละปรับปรุงในโครงหลักๆเหมือนกัน สวนการศึกษาระดับ
หลังปริญญา ภาควิชาใหความสําคัญในแงที่จะเปนผูที่จบไปปฏิบัติงานดานสูตินรีเวช เปนกําลังสําคัญของชาติ
โดยเฉพาะสุขภาพสตรี แมและทารกในเขตภาคเหนือ ดังนัน้ ภาควิชามีแนวคิดในการสรางเครือขายเหลานีใ้ ห
เข ม แข็ งด ว ยการสร า งความผู ก พั น ที ่ดีตั ้ง แต ต อนเรี ย นและพยายามสร า งความเชื อ่ มโยงกั บ ศิ ษ ย เ ก า ผ า น
กระบวนการทางวิชาการโดยใชเครื่องมือการสื่อสารหลายชองทางเชน การไปแวะเยี่ยม การประชุมวิชาการ
การสง e-mail เวปไซดภาควิชา การสื่อสารผาน facebook และการจัดงานคืนสูเหยา สวนชุมชนดานการวิจัย
จะแยกกลุมตามวิธีดําเนินงานวิจัยรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวของ ถาเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูทางวิชาชีพที่
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จะนําไปใชไดในวงกวาง (implementation research) ภาควิชาจะเลือกกลุมผูเกี่ยวของในเขตภาคเหนือตอนบน
ซึ่งมักจะเปนเครือขายที่ไดพยายามสรางไวตั้งแตกระบวนการทางการศึกษาแลว
สวนเนื้อหาที่จะเขาไปเกี่ยวของ หัวหนาภาควิชาไดใหขอคิดเห็นและแนวทางไววาควรจะเปนเรื่องที่จะ
สรางผลลัพธในวงกวาง เพื่อประโยชนที่ใชไดจริงในประชากร เพื่อชี้นําปญญาโดยเฉพาะศาสตรที่เราเชี่ยวชาญ
แกสงั คม ซึง่ โดยภาพรวมทีผ่ า นมาเราไดใชสมรรถนะหลักของภาควิชาใหเกิดประโยชนไดอยางมากเชน
เรามุงเนนการสอนในระดับแพทยประจําบานแบบนอกเวลา สงผลใหมีเวลาในการพูดคุยประเด็นทางสังคม
ประเด็นจริยธรรม รวมทัง้ การสรางความผูกพันที่ดี และอืน่ ๆไดมากกวา การที่เรามีความเชี่ยวชาญงานวิจัย
ทางคลินิกที่ไดรับการปลูกฝงวางรากฐานมาอยางดีสงผลใหสามารถหาทุนวิจัยไดมากและสอดคลองตามความ
ตองการของภาควิชาและแกปญหาในระดับประเทศชาติได ภาควิชามีบุคลากรสนใจการบริหารจัดการ ทําใหมี
ประสบการณในการจัดการงานหลายสวนของภาควิชาใหสําเร็จดวยดี รวมทั้งการที่เรามีบุคลากรเปนตนแบบ
หลายเรือ่ งโดยเฉพาะความเปนครู สงผลใหสามารถใชสมรรถนะนี้ในการถายทอดสิ่งที่ตองการไดมากขึ้น
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ าร
2.1 การจัดทํากลยุทธ

(ก) แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ในแตละดานของพันธกิจ ตอบสนองตอความทาทาย
และความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชาฯ อยางไร (ตอบรวมขอ ก.1และ ก.2)
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ(แผนปฏิบัติการ?) ของภาควิชา โดยภาพรวมมีการวิเคราะหผานการสัมนา
ภาควิชา การประชุมระดับภาควิชา ระดับหนวย ระดับบุคลากร(สาย ก. ใชการประชุมภาควิชา สาย ข. ค. มี
การประชุมแยกเพิ่มเติม) เมื่อไดประเด็นการปรับปรุงพัฒนาที่อยูในระดับหนวย จะแจงหัวหนาภาคผานเรื่อง
เพื่อนําสูก ารปรับปรุงซึ่งสวนมากจะเกี่ยวกับพันธกิจดานบริการและวิจัย แตถาเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับคน
หมูมากสวนมากจะเกี่ยวของกับพันธกิจดานการเรียนการสอน จะใหตกผลึกมาจากระดับกลุม และหนวยตางๆ
กอน แลวนําเสนอในที่ประชุมใหญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม กอนที่จะไดขอสรุปเพื่อนําไปใชตอไป
ขอแยกรายละเอียดใหเห็นตัวอยางตามพันธกิจดังนี้
พันธกิจดานการศึกษา
ความทาทายในพันธกิจดานนี้ของภาควิชาคือ จํานวนผูปวยที่จะใหนักศึกษาในระดับแพทยศาสตร
บัณฑิตซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นมีไมมากพอกับการเรียนรู แตสําหรับแพทยประจําบานรวมทั้งแพทยตอยอดในอนุ
สาขาตางๆนั้น จํานวนผูปวยในกลุมนี้มีมากพอเพียงในการเรียนรูและฝกอบรมในขณะที่แนวโนมของการสนใจ
เรียนตอในสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยารวมทั้ง 3 อนุสาขาของแพทยทั่วไปมีจํานวนไมแนนอน บางครั้งจะ
ขาดแคลนแต จ ากการวิ เ คราะห จ ะขึ ้น กั บ ป จ จั ย ภายนอกที ่ย ากต อ การควบคุ ม เช น นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุ ข ผู ป  ว ยส ว นใหญ เ ป น โรคซั บ ซ อ นมากเกิ น ไปที ่ไ ม เ หมาะสํ า หรั บ การเรี ย นการสอนในระดั บ
แพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต แต เ หมาะสมสํ า หรั บ แพทย ป ระจํ า บ า นและแพทย ต อ ยอด รวมทั ้ง การฟ อ งร อ งทาง
การแพทยมจี าํ นวนเพิม่ มากขึน้ และสาขานีม้ คี วามเสีย่ งสูง
จากสถานการณ ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชา(ตารางที่8-9) ในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิตทางภาควิชาไดวางแผนใชกระบวนการเรียนการสอนกับ teaching aid ตางๆเชน หุนฝก
ตรวจตางๆ หุนฝกทําหัตถการตางๆ การเตรียมผูปวยจําลองในการฝกปฏิบัติกอนที่จะไปพบผูปวยจริง ทําใหมี
โอกาสในการเตรียมตัว ที่ดีสงผลใหแมวามีผูปว ยใหฝกจริงนอยลงแตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้อยูใ น
ระหวางดําเนินการเชนจัดซื้อหุน เตรียมหองฝกทักษะ(ไดพื้นที่ที่ปจจุบันเปนตึกทารกแรกคลอด ภาควิชาไดรับ
อนุมัติพื้นที่แลว ของบประมาณแลวรอการยายออกของตึกทารกแรกคลอดและปรับปรุงสถานที่) วางแผนทํา
การฝกผูปวยจําลองไวในกรณีการเจ็บปวยสมมุติแบบตางๆ รวมทั้งจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชา
ทีม่ ีอาจารยทีม่ ีความสามารถในการถายทอดสูงรวมทัง้ มีอาจารยทีม่ ีเทคนิคเพื่อชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เรียนรูของนักศึกษาเชนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทีท่ ําใหการเรียนรูเ สมือนจริงมากยิง่ ขึน้ สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 6 มีการหมุนเวียนออกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในตางจังหวัด นาจะชวยแกปญหานี้ไดระดับหนึ่ง
อยางไรก็ตามเมือ่ ครบรอบปการศึกษานี้สรุปผลไดระดับหนึง่ วาทักษะของนักศึกษามีไมพอเพียง เชนการสอบ
OSCE ของนักศึกษาที่ไดคะแนนไมดี ทางผูเกี่ยวของในภาควิชาไดแก หัวหนาภาคและกรรมการผูดูแลชั้นปที่
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6 ไดประชุมวิเคราะหและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งขอสรุปนี้จะไดนําเสนอทางคณะ
แพทยศาสตรเพื่อใชในการปรับปรุงตอไป
ในกรณีของระดับแพทยเฉพาะทางเนื่องจากความทาทายอยูที่จํานวนผูทีจ่ ะมาฝกอบรมมีแนวโนมไม
แนนอนบางปจะมีมาก บางปจะมีนอยขึ้นกับปจจัยภายนอกที่ควบคุมไดยาก แตปริมาณผูปวยมีมากพอที่จะได
เรียนรูและฝกอบรม จึงไดเพิ่มกลยุทธในการเชิญชวนใหแพทยทั่วไปไดสนใจมาเรียนตอเชนการเริ่มรับสมัคร
เร็วกวากําหนดเดิม การเชิญชวนผานโรงพยาบาลตางๆ รวมทั้งใชเทคนิคการติดตอผานระบบอินเตอรเนตเชน
facebook เปนตน นอกจากนี้ไดใชความไดเปรียบในการมีอาจารยที่มีความรูความสามารถสูงในสาขาตางๆให
มีโอกาสนําเสนอผลงานวิชาการผานการประชุมตางๆ เพื่อทําใหเกิดภาพลักษณในเชิงวิชาการชั้นสูง รวมทั้ง
พยายามพัฒนากระบวนการฝกอบรมใหดียิ่งขึ้นสงผลใหทุกคนที่มาเรียนที่นี่ตองสอบผานในครั้งแรกที่สอบ เพื่อ
จูงใจใหมีผูสนใจมาเรียนมากยิ่งขึ้น
พันธกิจดานการบริการวิชาชีพ บริการทางวิชาการ
เนื่องจากจํานวนผูปวยที่ซับซอนมีมากยิ่งขึ้น ความคาดหวังของผูร ับบริการที่มีมาก รวมทั้งโอกาสใน
การฟองรองมีเพิ่มขึ้น ถือไดวาเปนความทาทายที่คุกคามมาก ทางภาควิชาฯไดใชความไดเปรียบที่มีคณาจารย
มีความสามารถและเชี่ยวชาญสูงและมีพันธมิตรในการทํางานบริการที่ดีเชนสายการพยาบาลรวมทั้งเครื่องมือที่
ทันสมัยพอสมควร โดยไดวางระบบการควบคุมคุณภาพการดูแลผูปวยและความปลอดภัยของผูป วยซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญทีถ่ ูกฟองรองหรือรองเรียนดวยการจัดใหมีทีมนําทางคลินิคหรือคณะกรรมการ 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 มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยซึง่ ประกอบดวยคณาจารยทีส่ นใจและมีความเชี่ยวชาญ
ดานวิจัยอยางมากเปนผูร ับผิดชอบ ซึ่งไดดําเนินการใหมีการประชุมระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนการทํา
วิจัย และติดตามความกาวหนางานวิจัยของหนวยตาง ๆ ในภาควิชาฯ บางหนวยฯ มีการใชเงินกองทุนเพื่อ
จางผูชวยวิจัยเพื่อแกปญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง ภาควิชาฯ มีการสงเสริมใหทําวิจัยบนพื้นฐานของงาน
บริการเชนการจัดตั้ง genetic disease screening และ stem cell ไดสงเสริมใหมีการทําวิจัยสอดคลองกับ
ความตองการของการพัฒนาผลลัพธการดูแลผูปวย
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พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มีการวางแผนเชิงกลยุทธในดานนี้ดวยความดําริของหัวหนาภาคที่ตองการเสริมสรางความรัก ผูกพันคนใน
ภาควิช าจึงไดว างแผนปฏิ บั ติการเพื่อตอบสนองในเรือ่ งนี้ ในรอบปที่ผ านมาได ว างแผนในการเสริมสราง
จิตสํานึกดานจิตอาสา ดานสุนทรียศาสตร ดานสังคมดวยการกําหนดจะไปทํากิจกรรมรวมกันในวันหยุด 2
เดือนตอครัง้ โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม เชิญชวนใหครอบครัวของบุคลากรมารวมดวย แตเนือ่ งจากใน
รอบปที่ผานมาทางภาควิชามีภารกิจที่มากมาย รวมทั้งติดขัดเรื่องทุนทรัพย จึงสามารถจัดไดเพียงครั้งเดียว
จาก 6 ครั้งตามเปาหมาย เมื่อทบทวนแลวคงจะไดวางกลยุทธในปตอไป
(ข) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของภาควิชาฯ มีอะไรบาง และเปาประสงค (Goals) ที่สําคัญคือ
อะไร และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธนัน้ ใหความสําคัญตอความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
อยางไร
พันธกิจดาน
• การศึกษา

ความทาทาย(-)/ความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ(+)
- ความไมสัมพันธกันของ
demand กับ supply
+ มีอาจารยที่มีความสามารถ
และทุมเทดานนี้มาก

• การวิจัย

-ภาระงานที่ไมสมดุลย
+มีผูเชี่ยวชาญมาก
+/-ทิศทางงานวิจัยสอดคลอง
ความตองการของสังคม

• การบริการ

+/-ผูปวยซับซอนมากขึ้น
-ความคาดหวังของผูปวยสูง
+องคความรู เครื่องมือ
อุปกรณทันสมัยมากขึ้น
+บุคลากรมีความรู
ความสามารถสูง
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด/การติดตามผล/
เปาหมาย
* มีกลไกในการจัดการคุณภาพ # ผลการทดสอบความรู
การศึกษาใหตอบสนองตอ
ความสามารถ ทักษะ ผาน
ความตองการ(ตารางที่ หนา
เกณฑ
17)
# มีสถานที่ อุปกรณ ผูปวย
(หรือผูปวยจําลอง)พอเพียง
ไดจากการออกแบบสอบถาม
# จํานวนแพทยที่มาสมัคร
เรียนครบตามจํานวนตองการ
# จํานวนบุคลากรเหมาะสม
* มีแนวทางในการเพิ่มเติม
สอดคลองกับภาระงาน
จํานวนบุคลากร
(ตารางที่ 4 และ 5 )
* มีแนวทางในการจัดการ
# จํานวนผลงานวิจัยที่ใช
อัตรากําลังใหเหมาะสม
ประโยชนกับสังคมได
* กําหนดทิศทางงานวิจัย
*สรางกลไกปองกันความเสี่ยง #อุบัติการณระดับ E ขึ้นไป
ลดลง
เสริมความปลอดภัย
#ผลลัพธการดูแลรักษาดาน
*สรางกลไกเพิ่มคุณภาพการ
ตางๆดีขึ้นเทียบเคียงกับ
ดูแลรักษา
ระดับชาติ/นานาชาติได
*กําหนดนโยบายเผยแพร
#มีการจัดประชุมวิชาการ
ความรูผานการประชุมหลาย
สม่ําเสมอ(หนวยละอยางนอย
รูปแบบ
ปละ 1 ครั้ง)
#การประชุมวิชาการ
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคา stakeholder,
collaborator, partner
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• การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม

+/- การเคารพยึดถือคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร

*สรางกลไกเสริมสรางแนวคิด
เรื่องคานิยมและวัฒนธรรม

#จํานวนตํารา หรือหนังสือที่
ภาควิชาผลิตขึ้น
#ความยั่งยืนขององคกร

พันธกิจดานการศึกษา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อสรางกลไกในการจัดการ
คุณภาพการศึกษาใหตอบสนองตอความตองการ ไดคาํ นึงถึงความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธดัง
แสดงในตารางและไดมกี ารพัฒนาตางๆใหสอดคลองกันดังนี้
- ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรใหมสําหรับแพทยศาสตรบัณฑิตและการ
ปรั บ ปรุงของราชวิ ทยาลั ย สูตินรีแพทยแหงประเทศไทยรวมทั้งความตองการของสังคมโดยมี
เปาหมายเพื่อใหสามารถดําเนินการใหการเรียนการสอนสอดคลองกับเปาหมายหลักสูตรใหมที่
เนนผูเรียน กระตุนใหเรียนรูไดดวยตนเองแบบบูรณาการและไดผลลัพธทด่ี ตี ามเปาหมาย
- ปรับปรุงการประเมินผล โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหมีการประเมินผลทีต่ รงตามวัตถุประสงคของ
กระบวนวิชา ดวยการประเมินครบทุกมิตแิ ละใหมคี ลังขอสอบทีม่ จี าํ นวนทีพ่ อเพียงและมีคณ
ุ ภาพ
- การเตรียมความพรอม ใหกับ อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุง
หลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาของภาควิชามีความสามารถในการชวยจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสิ่งแวดลอมและกระบวนการใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยมีเปาหมายใหได
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เตรียมอุปกรณและสถานทีใ่ หพรอมในการเรียนรูและสรางแรง
บันดาลใจในการเรียนรู
- มีการติดตามประเมินผล ของกลยุทธโดยวัดผลทีผ่ ลลัพธเชนผลการสอบในแตละระดับเชน
ระดับคณะ ระดับชาติ(ศรว.) หรือผลการสอบของแพทยประจําบานและแพทยตอยอดรวมทั้งมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากจบไปปฏิบัติงานแลวของแพทยประจําบานและแพทยตอยอด
พันธกิจดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดงั นี้
- ดําเนินการใหบริการอยางมีมาตรฐาน โดยใหไดมาตรฐาน เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สราง
ความพึงพอใจระดับสูง ผูปวยมีความปลอดภัยและผลลัพธการดูแลรักษาที่ดีเปนเปาประสงคสําคัญ
สวนเปาประสงคในระยะสั้นไดแกมีกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง
- การใหบริการดานวิชาการสูสังคม สูบุคลากรตางๆโดยมีการเผยแพรความรูเพื่อสาธารณะ เพื่อ
บุคลากร ทั้งระดับภูมิภาค ระดับ ชาติและระดับนานาชาติเพื่อนําชื่อเสียงมาสูภาควิช า สูคณะ
แพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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- จัดหลักสูตรอบรมแกบุคลากรทางการแพทยโดยมีเปาหมายเพื่อการอบรมความรูทางสูติ-นรีเวช
พื้นฐานที่ทันยุคแกแพทยทั่วไป
- ผลิตตํารา หนังสือ บทความเพื่อเผยแพรสําหรับผูที่สนใจโดยมีเปาหมายตางกันไปในแตละเลม
- ใหทุกหนวยฯ จัดการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหไดอยางนอยหนวยละ 1
ครั้งตอป และสามารถจัดตัง้ ศูนย stem cell และ thalassemia center ไดสาํ เร็จในอนาคต
พันธกิจดานการวิจัย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังนี้
- สงเสริมการทําวิจัยของคณาจารยและบุคลากรโดยมีเปาหมายใหมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเฉลี่ยไม
นอยกวา 0.8 เรื่องตอคนตอป ในรอบปที่ผานมามีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.6 เรื่องตอคน
- หาแนวทางในการจัดหาผูชวยวิจัยผานโครงการวิจัยที่ไดรับทุนตางๆ
- สงเสริมการทําวิจัยเพือ่ ตอบสนองความตองการของสังคมรวมทัง้ วิจัยทางดานการศึกษาโดยมี
เป าหมายเพื่อมี การพั ฒนาในหัว ขอการวิจัยที่มีคุ ณคาสูง และไดตีพิ มพใ นวารสารที่มี impact
factor สูงขึ้นรวมทั้งมีงานวิจัยทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับ สนุนจาก สกว. และ
องคกรสนับสนุนตาง ๆ รวมทั้งมีการวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น ๆ (multidisciplinary)
พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม
เพื่อความยั่งยืนขององคกร มีหลักคิดเรื่องการยึดถือคานิยมและเคารพวัฒนธรรมองคกร จึงพยายาม
กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อสรางกลไกในการเสริมสรางแนวคิดเรื่องคานิยมและวัฒนธรรม แมวาตอนนี้
จะยังไมสามารถเห็นผลลัพธที่ดีมากก็ตาม

2.2 การนํากลยุทธไปสูก ารปฏิบัติ
(ก) การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและนําไปสูก ารปฏิบตั ิ

1) แผนปฏิบัติการทั้งระยะสัน้ ระยะยาวที่สําคัญ
2) วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการและนําสูการปฏิบัติ
ภาควิชาไดนําพันธกิจทั้ง 4 ดานมาดําเนินการจัดการโดยเริ่มตั้งแตการแบงโครงสรางเพื่อตอบสนอง
ตอพันธกิจครบทุกดาน โดยใชคานิยมของภาควิชาเปนตัวขับเคลือ่ น ไดมีการทําความเขาใจผานการสัมมนา
ภาควิชาและชีแ้ จงในทีป่ ระชุมภาควิชา ทําใหทุกฝายเห็นเปาหมายของพันธกิจดานตางๆชัดเจนไปในทิศทาง
เดียวกัน จากนัน้ ใหแตละฝายทีร่ ับผิดชอบในแตละพันธกิจไดแก แผนปฏิบัติการทางการเรียนการสอนแบงไป
ตามชั้นป กลุมป 4 กลุมป 5 กลุมป 6 และกลุมแพทยประจําบาน สวนแผนปฏิบัติการดานวิจัยใหกรรมการวิจัย
ไปดําเนินการ สําหรับการบริการวิชาชีพดําเนินการผาน 2 ระบบใหญๆไดแก PCT และหนวยที่รับผิดชอบ(ดู
การแบ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที ่โ ครงสร า งหน า 16) ส ว นแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สิง่ แวดลอม รับผิดชอบโดยกลุมบุคลากรสาย ข.และ ค.โดยมีหัวหนาภาควิชาเปนประธาน กลุม ตางๆดังกลาว
ไดดําเนินการทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง นํากลับมาแจงในที่ประชุมภาควิชา แลวใหทําความเขาใจกับ
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ผูเ กีย่ วของผานการประชุมชีแ้ จง จากนัน้ ใหลงมือปฏิบัติและมีการกําหนดตัวชีว้ ัดในระดับภาควิชาไว สวน
ตัวชี้วัดในรายกิจกรรมอยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการ
3) ทําอยางไรใหมั่นใจวาทรัพยากรพรอมใชและสนับสนุนแผนใหสําเร็จ ถามีสถานการณ
ทีเปลี่ยนแปลง มีวิธีการอยางไรในการปรับแผนอยางรวดเร็ว
4) แผนดานบุคลากรที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการและ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอผูปฏิบัติงานและอัตรากําลัง
ในกระบวนการจัดการทรัพยากรดําเนินการโดยหัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาคและกรรมการบริหาร
ภาควิชา(หัวหนากลุมและหนวยตางๆเปนองคประกอบ) รวมทั้งเลขาภาควิชา วางแผนในการจัดหาทรัพยากร
ใหเพียงพอ มีการประมาณการตามขอมูลทีไ่ ดรบั มาจากคณะในเรือ่ งจํานวนนักศึกษา รวมทัง้ ประเมินจากขอมูล
ในรอบปที่ผานมา อยางไรก็ตามทางภาควิชาดําเนินการทําแผนใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทําแผนการใช
ทรัพยากรของคณะ ทําใหสามารถมั่นใจในความพรอมใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ทางภาควิชา
ยังใชการคาดการณในอนาคตโดยใชขอมูลความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธในการจัดการเชนการขอ
อนุมัติใชพื้นที่ของตึกทารกแรกเกิดมาเปนพื้นที่สําหรับการเรียนรูโดยจะจัดทําเปนแหลงฝกทักษะของนักศึกษา
ทุกระดับ ดวยการประสานงานกับฝายพยาบาลในการจัดการปรับปรุงโครงสรางตึกหลังคลอดและตึกแรกคลอด
ทีจ่ ะปรับปรุงใหมเพือ่ ใหสอดคลองและครอบคลุมหลายพันธกิจและความตองการของลูกคาทุกพันธกิจ ใน
ระหวางรอการปรับปรุงสถานที่ ทางภาควิชาไดคอยๆสะสมและยังทําแผนจัดซือ้ อุปกรณทีจ่ ะใชในศูนยฝก
ทักษะนี้อยางตอเนื่อง
สวนแผนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ภาควิชามีการจัดการดังนี้
- มีการแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรตามพันธกิจครบทุกดาน ใหมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
- มีการวางแผนการจัดการภาระงานของบุคลากรใหชดั เจน เพื่อการบริหารจัดการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- มีการจัดทําแผนเพื่อเตรียมอาจารยรุน ใหมที่จะมาทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้ง
บุคลากรดวย(ตารางที่ 4และ ตารางที่ 5) เพื่อใหการทํางานไมขาดชวง
- สนับสนุนและผลักดันใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเผยแพรความรูและประสบการณ ทุกสายงาน
- สงเสริมใหอาจารยพัฒนาศักยภาพโดยการเขารวมประชุมวิชาการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
และการศึกษาตอในตางประเทศโดยใหไปศึกษาตอในสาขาที่เปนความตองการของภาควิชาเพื่อ
นําไปสูความเปนเลิศในดานตางๆอันจะสงผลใหสามารถนํามาแกปญหาที่เปนจุดออนหรือความทา
ทายของภาควิชาได
5) ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชติดตามความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ มีอะไรบาง
5.1 พันธกิจดานการศึกษา
1) ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของอาจารย ใ นภาควิ ช าฯ มี สั ด ส ว นระหว า งตํ า แหน ง
ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เพิม่ ขัน้
2) ตําแหนงวิชาการของอาจารยในภาควิชามีการเปลีย่ นแปลงทุกป
3) จํานวนผูสมัครเรียนตอครบตามจํานวนตองการ
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4) จํานวนขอสอบระดับแพทยศาสตรบัณฑิตในคลังขอสอบมีจํานวนเพิม่ ขึ้นตามที่ได
ตั้งเปาหมายไวในแผน
5) แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดสอบผานเกณฑของราชวิทยาลัยสูติฯ
มากกวารอยละ 80 ในการสอบครั้งแรก
6) ความพรอมใชของอุปกรณ หองเรียน
7) บรรจุตาํ แหนงอาจารยเพิม่ ขึน้
5.2 พันธกิจดานวิจัย
1) จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ บรรลุตามเกณฑที่กําหนดหรือมากกวา คือ 0.8
เรื่อง/คน/ป
2) มีจํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากภายนอกเชนสกว.หรือจากตางประเทศอยางตอเนื่อง
3) มีงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาเพิม่ ขึน้ และจํานวนวิจัยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดูแล
ผูปวยโดยตรง(miniresearch) เพิ่มขึ้น
4) งานวิจัยที่ไดใชประโยชนตอสังคม ประชาชนชัดเจนมากยิง่ ขึน้
5.3 พันธกิจดานบริการวิชาชีพ
1) ในดานการบริการรักษาทางสูตินรีเวชตองไมมีการฟองรอง/รองเรียน
2) ผลลัพธการดูแลรักษามีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
3) อาจารยที่ไปศึกษาตอตางประเทศไดรับทุนและไดศึกษาตอในสาขาที่เปนเปาหมาย
5.4 พันธกิจดานบริการวิชาการ
1) มีการประชุมวิชาการตอเนื่องตามเปาหมายทุกป
2) มีการผลิตตํารา หนังสือ บทความวิชาการตอเนื่อง
3) บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมตางๆตอเนื่อง
5.5 พันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1) มีกิจกรรมที่สงเสริมแนวคิดเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
3) บุคลากรรวมกิจกรรมกับทางคณะอยางสม่ําเสมอ

ข. การคาดการณผลการดําเนินการ

ภาควิชามีการดําเนินการตามทีว่ างแผนไวโดยผูท ีไ่ ดรับมอบหมายและทีม รวมทัง้ มีนโยบายใหทุกทีม
คาดการณผลการดําเนินการและถาผลทีด่ ําเนินการไมเปนไปตามแผนที่วางไว ใหทีมหาแนวทางแกไขปญหา
โดยนําเขาปรึกษาหัวหนาภาค รวมทั้งกรรมการบริหาร โดยปกติจะมีการทบทวนผลการดําเนินงานเปนรอบป
การศึกษาในพันธกิจดานการศึกษาและพันธกิจดานวิจัย เปนรายไตรมาสและรอบปงบประมาณในพันธกิจดาน
บริการวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับบุคลากร อยางไรก็ตามในระหวางวงรอบดังกลาวถามีเหตุการณไมพึงประสงค
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หรือไมเปนตามความคาดหมายและอาจสงผลเสียตอกระบวนการทีเ่ หลือ จะมีการนําเขาปรึกษาหารือกอนได
โดยทั่วไปจะใชแนวคิดในการปองกันความเสี่ยงในทุกพันธกิจ( Risk management policy) การคาดการณที่ทํา
ไดยากที่สุดจะเปนดานบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งการเพิม่ อัตรากําลังตามความตองการของภาควิชา
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หมวด 3 การมุงเนนนักศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ และตลาด
3.1 ความผูกพันของผูเรียน/นักศึกษา รวมทั้งลูกคาตามทุกพันธกิจ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และตลาด

(ก) หลักสูตร การบริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการอื่นๆและการสงเสริมลูกคาและผูมีสว นได
สวนเสีย
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มีระบบในการจัดการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรใน
ระดับแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดโดยไดมอบหมายใหคณาจารยกลุมที่ดูแลแพทยประจํา
บานเปนผูปรับปรุงกระบวนการตางๆรวมทั้งหาวิธีการตางๆในการเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต
การนําหลักสูตรมาขยายความเพื่อกําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง ครอบคลุมและหลากหลายเพื่อใหเกิดการเรียนรู
เชนการมีระบบการเรียนการสอนตอนกลางคืนทุกวันราชการ 20.00-21.00 น. ตั้งแตประมาณเดือน สิงหาคม
เปนตนไปจนกระทั่งถึงชวงปดการสอนกอนการสอบวุฒิบัตร การเพิ่มเติมความรูเรื่องการวิจัยตางๆโดยการ
จัดการของกรรมการวิจัย ทั้งนี้ก็เ ปนไปดวยการรับฟงขอคิด เห็นจากแพทยประจําบานเพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนการ ส ว นการเรี ย นการสอนของระดั บ นั ก ศึ ก ษาเนื ่อ งจากภาควิ ช าไม ไ ด เ ป น เจ า ของหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยตรง แตเปนเจาของกระบวนวิชา ภาควิชาไดมีระบบในการดูแลลูกคาหรือนักศึกษาใน
แตละกระบวนวิชาอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นทั้งจากนักศึกษา จากอาจารยกลุมอื่น อาจารยจากเชียงราย
และลําปาง เพื่อจะไดขอมูลมาปรับปรุงเพื่อสิ่งสงมอบที่ดีที่สุด โดยมีวิธีในการรับฟงขอคิดเห็นหลายทาง ไดแก
มีระบบการประเมินจากนักศึกษาแพทยทั้งชั้นป 4, 5 และ 6 ผานทางแบบสอบถาม และแบบแสดงความ
คิดเห็นเปนรายบุคคลในทุกครัง้ ทีน่ ักศึกษายายกอง โดยการประเมินมีทัง้ ประเมินเปนภาพรวมของการเรียน
การสอนทั้งหมด และยังมีการประเมินแยกเปนแตละกระบวนวิชาดวย นอกจากนี้นักศึกษาแพทยแตละบุคคล
สามารถแสดงความคิดเห็นตอการทํางานและการสอนของอาจารย แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ผานทาง
แบบประเมินพฤติกรรมของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ซึ่งสํารวจหลังจากลงกองในแตละกลุม โดย
ขอคิดเห็นในแบบประเมิน ไมมีการลงชื่อนักศึกษาและถือวาเปนความลับเพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงตอไป
ตามวงรอบ ยกเวนในบางเรือ่ งทีอ่ าจจะมีปญหาถาทิง้ ไวโดยไมจัดการ ทางผูเ กีย่ วของจะนําเขาปรึกษาหัวหนา
ภาคและกรรมการบริหารกอนวงรอบได
เพือ่ สรางความเปนกันเองและผูกพันกับนักศึกษาทุกชั้นป(4-6) ทุกครัง้ ทีม่ ีการขึน้ เรียนในภาควิชา
กอนที่จะมีการแนะนํากระบวนการเรียนรูทั้งหมด หัวหนาภาคจะไปพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและชี้แจงใน
ประเด็นความเปนอยูในชวงที่เรียนที่ภาควิชาและไดมอบหมายใหเจาหนาที่การศึกษาของภาควิชา(คุณอังสนา
กาวิชัย) ทําหนาที่ดูแลนักศึกษา ทําใหนักศึกษารูสึกเปนกันเอง สามารถประสานเชื่อมโยงขอมูลที่นักศึกษา
ตองการสื่อสารกับอาจารย เพื่อใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาไดทันทวงที ที่ผานมาสามารถแกไขปญหา
ใหนักศึกษาไดทันทวงทีและมีหลายประเด็นทีท่ ําใหแกไขในเชิงระบบได โดยเฉพาะเรือ่ งพฤติกรรมในเชิง
วิชาชีพที่สําคัญ แตในรอบปที่ผานมาเนื่องจากเปนกระบวนการที่ดีและเปนที่พึงพอใจของนักศึกษาแตเนื่องจาก
มีนักศึกษาจํานวนมากขึ้นการดูแลอาจจะไมทัว่ ถึงจึงใหเจาหนาทีท่ ี่ดูแลเพิม่ จาก 1 คนเปน 3 คนที่ทําหนาที่นี้
สําหรับนักศึกษาในระดับหลังปริญญา จะมีการรับฟงความคิดเห็นผานทางแบบประเมิน โดยประเมิน
กระบวนวิชาปการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งในการสัมมนาภาควิชาประจําป ซึ่งจะใหโอกาสแพทยประจําบาน
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ร ว มงานสั ม มนาทุ ก ครั ้ง และทํ า กิ จ กรรมที ่เ กี ่ย วข อ งตามบริ บ ทของตนเองได แ ก ด า นการฝ ก อบรมและ
กระบวนการทํางานการดูแลผูปวย
ผูปกครองของนักศึกษาหรือผูปวยที่มารับบริการดูแลรักษาพยาบาล สามารถเสนอขอคิดเห็นผานทาง
กลองรับความคิดเห็น หรือ Website ของภาควิชาฯหรือผานทางหนวยกิจการนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร
โดยตรงได ในชองทางนี้แมวามีประโยชน แตทีมนําประเมินวามีการเขาถึงนอยไป กําลังดําเนินการหาวิธีการที่
จะสามารถนําเขาขอมูลจากแหลงนี้ใหมากขึ้น สวนหนึ่งไดจากการที่ทางคณะฯไดมีกิจกรรมพบปะผูปกครอง
นักศึกษาชั้นคลินิก(มีขอมูลจากคณะฯ) แมวาจะเปนภาพรวมๆไมใชเฉพาะภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
แตขอมูลที่ไดรับก็จะนํามาพิจารณาวาหัวขอใดที่เขาขาย จะไดดําเนินการปรับปรุงสวนหัวขอใดยังไมใชประเด็น
ของภาควิชาจะไดปองกันไมใหเกิดขึ้น
โรงพยาบาลสมทบทีร่ ับนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานไปฝกปฏิบัติงาน พยาบาลประจําหอ
ผูปวยและหองตรวจผูปวยนอกซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นผานทางแบบประเมิน
นักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานเปนรายบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูลผานการพูดคุยโดยตรงกับ
อาจารยที่ดูแล
สําหรับการรับฟงขอคิดเห็นของลูกคาตามพันธกิจบริการวิชาชีพ ผานการรับขอเสนอแนะโดยทีมงาน
ของโรงพยาบาลแลวนํามาปรับปรุง ยกเวนที่ OPD 5 ซึ่งเปนสวนงานของภาควิชาและผูปวยสําคัญของ OPD
นี้ไดแกผูปวยวัยทองจึงมีการรับฟงขอคิดเห็นโดยตรงและนํามาปรับปรุง นอกจากนี้การปรับปรุงการบริการ
วิชาชีพยังมองไปถึงความจําเปนทีจ่ ะใหบริการเพือ่ ผูป วยทีม่ ีจํานวนมากขึน้ ในสังคมยุค Aging society เชน
คลินิกปสสาวะเล็ดและอุงเชิงกรานหยอน เปนตน
การบริการวิชาการของภาควิชา โดยนโยบายการประชุมวิชาการทีม่ ีอยูอยางสม่ําเสมอและผลิตตํารา
แลว การรับฟงขอมูลจากผูร ว มประชุมและมองประเด็นความจําเปนของสังคม นําขอมูลมากําหนดหัวขอประชุม
ในโอกาสตอไป
(ข) การสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียน ลูกคาตามพันธกิจอื่นๆและผูมีสวนไดสวนเสีย
จากคานิยมของภาควิชาวาดวยการทํางานเพือ่ งาน และไดเผยแพรใหกับบุคลากรทุกคนของภาควิชา
มีการเนนย้าํ ถึงการมองลูกคาเปนศูนยกลาง ในสวนพันธกิจการเรียนการสอนซึ่งลูกคาหลักคือนักศึกษาและ
แพทยทีม่ ารับการฝกอบรม ภาควิชาไดมีกระบวนการเพือ่ ใหลูกคาเหลานีไ้ ดรับประสบการณทีด่ ีของการเรียน
และการฝกอบรมที่ภาควิชาโดยเนนย้ํากับบุคลากรอยูเสมอ ตัวอยางเชนเริ่มตั้งแตหัวหนาภาคปฏิบัติตัวเปน
ตัวอยางอยางตอเนือ่ งเชนการพบกับนักศึกษาในวันแรกกอนเรียนทีภ่ าควิชาเพือ่ พบปะพูดคุย การมอบหมาย
ใหเจาหนาทีด่ แู ลนักศึกษาดุจลูกหลาน แจงอาจารยประจํากลุมและหัวหนาภาคเมื่อพบเหตุการณที่อาจจะสงผล
เสียกับการเรียนการสอน เจาหนาที่จะทําหนาที่คอยสอดสองดูแลให สรางความประทับใจแกนักศึกษาและผูมา
ฝกอบรม ทําใหภาควิชามีโอกาสรับผูฝ กอบรมไดครบตามจํานวนอยางตอเนือ่ ง แมกระทั่งในปที่แพทยประจํา
บานสมัครทัว่ ประเทศจํานวนลดลง ภาควิชายังไดรับความนิยมกวาสถาบันอืน่ ในบริบทเดียวกัน ผูท ีม่ าฝก
Elective บอกตอๆกันสงผลใหมีแพทยที่ฝกอบรมที่อื่นขอมาฝกอบรมเพิ่มเติมที่ภาควิชาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ในลูกคากลุมอื่นๆ เชนผูปวย ทางภาควิชาเนนย้ําผานทีม PCT และผูปฏิบัติงานรวมทั้งแพทยประจํา
บานโดยใหยึดถือผูป วยเปนศูนยกลางเนนย้ําผานการประชุมรายงานผูป วยอยางสม่าํ เสมอ สวนลูกคาในแง
บริการวิชาการ ดวยความไดเปรียบเชิงกลยุทธ(มีคณาจารยทีม่ ีชือ่ เสียงและเชีย่ วชาญมาก) รวมทั้ง สมรรถนะ
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หลักของภาควิชา(มีความเปนครูสูง) ทําใหเราผูกใจกลุม ลูกคาไดอยางตอเนื่อง สังเกตไดจากการมาเขารวม
ประชุมวิชาการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

3.2 เสียงของลูกคา: วิธกี ารรวบรวมและใชสารสนเทศจากผูเ รียน ลูกคาอืน่ ๆ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
(ก) การรับฟงผูเรียน ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ภาควิชาฯ ใชขอมูลสารสนเทศที่ไดจากขอคิดเห็น
ของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จะนําขอคิดเห็นที่ไดรับจากทุกระดับมาทบทวนในการประชุม โดย
อยูในความรับผิดชอบของคณาจารยแตละกลุมยอย เชน กลุมอาจารยผูรับผิดชอบนักศึกษาแพทยชั้นปที 4, 5
และ 6 หรือกลุมอาจารยผูรับผิดชอบแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
นอกจากนีย้ ังสรุปขอคิดเห็นตาง ๆ ทีไ่ ดรับเปนหนึง่ ในวาระการประชุมอาจารยและประชุมภาควิชาฯ ดวย
ในชวงที่ผานมาไดมีการปรับปรุงกระบวนการคนหาขอมูลเหลานี้ใหเพิ่มขึ้นในเชิงรุกนอกเหนือจากในระบบ
ปกติทีม่ ีอยูแลวนั้นเชนการกําหนดใหมีเจาหนาที่การศึกษาชวยเก็บรวบรวมขอมูลทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เพื่อ
นําไปสูการใชแกปญหาในเชิงระบบตอไปได(ดังกลาวไวในหัวขอ 3.1 แลว)
(ข) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียน/นักศึกษา ลูกคาอื่นๆและผูมีสวนไดสวน
เสีย
แนวทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวช
วิทยามีหลายแนวทาง ไดแก การใชแบบสอบถาม และแบบประเมินใหแกนักศึกษาทุกชั้นปเปนรายบุคคล และ
มีระบบอาจารยทีป่ รึกษาประจําตัว สําหรับการดูแลนักศึกษาในชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (แพทยใชทุนและ
แพทยประจําบาน) ซึ่งนักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาไดทุกดานโดยไดมอบหมายใหทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษา
และยังมีอาจารยประจํากลุม แพทยประจําบาน นอกจากนีส้ ามารถประเมินความพึงพอใจของผูม ีสวนไดสวน
เสียทัง้ หมด ไมวาจะเปนนักศึกษาเอง หรือผูป กครองของนักศึกษา หรือผูมารับบริการรักษาพยาบาลของ
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ผานทาง Website โทรศัพทหรือโทรสารรองเรียนมาทีเ่ จาหนาที่การศึกษา
ของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาโดยตรงได ขอมูลจะรวบรวมเพื่อนําขอมูลมาทบทวนตามวงรอบแลวแต
พันธกิจ ยกเวนขอมูลทีต่ องไดรับการแกไขเรงดวนจะไดรับการทบทวนและแกไขเรงดวน สําหรับการประเมิน
ความผูกพันทีเ่ ปนรูปแบบทีช่ ัดเจนยังไมไดประเมินกําลังพิจารณารูปแบบทีเ่ หมาะสม แตจากการประเมินโดย
ใชการสังเกต และจากคําชื่นชมที่ผานมาพบวาภาควิชาเปนภาควิชาที่ไดรับความนิยมในกลุมแพทยผูฝกอบรม
และกลุมผูปวยอยางชัดเจน
(ค) การวิเคราะหและการใชขอ มูลของผูเรียน/นักศึกษา ลูกคาอื่นๆและผูม สี วนไดสวนเสีย
ภาควิชามีการวางระบบการเก็บขอมูลทีจ่ ําเปนในการรับฟงลูกคาทุกกลุม ไมวากลุม นักศึกษา แพทย
ประจําบาน ผูปวย ผูรับบริการ ผูใชบริการวิชาการ มีการแบงระดับการดูแลตามลักษณะของกลุมลูกคา เชนใน
พัน ธกิ จการเรียนการสอน นักศึกษาจะไดรับการดูแลอยางใกลชิด แพทยประจําบานไดรับการดูแลที่ตอง
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รับผิดชอบสูงขึ้น ขอมูลผูปวยไดถูกรวบรวมเปนรายป ขอมูลสวนความตองการและขอเสนอแนะของผูปวยถูก
จัดการโดยฝายโรงพยาบาล ขอมูลทัง้ หมดจะถูกนํามาวิเคราะหตามความจําเปนและความเหมาะสม
กลุมลูกคาตามพันธกิจ
การเรียนการสอน

วิธีการ
เก็บขอมูลจากแบบ สอบถาม แบบประเมิน
ขอมูลแจงโดยตรง

การบริการ

รวบรวมจากแบบสอบถาม ขอเสนอแนะ
ความตองการของประชาชน
แนวโนมความกาวหนาทางวิชาการ
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การนําขอมูลไปใช
ปรับปรุงรายปตามวงรอบปการศึกษา
ปรับปรุงเรงดวนในบางกรณี
แกปญหาเฉพาะหนาและแกปญหาเชิงระบบ
ปรับปรุงรายปตามวงรอบบริการ
วางแผนกลยุทธเพื่อตอบสนองความตองการ
และเตรียมบริการเชิงรุก
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
(ก)

ตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญของภาควิชาฯ มีอะไรบาง ภาควิชาฯ ใชขอมูลและ
สารสนเทศเหลานี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับภาควิชาฯ อยางไร
ภาควิชาฯ มีตัวชี้วัดผลในการดําเนินการในแตละดาน ไดแก ในดานการเรียนการสอน โดย เฉพาะ
ในการผลิตบัณฑิตแพทยนัน้ ทางภาควิชาฯ ไดมีการตัง้ ตัวชี้วัดไววา นักศึกษาแพทยในแตละกระบวนวิชา
ควรจะตองไดคะแนนผาน minimal passing level ที่ตั้งไว โดยมีเปาหมายวาใหมีนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ
ไมเกินรอยละ 3 ของทัง้ หมด ซึ่งผลการดําเนินการนี้จะไดรับการตรวจสอบและวิเคราะหโดยอาจารยที่ดูแลแต
ละกระบวนวิชา เนือ้ หาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปตอไป สวนของกระบวนวิชาพ.สต.601
(พ.วป 603) เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถตามเกณฑแพทยสภาจึงตั้งเปาหมายใหไดรับการฝกอบรมอยาง
เหมาะสมและมีตัวชีว้ ัดสอดคลองกับเปาหมายเชนนักศึกษาไดปฏิบัติตามเกณฑทีต่ ัง้ ไวครบรอยละ 100 หรือ
สอบผาน ศรว.ขั้นตอนที่ 3 มากกวารอยละ 90 ในการสอบครั้งแรก หรือของแพทยตอยอดมีการปฏิบัติตาม
เกณฑของราชวิทยาลัยครบรอยละ 100 เปนตน นอกจากนี้ไดมีการใชขอมูลของการบริหารจัดการเชนจํานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแตละกลุมและในอนาคตในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ การ
จัดการเรื่องสถานที่และการเตรียมการเพื่อรองรับลวนใชขอมูลในการบริหารจัดการ ในสวนของอัตรากําลังของ
บุคลากรไดมีการใชขอมูลอายุราชการและความตองการความเชี่ยวชาญดานตางๆมาประกอบกับการจัดการ
เรื่องบุคลากร สวนการใชขอมูลของบุคลากรดานอื่นๆ การใชขอมูลของการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ การใช
ขอมูลในรายละเอียดของผลการสอบ ผลการประเมินดานตางๆอยางครบถวนนัน้ อยูร ะหวางการดําเนินการ
สวนในการดําเนินการดานการบริการวิชาชีพ ทางภาควิชาฯ รวมกับการพยาบาลสูติศาสตรและนรี
เวชวิทยาและการพยาบาลผูป วยนอกซึง่ มีสวนเกีย่ วของ ไดรวมกันจัดตั้ง Patient Care Team เพือ่ ชี้นํา
ควบคุม ติดตามและประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยทั้ง 3 PCT ยอย มีการใชตัวชี้วัดหลายตัว ซึ่งจะมี
การวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น งานทุ ก ๆ 3 เดื อ น เพื ่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
พันธกิจดาน
พันธกิจดานการศึกษา

TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

ตัวชี้วัด
1) นักศึกษาแพทยทุกชั้นปสอบผานเกณฑ MPL
2) ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในภาควิชาฯ มีสัดสวนระหวางตําแหนง ศ : รศ
: ผศ : อ เพิ่มขึ้น
3) ตําแหนงวิชาการของอาจารยมีการเปลี่ยนแปลงทุกป
4) จํานวนผูสมัครเรียนตอครบตามจํานวนตองการ
5) จํานวนขอสอบระดับแพทยศาสตรบัณฑิตในคลังขอสอบมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามที่ได
ตั้งเปาหมายไวในแผน
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พันธกิจดานวิจัย

พันธกิจดานบริการวิชาชีพ

พันธกิจดานบริการวิชาการ
พันธกิจดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

6) แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดสอบผานเกณฑของราชวิทยาลัยสูติฯ
มากกวารอยละ 80 ในการสอบครั้งแรก
7) ความพรอมใชของอุปกรณ หองเรียน อุบัติการณความไมพรอม
8) ตําแหนงอาจารยเพิ่มขึ้น
1) จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ บรรลุตามเกณฑทีก่ ําหนดหรือมากกวา คือ
0.8 เรื่อง/คน/ป
2) มีจํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากภายนอกเชนสกว.หรือจากตางประเทศอยางตอเนื่อง
3) มีงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาเพิม่ ขึน้ และจํานวนวิจัยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการ
ดูแลผูปวยโดยตรง(miniresearch) เพิ่มขึ้น
4) งานวิจัยที่ไดใชประโยชนตอสังคม ประชาชนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1) ไมมีการฟองรองจากผูปวย
2) ผลลัพธการดูแลรักษามีแนวโนมดีขึ้น
3) อาจารยทีไ่ ปศึกษาตอตางประเทศไดรับทุนและไดศึกษาตอในสาขาทีเ่ ปน
เปาหมาย
1) มีการประชุมวิชาการตอเนื่องตามเปาหมายทุกป
2) มีการผลิตตํารา หนังสือ บทความวิชาการตอเนื่อง
3) บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมตางๆตอเนื่อง
1) มีกิจกรรมที่สงเสริมแนวคิดเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
3) บุคลากรรวมกิจกรรมกับทางคณะอยางสม่ําเสมอ

(ข-ค) การวิเคราะห ทบทวนผลการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ในรอบปที่ผานมา ภาควิชาฯ ไดทําการทบทวนผลการดําเนินการผานการประชุมในหลายระดับเชน
ระดับกลุมที่ดูแลการศึกษา ระดับภาควิชาในการประชุมภาควิชา หรือการสัมมนาประจําป สําหรับเรื่องที่มี
ความเรงดวนดวยปจจัยทั้งจากภายนอกและภายในและสงผลกระทบมาก ภาควิชาจะใหความสําคัญและจัดการ
ทบทวนในวาระพิเศษ ในรอบปที่ผานมาภาควิชาไดทบทวนเรื่องการเรียนการสอนที่สําคัญหลายเรื่อง ไดแก
ในดานการเรียนการสอน อาจารยในกลุม ที่ดูแล ไดทําการทบทวนการจัดการจากขอมูลที่ไดจาก
นศพ. และจากอาจารยผูสอน ซึง่ ทําใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน(รายละเอียดดูในภาคผนวก
ทายรายงาน) ไดแก
•
ชั้นปที่ 4 ไดมีการนําขอมูลในการเรียนการสอนมาปรับปรุงโดยมีประเด็นเชน วิธีการเรียนโดยลด PBL
เปน POL ตารางการเรียน การฝกปฏิบัติตามจุดตางๆ ปรับเปลี่ยนประเด็นที่มีประโยชนตอการเรียน
แทนจุดทีไ่ มไดประโยชนมากนัก การอยูเ วรเพือ่ การเรียนรูแ ละตระหนักถึงความปลอดภัยเมือ่ ตอง
เดินทางกลับหอพัก จํานวนหัตถการเปนตน
•
ชั้นปที่ 5 ปรับเปลี่ยนกระบวนการรับผูปวย การเปนเจาของไขในการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถ
เรียนรูและมีขอมูลของผูปวยไดอยางครบถวน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการดูแลผูปวยของแพทยประจํา
บานใหสอดคลองโดยการควบจุดบริการ OB2 และ OB3 ใหดูแลโดยทีมเดียว การกําหนดลักษณะผูที่
จะใหนักศึกษาไดเรียนรู การเขียนรายงาน ปรับเกณฑการทําหัตถการใหสอดคลอง รวมทั้งการดูแล
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•

สถานที่อยูเวรใหปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งปรับเปลี่ยนการประเมินดวย OSCE ในแตละกลุม
ในวันสุดทายของการปฏิบัติงาน และมีการพิจารณาขอสอบในแตละกลุม ใหเหมาะสมตอการวัดทัง้
ความรูแ ละทักษะของนักศึกษา ตลอดจนประเมินความยากงายของขอสอบในแตละกลุม ใหเทียบเคียง
กันไดแทนการประเมินรวมแบบเดิมซึ่งมีปญหาในการปฏิบัติ
กระบวนวิ ช า พ.สต 601 การฝ กปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ กษาแพทย ป ที ่ 6 มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
หมุนเวียนนักศึกษาแบบใหม ทําใหภาควิชาไดรับผลกระทบเนื่องจากจะมีนักศึกษาขึน้ ปฏิบัติงาน
จํ า นวนเพิ ม่ ขึ น้ มาก คณาจารย ที ด่ ู แ ลชั ้น ป ที่ 6 ได ท บทวนกระบวนการเรี ย นการสอน และได จั ด
กระบวนการใหม ใ ห ส อดคล อ งและใช อุ ป กรณ ช ว ยการเรี ย นรู  เช น การแต ง ตํ า ราช ว ยให เ ป น คู ม ื อ
ปฏิ บั ติ ง าน การซื ้อ หุ น ฝ ก หั ด ต า งๆเป น ต น ในส ว นการประเมิ น ผลได มี ก ารปรั บ ปรุ ง เช น เดี ย วกั น
อยางไรก็ตามรอบปที่ผานมายังไดมีการทบทวนเพิ่มเติมดังรายละเอียดที่ภาคผนวก

ในดานการบริการวิชาชีพและวิจัย มีการจัดทํารายงานสถิติผูป วยประจําป ผลลัพธการดูแลรักษา
ผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพของแตละหนวย ในรูปแบบรายงานประจําปและใน website ของภาควิชา มี
การวิ เ คราะห ตั ว ชี ้วั ด ผลการดํ า เนิ น งานในส ว นการบริ ก ารนี ้ทุ ก 3 เดื อ น โดยมี ก ารร ว มปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดําเนินงานโดยทีม PCT และอภิปรายในการประชุมหนวยทุกสัปดาห มีการทบทวนการดูแลรักษาผูป วยโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งผลการทบทวนทําใหสามารถพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับ ขอมูล การวิ จัย ทางภาควิ ช ามอบหมายเจ าหน าที่รั บ ผิ ด ชอบ 1 ทานเปนผูมี หนาที่ชว ยการจัดการ
งานวิจัยและรวบรวมขอมูลทั้งหมด และประสานงานการติดตามความกาวหนาโดยเฉพาะที่สัมพันธกับทุนวิจัย
เชนคอยเตือนทีมวิจัยเมื่อครบรอบตองรายงานผลเปนตน นอกจากนี้เมื่อมีงานวิจัยไดตีพิมพก็จะนําเสนอ
ผลงานติดไวที่บอรดหนาหองภาควิชาเพื่อเผยแพรจะเก็บรวบรวมเปนรายป

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู (ก-ข)
ชองทางในการเขาถึงสารสนเทศแบงตามความปลอดภัยของขอมูลดวย ถาเปนขอมูลเชิงวิชาการ เชน
เกี่ยวกับการนําเสนอ topic, journal club, case conference เปนตนนั้น สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกผาน
intranet ของภาควิชาซึง่ ปจจุบนั พัฒนาไปเปนแบบ web-based สวนเครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของไดแก การมี
คอมพิวเตอรสวนกลางสําหรับนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน รวมถึงมีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทไร
สาย (Wireless LAN) เพื่อสามารถเขาถึง website ของภาควิชาฯ ไดงาย สวนขอมูลที่มีความเฉพาะตัวตอง
ผานกระบวนการที่ถูกตองในการขออนุญาตโดยใชกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย แตขอมูลหลายอยาง
สามารถไดขอมูลจากชองทางโดยทั่วไปเชน โทรศัพท โทรสาร นอกจากนี้ยังมีการติดตอผานทางจดหมายหรือ
หนังสือเวียน การกระตุนใหมีการเขาถึง web site เชน อานเอกสารการสอนผานทาง web site มากอน
การเขาถึงและแจงขาวสารของศูนยแพทย รพศ.ลําปาง รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห(partnership)
และโรงพยาบาลสมทบ (collaborator) นัน้ จะใชวิธีการติดตอโดยตรงผานทางโทรศัพท และ e-mail โดยผูที่
รับผิดชอบในเรื่องขาวสารคือเจาหนาที่ฝายการศึกษาของภาควิชา นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยม รับฟงขอคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันกับรพ.สมทบของอาจารยที่ดูแลชั้นปที่ 6 เพื่อรับทราบปญหาตางๆในการ
เรียนการสอน นอกจากนี้อาจารยกลุมป 4 และป 5 ไดมีการประชุมรวมกับศูนยแพทยลําปางและเชียงราย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหมเพื่อใหแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
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ภาควิชามีระบบในการดูแลขอมูลทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน และจัดลําดับความสําคัญ
ของขอมูล การเขาถึง เชนขอสอบหรือเอกสารสําคัญจะมีนโยบายใหใชเครื่องคอมพิวเตอร stand alone และ
กําชับเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ สวนเอกสารสําคัญของอาจารยมีสําเนาไวที่ภาควิชา สวนขอมูลที่เปนประโยชน
ในการสงเสริมการเรียนการสอนจะมีการดูแลโดยทีมอาจารยที่ดูแลแพทยประจําบาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ศ.
นพ.ธีระ ทองสง เปนผูกรองขอมูล จัดระบบนําเขาขอมูล ทําระบบ intranet เพื่อความนาเชื่อถือ ทันเวลา
ทบทวนไดตลอดเวลาของขอมูลเหลานี้ โดยที่ไมเพียงแตนักศึกษาและแพทยผูฝกอบรมปจจุบันเทานั้น ยัง
รวมถึงสูติแพทยที่เปนศิษยเกาก็สามารถเขาถึงขอมูลชุดนี้ได เปนการสรางความผูกพันทีด่ ีแบบหนึ่ง ปจจุบัน
ภาควิชาไดประสานขอความอนุเคราะหจากระบบ IT ของคณะเพื่อดําเนินการนี้ใหสะดวกขึน้ และมีระบบ
backup ที่ดี ปจจุบันอยูในระหวางประสานงานใหสะดวกกับการใชงานใหมากขึ้น
ในส ว นของสารสนเทศที เ่ กี ย่ วเนื อ่ งกั บ บุ ค ลากร ทั ง้ ประวั ติ การทํ า งาน เอกสารคํ า สอน ผลงาน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลงานวิจัย ภาควิชามีระบบที่สามารถเขาถึงขอมูลนีอ้ ยางสะดวก ในระบบ intranet ของ
ภาควิชา
นอกจากนี้ ในกิจกรรมทางวิชาการเชน topic conference, journal club, case conference ตางๆ
หลังจากกิจกรรมแลวมีขอกําหนดวาใหนําเนื้อหาเก็บไวในระบบของภาควิชาเพื่อที่จะใหผูเรียนและบุคลากร
สามารถนํากลับมาทบทวนได แมวา จะไมไดเขารวมในเวลาก็ตาม ในอนาคตจะไดจดั ใหมกี ารรวบรวมเปนรายป
เพื่อใชประโยชนในการจัดการเชิงระบบตอไป

TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

49

หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน
5.1 ความผูกใจผูปฏิบตั งิ าน

(ก) การสรางคุณคาของผูปฏิบัติงาน
ภาควิชาฯไดดาํ เนินงานบริหารจัดการดวยการใชคา นิยมที่ตั้งไวในเรื่องการใหความสําคัญกับบุคลากร
มีการใหพลังอํานาจในการจัดการ(empowerment) เชนมอบหมายงานในระดับเปนผูน ําในดานตางๆ เพือ่ ให
เห็นความสําคัญของการจัดการองคกรโดยใชความรวมมือทีด่ ี แมวาจะยังไมบรรลุในทุกรายที่มอบหมายแตมี
แนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหมีผลลัพธในการดําเนินงานหลายอยางมีแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น ใน
การประชุ มภาควิ ช าฯและประชุ ม บุ ค ลากรอื ่นๆ หั ว หนา ภาคไดก ลา วขอบคุ ณและให กํา ลัง ใจอาจารย และ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดดีเพื่อใหทุกคนตระหนักถึงภาระหนาที่และเปาหมายในการทํางานเพื่องานสอดคลองกับ
ค า นิ ย มของภาควิ ช าเช น กั น ภาควิ ช าตระหนั ก ว า การตอบสนองความต อ งการของบุ ค ลากรและการให
ความสําคัญแกบุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอความผูกพัน จึงไดใหมีการทบทวนความตองการและ
พูดคุยกันในกลุมบุคลากรสาย ข.และ ค. ในที่ประชุมของบุคลากรโดยมอบหมายใหจัดประชุมไดเองโดยการ
ริเริ่มของหัวหนาภาคในครั้งแรกๆ จากนั้นใหดําเนินการไดเองเมื่อมีขอสรุป ขอคิดเห็นอยางไรใหนํามาเสนอให
หัวหนาภาคชวย ถาเกินกําลังที่หัวหนาภาคจะจัดการไดจะนําสูที่ประชุมภาควิชาและเสนอทางคณะตอไป สวน
เรื่องการสรางคุณคาของบุคลากรผานกระบวนการไดรับรางวัลตางๆภาควิชามีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้
ดังนี้
 มีคณะทํางานเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่สมควรไดรับคํายกยองหรือรางวัลตางๆในกรณีที่มีประกาศ
ผานเขามาทีภ่ าควิชา
 ภาควิชานําเสนอรายชื่อหลังจากไดรับการคัดกรองมาแลว
 เมื่อไดรับรางวัล ภาควิชาจะมีการแสดงความยินดี และติดประกาศเกียรติคุณที่บอรดหนาหอง
ภาควิชา โดยใหโอกาสบุคลากรทุกระดับ
 สําหรับรางวัลที่องคกรอืน่ คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณโดยทีไ่ มใชระบบเสนอชือ่ ภาควิชาจะ
แสดงความยินดีและแจงใหทางคณะไดรับทราบเชน รางวัลเมธีวิจัยอาวุโสของ สกว. รางวัล
บุคคลตนแบบของกรมอนามัย รางวัลนักวิจัยดีเดนเปนตน
ที่ผานมาบุคลากรของภาควิชาไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง รายละเอียดผลลัพธมแี สดงในหมวด 7.4
(ข) การพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนํา
ภาควิ ช ามี ร ะบบในการพั ฒ นาบุ คลากรสอดคล อ งกั บ ทางคณะ ในส ว นของอาจารย แบ ง เป น กลุ ม
อาจารยทั่วไปจะมีการสนับสนุนใหไปรวมประชุมวิชาการ อบรมระยะสัน้ เพือ่ พัฒนาตนเองตอเนื่อง ซึ่งที่ผาน
มารอยละ 100 ของอาจารยไดเขารวมการพัฒนาตนเองผานการประชุม อบรมทัง้ ในและตางประเทศทุกป ให
โอกาสและกระตุนใหเขาอบรมวิชาครูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง แมวายังไมไดรับความสนใจมากเทาที่ควร สวน
อาจารยใหม จะสงเสริมใหพัฒนาความเชี่ยวชาญชํานาญในวิชาชีพกอน และเปนนโยบายใหเขาอบรมวิชา
ความเปนครูโดยสม่ําเสมอทั้งยังขอใหอาจารยในกลุม เดียวกันชวยทํางานแทนหรือแลกเปลีย่ นชวงเวลาเพือ่ ให
อาจารยใหมไดเขาอบรมตามตองการ สวนงานวิจัยใหประคองจํานวนงานวิจัยโดยทีมอาจารยในสายงาน
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เดียวกันเพื่อใหไดตามเกณฑของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้อาจารยใหมจะไดรับการดูแลจากอาจารยอาวุโสใน 2
เรื่องหลักคือเทคนิคการสอนที่ OPD, bedside teaching, teaching round ดวยการใหประกบกับอาจารยอาวุโส
ซึง่ คัดเลือกโดยหัวหนาภาคเพื่อใหเปนตนแบบ และยังไดมอบหมายอาจารยอาวุโสใหทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาหรืออาจารยพี่เลี้ยงรายบุคคล
ในสวนของบุคลากร เนื่องจากมีโอกาสไดรับบรรจุใหมนอยมาก ในชวงนี้จึงใหโอกาสบุคลากรเดิม
พัฒนาตนเองผานการสัมนาภาควิชาและมีคณาจารยประจําหนวยชวยพัฒนาทัง้ ในสายวิชาชีพและธุรการ
อยางไรก็ตามเมือ่ มีความสนใจในการอบรมเรือ่ งตางๆทีจ่ ะใชพัฒนางานและสอดคลองกับความจําเปนของ
ภาควิชา จะใหการสนับสนุนเสมอ บุคลากรสาย ข.ไดพัฒนาตนเองตามสายงานผานการประชุมวิชาการของ
หนวยซึ่งจัดสม่ําเสมออยูแลวและผานการชวยงานวิจัยของคณาจารย จึงไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และสม่าํ เสมอ
การพัฒนาผูนําของภาควิชา เนื่องจากโดย core competency ของภาควิชาที่มีผูสนใจงานบริหารอยู
มาก ทําใหมโี อกาสไดรบั การพัฒนาตนเองผานการปฏิบตั งิ านในฐานะผูบ ริหารของระดับคณะ ของศูนยศรีพัฒน
อยางไรก็ตามทางภาควิชาก็ไดพยายามที่จะใหมีการพัฒนาความเปนผูนําของอาจารยและบุคลากรในภาควิชา
ผานการใหรับหนาทีเ่ ปนหัวหนาโครงการ หัวหนาทีม แมวาความสําเร็จอาจจะยังมีไมมากนักแตนาจะเปน
เพราะปจจัยทางลบของการขาดแคลนบุคลากร บุคลากรบางทาน(สาย ข.)ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยชวย
ฝกปฏิบัติงานของนักเรียนผูชวยทางการแพทย แพทยที่มาฝกปฏิบัติรวมทั้งชวยบรรยายเปนตน
(ค) การประเมินความผูกพันของผูป ฏิบตั งิ าน
เนือ่ งจากภาควิชาฯ ยังไมมกี ารประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เปนรูปธรรม ดังนั้นจึงยังไมทราบ
ถึงความสัมพันธระหวางความผูกพันกับผลลัพธในการดําเนินงานที่สําคัญของภาควิชาฯ อยางไรก็ตามการ
ปฏิบัติงานหลายๆอยางของภาควิชาไดรับความรวมมืออยางดีจากบุคลากรในภาควิชา บุคลากรในภาคฯไดมี
การทําวิจัย จัดประชุมวิชาการ จัดทําตํารา รวมกัน และมีแพทยใชทุนยืน่ สมัครเรียนตอแพทยตอยอดที่
ภาควิชาฯคอนขางมาก อยางไรก็ตามเริม่ เห็นปญหาวาถาไมรูส ึกวาตองรับผิดชอบรวมกัน ผลลัพธสําคัญ
บางอยางจะดอยลงหรือไมไ ดต ามเปาหมายเชนผลการสอบของแพทยประจําบาน ผลการดูแลผูปว ยบาง
ประเภทเปนตน
แมวา ภาควิชาฯ ยังไมมีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่ชัดเจน แตจากการประเมินความพึง
พอใจตอระบบบริหารงานภาควิชาฯ ในหัวขอสภาพการทํางาน ผลจากการประเมินทําใหทราบวาบุคลากรมี
ความพึงพอใจในระดับดี สําหรับในหัวขอเกี่ยวกับงานที่ทํา ผลจากการประเมินบุคลากรสวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับดีเชนกัน
นอกจากนี้ใ นปที่ผานมา ภาควิช าฯมีบุ คลากรยายออกที่ทํางานเพื่อกลับ ภูมิลําเนาเดิม ที่ผานมา
หัวหนาภาควิชาวางแนวทางไวในเรื่องทํา exit interview กับบุคลากรที่ลาออก ยายที่ทํางานทุกรายเพื่อเปน
ขอมูลที่สะทอนความผูกพันไดอยางหนึ่ง และขณะนี้ภาควิชาฯ พยายามจะทําแผนกลยุทธที่จะสงเสริมความ
ผูกพันกับองคกรของบุคลากรและจะติดตามผลดวยการประเมินตอไป
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5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน

(ก) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
เนื่องจากภาควิชามีความเปนมายาวนาน บุคลากรที่มีอยูมาจากความหลากหลาย ขีดความสามารถที่
มีอยูเกิดจากการเรียนรู และการสั่งสมมานาน เมื่อประเมินความตองการของภาควิชายอนหลังก็จะพบวามี
ครอบคลุมระดับหนึ่ง แตมีในหลายสวนที่ตองการการปรับปรุงหรือแมกระทั่งตองรับบุคลากรใหมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆที่รวดเร็วมากในปจจุบัน แตเนื่องจากการรับบุคลากรใหมไมสามารถกระทําได
โดยงาย ภาควิชาโดยหัวหนาภาคและกรรมการบริหารไดวางกรอบการทํางานภาพรวมตามพันธกิจโดยใช
เกณฑ TQA เปนแนวทางปรับปรุงและบริหารดวยการเรียงความจําเปนและจัดการในเบื้องตนไปกอนซึ่งก็
สามารถดําเนินงานของภาควิชาไดอยางตอเนือ่ ง แตภาควิชาเล็งเห็นความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจึงให
ความสําคัญในเรือ่ งนีเ้ พราะจะเกีย่ วพันถึงภาระงาน อัตรากําลัง ขีดความสามารถ การคงอยู การคัดเลือก
บุคลากรใหม การผูกพันกับภาควิชา เปนตน ทั้งหมดจะนําไปสูความยั่งยืนของภาควิชาและคณะแพทยศาสตร
ตอไป หัวหนาภาควิชาจึงไดใหสํารวจบทบาท หนาที่และภาระของบุคลากรทุกคน ขอมูลอยูในระหวางการ
รวบรวมและตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อสะทอนภาระที่แทจริงอันจะนําไปสูการวางแผนเรือ่ งบุคลากรไดดีและ
แมนยําตามความจําเปนขององคกรทั้งระดับภาควิชาและคณะได
สําหรับอัตรากําลังในสายการบริการวิชาชีพ ซึ่งกําลังสําคัญคือแพทยประจําบานและแพทยตอ ยอด ได
มอบหมายใหกลุมอาจารยที่ดูแล จัดการใหมีบริการและการเรียนรูสอดแทรกกันอยางเหมาะสม
(ข) บรรยากาศการทํางาน
ภาควิชาไดประเมินจากความตองการของบุคลากรแลวนํากลับมาทําแผนเพือ่ ปรับปรุงสิง่ แวดลอมใน
การทํางานซึง่ รวมหมายถึงสิง่ แวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่เปนผูรวมงาน เปนการสรางบรรยากาศให
เกิดความผูกพัน ในสวนของสิ่งแวดลอมทางกายภาพซึง่ ภาควิชามีขอจํากัดมาก ทางภาควิชาไดประสานงาน
กับหลายฝายรวมทัง้ ผูบริหารคณะ ขออนุมัติใชพืน้ ที่ของตึกทารกแรกคลอดในปจจุบัน มาปรับปรุงเปนพื้นที่
ของภาควิชา โดยเชือ่ มโยงการปรับปรุงไปยังตึกหลังคลอดและยายทารกแรกคลอดไปยังมารดาตามนโยบาย
เรื่อง roomingin ไดชัดเจนสอดคลองยิ่งขึ้น ขณะนี้ไดรับอนุมัติแลวรองบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงซึ่ง
คาดวาจะเริ่มในปลายป 2555 ในสวนพื้นทีห่ ลังการปรับปรุงจะมีหองพักอาจารยเพิม่ เติม มีหองพักอาจารย
อาวุโ ส ห อ งพั ก ผ อ นคณาจารย ห อ งฝ ก ทั กษะของนั ก ศึก ษาแพทย และแพทยป ระจํ า บา น เปน การจั ดการ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อตอบสนองตามความทาทายเชิงกลยุทธของภาควิชา รวมทั้งเมื่อปรับปรุงเสร็จ
เรีย บรอยแลว บริ เ วณนี ้ทั ้งหมดจะเป นโซนปลอดภัยเพื่อทําให ภาควิ ช ามี ค วามปลอดภั ย มากยิ่งขึ้น สรา ง
บรรยากาศในการทํางานที่อบอุนมากขึ้น นอกจากนี้ในแงบรรยากาศการทํางานดานที่ไมเกี่ยวของกับกายภาพ
ภาควิชายังไดใชกิจกรรมตางๆในการประชุมสัมมนาภาควิชาและอื่นๆเปนตัวกระตุนใหเกิดความรูสึกที่ดีกับ
องคกรและการทํางานเปนทีม การจัดกิจกรรมที่รวมมือกันหลายๆอยาง เชน การทําบุญประจําปของภาควิชา
กิจกรรมรดน้าํ ดําหัว เทศกาลตางๆนอกจากนีย้ งั สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดวยการอนุญาตให
เขารวมประชุมหรือฝกอบรมและสนับสนุนเมื่อไดรับทุน รวมทั้งมีการสรางความรูสึกรวมรับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานของภาควิชาฯ ในแงมุมของการทํางานในดานความเห็นทางวิชาการ มีการเคารพความคิดเห็นของ
ทุกคน ทําใหบรรยากาศวิชาการเปนไปไดคอนขางดี แมวาทีผ่ านมาความผูกพันของบุคลากรกับภาควิชาเปน
ความสัมพันธสวนบุคคลมากกวาและภาควิชายังไมมีวิธีการทีเ่ ปนรูปธรรมชัดเจนในประเมินเหลานี้ ในแงของ
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การสงเสริมความผูกพันของบุคลากร ภาควิชาใชรูปแบบการรวมทํากิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ อยางไรก็ดี
ในรอบปที่ผานมากิจกรรมหลายอยางที่ไดจัดขึ้นมาใหมเชน การเลี้ยงสงและเลี้ยงตอนรับอาจารยที่จะไปศึกษา
ตอตางประเทศหรือกลับจากตางประเทศ การแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัลตางๆ การรวมกิจกรรมของคณะ
ในฐานะตัวแทนภาควิชา การไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมขางนอกภาควิชา มีแนวโนมที่จะทําใหบุคลากรหันมา
สนใจความเปนไปของภาควิชาซึ่งนาจะเปนการสรางความผูกพันใหมากขึ้นและสงผลใหบรรยากาศในการ
ทํางานดีขน้ึ ไดตอเนื่อง
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 การออกแบบระบบการทํางาน
(ก) การออกแบบระบบงาน และ (ข)กระบวนการทํางานหลัก
สมรรถนะหลักของภาควิชาฯซึ่งไดมาจากการสรุปของภาควิชาดังกลาวไวแลวในสวนโครงรางองคกร
ซึ่งไดแก
1. การสอนในระดับแพทยประจําบานแบบนอกเวลา
2. เชี่ยวชาญงานวิจัยทางคลินกิ ที่ไดรับการปลูกฝงวางรากฐานมาอยางดี
3. บุคลากรเปนตนแบบหลายเรื่องโดยเฉพาะความเปนครู
4. มีบุคลากรสนใจการบริหารจัดการ
ซึ่งสอดคลองกับของทางคณะแพทย คือ การสอนเกง วิจัยเกง บริการเกง ทางสูติศาสตรและนรีเวช
กรรม โดยมีผลงานเทียบเทาระดับสากล ซึ่งถือวาเปนขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ ไดนําเอาจุดไดเปรียบนี้ไปใชใน
การออกแบบระบบงานเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา นําไปสูผลสัมฤทธิท์ างการ
ศึกษาที่แทจริง รวมทั้งในดานบริการและการวิจัยก็ไดนําเอาสมรรถนะหลักและขอไดเปรียบเชิงกลยุทธดังกลาว
ไปทําเปนแผนปฏิบัติการเชนกัน ภาควิชาไดใชสมรรถนะหลักเหลานี้ในการออกแบบระบบงานแยกตามพันธ
กิจซึ่งถือวาเปนกระบวนการหลักของภาควิชา ดังนี้
พันธกิจดานการศึกษาไดแบงอาจารยเปนกลุมๆรับผิดชอบนักศึกษาในแตละกลุม ทั้งหมด 5 กลุม
ครอบคลุมลูกคาดานการศึกษาทั้งหมดสําหรับในกรณีทีเ่ ปนนักศึกษาที่มาจากสถาบันอื่นอยูในความดูแลของ
กลุมที่แบงไวนี้เชนกัน ไดแก กลุมป 4 กลุมป 5 กลุมป 6 กลุมแพทยเพิ่มพูนทักษะและกลุมแพทยชดใชทุนและ
แพทยประจําบาน สําหรับแพทยตอยอดใหอยูในความดูแลของคณาจารยประจําหนวยที่เปดฝกอบรม ในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อใหไดเปาหมายตามเกณฑไดใหใชเกณฑมาตรฐานแพทยสภาเปนเปาหมายมีการ
ประชุมรวมกันในระดับภาควิชาและประชุมแยกกันในรายละเอียดของแตละชั้นป โดยใหอิสระในการหาแนวทาง
ของกระบวนการตางๆตามแตกลุมจะเห็นสมควรรวมทัง้ ใชขอมูลประเมินยอนกลับของนักศึกษาดวย แลว
ทัง้ หมดจะนําเขามาใหรับรองจากที่ประชุมภาควิชากอนนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมสําหรับนักศึกษา
กระบวนการหลักๆจะไดรับการทบทวนและประกาศใชเปนรายป สวนในระดับแพทยประจําบานและแพทยใช
ทุน รวมทั้งแพทยตอยอดมีการใชหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยเปนเปาหมาย แตใน
กระบวนการ คณาจารยที่ไดรับมอบหมายและคณาจารยที่เกี่ยวของจะพิจารณารวมกับผูเ รียนซึ่งถือวาเปน
ผูใหญมากพอที่จะรวมวางแผนการเรียนรู การจัดตารางการเรียนรูเปนตน ทั้งนีเ้ พื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน ในสวนของการประเมินผลของนักศึกษา มีการออกแบบการวัดผลใหครอบคลุมทุกโดเมน โดยมีรูปแบบ
การประเมินที่หลากหลาย รวมทั้ง formative evaluation ซึ่งทางภาควิชาไดมอบหมายใหอาจารยประจําแตละ
ชั้นป รวมทั้งอาจารยกลุมแพทยประจําบานดวยออกแบบโดยมีหลักการใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค ตัวอยาง
ทีโ่ ดดเดนไดแก การสอบ OSCE รวมทั้งชั้นปของ นักศึกษาชั้นปที่ 4 (กระบวนวิชานรีเวชวิทยา) แตในป
การศึกษานี้ไดปรับเปลี่ยนตามขอเสนอของนักศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการที่สะดวกขึ้น จึงแบงการสอบ
ออกเปน 2 รอบรอบละครึ่งชั้นป การสอบขอเขียน(MCQ)ของป 5 และแพทยประจําบานที่ใช computer-based
examination สงผลใหสามารถทราบคะแนน สามารถวิเคราะหขอสอบไดงาย รูปภาพที่ตัวขอสอบชัดเจนกวา
จากการสอบถามนักศึกษาพบวามีความพึงพอใจอยางมาก อีกทั้งยังสนองนโยบายเรื่องการประหยัดทรัพยากร
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โดยเฉพาะกระดาษรวมทั้งที่เก็บขอสอบเการอทําลายไดอยางมหาศาล ในอนาคตจะขยายผลไปยังการสอบ
ชนิดอื่นๆและครบทุกชั้นปดวย(ขณะนี้สอบเฉพาะ MCQ)
พันธกิจดานบริการ มีการจัดตัง้ ทีมนําทางคลินิก(PCT) ใหครอบคลุมลูกคาดานการรับบริการของ
ภาควิชาไดแก ทีมนําทางคลินิกดานมารดาและทารกในครรภ ดานนรีเวชทัว่ ไปและมะเร็งนรีเวช ดานเวช
ศาสตรการเจริญพันธุและวัยทอง รวมทั้งทีมที่ดูแลปญหาระบบทางเดินปสสาวะในทางนรีเวช ใหทําหนาที่ใน
การกําหนดและชีน้ ําการดูแลผูปวยในสาขาตางๆ รวมทัง้ ติดตามประเมินผลการดูแลผูปวยดังกลาวใหไดผลดี
ทีส่ ุดโดยมีการเทียบเคียงผลลัพธกับสถาบันชัน้ นําของประเทศอืน่ ๆรวมทั้งเทียบเคียงขอมูลผลการดูแลรักษา
กับขอมูลระดับโลกเทาทีจ่ ะมีขอมูลเอือ้ อํานวย สวนบริการวิชาการไดกําหนดใหคณาจารยแตละสาขาวางแผน
ในการจัดประชุมวิชาการหรือบริการวิชาการสูช ุมชนผานชองทางตางๆในหลายระดับเชนประชุมวิชาการ
ประจําปของแตละหนวย การจัดวิชาการโดยรวมมือกับการพยาบาลในงานสัปดาหวนั แม วันนมแมโลก สัปดาห
รณรงคปองกันการคลอดกอนกําหนด วัยรุนตั้งครรภ เพื่อเปนการเผยแพรความรูสูประชาชนอันเปนเปาหมาย
สวนหนึ่งของภาควิชาและสอดคลองกับสมรรถนะของบุคลากรในภาควิชาดวย นอกจากนี้ทางภาควิชายัง
สนับสนุนใหคณาจารยโดยเฉพาะแตละหนวยไดมีการผลิตตํารา หนังสือ และบทความตางๆเพื่อประโยชนใน
การเผยแพรความรูและยังใชเปนเอกสารในการยืน่ ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดวย
พันธกิจดานวิจัย มีคณะกรรมการวิจัยเปนผูดูแลงานดานนี้ ไดแบงการดําเนินงานเปนสองระดับ
ไดแกในระดับแพทยประจําบานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการทําวิจัยที่ถูกตอง การควบคุมติดตามการ
ทําวิจัยและการนําเสนอทีม่ ีคุณภาพ จึงไดจัดกิจกรรมทีส่ อดคลองกัน ไดแกการเขาอบรมระเบียบวิธีวิจัยซึ่งจัด
โดยราชวิ ท ยาลั ย ก อ นเข า ฝ ก อบรมแพทย ป ระจํ า บ า น สํ า หรั บ ทางคณะกรรมการวิ จั ย ของภาควิ ช าจึ ง ได
ดําเนินการจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพือ่ ใหความรูเ รื่อง “ระเบียบวิธีวิจัย” แกแพทยประจําบานทุกชัน้ ป
เพิ ่ม เติ ม ในประเด็ น ต า งๆ โดยจั ด ให มี กิ จ กรรมดั ง กล า วเดื อ นละครั ้ง ช ว งบ า ยวั น ศุ ก ร มี ก ารติ ด ตาม
ความกาวหนาของโครงการวิจัยของแพทยประจําบาน ใหคําปรึกษาในภาพรวม และประสานงานกับอาจารยที่
ปรึกษาโครงการวิจัยในกรณีที่เกิดปญหาในการดําเนินโครงการรวมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันวิจัย
(Research Day)” เพื่อเปนการฝกใหแพทยประจําบานปสุดทายทุกคน นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และเพื่อสง เสริ ม ให มีก ารแลกเปลี ่ย นความคิด เห็นและประสบการณเ กี่ยวกั บ กระบวนการทํา วิจัยระหวา ง
คณาจารยและแพทยประจําบาน โดยมีความมุง หมายเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยแกคณาจารยรุน
ใหมและแพทยประจําบาน ในปการศึกษาที่ผานมายังไดเพิ่มเติมในสวนของแพทยประจําบานปที่ 1 ไดนําเสนอ
โครงรางวิจัย เพือ่ ใหคณาจารยไดวิพากษ ใหขอเสนอแนะเพือ่ ทําใหมีความมัน่ ใจทีจ่ ะทําวิจัยตอไปใหสําเร็จได
โดยทั้ง 2 กรณีมีการมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ สวนการดําเนินงานในระดับคณาจารยไดรวบรวม
ขอมูลสถิติการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย มีเผยแพรผลงานวิจัยทีไ่ ดรับ
การตีพมิ พในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย โดยการติดแสดงผลงานวิจัยฉบับที่ตีพิมพไวท่ีบอรด
แสดงผลงานวิจัย ซึ่งจัดไวที่บริเวณหนาสํานักงานภาควิชาฯรวมทั้งทําหนาที่เปนสื่อกลางในการติดตามผลงาน
ทีไ่ ดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติของคณาจารยในภาควิชาฯ เพือ่ สงชือ่ คณาจารยทีส่ มควรไดรับการเสนอ
ชือ่ ใหไดรับ รางวั ลเกี ่ย วกั บ การวิ จัยในระดับ ตางๆ ใหแกผูบ ริหารภาควิช าฯพิจารณาเสนอชื่อตอไปตามที่
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เห็นสมควร โดยกรณีที่ดําเนินการไปแลวไดแกการเสนอชื่อ ศ.นพ. ธีระ ทองสง เพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเดน
แหงชาติ พ.ศ. 2553 อีกทั้งเดิมมีโครงการที่จะดําเนินการตอไปไดแก(ป 2552-2553)
- การจัดทําระบบคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยของภาควิชาฯที่เสนอขอคํารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติของ
คณาจารย โดยการรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากบทคัดยอของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในแตละไตรมาส มา
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการของภาควิชาฯ
เนื่องจาก รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ ซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชาฯ ใหดําเนินการดังกลาว
นั้น ไดรับการแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูช วยคณบดี ดูแลงานบริหารงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร จึงได
นําเสนอแนวคิดและไดเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยในระดับคณะ โดยระบบจัดการ
ฐานขอมูลงานวิจัยของภาควิชาฯไดรับการพิจารณาเปนสวนหนึ่งของระบบโดยองครวม เชนเดียวกับระบบ
ของภาควิชาอื่นๆในคณะ ซึ่งโครงการนี้กําลังอยูในระหวางการดําเนินการไปพรอมกันทั้งระบบ โดย
คาดหมายวาจะแลวเสร็จในระยะที่ 1 ของโครงการ ไดแกระบบจัดการ การลงทะเบียนโครงการวิจัย การ
จัดการดานจริยธรรมการวิจัย ทุนวิจัย และการจัดการทั่วไป ภายในเดือนตุลาคม 2555
(ค) ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
ในภาควิชามีบุคลากรที่มีความสามารถดานบริหารจัดการอยูจํานวนหนึ่ง จึงไดใชแนวคิดการปองกัน
ความเสี่ยง(risk management) มาบูรณาการกับพันธกิจทุกพันธกิจ
ในดานการเรี ย นการสอนภาวะฉุกเฉินที่อาจจะมีผ ลกระทบไดแกขอมูล คะแนน คลั งขอสอบ ขอมูล
บุคลากร ไดมีการทําสํารองขอมูลไวทีอ่ าจารยทีร่ ับผิดชอบ 1 ชุด และเจาหนาทีท่ ีเ่ กีย่ วของ(นักวิชาการศึกษา)
1 ชุด การเลือ่ นการสอนดวยการติดภารกิจอื่นๆของอาจารย แมวาจะพยายามใหเกิดขึน้ นอยทีส่ ุด แตถามี
เกิดขึน้ ภาควิชาไดมอบหมายเจาหนาที่ 1 ทานใหทําหนาที่หาชั่วโมงซอมใหเพื่อไมใหนักศึกษาสูญเสียโอกาส
ในการเรียนรูในหัวขอนัน้ ๆ อีกสวนหนึ่งทีส่ ําคัญในพันธกิจนี้คือจํานวนผูที่สมัครมารับการฝกอบรมแพทย
ประจําบานอาจจะมีสถานการณไมแนนอน อาจจะไดจํานวนไมครบตามจํานวนเต็ม ภาควิชาไดบริหารความ
เสี่ยงดวยการเริ่มประกาศรับสมัครเร็วขึ้น ทําการสัมภาษณและคัดเลือกเร็วขึ้น สรางความผูกพันกับเครือขายที่
ไดกลาวไวในโครงรางองคกรใหสงบุคลากรมาเรียนที่นี่ ทําใหในชวง 2 ปมานี้จํานวนที่สมัครเขาฝกอบรม มี
จํานวนมากใหไดคดั เลือกไดครบตามจํานวน
ในดานบริการวิชาชีพ ประเด็นสําคัญที่ภาควิชาใหความสนใจสูงไดแก แนวโนมการฟองรองกรณีแมและ
เด็กมีสูงขึ้น จึงไดมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานนี้อยางชัดเจน มีระบบที่ครอบคลุม ไปถึงวิชาชีพ
พยาบาลทีอ่ ยูใ นทีมการดูแลเปนผูเฝาระวังแนวโนมการฟองรอง โดยเนนเรือ่ งคัดกรองใหเร็ว เขาแกปญหาให
ทัน ชวยกันแกไขใหดี สงผลใหอัตราการถูกรองเรียนมีไมมากและที่สงผลถึงฟองรองไมมีปรากฏ
ภาวะฉุกเฉินทางกายภาพทัง้ หลาย อัคคีภัย แผนดินไหว ทางภาควิชาเขารวมกับทางคณะที่จัดอบรมให
ความรูและซอมอัคคีภัย อยางสม่ําเสมอ สวนการแกปญหาเรื่องความปลอดภัยในทรัพยสิน ในอนาคตทาง
ภาควิชาไดวางแผนใหโซนภาควิชาเปน restricted area จะผานเขา-ออกตองมีการตรวจสอบเชนคียการดหรือ
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สแกนนิว้ มือ รวมทัง้ ติดตัง้ วงจรปดเมือ่ ไดปรับปรุงหองบริเวณตึกทารกแรกคลอดปจจุบันใหเปนพืน้ ที่ของ
ภาควิชา

6.2 กระบวนการทํางาน การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
(ก) การออกแบบกระบวนการทํางาน (ข) การจัดการกระบวนการทํางาน
กระบวนการที่สําคัญของภาควิชาฯ การจัดการกระบวนการเหลานั้น มีดงั นี้
พันธกิจดานการศึกษา
กระบวนการ
วิธีดําเนินการจัดการกระบวนการ
• จัดการแบงกลุมอาจารย
• คณะกรรมการบริหารภาควิชา กําหนดและ
รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาแต
แบงกลุมโดยสอบถามความสมัครใจและ
ละชั้นปรวมทั้งระดับแพทย
ความเหมาะสม
ประจําบาน
• การกําหนดหัวขอการเรียนการ • อาจารยประจํากลุม พิจารณาใหสอดคลอง
สอน
กับเกณฑแลวนําเสนอที่ประชุมภาควิชา
เพื่อใหความคิดเห็นและสรุปผลเพื่อ
ดําเนินการ
• การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียน • สรุปเปนแนวทางในการดําเนินงาน
การสอน การจัดตาราง การเรียน • ประชุมกลุมแตละกลุมเปนระยะๆและมีการ
ทบทวนครั้งใหญประจําป ในงานสัมมนา
ภาควิชาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน มี
ตัวอยางขอมูลการปรับปรุงในของกลุม
นักศึกษาชั้นปที่ 4, 5 และ ป 6 ใน
ภาคผนวก
• การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ • สนับสนุนและกระตุนใหอาจารยเขาไปมี
สอนและการประเมิน
สวนในงานปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
• สนับสนุนใหอาจารยเขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
คณะเชนเปนกรรมการดานตางๆที่
เกี่ยวของ
• สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในความรู
ดานแพทยศาสตรศึกษา
• สนับสนุนใหใชเทคโนโลยีใหมๆชวยการ
เรียนการสอนและการประเมิน
• พัฒนา+ปรับปรุงวิธีประเมินผล • ประชุมภาควิชาวาดวยเรื่องการรวมแตง
และเปลี่ยนวิธีตัดเกรด
ขอสอบเพื่อนํามาปรับปรุงใหไดคลังขอสอบ
ของภาควิชา
• มอบหมายใหกลุมอาจารยปรับปรุงระบบ
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ผูรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา

• คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา
• อาจารยประจํากลุม
• หัวหนาภาควิชาและ
อาจารยประจํากลุม

• หัวหนาภาคฯและ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

• หัวหนาภาค รอง
หัวหนาภาคและ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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•
• ปรับปรุงเนื้อหาในชั่วโมงสอนให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
แพทยสภา พ.ศ.2545 สําหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

•

•

• ปรับปรุงการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของแพทยประจําบาน

•

การประเมินผลการเรียนและปรับปรุง
กระบวนการประเมินเชนการตัดเกรด การ
ตัดสินผลสอบ การคิดคะแนนเปนตน
มีการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา
รวบรวมขอมูลจากเกณฑแพทยสภา หัวขอ • หัวหนาภาคฯและ
ที่ใชสอน จุดออนจุดแข็งในรอบปที่ผานมา
คณะกรรมการพัฒนา
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาควิชา
คุณภาพการศึกษาและ
ที่เกี่ยวของในบางหัวขอเพื่อปรับปรุงการ
อาจารยประจําชั้นป
เรียนการสอนใหไมซ้ําซอนและเปนบูรณา
การมากขึ้นเชนรวมมือกับภาควิชานิติเวช
ศาสตรเปนตน
พิจารณาในที่ประชุมภาควิชาหรือสัมมนา
ภาควิชาเพื่อสรุปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง
ทบทวนการหมุนเวียนในรอบปที่ผานมา
• แพทยประจําบานและ
เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
อาจารยกลุมดูแลแพทย
ประจําบาน

• ปรับปรุงกระบวนการในการเรียน • กําหนดหัวขอที่ตองเรียนรูรวมกันระหวาง
แบบบูรณาการในระดับแพทย
ภาควิชาใหจัดการเรียนรูในรูปแบบการทํา
ประจําบานและแพทยตอยอด
สัมมนาวิชาการรวมกันเชน ภาควิชา
อายุรศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร
หนวยทารกแรกคลอด ภาควิชาพยาธิวิทยา
เปนตน
• สนับสนุนใหอาจารยเขารับการ • ใหอาจารยใหมเขารับการอบรม
อบรมแพทยศาสตรศึกษา
แพทยศาสตรศึกษา
• กําหนดใหอาจารยเขารับอบรม
แพทยศาสตรศึกษาอยางสม่ําเสมอ
• ระบบการดูแลนักศึกษาอยางมี • จัดกลุมอาจารยคอยติดตามดูแลนักศึกษา
ประสิทธิภาพ
ในแตละชั้นป
• จัดใหมีเจาหนาที่ภาควิชา 3 คนที่ดูแล
นักศึกษาในดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเรียน
• รวบรวมขอมูล บอกแนวโนมที่จะเกิดปญหา
และเขาแกไขปญหาเชิงรุก
• การดูแลทรัพยากรที่เพียงพอกับ • จัดหาทัศนูปกรณที่มีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
• จัดหาคอมพิวเตอร
• การจัดผูดูแลสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนการสอน
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• อาจารยประจําหนวย
เวชศาสตรมารดาและ
ทารก หนวยมะเร็งนรี
เวช หนวยเวชศาสตร
เจิญพันธุ
• หัวหนาภาคฯ
• หัวหนาภาคฯ
• อาจารยที่ไดรับ
มอบหมาย
• เจาหนาที่ภาควิชาที่
ไดรับมอบหมาย
• หัวหนาภาคฯและ
เจาหนาที่ภาควิชา
• คณะกรรมการภาคฯ
• คณะกรรมการภาคฯ
• เลขาภาคฯ
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• การจัดหาอุปกรณชวยการเรียนรูเชนหุนฝก • หัวหนาภาคฯและ
ตางๆเพื่อรองรับปญหาของจํานวนผูปวยที่
คณะกรรมการพัฒนา
ลดลง จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและปองกัน
คุณภาพการศึกษา
ปญหาสิทธิผูปวยที่รุนแรงขึ้น
• การจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้อ • สอบถามปญหา อุปสรรคที่เกี่ยวกับ
• คณาจารย
ตอการเรียนรู
สิ่งแวดลอมจากนักศึกษา แพทยประจําบาน
เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
• จัดหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อเปนศูนยฝกการ • หัวหนาภาคฯ
เรียนรูกอนปฏิบัติกับผูปวยจริง(อยูใน
ระหวางการรอการปรับปรุงบริเวณที่เปน
หนวยทารกแรกคลอดปจจุบัน)

พันธกิจดานการวิจัย
กระบวนการ
• สงเสริมใหบุคลากรมีความรูดาน
วิธีการวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม

วิธีดําเนินการจัดการกระบวนการ
• สนับสนุนใหบุคลากรไปประชุมและอบรม
เรื่องกระบวนการวิจัยรวมทั้งจัดการประชุม
เพิ่มเติมใหแพทยประจําบานเรื่องระเบียบ
วิธีวิจัย
• สรางความเขมแข็งและปองกัน • จัดการดูแลใหผูวิจัยมีการขอรับการ
ปญหาในเรื่องจริยธรรมของการ
พิจารณาทางจริยธรรมและมอบหมายให
เจาหนาที่ภาควิชาหนึ่งคนดูแลเรื่องวิจัย
วิจัย
โดยตรง
• จัดระบบประกันคุณภาพการวิจัย • จัดใหมีงานวันวิจัย “Research day” และมี
การจัดลําดับคุณภาพผลงานของแพทย
ประจําบานในงานเพื่อเตรียมพรอมในการ
นําเสนอที่งานประชุมราชวิทยาลัยฯ
• ใหแพทยประจําบานปที่ 1 เสนอโครงราง
วิจัยเพื่อใหคณาจารยชวยกันพิจารณา

ผูรับผิดชอบ
• คณะกรรมการวิจัย

• จัดหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย • กระตุนใหมีการขอทุนจากภายนอกเชน
สกว. สภาวิจัยแหงชาติ
• สรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัย • มีการประกาศผลงานวิจัยที่ไดรางวัลใน
web site และติดแสดงงานวิจัยที่บอรดของ
ภาควิชาฯ
• สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
• เพิ่มจํานวนการทํางานวิจัย
• มีคณะทํางานงานวิจัยระดับภาคฯเพื่อ
รวมสหสถาบัน
กระตุนใหอาจารยมีการทํางานวิจัยรวมสห
สถาบัน

• คณะกรรมการวิจัยของ
คณะฯและของภาควิชา
• คณะกรรมการวิจัยของ
ภาควิชา
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• คณะกรรมการวิจัย

• คณะกรรมการวิจัยและ
คณาจารย

• คณะกรรมการวิจัยและ
คณาจารย

• คณะกรรมการวิจัยของ
คณะฯ
• คณะกรรมการวิจัยของ
ภาควิชา
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พันธกิจดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กระบวนการ
• พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยที่
เกี่ยวของของแผนกทั้งหมด

• เพิ่มความพึงพอใจแกผูรับบริการ

• ลดความเสี่ยงของผูปวยในการ
รอคอยการรักษาที่เนิ่นนาน
เกินไป

• พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
เพื่อความเปนเลิศ
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วิธีดําเนินการจัดการกระบวนการ
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(ระดับ E
ที่เกี่ยวของ
ขึ้นไป)
• ทบทวนกระบวนการดูแลผูปวยในภาพรวม
ของผูปวยทางสูตินรีเวชทั่วไป ในรอบปที่
ผานมาพบวายังมีปญหาอยูจึงไดกําหนดให
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยกลุม
general Obstetrics และ general
Gynecology รวมทั้งกระบวนการเรียนการ
สอนของทุกระดับใหสอดคลอง

• คณาจารยทั้งหมด

• ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนซ้ําซอนเพื่อสามารถ
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้นโดยรวมกับฝาย
พยาบาล(lean management)
• ลดขั้นตอนในการใหบริการผูปวย

• คณาจารยในหนวย
ทุกหนวย

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

• คณาจารยในหนวย
ทุกหนวย

• เปดคลินิกใหความรูใหคําปรึกษาแกผูปวย
ดําเนินการตรวจคัดกรองภาวะดาวนของ
ทารกในครรภโดยการตรวจอัลตราซาวด

• คณาจารยในหนวย
ทุกหนวย
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•

•
•
•

• เผยแผความรูผา นการประชุม
วิชาการ

และเจาะเลือด
เพิ่มหองปลอดเชื้อเพื่อเลี้ยงตัวออนเพื่อ
ใหบริการตรวจวินิจฉัยกอนการยายฝากตัว
ออนของโรคตาง ๆ ที่เกิดจากยีนเดี่ยว
โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแอลฟา
และเบตา
เปดคลินิกระบบทางเดินปสสาวะนรีเวช
เปด one day chemotherapy clinic ที่ตึก
ผูปวยนรีเวช
มอบหมายใหแตละ PCT หาโอกาสพัฒนา
วิธีการดูแลรักษาผูปวยใหมากขึน้ ทันสมัย
ขึ้น แลวนําไปสูการวางแผนใหรองรับการ
พัฒนานั้นๆในระดับภาควิชา

• สงเสริมใหทุกหนวยจัดการประชุมวิชาการ
ประจําป
• กระตุนใหทุกหนวยทําแผนปฏิบัติการใน
การจัดประชุมเพื่อกํากับเปาหมายการ
ประชุมใหไดผลดี
• สนับสนุนใหผลิตตํารา หนังสือ และ
บทความ

• คณาจารยในหนวย
แตละหนวย

สําหรับนักศึกษากลุมพิเศษไดแกกลุมที่มีปญหาในการเรียน ภาควิชาไดมีระบบในการติดตามดูแล
ใกลชิด มอบหมายใหเจาหนาที่การศึกษาติดตามพฤติกรรมในการเรียนและแจงผลตรงตอหัวหนาภาควิชาและ
อาจารยประจําชั้นปเพื่อดําเนินการชวยเหลือกอนที่จะเกิดปญหาในตอนลงกองซึ่งจะสายเกินแกไข ในรอบ 2-3
ปที่ผานมาสามารถชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในลักษณะนี้หลายคน นอกจากนี้ดวยระบบนี้สงผลใหสามารถ
คนพบปญหาในเชิงจริยธรรมการเปนแพทยของนักศึกษาบางรายทีป่ ระพฤติตัวไมเหมาะสม ทําใหสามารถ
เรียกมาตักเตือน ชี้แนะได
สวนนักศึกษา/แพทยประจําบานจากสถาบันอื่นที่มาฝกอบรมหรือวิชาเลือกซึ่งมีจํานวนมากขึ้น เพื่อ
การจัดการทีจ่ ะทําใหไดประโยชนสูงสุดของนักศึกษา/แพทยประจําบานทีม่ าเรียนรวมทัง้ ไมเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอนักศึกษา/แพทยประจําบานของภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตรเชียงใหมเอง จึงไดมีการจัดการเชิง
ระบบโดยคณาจารยที่เกี่ยวของไดจัดระบบในการเรียนรูและฝกอบรมใหเหมาะสมและไดแจงกลับไปยังสถาบัน
อื่นๆที่สงนักศึกษา/แพทยประจําบานใหเขาใจตรงกัน
(ค) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ภาควิชาไดวางแนวทางตางๆเพื่อสอดรับกับพันธกิจทีก่ ําหนดไว การออกแบบระบบและกระบวนการ
ตางๆเปนไปเพือ่ บรรลุตามเปาหมายในทุกพันธกิจ โดย(พยายาม)ใชแนวคิดของคานิยมของภาควิชาทั้ง 7 ขอ
เปนตัวขับเคลือ่ นและใหทุกคนในภาควิชาอยูร วมกันไดอยางมีความสุขดวยการกําหนดวัฒนธรรมองคกรไว 3
ขอในการจะกําหนดวิธกี ารตางๆ
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แนวคิดหลักที่ใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใชแนวทาง P-D-S-A เปนตัวชวยจัดการ ขอมูล
นําเขาในกระบวนการนีไ้ ดจากลูกคา ผูเ กีย่ วของ ผูม ีสวนไดสวนเสีย ในพันธกิจดานการเรียนการสอนในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิต กระบวนการทีส่ ําคัญคือกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละชัน้ ป ซึ่งจะมีกลุม
อาจารยที่ดูแลแตละชั้นปทําหนาที่ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการของแตชั้นปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนของภาควิชานั้นมีสองลักษณะ ไดแก การปรับปรุงระดับ
จุลภาคหรือเฉพาะกระบวนการยอย โดยอาศัยขอมูลจากอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในกระบวนการ และขอมูลทีไ่ ดจาก
การปอนกลับ (feed back) ทั้งจากอาจารยผูสอนและจากนักศึกษา โดยอาจารยที่รับผิดชอบในชั้นปนั้นๆจะ
ประชุมเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ และนําแนวทางทีไ่ ดมาถามความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมภาคอีกครัง้ สวนการ
ปรับปรุงอีกระดับหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาจาก 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 ซึง่ การปรับเปลี่ยนกระบวนวิชานี้ นอกจากขอมูลที่ไดรับการตอบกลับจากอาจารย
นักศึกษาและผูม ีสวนไดสวนเสียแลวยังจะตองใหสอดคลองกับหลักสูตรของคณะดวย สวนผูร ับผิดชอบในการ
ออกแบบกระบวนการคือกลุมอาจารยที่รับผิดชอบชั้นปนั้นๆ และตองผานความเห็นชอบของที่ประชุมภาคดวย
ในรอบปที่ผานมามีตัวอยางการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 6 เนื่องจากจํานวน
ที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ดวยการวางแผนลวงหนาทําใหมีปญหาในการดําเนินงานนอยและยังมีโอกาสไดรับขอมูล
เพื่อปรับปรุงตอไป
ภาควิชาฯ ไดจดั ตัง้ กลุม อาจารยผดู แู ลแพทยประจําบานเชนเดียวกัน สวนแพทยตอยอดใหอยูภายใต
การดูแลของหนวยเฉพาะทาง ซึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรของราชวิทยาลัย มี
การนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงโดยผานความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาฯสําหรับแพทยประจําบาน
และที่ประชุมหนวยสําหรับแพทยตอยอด
มีการนําขอมูลปอนกลับจากนักศึกษาและผูม ีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ โดย
จัดใหมีกระบวนการหาขอมูลทั้งจากทางตรงเชนแบบประเมินผลที่เปนระบบ หรือแจงโดยตรงกับเจาหนาที่ กับ
อาจารยเปนรายกรณี หลังจากนั้นมีการนําเขาไปปรับปรุงผานกลุมดูแลแตละกลุมเชน การปรับปรุงการเรียน
ของปที่ 4 ลดจํานวน PBL ลงและเพิ่มเปน POL แทน การปรับปรุงวิธีการสอบของป 5 การซอมสอบ OSLER
ของแพทยประจําบาน การวางแผนการรวมสอบ OSCE ของนักศึกษาชั้นปที่ 6 กับสวนกลางของคณะฯ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการของการเรียนการสอนของปที่ 6 รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยหลายๆ
อยางรวมทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลายๆชิ้นงาน (มีรายละเอียดการปรับปรุงที่ไดจากการทบทวนตอนไปสัมมนา
ภาควิชาทีภ่ าคผนวก)
ดานการเรียนการสอน
ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
 นักศึกษาแพทย มีความพึงพอใจตอวิธี การเรียนการสอนอยางนอยรอยละ 80
 นักศึกษาแพทย ทีจ่ บจากภาควิชาฯ ศูนยแพทยศาสตรฯ และ สถาบันสมทบ มีความรู
ความสามารถ ดี โดย สามารถสอบผาน OSCE ในสวนความรูทางสูตินรีเวช ไดอยาง
นอยรอยละ 80
 มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการประเมิน ทุกป
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ระดับแพทยประจําบานและระดับแพทยประจําบานตอยอด
 สามารถสอบผานไดรอยละ 100 ในปที่จบการฝกอบรม
 แพทยประจําบานมีความพึงพอใจตอวิธี การเรียนการสอนของภาควิชาฯ
ดานบริการวิชาการ
 มีสาขาวิชาทีย่ งั ขาดแคลนเพิ่มขึ้น เชน urogynecology, adolescent gynecology,
infectious, genetics
 จัดตัง้ excellence center ที่ภาควิชาฯมีสว นเกี่ยวของ
 จัดประชุมวิชาการสําหรับแพทยทั่วไป ทุกป ครบทุกหนวย
 สงเสริมการผลิตหนังสือ ตํารา ของภาควิชาฯโดยตัง้ เปาหมายวามีหนังสือหรือตํารา
อยางนอย 2 ปตอเลม
ดานวิชาชีพ
 มีความพึงพอใจระดับดี จากผูปวยไมต่ํากวารอยละ 80
 ไมมีขอรองเรียน ฟองรองจากผูรับบริการ
 ผลลัพธทางคลินิกที่ดี (clinical indicators)
ดานการพัฒนาบุคคลากร
 คุณวุฒิของอาจารย จบวุฒิบัตรสูต-ิ นรีเวชและ/หรือวุฒิบัตร อนุสาขาตาง ๆ ทุกทาน
 อาจารยทุกทานผานการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา
 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาฯ
 การพิจารณารับอาจารยใหมจะถือเกณฑทค่ี ณะฯ และภาควิชาฯกําหนด โดยจะจัดสรร
ตามสวนทีข่ าดแคลน
 มีการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้น ในทุก 2 ปจะตองมีอาจารยเลื่อน
ตําแหนงทางวิชาการเพิม่ ขึน้ (เดิมใชเกณฑวา ตําแหนงวิชาการจะตองไมต่ํากวา
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
ผลงานวิจยั ของคณาจารยในภาควิชา
 ภาควิชาฯ จะมีผลงานวิจัยเฉลีย่ ไมนอยกวา 0.8 เรือ่ งตอคนตอป และผลงานดังกลาว
ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
อย า งไรก็ ต ามตั ว ชี ้วั ด ที ม่ ี อ ยู ยั ง คงต อ งปรั บ ปรุ ง เพื ่อ ให ค รอบคลุ ม และชั ด เจนในแต ล ะ
กระบวนการสําคัญของภาควิชา
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธแตละดานของพันธกิจ (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ)
7.1.1 ผลลัพธของพันธกิจดานการศึกษา
ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
ผลการเรียน
กระบวนวิชา พ.คพ 403 นักศึกษาแพทยปที่ 4 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 97.79
 กระบวนวิชา พ.คพ 503 นักศึกษาแพทยปที่ 5 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 95.65
 กระบวนวิชา พ.สต 603 นักศึกษาแพทยปที่ 6 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 98.91
 ในปการศึกษานี้ภาควิชาไดกําหนดเอาขอสอบ OSCE ที่ทางคณะฯจัดสอบเปนสวนของการคิด
คะแนนและกระจายขอสอบออกใน 3 หมวด(ตามโควตาขอสอบ)ไดแก หมวดซักประวัติ หมวด
หัตถการและหมวดตรวจรางกาย จะทําใหเห็นผลลัพธในภาพรวมไดดรี ะดับหนึง่ พบขอมูลดังนี้
1. หมวด history taking เนื้อหาเกี่ยวกับการซักประวัติปวดทองเฉียบพลัน สอบผานรอยละ 89.7
2. หมวด physical exam เนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจรางกายในการฝากครรภครั้งแรกสอบผาน
รอยละ 14.6
3. หมวด procedural skill เนื้อหาเกี่ยวกับการทําหัตถการ vaginal packing สอบผานรอยละ 32.4
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ผลการประเมินกระบวนวิชา แบงตามกระบวนวิชา พ.คพ 403, พ.คพ 503, พ.สต 601 ประเมินตาม
หัวขอดังแสดง และเปรียบเทียบกับปการศึกษาทีผ่ า นมา
แผนภูมทิ ่ี 4 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 403
ขึน้ ไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2552 และ 2553

ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมาก
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1. ความเหมาะสมของตารางเรียน
2. การสอนที่ OPD
3. Service Round
4. การสอน teaching round ป 2553 ได
ยกเลิกไป
5. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
6. การเขียนรายงาน 3 ฉบับ
7. หัตถการที่กาํ หนด
8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
10. การบริการของเจาหนาทีภ่ าควิชา ฯ

แผนภูมทิ ่ี 5 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 503 ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมากขึ้น
ไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2552 และ 2553
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8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
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แผนภูมทิ ่ี 6 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.วป 603 ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมากขึ้น
ไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2552 และ 2553
รอยละ
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หัวขอประเมิน

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 ในสวนที่ปรับปรุงไดโดยดูตามความ
เหมาะสมและวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ
ระดับแพทยประจําบานและระดับแพทยประจําบานตอยอด
 สอบผานไดรับวุฒิบตั ร รอยละ 100 ในปที่จบการฝกอบรม
7.1.2 ผลลัพธของพันธกิจดานการวิจยั เปรียบเทียบ 2 ปที่ผานมา
หัวขอผลลัพธ
• จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
(เรื่อง)
• จํานวนโครงการที่รับทุนวิจัย
• ทุนวิจัยรวม
• ทุนวิจัยตออาจารย
• ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย จ า ก ค ณ ะ
แพทยศาสตร
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ปการศึกษา 2552
26
Gyn Onco 12
MFM 10
RM 3
Women health 1
13 โครงการ
5,500,000 บาท

ปการศึกษา 2553
41
Gyn Onco 19
MFM 16
RM 4
Women health 2
9 โครงการ
8,931,894 บาท

211,538.46 บาท/คน/ป
482,000 บาท

343,534.38 บาท/คน/ป
3,618,094 บาท
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• ทุนสํานักงานกองทุนสนันสนุนการ
วิจัย (สกว.)
• ทุน วช.
• ทุนเอกชน

4,140,000 บาท

5,313,800 บาท

500,000 บาท
378,000 บาท

• ผลงานวิจัยเฉลี่ย
(เรื่องตอคนตอป)
• รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัย
ใน Pubmed
• รอยละของผลงานตีพิมพเทียบกับ
ผลงานตีพิมพทั้งคณะ

1.0

1.6

69

85

25.5

29.1

 โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูและอาจารยในภาควิชาฯ มีสวนรวมทําวิจัยจํานวน 39 โครงการ
(เปนโครงการตอเนื่องจากป 2552 จํานวน 12 โครงการ) โดยมีโครงการรวมหลายสถาบันกับองคกร
อื่นในประเทศอยู 2 โครงการ
 การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศ
ไทย อาจารยและแพทยตอยอดของภาควิชาไดมีการนําเสนอในเวที free communication เปน
สัดสวนสูงที่สุดของทุกสถาบันที่มีการฝกอบรม ดังตาราง
ปที่ประชุม
2551
2552
2553
2554

จํานวนของภาควิชา
8
19
13
8

จํานวนรวมทุกสถาบัน
42
51
55
32

รอยละ
19
37
24
25

7.1.3 ผลลัพธของพันธกิจดานการบริการวิชาการ
ในปการศึกษา 2553 คณาจารย ในภาควิชาสูติฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับหนวยงานนอกภาควิชา
ภายในประเทศ 51 ครั้ง โดยมีรายละเอียดแยกตามระดับของการเปนวิทยากรเปรียบเทียบขอมูล 2 ป ดังตาราง

1.
2.
3.
4.

หัวขอ
ระดับนอกภาควิชาฯ แตอยูในคณะแพทย
ระดับนอกคณะแพทย แตอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหมแตอยูภายในองคกรการศึกษา
ระดับนอกองคกรการศึกษา
รวม
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ปการศึกษา 2552
8
2
27
2
39

ปการศึกษา 2553
5
2
44
0
51
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7.1.4 ผลลัพธของพันธกิจดานการบริการวิชาชีพ

ผลลัพธทางคลินิกที่ดี (clinical indicators) มีรายละเอียดในรายงานของ PCT

สามารถจัดการขอรองเรียน จากผูรับบริการไดทั้งหมด ไมมีผลเสียหายตอองคกร

ไมมีกรณีฟองรอง

ผลลัพธความสมบูรณเวชระเบียนของภาควิชา ไดคะแนนอยูใ นระดับดีมากและมีแนวโนมดีขน้ึ
อยางตอเนื่อง ดังภาพ
แผนภูมทิ ่ี 4 แสดงความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยใน เดือนมิถุนายน 2553 – กรกฎาคม 2554
แผนภูมิความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยใน เดือนมิถุนายน 2553 - กรกฎาคม 2554
80

70

60
มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สูติกรรม
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มกราคม กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม มิถุนายน

กรกฎาคม

นรีเวชกรรม
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนนักศึกษาและผูมีสวนเกีย่ วของ

ระดับนักศึกษา : จากผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 403, พ.คพ 503 และ พ.สต 603 นักศึกษา
แพทยสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา พ.คพ 403 , 503 และ พ.สต
603 ในระดับดีถงึ ดีมาก และมีผลการประเมินอาจารยโดยนักศึกษาแพทย ดังนี้

ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาบรรยาย) ป4-2553
รายการประเมิน
1.มีการแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับเนื้อหากระบวนวิชาที่สอน วิธีวัดและประเมินผล
และเอกสารอานประกอบไดอยางเหมาะสม
2. เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา
3. สอนตามหัวขอและเวลาที่กําหนด
4. มีเอกสารและตําราสําหรับใหนักศึกษาใชอานประกอบ
5. มีการใชสื่อประกอบการสอน(กระดาน เครื่องฉายแผนใส สไลด และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส) ไดอยางเหมาะสม
6. การจัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางมีระบบและขั้นตอนชัดเจน
7. บรรยายดวยน้ําเสียงที่ชัดเจนและเขาใจงาย และไมนอกเรื่องจนเสียเนื้อหาหลัก
8. มีการอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบการบรรยายใหเห็นจริงและชัดเจน
9. มีการเนนและสรุปจุดสําคัญของเนื้อหาวิชาไดอยางชัดเจน
10.มีวิธีการสอนที่กระตุนความคิด วิเคราะห และแกปญหา
11. มีวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
12. มีการรับฟงและตอบขอซักถามของผูเรียนไดอยางเหมาะสม
13.เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบและขอคําปรึกษานอกชั้นเรียน
14. มีกระบวนการสอนที่ชวยใหนักศึกษาเรียนรูผานระบบเครือขาย
(web-based learning)
15. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชนในระหวางการ
บรรยาย
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2552
(รอยละ)
94.32

2553
(รอยละ)
93.46

98.87
98.02
93.47
97.73

97.05
96.73
92.48
96.40

97.73
98.30
98.58
97.73
97.45
97.45
98.02
97.16
85.80

96.73
97.05
97.38
96.07
96.40
96.40
97.05
95.42
87.58

96.02

95.42
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ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาบรรยาย) ป5-2553
รายการประเมิน

1.มีการแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับเนื้อหากระบวนวิชาที่สอน วิธีวัดและ
ประเมินผลและเอกสารอานประกอบไดอยางเหมาะสม
2. เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา
3. สอนตามหัวขอและเวลาที่กําหนด
4. มีเอกสารและตําราสําหรับใหนักศึกษาใชอานประกอบ
5. มีการใชสื่อประกอบการสอน(กระดาน เครื่องฉายแผนใส สไลด และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส) ไดอยางเหมาะสม
6. การจัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางมีระบบและขั้นตอนชัดเจน
7. บรรยายดวยน้ําเสียงที่ชัดเจนและเขาใจงาย และไมนอกเรื่องจนเสียเนื้อหาหลัก
8. มีการอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบการบรรยายใหเห็นจริงและชัดเจน
9. มีการเนนและสรุปจุดสําคัญของเนื้อหาวิชาไดอยางชัดเจน
10.มีวิธีการสอนที่กระตุนความคิด วิเคราะห และแกปญหา
11. มีวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
12. มีการรับฟงและตอบขอซักถามของผูเรียนไดอยางเหมาะสม
13.เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบและขอคําปรึกษานอกชั้นเรียน
14. มีกระบวนการสอนที่ชวยใหนักศึกษาเรียนรูผานระบบเครือขาย
(web-based learning)
15. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชนในระหวางการ
บรรยาย
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2552
(98ครั้ง)
(รอยละ)
97.75

2553
(315ครั้ง)
(รอยละ)
97.49

96.26
98.88
94.0
98.13

97.18
96.87
95.30
96.87

98.13
97.75
98.50
96.63
99.25
98.13
98.87
97.75
94.75

96.55
96.87
96.55
95.30
96.87
97.49
98.12
95.92
92.79

97.38

97.49
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ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาฝกปฏิบัติ) ป4-2553
รายการประเมิน
1. เนื้อหากระบวนวิชา
1.1 สอดคลองกับลักษณะกระบวนวิชาและวัตถุประสงค
1.2 การจัดปฐมนิเทศกอนการฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับระยะเวลาการฝกปฏิบัติ
1.4 เนื้อหาและประสบการณที่ไดรับสามารถนําไป ประยุกตไดในสถานการณจริง
2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 สงเสริมใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรูดวยตนเอง
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวาง
บุคลากรที่เกี่ยวของ
2.3 สงเสริมใหผูเรียนนําแนวคิดและทฤษฏีในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจน
ศาสตรที่เกี่ยวของมาประยุกตในการฝกปฏิบัติได
2.4 สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหาในการฝกปฏิบัติอยางเต็มที่
2.5 จํานวนและลักษณะที่ไดรับมอบหมาย มีความเหมาะสม
2.6 สงเสริมผูเรียนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคมีที่จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
2.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชามีความเหมาะสม
2.8 เวลาฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
2.9 ภาคการศึกษาที่ฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
3. สถานที่ฝกปฏิบัติ
3.1 เอื้ออํานวยตอการฝกปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ กระบวนวิชา
3.2 บุคลากรในแตละระดับในหนวยงานที่ฝกปฏิบัติใหการสนับสนุนตอการเรียนรู
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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รอยละ

จํานวนครั้ง

96.39
97.07
97.74
97.07
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439
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97.29
97.52
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439
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96.16
97.97
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439

97.07
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98.65
98.19
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439
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ผลการประเมินการสอนของอาจารย (กระบวนวิชาฝกปฏิบัติ) ป5-2553
รายการประเมิน
1. เนื้อหากระบวนวิชา
1.1 สอดคลองกับลักษณะกระบวนวิชาและวัตถุประสงค
1.2 การจัดปฐมนิเทศกอนการฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับระยะเวลาการฝกปฏิบัติ
1.4 เนื้อหาและประสบการณที่ไดรับสามารถนําไป ประยุกตไดในสถานการณจริง

2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 สงเสริมใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรูดวยตนเอง
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวาง
บุคลากรที่เกี่ยวของ
2.3 สงเสริมใหผูเรียนนําแนวคิดและทฤษฏีในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจน
ศาสตรที่เกี่ยวของมาประยุกตในการฝกปฏิบัติได
2.4 สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหาในการฝกปฏิบัติอยางเต็มที่
2.5 จํานวนและลักษณะที่ไดรับมอบหมาย มีความเหมาะสม
2.6 สงเสริมผูเรียนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคมีที่จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
2.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชามีความเหมาะสม
2.8 เวลาฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม
2.9 ภาคการศึกษาที่ฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม

3. สถานที่ฝกปฏิบัติ
3.1 เอื้ออํานวยตอการฝกปฏิบัติตามวัตถุประสงคกระบวนวิชา
3.2 บุคลากรในแตละระดับในหนวยงานที่ฝกปฏิบัติใหการสนับสนุนตอการเรียนรู
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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รอยละ

จํานวนครั้ง

99.08
98.85
98.62
98.62

432
432
432
432

98.62
98.85

432
432

99.08

432

98.17

432

98.85
98.85

432
432

98.17
98.85
98.85

432
432
432

99.08
98.62

432
432

99.08

432

98.85
99.08
98.62

432
432
432

99.08

432
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จํานวนแพทยประจําบาน, แพทยตอยอด, นักศึกษาแพทย
รวมทั้งแพทยและนักศึกษาแพทย
ตางประเทศที่มาเขารับการฝกอบรม / ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติงานที่ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึง่ มีแนวโนมทีม่ ากขึน้
ระดับ
นักศึกษาแพทย
แพทยประจําบาน
แพทยตอยอด
แพทยจากตางประเทศ
นักศึกษาตางประเทศ
รวม

2549
2
12
11
2
27

2550
4
15
25
2
14
60

การฝกอบรม / ดูงาน
2551
13
7
16
1
15
52

2552
25
17
30
2
3
77

2553
42
22
34
1
16
115

7.3 ผลลัพธดา นงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานงบประมาณ การเงินและ
การตลาดรวมทั้งตัววัดดานวงเงินและงบประมาณที่มี (ตามความเหมาะสม)
ในระดับภาควิชา ดานงบประมาณไดจากทางราชการผานมาทางคณะแพทยศาสตร สิ่งที่ไดจัดการคือ
การใชงบประมาณใหเหมาะสม สวนหนึ่งใชเพื่อรักษาสถานะในการดําเนินงาน(maintainance budjet) อีกสวน
ใชสําหรั บพัฒนางานตามพันธกิจและความทาทาย ในปจจุบันยังไมสามารถกําหนดรอยละไดทั้งหมด(อยู
ระหวางดําเนินการคิดวิธีใหสมดุล) รายไดของภาควิชามีอีกสวนหนึ่งไดจากสวนของการสนับสนุนจากศูนย
ศรีพัฒนเพื่อใชในการพัฒนางานตามเปาหมายโดยเฉพาะทีเ่ รงดวนหรือไมสามารถไดจากงบประมาณ ใน
ปจจุบันอยูในเกณฑที่สามารถใชได(คงคลัง) ประมาณ 4 เดือน
ในรอบ 3 ปที่ผานมา มีการใชงบประมาณ ยังอยูในเกณฑสมดุล ดังตารางที่แสดง
ปงบประมาณ

งบครุภัณฑที่ไดรับ

2552
2553
2554

4,233,120.00
4,560,930.00
6,963,220.00

งบประชุมวิชาการ
(ไดรับ/ใชจริง)
224,000/210,508
216,000/137,510
192,000/116,685

งบประชุมบริหาร
(ไดรับ/ใชจริง)
252,000/124,445
243,000/121,214
210,000/143,350

(2) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานตลาด รวมถึงสวนแบง
ตลาดและตําแหนงในตลาด 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 ยกเนื ่อ งจากเป น หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม สวนจํานวนผูที่สมัครเรียนตอแพทยใชทุนมีปริมาณเกินจํานวนที่รับไดทุกปอยาง
ตอเนื่อง สวนแพทยประจําบานสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยารวมทั้งแพทยสาขาตอยอด ดวยปจจัยหลาย
อยางโดยเฉพาะกรณีฟองรองสูติแพทยทีม่ ีอยางตอเนือ่ ง ทําใหจํานวนผูเ รียนตอในสาขานีม้ ีจํานวนลดลง ทาง
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ภาควิชาไดดําเนินการหาแนวทางใหมดังกลาวไวในกระบวนการแลวเพื่อเพิ่มจํานวนรวมทัง้ ปจจัยหลายอยาง
สงผลใหรอบปที่ผานมามีจํานวนครบถวนทุกสาขา
ในส ว นของนั ก ศึ ก ษาแพทย ป ระเมิน ไดจ ากการลงทะเบี ย นเลื อกเรี ย นวิ ช าเลื อ กบั ง คั บ (selective
course) ตามหลักสูตรใหม ซึ่งปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาเลือกเต็มตามจํานวนรับได

7.4 ผลลัพธดา นการมุง เนนบุคลากร

(1) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของการผูกมัดใจบุคลากร ความพึงพอใจของ
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมทั้งผูนํา เปนอยางไร
ตัวชี้วัดดานการผูกมัดใจและความพึงพอใจของบุคลากร
ภาควิ ช าได ดําเนิ นการสร างความรูสึ กร ว มรั บ ผิ ดชอบภาควิช า ได รับ ข อมู ล อยางต อเนื่อง และใช
กระบวนการใหพลังอํานาจ(empowerment) อยางเหมาะสม รวมถึงการใหการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง แตยังไมไดประเมินความผูกพันอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร
• ตําแหนงวิชาการของอาจารยเพิม่ ขึน้ กวาเดิม ในรอบปทผ่ี า นมา
 ไดรับการแตงตั้งเปน รองศาสตราจารยเพิ่มขึน้ 1 ราย ผูชวยศาสตราจารย 2 ราย
รอโปรดเกลาฯตําแหนงศาสตราจารย 1 ราย
 มีอาจารยยน่ื ขอตําแหนง รองศาสตราจารย 1 ราย ผานที่ประชุมคณะแลว รอพิจารณา
ปการศึกษา

ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

2552

2

12

5

7

2553

2

12*

6

7

* ปจจุบันโอนยายไปทํางานที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 ทาน เกษียณอายุราชการ 1 ทาน แตในป
การศึกษาที่ผานมา ถานับรวมจะได 13 ทาน
• ขอมูลการพัฒนาบุคลากรในแงการเขารวมประชุมวิชาการ แสดงในตาราง
รายละเอียดการเขารวมประชุมวิชาการ
จํานวนครั้งของอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ
- ระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ
จํานวนครั้งของบุคลากรอื่นๆที่รวมประชุมวิชาการ
- ระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนในการศึกษาตอตางประเทศ
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2551

2552

2553

65
38

66
23

59
25

37
1
1

14
2
2

10
2
2
74

• ในป 2553 มีผลการพัฒนาบุคลากรในประเด็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา ดังนี้
จํานวนครั้งในการเขารวม
1. รับการอบรม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ประชุมวิชาการ
4. สัมมนาภาควิชา
รวม







คณาจารย
1
4
84
23
112

บุคลากรอื่น ๆ
10
0
12
30
52

รวม
11
4
96
55
166

บุคลากรไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเฉลี่ย 2.91 ครั้ง/คน
บุคลากร สาย ก.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 4.31 ครั้ง/คน
บุคลากรอื่นๆ ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 1.68 ครั้ง/คน
บุคลากรสาย ก.ไดเขารับการอบรมฯ/ ประชุม รอยละ 100.00
บุคลากรอื่นๆที่ไมใชบคุ ลากรสาย ก.ไดเขารับการอบรมฯ/ ประชุมรอยละ 87.10

7.5 ผลลัพธดา นประสิทธิผลของกระบวนการ

ในรอบปที่ผานมาภาควิชาฯ ไดมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ซึ่งเปนแนวโนมที่นาพอใจเมื่อ
เทียบเคียงกับรอบ 3 ปที่ผานมา มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบตั กิ าร มีการเตรียมความพรอมของคณาจารย และ
เจาหนาทีเ่ กี่ยวของกับการปรับปรุงหลักสูตรและผลการประเมินของแผนงานตาง ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค
อยางไรก็ตามมีกระบวนการบางอยางที่กําลังเริ่มจัดการไดแกการปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณาจารย
ของภาควิชา ซึ่งสงผลใหผลลัพธดานการดูแลผูปวยสูตินรีเวชทั่วไป ผลลัพธดานการเรียนการสอนในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยประจําบานและแพทยตอยอดดีขึ้น รวมทั้งนาจะสงผลใหการอยูรวมกันในภาควิชา
มีความผาสุขมากขึ้นจากความชัดเจนในการประเมินภาระงานไดดีมากยิ่งขึ้นตามที่เปนความตองการของ
บุคลากรที่ไดจากการสํารวจในปที่ผานมา
ตัวชี้วัดที่บงบอกประสิทธิผลขององคกร มีดังนี้
1. การเขารวมประชุมภาควิชาของคณาจารยเฉลี่ยรอยละ 56 (เปาหมาย > รอยละ 70)
2. การประชุมภาควิชาครบองคประชุมรอยละ 100
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยป 52= 211,538.46 และป 53=343,534.38 บาท
ตอคนตอป)
4. มีบุคลากรไดรับรางวัล จากองคกรนอกภาควิชา ทุกป
ในรอบปที่ผานมา ไดรับ 6 รางวัล
(รายละเอียดอยูที่ภาคผนวก)
5. อัตราความสมบูรณเวชระเบียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องปปจจุบันไดคะแนน 5 (เต็ม)มา 6 รอบเดือนแลว
6. การใชเงินงบประมาณของภาควิชาเปนไปตามแผนการและอยูในสมดุล
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ทางภาควิชาไดกาํ หนดตัวชีว้ ดั ในการดําเนินงานไวครอบคลุมทุกดานตามพันธกิจ แตยังไมไดทบทวน
เปนขอมูลทีช่ ดั เจน จะใชเปนโอกาสพัฒนาในการบริหารงานในปตอ ไปโดยจะใหมเี จาของกระบวนการทีช่ ดั เจน
มากยิ่งขึ้น

7.6 ผลลัพธดา นการนําองคกร

หัวหนาภาควิชาและคณาจารยหลายทาน มีการปฏิบัติตนเปนตัวอยางในลักษณะตางๆซึ่งเปนไปดวย
ความสอดคลองกับบริบทของภาควิชา สงผลใหมีบุคลากรไดรับความไววางใจในการทําหนาที่ในลักษณะของ
การนําหรือผูนําอยูหลายตําแหนง อยางไรก็ตามในภาพรวมของภาควิชา หัวหนาภาคและบุคลากรบางทาน
ไดรับมอบหมายเพือ่ เปนผูน ําในการเปนทีมตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา(QA) คุณภาพบริการ(HA) อยาง
ตอเนื่องทุกป ไดรับการขอมาดูงานดานการจัดการในหลายเรื่องเชนการจัดการงานวิจัยในภาควิชา การใช
web-based ในการชวยการเรียนการสอนและการสือ่ สาร นอกจากนีใ้ นแงของผลการปฏิบัติงานในหลายดาน
เชนการเปนผูคิดคนกระบวนการควบคุมปองกันโรคทางพันธุกรรมที่สําคัญๆของชาติไดแก ธาลัสซีเมียหรือ
กลุมอาการดาวน ซึ่งประเทศไทยใชตนแบบจากของเรา ผลสําเร็จในกระบวนการทํางานดานการวินิจฉัยกอน
การฝงตัวเปนครั้งแรกในประเทศไทย เทคนิคการผาตัดมะเร็งนรีเวชที่เปนตนแบบ การวินิจฉัยภาวะซีดใน
ทารกดวยการใชอุลตราซาวดในทารกที่สงสัยโรคฮีโมโกลบินบารท ทั้งนี้เปนการทํางานและพัฒนาองคกรให
สอดคลองและเพือ่ ตอบสนองตามพันธกิจทีส่ าํ คัญของคณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นอกจากนี้บุคลากรในภาควิชายังเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ทําหนาที่
อยางดีที่สุดเปนการทํางานเพื่องานอยางแทจริงสงผลใหไดมีโอกาสรับรางวัลมากมาย เชนรางวัลบุคคลตนแบบ
ของกรมอนามัย ในการที่เปนนักวิชาการที่ใชความรูใหเกิดประโยชนกับสังคมโดยรวม รางวัลคนสวนดอกรักษ
คุณภาพ เมธีวจิ ยั อาวุโส เปนตน
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ภาคผนวก ก.
1. ผลสรุปจากการสัมมนาภาควิชาสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยาในดานการเรียนการสอน
จากการสัมมนาภาคในวันที่ 6 - 7 สิงหาคมทีผ่ า นมา ทีป่ ระชุมไดมกี ารนําขอมูลความพึงพอใจและ
ความไมพงึ พอใจของนักศึกษาทีไ่ ดจากการสํารวจเมือ่ ปลายปการศึกษา 2553 และขอคิดเห็นของคณาจารยทม่ี ี
ตอกระบวนการเรียนการสอนของภาควิชาทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบถามในชวงเดือนมิถนุ ายนและกรกฎาคม
2554 มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
อาจารยที่รับผิดชอบดูแลในแตละชั้นปไดสรุปแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้
ชั้นปที่ 4
• การจัดตารางเรียนนัน้ มีความเหมาะสมดีอยูแ ลว แตควรจัดใหมกี ารแจงใหนกั ศึกษาทราบลวงหนาใน
กรณีที่จะมีการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียนอยางนอย 1 วัน
• สวนเรื่องของเนื้อหาการบรรยายที่ไดรับขอเสนอแนะมาทางอาจารยที่สอนไดปรับปรุงเรียบรอยแลว
• สวนปการศึกษาหนาจะมีการเพิ่มเวลาของ self study เพื่อแทนบางกิจกรรมที่ไมเกิดประโยชนตอ
นักศึกษา และจะมีการพัฒนาสื่อการสอน เชน วิดิทัศนเกี่ยวกับหัตถการทางนรีเวชเพื่อใหนักศึกษาได
ศึกษาดวยตนเอง
• ในการเรียนการสอนที่ OPD จะมีการออกคูมือสําหรับอาจารยที่สอนเพื่อใหแนวการสอนเปนไปในทาง
เดียวกัน นอกจากนี้จะหาวิธกี ารในการที่จะทําใหจํานวนผูปวยมีเพียงพอตอการเรียนการสอน เชนการ
ขอความรวมมือจากหองตรวจผูปวยนอก
• การอยูเวรนั้น ควรใหนักศึกษาอยูเวรเพียงคนเดียว โดยจะมีการจัดหองพักใหเพือ่ ลดความเสีย่ งใน
หารเดินกลับหอพักตอนกลางคืน และนักศึกษาที่อยูเ วรจะตองฝกเจาะเลือดในเชาวันรุงขึ้นดวย ซึ่งในป
การศึกษาหนาจะไดมีการกําหนดใหเปนหัตถการทีต่ องบันทึกใน log book ดวย
• สวนจํานวนหัตถการทีม่ กี ารกําหนดจํานวนขั้นต่ําไว ทางอาจารยกลุมป 4 ไดทําการปรับใหเหมาะสม
กับสถานการณผูปวยในปจจุบัน
• ในดานการประเมินผล ไดมีการแจงใหอาจารยที่ออกขอสอบไดยึดตามหัวขอการเรียนรูที่มีในคูม ือ
สวนขอสอบนัน้ สามารถออกไดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ชั้นปที่ 5
• การเรียนการสอนที่หอ งฝากครรภ
1. กําหนดลักษณะของสตรีตงั้ ครรภที่นักศึกษาควรไดฝก ปฏิบัตใิ นแตละวันของสัปดาห โดยใหมีทั้งสตรี
ตั้งครรภที่มาฝากครรภครั้งแรกและที่มาตรวจติดตามโดยขอภาควิชาประสานกับพยาบาลหองฝาก
ครรภใหชวยหาสตรีตั้งครรภที่มารับการฝากครรภครั้งแรก (โดยเฉพาะไตรมาสแรก) ใหแกนักศึกษา
TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

77

หองละ 1 ราย ในแตละวันและปรับแบบฟอรมการใหคะแนนใหสอดคลองกับลักษณะของสตรีตงั้ ครรภ
ทีต่ รวจ โดยคงสัดสวนการแจกแจงคะแนนตามหมวดไวเชนเดิม
2. ขอความรวมมืออาจารยในการประชุมภาควิชาใหกรุณาเนนการสอนฟงเสียงหัวใจทารกโดยใช fetal
stethoscope โดยเฉพาะทีห่ อ งฝากครรภ
• การปฏิบัติงานที่หอผูปวยและหองคลอด
1. กระตุนเตือนใหมีการใช fetal stethoscope ในหองคลอดและหอผูป ว ย โดยใหอาจารยกลุม แพทย
ประจําบานประสานกับแพทยประจําบาน และขอใหภาควิชาประสานกับฝายการพยาบาลใหจัดใหมี
fetal stethoscope ไวพรอมใชในหองคลอด
2. สํารวจการใชพื้นที่ในหองคลอดสําหรับจัดใหเปนที่ทํางานของนักศึกษาและสํารวจปญหาเกี่ยวกับ
สวัสดิการ (น้ําดื่ม) หองน้าํ ปลัก๊ ไฟ และแมลงสาบในหองคลอด
• การเขียนรายงานผูป ว ย
1. อนุญาตใหเขียนรายงานผูปวย normal/low-risk ได 1 รายจากทัง้ หมด 3 ราย
• ประสบการณในการทําหัตถการ
1. ขอภาควิชาประสานงานกับศูนยศรีพัฒนและประชาสัมพันธอาจารยเจาของไขที่สนใจเพื่อใหนักศึกษา
สามารถเขาชวยผาตัดคลอดที่ศูนยศรีพฒ
ั นในชวงนอกเวลาราชการ รวมทั้งวางแผนการจัดเวร
นักศึกษาใหมผี ูอยูเวรชวยผาตัดคลอดนอกเวลาที่ศูนยศรีพัฒนทุกวัน
2. ปรับเกณฑขนั้ ต่ําของการทําคลอดเปน 4 ราย โดยรวมการคลอดทางชองคลอดทุกชนิด (ND, V/E,
F/E, Breech delivery)
3. ขออาจารยกลุมแพทยประจําบานประสานกับแพทยประจําบานเพื่อพิจารณาปรับเวลาการผาตัดทํา
หมันเปน 13.00 น.
ชั้นปที่ 6
• ประเด็นโดยรวม
1. เรือ่ งจํานวน นศพ.ป 6 ที่มากเกินไป ไมสามารถแกไขไดในระดับภาควิชา
2. ควรมีการประเมินระบบการเรียนของ นศพ.ป 6ในทุกจุดที่ผาน เพื่อรับฟง feedback จาก นศพ วา
สิ่งที่ใหผาน มีประโยชนจริงหรือไม
3. เรื่องการสอน lecture คิดวาไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการประเมินที่ผานมา นศพ.ป 6 ยังขาดเรื่อง
ความรูจริงๆ และรูปแบบการสอน ไมไดเปน lecture โดยตรง แตจะเนนการ discussion และ
practical point มากกวา
4. สวนของหัตถการ ไดมีการปรับเกณฑและ requirement ใหเหมาะสมแลว จะประเมินผลปลายปอีก
ครั้งวาตองปรับอะไรเพิ่มหรือไม
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5. เสนอเรื่องการ feedback นศพ.ป 6 แตละคน หลังจากการตรวจขอสอบหลังลงกองแลว วามีความ
เขาใจผิดหรือบกพรองที่จุดใด โดยจะ feedback เปนรายบุคคลผานทางอีเมล (มอบหมายใหคุณ
สุรพรขออีเมลของ นศพ.ป 6 ทุกคน) ในสวนของรายงาน หลังจากอาจารยตรวจแลวให คุณสุรพรทํา
สําเนารายงาน และสงคืนใหนศพดวย (เพือ่ ให นศพ ไดมโี อกาสอาน comment ของอาจารย)
6. การออกขอสอบ MEQ ของ นศพ.ป 6 พยายามออกใหเปนเนื้อหาที่สัมพันธกับเนื้อหาของ
conference (ICC, topic, special lecture, morning conference) ทีจ่ ัดขึ้นในชวงนั้นๆ แตปรับให
ความยากงายเปนระดับของ นศพ.ป 6 เพื่อเนนประโยชนและการมีสวนรวมของการเขาฟง
conference
7. ใน morning conference อยากให นศพ.ป 6 มีบทบาทมากขึน้ เชน ใหอาจารยมกี ารเรียกถาม
นศพ.ป 6 ที่เปนเจาของไข และอยูเวรดวย
8. ไดมีการขอขอสอบ MCQ ไปแลว แตยงั ไมไดขอสรุปจากเจาหนาทีว่ า ไดขอ สอบมาเปนจํานวน
เทาไหร ซึ่งถามีคลังขอสอบพรอม (300 ขอ) ในปหนาจะนําการสอบลง loop กลับมาอีกครั้งโดยใช
MCQ เพื่อใหประเมินไดครบทุก items
9. อยากใหมีการเชิญทางโรงพยาบาลสมทบมาประชุมรวมกันทั้งหมด กอนเริ่มปการศึกษาใหม ในทุกป
• OPD GYN
1. OPD menopause ในวันพุธและวันศุกร จะสง นศพ.ป 6 ไปวันละ 2 คน (ดังนัน
้ OPD gyne จะเหลือ
นศพ.ป 6 แค 2 คนในวันดังกลาว)
2. OPD gyne ในขั้นตอนซักประวัติ อาจารยอาจไมตองอยูดวยตลอดเวลา แตในขัน
้ ตอนการตรวจ
ภายในขอใหอยูในความควบคุมของอาจารยทุกครั้ง
3. คิดวาการออก OPD gyne สามารถประเมินไดวา นศพ.ป 6 คนนั้นมีความรูดีพอหรือไม ดังนั้นจึง
เสนอวาอาจมีการใหคะแนนสําหรับการออก OPD ดวย (ปจจุบันเปนการเช็ความาหรือไมเทานั้น)
4. เรือ่ ง นศพ ป 4 ทีต่ อ งมา observe OPD gyne เสนอวาให observe กับ resident แทน เนือ่ งจาก
จํานวน นศพ.ป 6 ไมสามารถลดลงได (ยกเวนในระบบใหม ที่วันพุธกับวันศุกรจะเหลือ นศพ.ป 6 แค
2 คน อาจพอยอมรับ ป 4 observe ได)
5. หองตรวจไมพอ จึงแนะนําวาใหตรวจโดยมี นศพ.ป 6 หองละ 2 คน (ดังนั้นที่ OPD 3 จะขอ spare
หองอยางนอย 2 หอง สําหรับ นศพ.ป 6)
• WARD GYN
1. จัดระบบให นศพ.ป 6 เปนเจาของไขของผูปวยแตละราย จึงตองเริ่มตั้งแต on admission, progress
note, เขาชวย OR ในเคสของตัวเอง, discharge note โดย resident และอาจารยมีการควบคุมกํากับ
ดูแลอีกตอหนึ่ง
2. เวลา round ward อาจารยควรมีการจีถ้ าม นศพ.ป 6 ดวย
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• OPD ANC & Ultrasound
1. คิดวาการออก OPD สามารถประเมินไดวา นศพ.ป 6 คนนัน
้ มีความรูด พี อหรือไม ดังนัน้ จึงเสนอวา
อาจมีการใหคะแนนสําหรับการออก OPD ดวย (ปจจุบันเปนการเช็ความาหรือไมเทานั้น)
2. ทุกเคสที่ นศพ.ป 6 ตรวจ ขอใหมี resident หรือ อาจารยเซ็นชื่อและตรวจสอบความถูกตองทุกครั้ง
3. ในขัน
้ ตอนซักประวัติ อาจารยอาจไมตอ งอยูด ว ยตลอดเวลา แตในขัน้ ตอนการตรวจหนาทองและตรวจ
ภายในขอใหอยูในความควบคุมของอาจารยทุกครั้ง
4. การ observe ultrasound มีความซ้าํ ซอนกับ ป 5 และบางครัง้ จํานวน นศพ มากเกินไป จึงเสนอวา
ควรตัดออก โดยอาจตัดของ ป 5 ออก หรือ ตัดของป 6 ออก?? แตถาป 5 ไมสามารถตัดออกได ทางป
6 จะตัดออกเอง โดยใหไปออก ANC แทน (เพราะมีการสอน teaching ultrasound อยูแลวในป 6)
5. การสอน lecture ultrasound ของป 6 คิดวาคงไมนาํ กลับมา เนือ่ งจากซ้าํ ซอนกับการสอนในชวงป 5
ดังนัน้ ชัว่ โมง lecture ultrasound ของป 5 จึงขอเนนเรื่องพื้นฐานที่ควรทราบ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
ป 6 ซึ่งเปนการฝกปฏิบตั ิเพื่อเตรียมพรอมใหเปนแพทยเพิ่มพูนทักษะตอไป
6. สําหรับ OPD specialty ที่ให observe ขอคงไวอยางเดิม เพราะยังเปนประโยชนอยู
• WARD OB & LR
1. การดูแลคนไขในหองคลอด ขอให resident assign งานให นศพ.ป 6 ใหชดั เจน และบริหารกําลังคนที่
มีอยูใ หเหมาะสม ไมให นศพ.ป 6 วางเกินไปหรือรวมตัวกันอยูท เ่ี ดียว งานบางอยางสามารถให นศพ.
ป 6 ทําได โดยใหอยูในความควบคุมของ resident เชน เจาะถุงน้าํ , prove น้าํ เดิน, ติด monitor, จับ
contraction
2. จัดระบบให นศพ.ป 6 เปนเจาของไขของผูปวยแตละราย จึงตองเริ่มตั้งแต on admission, progress
note, เขาชวย OR ในเคสของตัวเอง, discharge note โดย resident และอาจารยมีการควบคุมกํากับ
ดูแลอีกตอหนึ่ง
• เจาหนาที่และอาจารยผูดูแลป 6
1. เนือ่ งจากอาจารยชาํ นาญจะยาย ดังนัน
้ ถามีอาจารยใหมจะขอใหมาชวยงานการดูแลป 6
2. ภาระหนาที่ปจจุบันของอาจารยกลุมป 6 ตองรับผิดชอบ ออกขอสอบ MEQ ทุกเดือน, คุมสอบ,
orientation, ตรวจ logbook & รวมคะแนน, ตรวจรายงาน 32 ฉบับตอกลุม, lecture ซึ่งทํากันเองใน
กลุมอาจารยป 6 ทั้งหมด (5 คน) ซึ่งในสวนนี้ทางอาจารยป 6 จะรับผิดชอบเอง แตขอความรวมมือ
จากอาจารยในภาควิชาเรือ่ งขอขอสอบ MCQ เนือ่ งจากเปนเรื่องเรงดวนพอสมควรทีต่ องจัดทําคลัง
ขอสอบ
3. การไดรบ
ั คะแนนสอบและคะแนน logbook จาก รพ สมทบ คอนขางลาชา จึงอยากใหเจาหนาทีม่ กี าร
ดูแลและประสานงานในสวนนี้อยางทันทวงที เพื่อลดความผิดพลาดที่มักเกิดไดถารวมทุกอยางไปทํา
ชวงปลายป และถาการทํางานมีปญ
 หาเพราะเจาหนาทีม่ ภี าระงานอืน่ ๆมากเกินไป อาจชีแ้ จงใหชดั เจน
วาผูใดมีภาระรับผิดชอบเรื่องใดอยูบางแลว และบริหารหรือแบงงานใหเหมาะสม
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สวนในดานเจาหนาที่ฝายการศึกษาของภาควิชานั้น เพื่อใหการทํางานเปนไปไดอยางราบรื่น และมี
ประสิท ธิภาพ ในปการศึกษาหนาจึงมีแผนที่จะจัดระบบการทํางานใหมโดยใหเจาหนาที่แตละคนดูแล
นักศึกษาในแตละชั้นป คือ คุณสุรพรดูแลการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปที่ 6 คุณอังสนา ดูแลการเรียนการ
สอนนักศึกษาชั้นปที่ 5 และคุณสุพาณีการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึง่ ในขณะนีอ้ ยูร ะหวางการ
รวบรวมงานที่แตละทานทําอยูใ นปจจุบัน และจะไดทําการแบงงานที่จะตองรับผิดชอบในปการศึกษาหนา
ตอไป
2.ผลงานในรอบปทผ่ี า นมาของ Resident training
2.1 การจัดทํา OSLER Week ของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2553
สําหรับเตรียมความพรอมในการสอบรอบที่ 1 ไดจัด OSLER week ขึ้น เพื่อสงคะแนนสอบ
และรายชื่อแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2553ที่มีสิทธิสอบ OSLER รอบที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน
2553)
2.2 การจัด Research day
มีการจัด Research day ขึ้นในวันเสารที่ 17 กันยายน 2554เพื่อนําเสนองานวิจัยของแพทย
ประจําบ านและแพทย ใ ชทุ นป 2553 โดยมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเปนผูควบคุมดูแล เพือ่ นําไป
ปรับปรุงกอนนําเสนอผลงานในการประชุมประจําปของราชวิทยาลัยสูติฯ ในเดือนตุลาคม 2553 สงผล
ใหการนําเสนอผลงานวิจัยของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2553 ไดรับรางวัล 3 รางวัล
2.3 การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยใชการประบปรุงใหสอดคลองกับเกณฑ TQF
2.4 การปรับปรุงหองพักของแพทยประจําบานและแพทยใชทนุ ในหองคลอด
เพื่อสรางบรรยากาศของการเรียนรูและสามารถใชหองพักแพทยไดอยางเหมาะสม จึงไดมีการปรับปรุง
หองพักใหมและขอความรวมมือจากแพทยประจําบานและแพทยใชทุน ในการรักษาความสะอาดทั่วไป งดการ
ประกอบอาหารและนําอาหารทุกชนิดเขาไปรับประทานในหองพัก และไมใหใชหองพักเปนที่นอนหลับขณะอยู
ในชวงที่ปฏิบัติงาน
แผนงานของ Resident training ในป 2553-2554
1. แผนระยะยาวในการฝกอบรมแพทยประจําบานและแพทยใชทนุ
สืบเนื่องมาจากผลการสอบ OSLER ของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนป 2552 ที่ผานมาและจาก
การประเมินของอาจารยเกี่ยวกับการดูแลผูปวยของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนแบบองครวม พบวามี
ปญหาในการประมวลความคิดในการดูแลรักษาผูป วย จึงไดเสนอใหมีการจัดสอบ OSLER เปนประจําอยาง
นอยคนละ 1-2 ครั้งตอเดือน โดยใหอาจารยที่ออก service OPD GYN และ OPD ANC ชวยทําการประเมิน
ในชวงที่จะตอง service ในจุดนั้นๆ ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะและสามารถนํามาประเมินความรูของแพทยประจํา
บานและแพทยใชทนุ เพือ่ นํามาเปนประโยชนในการพัฒนาดานการเรียนการสอนตอไปในอนาคตได
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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 โดยเลือกหัวขอทีน่ าสนใจและจําเปน ในเบือ้ งตนมี 6
หัวขอดังนี้ Normal delivery, Breech delivery, Vacuum extraction, Forceps extraction, Norplant: insert
and remove, Insertion of IUD
3. การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานและแพทยใชทุน
ใหอาจารยเปนผูจัดตารางปฏิบัติงานของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนแทนการจัดการเองโดย
แพทยประจําบานและแพทยใชทุน ทําใหในบางแผนกไมมี chief resident ประจําอยู กอใหเกิดปญหาในการ
ดูแลรักษาผูปวย นอกจากนี้จัดใหมีการ orientation การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนในแต
ละหนวยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งไดมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับแพทยประจําบานและแพทยใช
ทุน ในแตละจุด เพือ่ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันดวย ซึง่ กําลังอยูใ นระหวางดําเนินการจัดทํา
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 พิษณุโลกและเชียงรายนัน้ เพือ่ ให
เกิดทักษะในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งหากแพทยประจําบานและแพทยใชทุน มีความประสงคที่จะไปตางสถาบัน
นอกเหนือจากนี้ ก็จะขาดทักษะในชวงที่จะตองไป elective ที่ พิษณุโลกและเชียงราย ดังนั้นจึงจะไปปรับการ
จัดตารางปฏิบตั งิ านเพือ่ สามารถหาชวงเวลาเพิม่ เติม
5. การรับ Resident จากตางสถาบันเพือ่ มาฝกปฏิบตั งิ านในภาควิชาสูตฯิ
ในอดีตทีผ่ านมามีการรับ Resident จากตางสถาบันเขามาฝกอบรมในภาควิชาสูติฯเปนประจํา ซึ่ง
บางครั้งมีการขอระบุเขารับการฝกอบรมในสาขาเฉพาะทาง แตจะมีปญหาคือในแตละสาขาเฉพาะทางมีแพทย
ประจําบานตอยอดประจําอยูแลว ทําให Resident ที่มาผานไมไดรับประโยชนในการฝกอบรมเทาที่ควร ดังนั้น
จึงมีการขอเสนอเปลี่ยนแปลงการรับ Resident จากตางสถาบัน ดังนี้ คือ
1. ไมรับฝกอบรมในสาขาเฉพาะทาง แตจะใหมีการฝกอบรมตามหนวยตางๆปกติ โดยจะจัดใหมี
การผานหนวยที่เปนสาขาเฉพาะทางรวมดวยอยูแลว
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2. จัดตารางการฝกอบรมใหครอบคลุมทุกหนวยทั้ง General OB&GYN (ward+OPD) และ
Specialty clinic ตางๆ ไมวา จะเปน MFM, Menopause, Urogynecology, Reproductive
medicine, Family planning และ Oncology
ซึ่งจะมีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานสําหรับ Resident จากตางสถาบัน ไวเปนมาตรฐาน โดย
กําหนดระยะเวลาทีม่ าฝกอบรม เชน 2 สัปดาห, 4 สัปดาห, 6 สัปดาห, 8 สัปดาห และ 12 สัปดาห เปนตน
3.รายละเอียดของผลงานวิจยั การนําเสนอผลงาน การไดรบั รางวัลของคณาจารยและแพทยประจําบาน
ผลงานวิจยั ตีพิมพระดับนานาชาติในป 2553
1. Manopunya M, Suprasert P, Srisomboon J, Kietpeerakool C. Colposcopy audit for
improving quality of service in areas with a high incidence of cervical cancer. International
Journal of Gynecology and Obstetrics108,2010,4-6. (Gyn.onco)
2. Tongprasert F, Sirichotiyakul S, Piyamongkol W, Tongsong T. Sensitivity and Specificity of
Simple Erythrocyte Osmotic Fragility Test for Screening of Alpha-Thalassemia-1 and BetaThalassemia Trait in Pregnant Women. Gynecol Obster Invest 2010;69:217-220. (MFM)
3. Tongsong T, Tongprasert F, Srisupundit K, Luewan S. The complete three-vessel view in
prenatal detection of congenital heart defects. Prenat Diagn 2010;30:23-29. (MFM)
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40. Pitkanya Sawangsang, Charuwan Sae-Teng, Prapaporn Suprasert, Jatupol
Srisomboon,
Surapan Khunamornpong and Chumnan Kietpeerakool. Clinical significance of atypical
glandular cells on Pap smears: Experience from a region with a high incidence of cervical
cancer. J. Obstet. Gynaecol.Res.2010. (Gyn onco)
41. Prapaporn Suprasert, Kittipat Charoenkwan, Chalong Cheewakriangkrai. Outcomes of
advanced and recurrent cervical cancer treated with cisplatin and generic topotecan:
retrospective analysis in a tertiary care hospital in Thailand. J Gynecol Oncol
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ผลงานวิจยั ตีพิมพระดับชาติในป 2553
1. Chuman Kietpeerakool, Jatupol Srisomboon. Is The “See and Treat” Approach Appropriate for
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วิทยากรการนําเสนอผลงานวิจยั อาจารย ป 2553
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 และการประชุมสามัญประจําป 2553
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
ระหวางวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 อ.พญ.จารุวรรณ ตันติพลากร

2

อ.มนัสวี มะโนปญญา

3

อ.พญ.สุชยา ลือวรรณ

4
5

รศ.ดร.นพ.วีรวิทย ปยะมงคล
อ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ

6

ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษนริศร

7

ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร

8

ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ

9
10

รศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช
รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

ชื่อเรื่อง
Outcome and Patterns of Recurrence for International Federation of
Gynecology and Obstetrics (FIGO) Stages I and II Squamous Cell Vulvar
Cancer
Colposcopy audit for improving quality of service in areas with a high
incidence of cervical cancer
Fetal Inferior Vena Cava Doppler Indices in Low Output and High Output
Hydrops Fetalis
Fetal Ventricular Shortening in Hydrops Fetalis
Targeted array comparative genomic hybridization (array CGH) identifies
genomic imbalances associated with isolated congenital diaphragmatic
hernia (CDH)
1. Transumbilical single-incision laparoscopic hysterectomy with
conventionallaparoscopic instruments in patients with symptomatic
leiomyoma and/or adenomyosis
2. Hybrid transumbilical single-Incision laparoscopic surgery and
Transvaginal instrumentation for staging endometrial cancer:initial
experience
1. Screening and prevention of GYN cancers after 40
2. CPG: Endometrial cancer: When to refer and what OB & GYN can do?
1. Making cervical cancer prevention matters
2. Colposcopy for general gynecologist
Fertility preservation
Prenatal counseling for fetal anomalies

วิทยากรการนําเสนอผลงานวิจยั อาจารย ณ ตางประเทศ ป 2553
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ

ชื่อเรื่อง
Treated ovarian cancer patients with generic paclitaxel, is it effective?
ณ Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS
2010) ประเทศสาธารณรัฐเชค
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นําเสนอการประกวดผลงานวิจัยแพทยประจําบานป 2553
โดย คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 และการประชุมสามัญประจําป 2553
ระหวางวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นพ.รัฐพล เกียรติยศนุสรณ

2

พญ.อินทิรา ศรีประเสริฐ

3

พญ.กิตติมา พงศเพชรดิถ

4

พญ.ศรุตา ชอไสว

5

พญ.ศศิญา เมธาธราธิป

6
7

นพ.ธเนศ เจตะวรรณ
นพ.วรวัฒน ศิริปุณย

8

นพ.ประสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

9

พญ.ศรมน ทรงวีรธรรม

10

พญ.ปยะรัตน อุดมวรรณ
(MFM)
พญ.อุษณีย แสนหมี่
(RM)

11

12
13

พญ.ยุรี ยานะเซะ
(MFM)
พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป
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ชื่อเรื่องงานวิจัย
High-grade histologic lesions in women with low-grade
squamous intraepithelial lesion cytology from a region of
Thailand with a high incidence of cervical cancer
Treatment of high-grade squamous intraepithelial lesions in an
area of Thailand with a high incidence of cervical cancer
Incidence of Emergency Repeat Cesarean Section and Maternal
outcomes at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
The efficacy of rapid biophysical profile in predicting poor
pregnancy outcomes in suspected intrauterine growth restriction
fetuses
Prevalence and clinical presentation of endometrial polyp in
women presenting with abnormal uterine bleeding at Maharaj
Nakorn Chiang Mai Hospital
Pregnancy Outcomes in Women with Heart disease
Long-term outcomes and prognostic determinants in women with
uterine sarcoma
The efficacy of rapid biophysical profile in predicting poor
pregnancy outcomes in diabetic pregnant women
Preceding cervical cytology in women with high-grade squamous
intraepithelial lesion
Fetal Aortic Arch Measurements at 14 to 40 Weeks’ Gestation
Derived by Spatiotemporal Image Correlation Volume Data Sets
Co-culture of Intact and Half-destroyed 4-cell Mouse Embryos in
Varying Ratios:Effect on Subsequent Blastocyst Development
and Cell Numbers
Fetal Cardiac Dimensions Derived by Cardio STIC-M from 14-40
Weeks of Gestation
Choledochal cyst: A case report

รางวัล

ชนะเลิศ

ชมเชย

รางวัลที่1
รางวัลที่ 1
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บทความวิชาการลงในวารสารทางการแพทย ป 2553
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
ศ.นพ.จตุพล
ศรีสมบูรณ

บทความเรื่อง

วารสาร

ความทาทายในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ Medical Progress CME/February 2010
มะเร็งรังไขในสตรีสูงวัย

4.รายชื่อหนังสือและตําราที่ผลิตโดยคณาจารยของภาควิชา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อหนังสือ
ตําราสูตศิ าสตร
ตําราและภาพ คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร
นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบอรด)
เทคโนโลยีชว ยการเจริญพันธุ
การแชแข็งแบบเนื้อแกวในการเทคโนโลยีชว ยการเจริญพันธุ
เอนโดไครนนรีเวช
Color Atlas of Human Gametes and Embryos
คลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวช
Cervical Cancer Prevention and Treatment
การตัดปากมดลูกดวยหวงไฟฟา
ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส และมะเร็งปากมดลูก
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม
มะเร็งนรีเวชวิทยา (gynecologic oncology)
การควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงดวยวิธีกอนคลอด
ไมโสพรอสตอล
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ภาคผนวก ข.
คณะกรรมการภาควิชาสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยา
เพื่อใหการดําเนินงานภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยามีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 ขอแตงตัง้ คณะกรรมการ 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 แผนปฏิบตั กิ ารและแนวทางการดําเนินงานของภาควิชาใหสอดคลองกับนโยบาย
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) ใหคาํ ปรึกษาและเสนอความเห็นแกหวั หนาภาคในการดําเนินงานตางๆใหเกิดประโยชน
กับภาควิชาและคณะแพทยศาสตร
6) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของภาควิชาทัง้ ดานการศึกษา
และการบริการ
7) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสงั คม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
8) พิจารณาใหความเห็นในการรับรองหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของ
กับภาควิชาเพื่อเสนอตอคณะฯ
9) แตงตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูใ นอํานาจหนาที่
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 ผิดชอบการประเมินผลการเรีย นการสอนเสนอตอหัว หนาภาควิช าและกรรมการบริหาร
ภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานและกรรมการที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน
6) เปนตัวแทนภาควิชาในการประสานงานกับหนวยงานของคณะฯในการจัดการการสอบเพือ
่ ใบ
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 ผิดชอบการประเมินผลการเรีย นการสอนเสนอตอหัว หนาภาควิช าและกรรมการบริหาร
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 ผิดชอบการประเมินผลการเรีย นการสอนเสนอตอหัว หนาภาควิช าและกรรมการบริหาร
ภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานและกรรมการที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน
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2.4 การฝกอบรมแพทยโครงการเพิ่มพูนทักษะดานสูติ-นรีเวชกรรม (Intern)
1) รศ.นพ.อภิชาติ
โอฬารรัตนชัย ประธาน
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 เพื ่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.เฟอ
 งลดา
ทองประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
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บทบาทและหนาที่
1) รับผิดชอบการบริหารงานและดําเนินงานการฝกอบรม และจัดทําคูมือการฝกอบรมแพทยตอ
ยอดให ส อดคล อ งตามหลั ก สู ต รของคณะกรรมการอนุ เ วชศาสตร ม ารดาและทารก ราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประประเทศไทย
2) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ควบคุมมาตรฐานการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคณะอนุกรรมการสอบอบรม
และสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรมารดาและ
ทารก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
4) รับผิดชอบการประเมินผลการฝกอบรมเสนอตอหัวหนาภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรม
6) กําหนดใหคณะกรรมการหนึ่งคน ไปรวมเปนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรมารดาและทารก ราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เพือ่ ใหการดําเนินการฝกอบรมเปนไปดวยความราบรื่นและ
สอดคลองกัน
2.7 การฝกอบรมสูติแพทยเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ
1. รศ.นพ.ธีระพร
วุฒยวนิช
ประธาน
2. ผศ.พญ.สุปรียา
วงษตระหงาน
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
และสอบความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญ
พันธุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
4) รับผิดชอบการประเมินผลการฝกอบรมเสนอตอหัวหนาภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา
5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรม
6) กําหนดใหคณะกรรมการหนึ่งคน ไปรวมเปนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ราชวิทยาลัยสูติ
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นรี แพทย แ ห งประเทศไทย เพื อ่ ใหก ารดํ า เนิ น การฝก อบรมเป นไปดว ยความราบรื ่น และ
สอดคลองกัน
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
และสอบความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 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
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา
รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน
รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ
อ.พญ.เฟอ งลดา ทองประเสริฐ
อ.พญ.ทวิวัน พันธศรี
น.ส.รัตติยา รัตนเดชากร
น.ส.สุรพร ประจงแสงศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

บทบาทและหนาที่
1) กําหนดนโยบายและหลักการการกําหนดแผนการเรียนการสอนและจัดอาจารยเพือ่ การ
สอนทีเ่ หมาะสม ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร เปน
ระยะๆ เพื่อการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และอืน่ ๆ ใหมี
คุณภาพมากขึน้ สอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ
2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ในสวนการศึกษา
หลังปริญญา มอบหมายใหเปนหนาที่ของกรรมการการฝกอบรมแพทยแพทยประจําบาน
และแพทยใชทุน และกรรมการฝกอบรมอนุสาขาทั้ง 3 อนุสาขา)
3) กําหนดคุณภาพ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบตั ิ การฝกประสบการณวชิ าชีพ (medical
professional)ในชั้นเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4) กําหนดคุณภาพ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบตั ขิ องระบบอาจารยทป่ี รึกษา และการพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5) พิจารณาใหความเห็นชอบผลการเรียน ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
6) เปนแกนนําในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7) งานอืน่ ๆ ทีห่ วั หนาภาควิชามอบหมาย
4. คณะกรรมการดานการวิจยั
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) กําหนดนโยบายและทิศทางงานวิจยั ของภาควิชา
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2) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการวิจยั ของภาควิชา ชวยพิจารณาเสนอโครงการและ
งบประมาณดานวิจยั และพัฒนา และพัฒนาเผยแพรงานวิจยั ของภาควิชา
3) ควบคุมงานฝายวิจยั และติดตามผลการดําเนินงานวิจยั ประจําป
4) ใหคาํ ปรึกษาและเสนอความเห็นแกหวั หนาภาควิชา เกีย่ วกับการดําเนินงานดานงานวิจยั
ของภาควิชา
5) งานอืน่ ๆ ทีห่ วั หนาภาควิชามอบหมาย
5. คณะกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพบริการ (HA) (PCT)
1) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
ที่ปรึกษา
2) ผศ.นพ.สิทธิชา
สิริอารีย
ประธาน
3) ผศ.พญ.เฟอ
 งลดา 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
บริการทีเ่ หมาะสม ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริการ
เปนระยะๆ เพื่อการปรับปรุงวิธีการ ใหมีคุณภาพมากขึ้น สอดคลองกับทิศทางการ
ดําเนินงานของคณะฯ
2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการบริการรวมกับงานการพยาบาลสูตินรีเวช งานการ
พยาบาลผูปว ยนอกและฉุกเฉิน และฝายการพยาบาล
3) กําหนดคุณภาพ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบตั ิ การฝกประสบการณวชิ าชีพ (medical
professional)ในกระบวนการใหบริการ
4) พิจารณาใหความเห็นชอบผลการปฏิบตั กิ ารดานบริการ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการ
บริการ
5) เปนแกนนําในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของระบบประกันคุณภาพการบริการ
6) งานอืน่ ๆ ทีห่ วั หนาภาควิชามอบหมาย
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6. คณะกรรมการดานการบริหารความเสีย่ ง
1) รศ.นพ.ชัยรัตน
คุณาวิกติกุล
2) ศ.นพ.จตุพล
ศรีสมบูรณ
3) รศ.นพ.ชเนนทร
วนาภิรักษ
4) รศ.พญ.พรรณี
ศิริวรรธนาภา
5) รศ.พญ.สุพัตรา
ศิริโชติยะกุล
6) รศ.นพ.สมศักดิ์
เชาววิศิษฐเสรี
7) รศ.พญ.สุปรียา
วงษตระหงาน
8) รศ.พญ.ประภาพร สูประเสริฐ
9) ผศ.นพ.สิทธิชา
สิริอารีย
10) ผศ.นพ.ชัยเลิศ
พงษนริศร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทและหนาที่
1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับพันธกิจดานการจัดการ
การศึกษา พันธกิจดานการบริการ พันธกิจดานการวิจัย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆที่สําคัญ
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณ ความเสีย่ งดานตางๆใหอยูใ นระดับที่ เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ
แพทยศาสตร
3. ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และดูแนวโนมความเสีย่ งดาน
ตางๆ
4. จัดการอุบัติการณที่เกิดดวยกระบวนการไกลเกลีย่ เพื่อลดความเสียหายตอภาควิชา และคณะ
แพทยศาสตร
7. คณะกรรมการดานธุรการและทะนุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
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
TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

98

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มี ห น า ที ่กํ า หนดบทบาทหน า ที ่ข องบุ ค ลากรในสายปฏิ บั ติ ก ารธุ ร การรวมทั ้ง การติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอตอกรรมการบริหารภาควิชา
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 สื ่อ สารข อ มู ล ทั ้ง ภายในและภายนอกภาควิ ช าให บุ ค ลากรใน
ภาควิชาไดรับทราบ
สนับสนุนกิจกรรมรณรงคตางๆของคณะฯ เชน กิจกรรม 5ส., การคัดแยกขยะ, big cleaning
day เปนตน
สนับสนุนและสงตัวแทนของบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
งานอืน่ ๆตามทีห่ วั หนาภาควิชามอบหมาย

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
คณะอนุกรรมการประเมินผลอาจารยประจํา พนักงานประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย
(งบแผนดิน) (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
คณะอนุกรรมการประเมินผลพนักงานสวนงาน (ลูกจางชั่วคราว) และพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได) (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
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บทบาทและหนาที่
1) ดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรกลุมตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารภาควิชา
2) ศึกษา ทําความเขาใจกฎ ระเบียบเพื่อนําไปสูการเสนอและพิจารณากฏเกณฑตางๆใน
การประเมินเพือ่ ใหการพิจารณามีความโปรงใส ตรวจสอบได
3) ทําความเขาใจกับกระบวนการประเมินรูปแบบตางๆเพื่อเสนอกรรมการบริหารภาควิชา
ในการตัดสินใจนํามาใชในระบบประเมินของภาควิชา

ผูด แู ลดานบริหารจัดการและกิจการพิเศษของภาควิชา
1.

คณะทํางานกลัน่ กรองผลงานทางวิชาการ
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.เฟอ
 งลดา 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

TQAปการศึกษา53-revised_1_ธค_54.doc

ตัวแทนกรรมการเวชระเบียน

แสงอนันต
ฉินทกานันท
100

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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