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ตัวอย่าง แบบเสนอขอกำหนดกรอบอัตรำกำลัง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชา เวชศาสตร์ครอบครัว
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
อัตรากาลังที่เสนอขอจัดสรร
1. ชื่อตำแหน่ง ......................... แพทย์ (Service Doctor) ......................... จำนวน ......... 2 ............ อัตรำ
วุฒิกำรศึกษำที่จะรับ ........ วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญวิชำชีพเวชกรรม สำขำ เวชศำสตร์ครอบครัว ......

สถานการณ์ของหน่วยงาน
เป้าหมายการดาเนินการ: ให้กำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ำยและครอบครัว แบบองค์รวม ครบ
วงจร ผ่ำนศูนย์กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำยและเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์
พัฒนำเป็นผู้นำองค์ควำมรู้ด้ำน Palliative care ผ่ำนกำรสร้ำงหลักสูตร กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ และ
ผลิตผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติคุณภำพสูง ด้ำน Palliative care
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ IWISH ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรสำคัญด้ำน:
IWISH
I
W
I
S

H

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- ส่งเสริมอันดับ QS Ranking: Medicine
- เพิ่ม QS Academic reputation score
- มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
- ผ่านการรับรอง AHA โดย สรพ.
- สร้างหลักสูตรการแพทย์ผสมผสาน
- ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสุข

แผนปฏิบัติการที่สาคัญ ตามแผนกลยุทธ์ IWISH
- สร้างผลงานวิจัย Palliative care คุณภาพสูง ตีพิมพ์วารสารที่มี IF
- จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดา้ น Palliative care
- สร้างนวัตกรรมการให้บริการแก่ผู้ด้วยประคับประคองและระยะท้าย
- ได้รับการรับรองรายโรค: Palliative care จาก สรพ.
- สร้างหลักสูตร Fellowship: Palliative care
- สร้างหลักสูตรการอบรมสหสาขาวิชาชีพด้าน Palliative care
- จัดการบริการการดูแลรักษาแบบประคับประคองและระยะท้ายด้วย
มาตรฐานสากล ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ : เกิดระบบกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ำยและ
ครอบครัวที่มีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรดำเนินกำรของศูนย์กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย อันประกอบ
ไปด้วย หอผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย ศูนย์ประสำนงำนกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและ
ระยะท้ำย และ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก Transition Clinic
ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป: 1) ให้กำรดูแลรักษำแก่ผู้ป่วยในซึ่งเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ำย ให้คำปรึกษำแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว สอน ฝึกอบรมครอบครัวผู้ป่วย ให้มีควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย ให้สำมำรถเสียชีวิตที่บ้ำนได้
อย่ำงสงบ ภำยในหอผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำยอย่ำงใกล้ชิด 2) ให้กำรดูแล ให้คำปรึกษำ สอนและฝึก
ทักษะให้แก่ผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัว ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก Transition Clinic 3) รับคำปรึกษำจำกหอ
ผู้ป่วยต่ำง ๆ ในโรงพยำบำล เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำยร่วมกันกับทีมสหสำขำวิชำชีพ 4) เกิดกำร
เรียนกำรสอนในหลักสูตร Palliative care ในระดับแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด และกำรฝึกอบรมของทีมสหสำขำวิชำชีพ
และ 5) เกิดกำรผลิตงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ด้ำน Palliative care
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ลักษณะและความสามารถบุคลากรที่เหมาะสมคือ: แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเจตคติที่
ดี ในกำรให้ ก ำรดู แ ลแบบประคั บ ประคองแก่ ผู้ ป่ ว ยแบบประคั บ ประคองและผู้ ป่ ว ยระยะท้ ำ ย มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ
กระตือรือร้น มีควำมสำมำรถด้ำนกำรทำวิจัยในระดับดี มุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ
ตัวชี้วัดการดาเนินการที่สาคัญ ที่คำดกำรณ์ว่ำ หำกได้อัตรำกำลัง จะสำมำรถส่งผลให้ดำเนินกำรได้สำเร็จ
การดาเนินการที่สาคัญ
ของอัตรากาลังใหม่ (ต่อคน)
ให้กำรบริกำรแก่ผู้ป่วยระยะท้ำย
ผลิตผลงำนวิจัยด้ำน Palliative care
ในระดับนำนำชำติ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
Palliative care
การดาเนินการที่สาคัญของหน่วยงาน
ให้บริกำรแก่ผปู้ ่วยระยะท้ำย ด้วย
มำตรฐำนระดับสำกล
สนับสนุนกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
และผูป้ ่วยระยะท้ำย ในโรงพยำบำล
ผลิตผลงำนวิจัยด้ำน Palliative care
ในระดับนำนำชำติ
สร้ำงหลักสูตรด้ำน Palliative care
สร้ำงชื่อเสียงในกำรเป็นผู้นำองค์ควำมรู้
ด้ำน Palliative care แก่คณะฯ ผ่ำน
กำรจัดประขุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ให้บริกำรแก่ผปู้ ่วยระยะท้ำย (รำย/เดือน)
มีชื่อร่วมในผลงำนวิจยั ระดับนำนำชำติ
(เรื่อง)
ร่วมสอนในหลักสูตร Palliative care
(ชั่วโมง/สัปดำห์)
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ผ่ำนกำรรับรองรำยโรคด้ำน Palliative care
มำตรฐำน ISQUA โดย สรพ.
ให้บริกำรแก่ผปู้ ่วยใน (รำย/ปี)
ให้บริกำรแก่ผปู้ ่วยนอก (รำย/ปี)
จำนวนผลงำนวิจัยด้ำน Palliative care
ระดับนำนำชำติ (เรื่อง/ปี)
จำนวนหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ด้ำน Palliative care สะสม (หลักสูตร)
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ด้ำน Palliative care
(คน/ปี)

เป้าหมายคาดการณ์
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แบบเสนอขอกาหนดกรอบอัตรากาลัง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชา เวชศาสตร์ครอบครัว
1. อัตรากาลังที่เสนอขอจัดสรร
1.1 ชื่อตาแหน่ง ......................... แพทย์ (Service Doctor) ......................... จำนวน ......... 2 ............ อัตรำ
วุฒิกำรศึกษำที่จะรับ ........ วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญวิชำชีพเวชกรรม สำขำ เวชศำสตร์ครอบครัว ......
เหตุผลที่เสนอขอ
( ) ทดแทนอัตรำเดิม
( ) ปรับวุฒิ – เปลี่ยนตำแหน่ง
( X ) เพิ่มใหม่
1.2 สรุปภาระงานของตาแหน่งที่เสนอขอ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ดังนี้
แพทย์ (Service doctor) ที่เสนอขอจัดสรรกรอบอัตรำนี้ จะส่งผลให้ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว สำมำรถให้
กำรดูแลแบบองค์รวมผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะท้ำย และครอบครัว ด้วยมำตรฐำนสำกล ได้อย่ำงเป็นระบบ ทำ
ให้ภำควิชำฯ สำมำรถจัดทำหลักสูตร Fellowship in Palliative care ผลิตงำนวิจัยคุณภำพสูง ด้ำน Palliative care นี้
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ IF สูง ซึ่งแผนกำรดำเนิ นกำรเหล่ำนี้ ล้วนสนับสนุนให้คณะฯ สำมำรถบรรลุ
วิสัยทัศน์ กำรเป็นสถำบันกำรแพทย์ชั้นนำ ระดับมำตรฐำนสำกล และเป้ำหมำยอันดับ QS Ranking ที่ 151-200 ได้เป็น
อย่ำงดี
สอดคล้องต่อแผนกลยุทธ์ IWISH และแผนปฏิบัติการที่สาคัญของคณะฯ คือ
IWISH
I
W
I
S

H

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- ส่งเสริมอันดับ QS Ranking: Medicine
- เพิ่ม QS Academic reputation score
- มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
- ผ่านการรับรอง AHA โดย สรพ.
- สร้างหลักสูตรการแพทย์ผสมผสาน
- ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสุข

แผนปฏิบัติการที่สาคัญ ตามแผนกลยุทธ์ IWISH
- สร้างผลงานวิจัย Palliative care คุณภาพสูง ตีพิมพ์วารสารที่มี IF
- จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้าน Palliative care
- สร้างนวัตกรรมการให้บริการแก่ผู้ด้วยประคับประคองและระยะท้าย
- ได้รับการรับรองรายโรค: Palliative care จาก สรพ.
- สร้างหลักสูตร Fellowship: Palliative care
- สร้างหลักสูตรอบรมสหสาขาวิชาชีพ Palliative care
- จัดการบริการการดูแลรักษาแบบประคับประคองและระยะท้ายด้วย
มาตรฐานสากล ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่หน่วยงานวางแผนไว้ คือ
จัดตั้งศูนย์กำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ำยแบบองค์รวม (CPCC) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจำกกำรระดุม
ผ่ำนกิจกรรมสวนดอกร้อยดวงใจ ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่ำนมำส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกำรดำเนินกำรตำม
พันธกิจของคณะฯ ทั้ง 3 ด้ำน ที่ภำควิชำฯ ได้วำงแผนไว้ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านการบริการ พัฒนำปรับปรุงหอผู้ป่วย
ในสำหรับผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ำย ควบคู่ไปกับระบบกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองและผู้ป่วย
ระยะท้ำยภำยในโรงพยำบำล อีกทั้งพัฒนำห้องตรวจผู้ป่วยนอกแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ำย เพื่อให้กำรดูแล
ผู้ป่วยและครอบครัว ให้ครอบครัวของผู้ป่วยมีควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยกลับไปเสียชีวิตที่บ้ำนได้อย่ำง
มีคุณภำพ การเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตร Fellowship in Palliative care กำรพัฒนำ
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หลักสูตรกำรอบรมสหสำขำวิชำชีพด้ำน Palliative care และกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ด้าน Palliative
care การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัย ได้แก่ กำรพัฒนำผลงำนวิจัยคุณภำพสูง ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติที่มี IF สูง
ตามแผนงานที่หน่วยงานวางแผนไว้ คาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้น / ลดลง อย่างไร
กำรเปลี่ยนแปลงของกำรดำเนินตำมพันธกิจที่สำคัญทั้ง สำมด้ำนข้ำงต้นนี้ ส่งผลให้ภำระงำนของภำควิชำเวช
ศำสตร์ครอบครัว เพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก อำจำรย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์ครอบครัว ต้องให้กำร
บริกำรแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้บนหอผู้ป่วย ออกตรวจผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม รับคำปรึกษำผู้ป่วยกลุ่มนี้จำกทั่วทั้งโรงพยำบำล อยู่เวร
ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรด้ำน Palliative care เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร ตลอดจนกำร
พัฒนำงำนวิจัยด้ำน Palliative care ซึ่งจะสนับสนุนกำรสร้ำงชื่อเสียงด้ำน Palliative care ของคณะแพทยศำสตร์ใน
อนำคต ในขณะที่ภำระงำนของอำจำรย์แพทย์ มีปริมำณที่สูงมำกอยู่เดิมแล้วในปัจจุบัน กำรเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้
อำจำรย์แพทย์ของภำควิชำฯ ไม่อำจพัฒนำงำนด้ำน Palliative care ได้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่
ตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่า ความรู้ความสามารถที่บุคลากรที่รับใหม่ต้องการเพิ่มคืออะไร
กำรที่ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว ได้รับกำรจัดสรรแพทย์ (Service doctor) ได้ 2 อัตรำนั้น จะส่งผลให้
ภำควิชำ สำมำรถดำเนินกำรพัฒ นำงำนด้ำน Palliative care ตำมแผนกำรข้ำงต้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่รับใหม่ ที่ต้องกำร คือ แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมชำนำญ
ในกำรให้กำรดูแลผู้ ป่ ว ยประคับ ประคอง และผู้ป่ว ยระยะท้ำย มีควำมสำมำรถในกำรทำวิจัยได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งมี
ควำมสำมำรถในกำรให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน Palliative care ได้ อีกทั้ง มีควำมสำมำรถในกำรบูร
ณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำน Palliative care เข้ำกับองค์ควำมรู้เวชศำสตร์ครอบครัว และองค์ควำมรู้ของศำสตร์ทำง
กำรแพทย์ ด้ ำ นอื่ น ๆ โดยควำมสำมำรถเหล่ ำ นี้ จะสนั บ สนุน ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรพัฒ นำกำรเป็ นผู้ น ำด้ ำ นกำรแพทย์
ผสมผสำนของคณะแพทยศำสตร์ ผ่ ำ นกำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยประคั บ ประคองและระยะท้ ำ ย (CPCC) ประสบ
ควำมสำเร็จ
2. สถานการณ์ของหน่วยงาน ปัญหาที่พบในปัจจุบัน เหตุผล และความจาเป็น
2.1 สถานการณ์ของหน่วยงาน:
เนื่องด้วยแผนกลยุทธ์ IWISH ของคณะแพทยศำสตร์ ที่มุ่งเน้นด้ำน “พัฒนำเป็นผู้นำกำรแพทย์อันทันสมัยและ
บูร ณำกำร” จึ ง มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรส ำคั ญ ในกำรดำเนิ น กำรตำมแผนกลยุ ทธ์ ดั ง กล่ ำ ว คื อ พั ฒ นำศูน ย์ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ำย แบบองค์รวม ครบวงจร (CPCC) ขึ้น เพื่อสร้ำงหลักสูตร และงำนวิจัย ด้ำน
Palliative care และให้กำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณบดี ทีมบริหำร และคณะกรรมกำรดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง (ชุดเดิม) มีควำมเห็นตรงกันว่ำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักที่มีควำมเหมำะสมที่จะพัฒนำงำนด้ำนนี้
ในปัจจุบัน ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว มีตำแหน่ง อำจำรย์แพทย์ทั้งสิ้นเพียง 11 ท่ำน ดำเนินกำรจัดการเรียน
การสอน 6 กระบวนวิชา และ 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ได้แก่ กระบวนวิชำเวชศำสตร์
ครอบครัว สำหรับนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 3, 4, 5, 6 และวิชำเลือกอีก 2 กระบวนวิชำ 2) หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์ครอบครัว 3) หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำน In-service training สำขำเวชศำสตร์
ครอบครัว และ 4) หลักสูตร ป.บัณฑิต ชั้นสูง สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว ดำเนินกำรพัฒนางานวิจัยในอีก 3 กลุ่มวิจัย
(Research cluster) ได้แก่ 1) กลุ่มวิจัยผู้สูงอำยุ 2) กลุ่มวิจัยระบบเครือข่ำยสุขภำพ และ 3) กลุ่มวิจัยสำรเสพติด
ดำเนินกำรให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วย ผ่ำนห้องตรวจผู้ป่วยนอก ทุกวันทำกำร โดยให้บริกำรผู้ป่วยจำนวน 120 รำย/
วัน ให้กำรดูแลผู้ป่วยที่บ้ำนผ่ำนกำรเยี่ยมบ้ำน ทั้งโดยภำควิชำฯ เอง และร่วมกับสหสำขำวิชำชีพจำกคณะวิทยำศำสตร์
สุขภำพอื่น ๆ ทุกวันทำกำร อีกทั้งกำรรับปรึกษำจำกหอผู้ป่วยต่ำง ๆ ในโรงพยำบำล สำหรับกำรดูแลต่อ เนื่องและกำร
เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยและครอบครัว
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ในปัจจุบัน ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว ได้เร่งดำเนินกำรพัฒนำศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและผู้ป่วยระยะ
ท้ำย (CPCC) เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ส่งผลให้มีปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงรวดเร็ว ได้แก่
กำรให้ก ำรดูแลผู้ ป่ ว ยในหอผู้ป่ ว ย กำรเปิ ดห้ องตรวจผู้ ป่วยประคับประคองใหม่ กำรพัฒ นำกำรเรียนกำรสอนอีก 2
หลักสูตร และกำรพัฒนำกลุ่มวิจัยด้ำน Palliative เพิ่มขึ้น ในขณะนี้อัตรำกำลังอำจำรย์แพทย์มีจำกัด และภำระงำน
ปัจจุบัน มีปริมำณที่สูงมำกเป็นทุนเดิมอำจส่งผลให้กำรดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีประสิทธิภำพไม่เต็มที่
2.2 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน:
ปัญหาในระดับคณะ: ปัจจุบันคณะแพทยศำสตร์ ให้กำรบริกำรดูแลผู้ป่วย ผ่ำนกำรดำเนินกำรของโรงพยำบำล
มหำรำชนครเชียงใหม่ โดยมีผู้ป่วยในเข้ำรับบริกำรถึงกว่ำปีละ 44,000 รำย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยที่มีควำมจำเป็นต้อง
ได้รับกำรดูแลแบบประคับประคอง และดูแลระยะสุดท้ำยจำนวนมำก เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยไตวำย ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ล้มเหลว เป็นต้น โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจำนวนประมำณ 40% ของผู้ป่วยในทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นปริมำณผู้ป่วยประมำณ 17,000
รำยต่อปี ในขณะที่กำรให้บริ กำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ำยของโรงพยำบำลนั้น ยังไม่เป็นระบบ ไม่มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำงำนในรูปแบบคณะกรรมกำรซึ่งล้วนส่งผลให้ กำรพัฒนำงำนด้ำน Palliative care เป็นไปได้
อย่ำงจำกัด งำนด้ำน Palliative care นี้ เป็นงำนทีม่ ีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง มีกำรระบุเป็นหัวข้อใหญ่ของเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพสถำนพยำบำล Advanced HA (AHA) ของ สรพ. กำรดำเนินกำรด้ำน Palliative care นี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ย่อมมีส่วนช่วยในกำรผ่ำนกำรประเมิน AHA ของโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่
ปัญหาระดับภาควิชา: ปัจจุบันภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว มีอำจำรย์แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Palliative care
อยู่เพียง 1 ท่ำน ปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำน Palliative care ให้กับโรงพยำบำล อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ใน
รูปแบบของคณะกรรมกำรกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ำย เนื่องจำกปริมำณงำนด้ำน Palliative
care มีจำนวนมำก ภำควิชำจึงให้กำรสนับสนุนอำจำรย์แพทย์อีก 2 ท่ำน ในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถ
ด้ำน Palliative care เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำน Palliative care ของคณะให้มีควำมเป็นเลิศ อย่ำงไรก็ตำม
ภำระงำนของภำควิช ำฯ มีป ริ ม ำณสู งเป็ น ทุน เดิมและอำจำรย์แพทย์มีจำนวนจำกัด ดังที่กล่ ำวไปข้ำงต้น ทำให้ กำร
ดำเนินกำรด้ำน Palliative care ของภำควิชำ ยังไม่สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำน Palliative care ของ
โรงพยำบำล ผ่ำนคณะกรรมกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ำย ได้อย่ำงเต็มที่
2.3 เหตุผลและความจาเป็น:
ศูนย์กำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ำย (CPCC) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติกำรสำคัญตำมแผนกลยุทธ์ IWISH
ของคณะแพทยศำสตร์ โดยมีภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้กำรดำเนินกำรของศูนย์ CPCC มี
ประสิทธิภำพสูงสุด ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของคณะแพทยศำสตร์ได้เป็นอย่ำงดี ใน
สถำนกำรณ์ที่ภำระงำนของภำควิชำมีปริมำณที่สูง และอำจำรย์แพทย์มีปริมำณจำกัด กำรที่ภำควิชำได้รับกำรจัดสรรให้มี
แพทย์ (Service doctor) จำนวน 2 อัตรำ จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบัติงำนของภำควิชำเพื่อดำเนินกำรศูนย์
CPCC อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. วิเคราะห์ภาระงานและปริมาณงาน (ปัจจุบันและอนาคต)
3.1 ปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี ของทุกตาแหน่ง (เป็นภาพรวมของหน่วยงาน)
ภำระงำน

ปริมำณงำน / ปีงบประมำณ
2558 2559
2560
บุคลากรสายวิชาการ รวม 12 อัตรา

ตาแหน่ง อาจารย์แพทย์: จานวน 12 อัตรา
พันธกิจด้านวิชาการ
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำ บทนาสุขภาพ
ครอบครัว สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

หน่วยนับ

จำนวน
ผู้เรียน

248

253

247

เวลำที่ทำ
ต่อชิ้นงำน

หมำยเหตุ

4 เดือน

-
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2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำ เวชศาสตร์
ครอบครัว สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำ เวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำ เวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ ฝึกอบรม วว.เวชศาสตร์
ครอบครัว สำหรับ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน
6. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
สำหรับ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน
7. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ ฝึกอบรม วว.เวชศาสตร์
ครอบครัว แบบ In Service Training สำหรับ แพทย์ใช้
ทุนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเขตภาคเหนือ
8. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชาบังคับเลือก
เวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
9. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำบังคับเลือก เวช
ศาสตร์ครอบครัว สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
10. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชาบังคับเลือก
การแพทย์ผสมผสานและแพทย์ทางเลือก สำหรับ
นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 4 และ ปี 6
พันธกิจด้านการวิจัย
11. ดำเนินงำนวิจัย ผ่ำน กลุ่มวิจยั ผู้สูงอายุ
12. ดำเนินงำนวิจัย ผ่ำน กลุ่มวิจยั สารเสพติด
13. ดำเนินงำนวิจัย ผ่ำน กลุ่มวิจยั ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน
14. ดำเนินงำนวิจัยด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัว ระบำดวิทยำ
และบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
15. ดำเนินโครงกำรวิจยั ผ่ำนเครือข่ำยวิจัย และ เครือข่ำย
ทุนวิจัยระดับนำนำชำติ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยชั้นนำ
ต่ำงประเทศ เช่น University of Minnesota, London
School of Hygiene & Tropical Medicine เป็นต้น
พันธกิจด้านการให้บริการ
16. ให้บริกำร ตรวจ รักษำ ผู้ป่วยนอก แบบเวชปฏิบัติปฐม
ภูมิ ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
17. ให้บริกำรเยี่ยมบ้ำน เพื่อให้กำรดูแลรักษำ ผู้ป่วยในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
18. รับปรึกษำเพื่อให้กำรดูแลรักษำและออกเยีย่ มบ้ำน
ร่วมกัน กับแพทย์ต่ำงแผนก ในกำรให้กำรดูแลผู้ป่วย และ
ครอบครัว ที่มีปัญหำทำงด้ำนครอบครัวหรือต้องกำรกำร
ดูแลรักษำโดยแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
19. ให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะ
สุดท้ำย ร่วมกับคณะกรรมกำร Palliative care

จำนวน
ผู้เรียน
จำนวน
ผู้เรียน
จำนวน
ผู้เรียน
จำนวน
ผู้เรียน
จำนวน
ผู้เรียน

241

238

252

11 เดือน

-

248

237

239

1 ปี

-

247

240

242

1 ปี

-

24

23

23

1 ปี

-

16

16

15

1 ปี

-

จำนวน
ผู้เรียน

36

29

27

1 ปี

-

จำนวน
ผู้เรียน
จำนวน
ผู้เรียน
จำนวน
ผู้เรียน

3

7

5

2 สัปดำห์

-

6

5

20

1 ปี

-

16

6

12

1 ปี

-

-

-

6

2 ปี

-

1

2

2 ปี

เริ่มก่อตั้ง
กลุ่ม ตค.60
-

-

-

-

-

กำลังดำเนินกำร
ขออนุมัติก่อตั้ง

12

23

15

2 ปี

-

-

2

4

2 ปี

-

จำนวน
ผลงำนวิจัย
จำนวน
ผลงำนวิจัย
จำนวน
ผลงำนวิจัย
จำนวน
ผลงำนวิจัย
จำนวน
โครงกำร

จำนวน
ผู้ป่วย

28,760 27,833

จำนวน
245
ครอบครัว
จำนวน
5
ผู้ป่วย
ที่รับปรึกษำ
จำนวน
ผู้ป่วย

32

233

28,338 ผู้ป่วย 1 คน
เวลำเฉลี่ย
15 นำที
200
2 ชั่วโมง

-

-

15

20

2 ชั่วโมง

-

64

70

1 ชั่วโมง

-
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บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รวม 15 อัตรา
ตาแหน่ง พยาบาล: จานวน 7 อัตรา
20. ให้กำรดูแล สนับสนุนกระบวนกำรตรวจรักษำผู้ป่วย
จำนวน 28,760 27,833 28,338 ผู้ป่วย 1 คน
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
ผู้ป่วย
เวลำเฉลี่ย
15 นำที
21. เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยที่ภำควิชำรับผิดชอบ และรับปรึกษำ
จำนวน
5
15
20
2 ชม. ต่อ
จำกต่ำงแผนก
ครอบครัว
Consult
22. ให้ควำมรู้ สอนทักษะกำรดูแลตนเอง สร้ำงเสริมสุขภำพ จำนวน
485
473
320 ผู้ป่วย 1 คน
ให้แก่ ผู้ป่วย ญำติและครอบครัวของผู้ป่วย เช่น กำรออก
ผู้ป่วย
เวลำเฉลี่ย
กำลังกำย กำรรับประทำนอำหำร โภชนำกำรที่เหมำะสม
1 ชั่วโมง
สำหรับผู้ป่วย เป็นต้น
22. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร เวชศำสตร์
หลักสูตร
1
1
1
3 ชั่วโมง
ครอบครัว ต่ำง ๆ ของภำควิชำฯ
23. สนับสนุนกำรดำเนินกำรวิจัยด้ำน เวชศำสตร์ครอบครัว
จำนวน
7
13
12 1 โครงกำร
ทั้งของบุคลำกร นักศึกษำ และแพทย์ประจำบ้ำน ที่มีกำร
โครงกำร
ใช้เวลำเฉลี่ย
เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ภำควิชำเวชศำสตร์
วิจัย
วันละ 2 ชม.
ครอบครัว
ตาแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล: จานวน 3 อัตรา
24. สนับสนุนกระบวนกำรตรวจ รักษำ ผู้ป่วย ที่ ห้องตรวจ
จำนวน 28,740 27,833 28,338 ผู้ป่วย 1 คน
ผู้ป่วยนอก ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
ผู้ป่วย
เวลำเฉลี่ย
15 นำที
25. สนับสนุนกระบวนกำรสอนควำมรู้ ทักษะกำรดูแล
จำนวน 28,740 27,833 28,338
ใช้เวลำ
ตนเอง สร้ำงเสริมสุขภำพ ให้แก่ ผูป้ ่วย ญำติและครอบครัว
ผู้ป่วย
วันละ 1 ชม.
ของผู้ป่วย เช่น กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรเตรียมสถำนที่ กำร
จัดลำดับคิว กำรนัดหมำยล่วงหน้ำ เป็นต้น ที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ: จานวน 3 อัตรา
26. สนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
หลักสูตร
3
3
3
1 ปี
หลักสูตร เวชศำสตร์ครอบครัวต่ำง ๆ เช่น รับสมัครผู้เรียน
จัดตำรำงเรียน อำนวยควำมสะดวก เป็นต้น ของหลักสูตร
Palliative ต่ำง ๆ ในอนำคต
27. สนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมพันธกิจของคณะ
จำนวน
26
27
27
10 นำที
แพทยศำสตร์ และกระบวนกำรสนับสนุน ตลอดจน เรื่อง
บุคลำกร
ต่อหนังสือ
ส่วนตัว เช่น กำรลำ กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ของบุคลำกร
ที่ดูแล
1 เรื่องของ
ทุกคน ในภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
บุคลำกร
28. ประสำนงำนในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของภำควิชำฯ
จำนวน 1,810 1,900 1,920 30 นำที
ระหว่ำงภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว กับหน่วยงำนภำยใน
หนังสือ
คณะแพทยศำสตร์ และหน่วยงำนนอกคณะแพทยศำสตร์
รำชกำร
ตาแหน่ง คนงาน: จานวน 2 อัตรา
1. อำนวยควำมสะดวก สนับสนุนกระบวนกำรตรวจ รักษำ วันทำกำร
5
5
5
6 ชั่วโมง
ผู้ป่วย ญำติและครอบครัว ที่ห้องตรวจผูป้ ่วยนอก ภำควิชำ ห้องตรวจ
เวชศำสตร์ครอบครัว เช่น กำรจัดคิว กำรนัดหมำย กำรทำ ผู้ป่วยนอก
ควำมสะอำด กำรเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น

-

2 ปี
ต่อชิ้นงำน

-

-

-

-

-

ต้องใช้เวลำ
เตรียมกำร
ก่อนคลินิก
เปิดทำกำร
และหลังปิด
ทำกำร
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3.2 เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ต้องมีบุคลากรประจาเครื่อง (ถ้ามี)
ไม่มี เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ต้องมีบุคลำกรประจำ
3.3 ปริมาณงานในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อแผนการดาเนินงานของคณะ (เป็นภาพรวมของหน่วยงาน)
ภำระงำน

ปริมำณงำน / ปีงบประมำณ เวลำที่ทำ
2561 2562 2563 ต่อชิ้นงำน
บุคลากรสายวิชาการ รวม 12 อัตรา

ตาแหน่ง อาจารย์แพทย์: จานวน 12 อัตรา
พันธกิจด้านวิชาการ
1. กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร Palliative ในแพทย์
ประจำบ้ำน สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว
2. กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร Fellowship in
Palliative care ของแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด
3. จัดกำรอบรมด้ำน Palliative care ให้แก่บุคลำกรทำง
สำธำรณสุข และสหสำขำวิชำชีพ
4. จัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ด้ำน Palliative care

หน่วยนับ

หมำยเหตุ

หลักสูตร

1

1

1

1 ปี

-

หลักสูตร

-

1

1

2 ปี

-

หลักสูตร

1

1

2

2 เดือน

กำรประชุม

1

1

1

1 เดือน

รวมเวลำ
เตรียมกำร
รวมเวลำ
เตรียมกำร

พันธกิจด้านการวิจัย
5. ดำเนินงำนวิจัยด้ำน Palliative care
โครงกำรวิจัย
1
2
3
6. สร้ำงนวัตกรรมในกำรดูแลผู้ป่วย แบบ Palliative care จำนวนนวัตกรรม 1
2
3
พันธกิจด้านการให้บริการ
7. ดูแลผู้ป่วยใน แบบประคับประคอง ผู้ป่วยระยะท้ำย
ผู้ป่วยใน/เดือน 24
30
36
และครอบครัว ในหอผู้ป่วย Intermediate ward
8. ตรวจรักษำผู้ป่วยนอกแบบประคับประคอง ผู้ป่วยระยะ ผู้ป่วยนอก/เดือน 30
35
40
ท้ำย และครอบครัว ห้องตรวจ Transition Clinic
9. ให้ควำมรู้ สอนทักษะในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ครอบครัว/เดือน 16
20
24
ประคับประคอง ผู้ป่วยระยะท้ำย ให้แก่ครอบครัวผูป้ ่วย
10. เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย ครอบครัว/เดือน 10
15
20
11. รับปรึกษำและให้กำรดูแลผู้ปว่ ยในแบบ
รำย/เดือน
32
40
48
ประคับประคองและระยะท้ำยจำกหอผู้ป่วยอื่น ๆ ใน
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รวม 15 อัตรา
ตาแหน่ง พยาบาล: จานวน 7 อัตรา
1. สอนทักษะ กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและ
ครอบครัว/เดือน 16
20
24
ระยะท้ำย ให้แก่ญำติและครอบครัวของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วย
Intermediate ward
2. สอนทักษะ กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและ
ครอบครัว/เดือน 16
20
24
ระยะท้ำย ให้แก่ญำติและครอบครัวของผู้ป่วย ที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก Transition clinic
3. ให้กำรดูแล สนับสนุนกระบวนกำรตรวจรักษำผู้ป่วย ผู้ป่วยนอก/เดือน 30
35
40
แบบประคับประคองและระยะท้ำย ที่ ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก Transition Clinic
4. เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย
ครอบครัว/เดือน 10
15
20
5. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำน Palliative care
หลักสูตร
1
2

6 เดือน
6 เดือน

-

30 นำที

-

30 นำที

-

1 ชั่วโมง

-

2 ชั่วโมง
30 นำที

-

1 ชั่วโมง

-

1 ชั่วโมง

-

30 นำที

-

2 ชั่วโมง
1-2 ปี เวลำประมำณ
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6. สนับสนุนกำรดำเนินกำรวิจัยด้ำน Palliative care
7. สนับสนุนกำรดำเนินกำร พัฒนำนวัตกรรมด้ำน
Palliative care
ตาแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ: จานวน 3 อัตรา
1. สนับสนุนกระบวนกำรตรวจรักษำ ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองและระยะท้ำย ที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
Transition Clinic
2. สนับสนุนกระบวนกำรสอนทักษะ กำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองและระยะท้ำย ให้แก่ญำติและครอบครัว
ของผู้ป่วย เช่น กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรเตรียมสถำนที่ กำร
จัดลำดับคิว กำรนัดหมำยล่วงหน้ำ เป็นต้น ที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก Transition clinic
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ: จานวน 3 อัตรา
1. ประสำนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร และกำรดำเนินกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น รับสมัคร จัดตำรำงเรียน
อำนวยควำมสะดวก เป็นต้น ของหลักสูตร Palliative ต่ำง
ๆ ในอนำคต
2. ประสำนงำนกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ด้ำน Palliative care
ตาแหน่ง คนงาน: จานวน 2 อัตรา
1. อำนวยควำมสะดวก สนับสนุนกระบวนกำรตรวจ รักษำ
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผู้ป่วยระยะท้ำย และ
ครอบครัว ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก Transition clinic เช่น
กำรจัดคิว กำรนัดหมำย กำรทำควำมสะอำด กำรเตรียม
อุปกรณ์ เป็นต้น

โครงกำรวิจัย
จำนวนนวัตกรรม

1
1

2
2

3
3

6 เดือน
6 เดือน

1-2 ชั่วโมง
ต่อ 1 วัน
โครงกำรวิจัย
-

ผู้ป่วยนอก/เดือน

30

35

40

30 นำที

-

ครอบครัว/เดือน

16

20

24

1 ชั่วโมง

-

หลักสูตร

-

1

2

1-2 ปี

-

กำรประชุม

1

1

1

1 เดือน

รวมเวลำ
เตรียมกำร

วันทำกำร
ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก
Transition
Clinic

2

2

2

6 ชั่วโมง

ต้องใช้เวลำ
เตรียมกำร
ก่อนคลินิก
เปิดทำกำร
และหลังปิด
ทำกำร

4. โครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างอัตรากาลัง
4.1 โครงสร้างการบริหาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
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4.2 โครงสร้างอัตรากาลัง ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
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5. ภาระงานที่จะมอบให้ผู้บรรจุใหม่ปฏิบัติ
5.1 ปริมาณงานของผู้บรรจุใหม่
ปริมำณงำน / ปีงบประมำณ
2561 2562
2563
บุคลากรสายสนับสนุน รวม 2 อัตรา
ตาแหน่ง แพทย์ (Service doctor): จานวน 2 อัตรา
พันธกิจด้านวิชาการ
1. ช่วยสอนในหลักสูตร แพทยศำสตรบัณฑิต แบบ Bed
ชั่วโมง/
3
3
3
sided teaching, group discussion และLecture
สัปดำห์
2. ช่วยสอนในหลักสูตร หลังปริญญำ ฝึกอบรมแพทย์
ชั่วโมง/
5
5
5
ประจำบ้ำน สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว และ Fellowship
สัปดำห์
3. ช่วยสอนในกำรฝึกอบรมสหสำขำวิชำชีพ ด้ำน
หลักสูตร/ปี
1
1
Palliative care
ภำระงำน

พันธกิจด้านการวิจัย
4. สนับสนุนกำรดำเนินกำรวิจัย มีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินกำรวิจยั ด้ำน Palliative care และ ด้ำน Family
Medicine ของภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
พันธกิจด้านการให้บริการ
5. ให้บริกำรผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย ใน
หอผู้ป่วย Intermediate ward
6. ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย ในหอ
ผู้ป่วย Intermediate ward นอกเวลำรำชกำร (เวรนอน)
7. ให้คำปรึกษำ สอนควำมรู้ และทักษะ ในกำรให้กำรดูแล
ผู้ป่วย แก่ญำติและครอบครัวของผู้ป่วย ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วย
Intermediate ward
8. ตรวจและให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยประคับประคองและ
ผู้ป่วยระยะท้ำย ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก Transition clinic
9. ให้คำปรึกษำ สอนควำมรู้ และทักษะในกำรให้กำรดูแล
ผู้ป่วย แก่ญำติและครอบครัวของผู้ป่วย แบบผู้ป่วยนอก ณ
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก Transition clinic
10. ให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย
และครอบครัว ที่บ้ำนของผู้ป่วย ผ่ำนกำรเยี่ยมบ้ำน
11. รับคำปรึกษำ ให้กำรดูแลผูป้ ่วยประคับประคองและ
ระยะท้ำย แบบผู้ป่วยใน ในหอผู้ปว่ ยของโรงพยำบำล
มหำรำชนครเชียงใหม่
12. งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
และกำรบริกำรรักษำพยำบำลอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
หัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
รวมภาระงานทั้งหมด
(ไม่รวมเวรนอกเวลาราชการ)

หน่วยนับ

เวลำที่ทำ
หมำยเหตุ
ต่อชิ้นงำน

-

-

-

-

40 ชั่วโมง

เฉลี่ย 1
ชั่วโมง/
สัปดำห์

ชั่วโมง/
สัปดำห์

2

4

6

-

-

ชั่วโมง/
สัปดำห์
จำนวนเวร

20

20

20

-

-

3

3

3

16 ชั่วโมง

ชั่วโมง/
สัปดำห์

3

3

3

-

เวรบ่ำย
และดึก
-

ชั่วโมง/
สัปดำห์
ชั่วโมง/
สัปดำห์

8

8

8

1

1

1

-

2 วัน/
สัปดำห์
-

ชั่วโมง/
สัปดำห์

6

6

6

-

ชั่วโมง/
สัปดำห์

5

5

5

-

2
ครอบครัว
/สัปดำห์
-

ชั่วโมง/
สัปดำห์

4

4

4

-

-

ชั่วโมง/
สัปดำห์

57

59

61

-

-
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6. ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ที่จะได้รับจากผู้บรรจุใหม่
6.1 ผลผลิต (Output) ที่จะได้รับจากผู้บรรจุใหม่
กำรดำเนินกำร

ตัวชี้วัด

ให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย
จำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับกำรดูแล
ในหอผู้ป่วย Intermediate ward
(รำย/เดือน)
ให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย ที่ จำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับกำรดูแล
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก Transition Clinic
(รำย/เดือน)
กำรสอนทักษะและให้ควำมรู้ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
จำนวนครอบครัวทีไ่ ด้รับกำรสอน
ประคับประคองและระยะท้ำยแก่ญำติและครอบครัว
ทักษะและให้ควำมรู้
ของผู้ป่วย
(ครอบครัว/เดือน)
รับปรึกษำและให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำนวนผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอื่น ๆ ที่
และระยะท้ำย จำกหอผู้ป่วยอื่น ๆ ในโรงพยำบำล
รับปรึกษำและดูแลร่วมกัน
มหำรำชนครเชียงใหม่
(รำย/เดือน)
เยี่ยมบ้ำนเพื่อให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
จำนวนผู้ปว่ ยที่ได้รับกำรเยีย่ ม
และระยะท้ำย
บ้ำน(รำย/เดือน)
ช่วยสอนใน Conference ของแพทย์ประจำบ้ำน
จำนวน conference
ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว
(ครั้ง/เดือน)
ช่วยสอนในหลักสูตร Palliative care ของภำควิชำเวช
จำนวนคำบสอน
ศำสตร์ครอบครัว
(ครั้ง/เดือน)
ร่วมดำเนินงำนวิจัยด้ำน Palliative
จำนวนงำนวิจัยที่เข้ำร่วม
(โครงกำรวิจัย/ปี)

61
20

ผลผลิต (Output)
62 63 64
24 28 30

65
32

25

30

35

40

40

20

24

28

30

30

20

20

24

24

30

12

14

16

18

20

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่จะได้รับจากผู้บรรจุใหม่
กำรดำเนินกำร

ตัวชี้วัด

ดำเนินกำรหอผู้ป่วยใน เพื่อกำรดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองและระยะท้ำยIntermediate ward
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ให้กำรดูแล สอนทักษะ แก่ญำติและครอบครัวของ
ผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย ในหอผู้ป่วย
Intermediate ward ให้สำมำรถพำผู้ป่วยกลับไป
เสียชีวิตที่บ้ำนได้
ฝึกอบรม สอนทักษะญำติและครอบครัวผู้ป่วย ในกำร
ให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ญำติและครอบครัวมีควำมพึงพอใจจำกกำรรับบริกำร
ของ CPCC จำกหอผู้ป่วย Intermediate ward และ
Transition clinic
ผู้เรียนหลักสูตร Palliative care ทุกกลุ่ม มีควำมพึง
พอใจในหลักสูตร
ดำเนินงำนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

อัตรำกำรครองเตียงของหอผู้ป่วย
Intermediate ward
(ร้อยละ)
สัดส่วนผู้ป่วยทีส่ ำมำรถกลับไป
เสียชีวิตที่บ้ำนของผู้ป่วยได้
(ร้อยละ)
คะแนนควำมมั่นใจในกำรให้กำร
ดูแลผูป้ ่วยของครอบครัว
(คะแนนเต็ม 5)
คะแนนควำมพึงพอใจจำกกำรรับ
บริกำรของครอบครัว
(คะแนนเต็ม 5)
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้เรียน
(คะแนนเต็ม 5)
มีชื่อร่วมในผลงำนวิจยั ด้ำน
Palliative ที่ได้รับกำรตีพมิ พ์
ระดับนำนำชำติ

ผลลัพธ์ (Outcome)
61 62 63 64
60 70 75 80

65
80

40

50

55

60

65

4

4

4.2

4.2

4.5

3.5

4

4.5

4.5

4.5

4

4.2

4.5

4.5

4.5

-

1

1

2

2
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7. วิเคราะห์อัตรากาลังในอนาคต
7.1 อัตรากาลังที่คาดการณ์ว่ามีความจาเป็นในอนาคต
ปีงบประมำณ
อัตรำกำลังที่ต้องกำรในอนำคต (จำนวน)
2561
แพทย์ (Service Doctor)
จำนวน 1 อัตรำ
2562
แพทย์ (Service Doctor)
จำนวน 1 อัตรำ
2563
อำจำรย์แพทย์
จำนวน 1 อัตรำ

อัตรำเงินเดือนเฉลี่ยต่อหัว (บำท)
34,000
34,000
34,000

7.2 บุคลากรที่กาลังจะเกษียณ (นับจากปีปัจจุบันและล่วงหน้า 10 ปี)
บุคลำกรที่กำลังจะเกษียณอำยุรำชกำร นับจำกปีปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ได้แก่
บุคลากรสายวิชาการ 4 อัตรา
ชื่อ: ............... ผศ.นพ.ชวินทร์ เลิศศรีมงคล .....................
ตาแหน่ง: .. อำจำรย์แพทย์
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ปีที่จะเกษียณ ......... 2562 ............
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ: Sport Medicine
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน
2. ยุบตำแหน่ง
3. หำทดแทน
ชื่อ: ............... รศ.นพ.สุรินทร์ จิรนิรามัย .....................
ตาแหน่ง: .. อำจำรย์แพทย์
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ปีที่จะเกษียณ ......... 2567 ............
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ: Health promotion
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน
2. ยุบตำแหน่ง
3. หำทดแทน
ชื่อ: ............... รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ .....................
ตาแหน่ง: .. อำจำรย์แพทย์
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ปีที่จะเกษียณ ......... 2569 ............
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ: Geriatric Medicine
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน
2. ยุบตำแหน่ง
3. หำทดแทน
ชื่อ: ............... รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ.....................
ตาแหน่ง: .. พยำบำล
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ปีที่จะเกษียณ ......... 2571 ............
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ: Health economic
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน
2. ยุบตำแหน่ง
3. หำทดแทน

บุคลากรสายสนับสนุน 4 อัตรา
ชื่อ: ............... นางมยุรี พราหมณ์นาค.....................
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ:
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน
ชื่อ: ............... ดร.วินธนา คูสิริสนิ .....................
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ:
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน

ตาแหน่ง: .. พยำบำล
ปีที่จะเกษียณ ......... 2564 ............
2. ยุบตำแหน่ง

3. หำทดแทน
ตาแหน่ง: .. พยำบำล...
ปีที่จะเกษียณ ......... 2566 ............

2. ยุบตำแหน่ง

3. หำทดแทน
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ชื่อ: ............... นางสุพนั ธนิดา เชาว์วิศิษฐ์เสรี.....................
ตาแหน่ง: .. พยำบำล
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ปีที่จะเกษียณ ......... 2566 ............
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ:
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน
2. ยุบตำแหน่ง
3. หำทดแทน
ชื่อ: ............... นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช.....................
ตาแหน่ง: .. พยำบำล
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
ปีที่จะเกษียณ ......... 2567 ............
ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ:
สำคัญต่อควำมสำเร็จอย่ำงไร:
ข้อสรุป:
1. เปลี่ยนขอบเขตงำน
2. ยุบตำแหน่ง
3. หำทดแทน

7.3 บุคลากรที่มีแนวโน้มจะลาออก (นับจากปีปัจจุบันและล่วงหน้า 10 ปี)
ไม่พบว่ำมีบุคลำกรที่มีแนวโน้มจะลำออกในหน่วยงำน
7.4 ตาแหน่งที่ต้องสรรหาเพิ่ม (เรียงตามความจาเป็นเร่งด่วน)
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะท้ำย และครอบครัวของผู้ป่วย ผ่ำนกำรดำเนินกำร
ของศูนย์ CPCC เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เกิดผลลัพธ์ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ และสนับสนุนกำรบรรลุแผนกลยุทธ์
IWISH และวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศำสตร์ ตำแหน่งที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสรรหำเพิ่ม ได้แก่ แพทย์ (Service
Doctor) 2 ตำแหน่ง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ชื่อตาแหน่ง: ............... แพทย์ (Service doctor) .....................
คุณวุฒิการศึกษา: ว.ว.เวชศำสตร์ครอบครัว
ปีทตี่ ้องการ ......... 2561 ............
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน Palliative Care
สาคัญต่อความสาเร็จอย่างไร: ปฏิบัติงำนศูนย์ CPCC ตำมพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้ำน ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำม
วัตถุประสงค์ของศูนย์ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ IWISH และส่งเสริมกำรบรรลุวสิ ัยทัศน์คณะแพทยศำสตร์ ได้แก่ 1) กำร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้ำน Palliative care 2) ดำเนินกำรวิจยั ด้ำน Palliative care และ 3) ให้กำรบริกำรแก่ผู้ป่วย
ประคับประคองและระยะท้ำย ภำยในหอผู้ป่วย และห้องตรวจผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร
ชื่อตาแหน่ง: ............... แพทย์ (Service doctor) .....................
คุณวุฒิการศึกษา: ว.ว.เวชศำสตร์ครอบครัว
ปีที่ต้องการ ......... 2562 ............
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน Palliative Care
สาคัญต่อความสาเร็จอย่างไร: ปฏิบัติงำนศูนย์ CPCC ตำมพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้ำน ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำม
วัตถุประสงค์ของศูนย์ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ IWISH และส่งเสริมกำรบรรลุวสิ ัยทัศน์คณะแพทยศำสตร์ ได้แก่ 1) กำร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้ำน Palliative care 2) ดำเนินกำรวิจยั ด้ำน Palliative care และ 3) ให้กำรบริกำรแก่ผู้ป่วย
ประคับประคองและระยะท้ำย ภำยในหอผู้ป่วย และห้องตรวจผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร

7.5 สรุปภาพรวมการวิเคราะห์อัตรากาลังในอนาคต
สรุปภำพรวม
เกษียณอำยุรำชกำร
มีแนวโน้มที่จะลำออก
รับเพิ่ม

ปี 2561
1

ปี 2562
2
2

ปี 2563
-

ปี 2564
1
1

ปี 2565
-
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8. ประเมินขีดความสามารถของอัตรากาลังที่ต้องการ
8.1 แผนปฏิบัติการที่สาคัญของหน่วยงาน คือ กำรเปิดดำเนินกำรศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย
Comprehensive Palliative Care Center (CPCC) โดยแบ่งกำรดำเนินกำรเป็น 2 ระยะ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2562
ปีงบประมำณ 2563

แผนปฏิบัติกำรที่สำคัญระยะที่ 1
- เปิดดำเนินกำร หอผู้ป่วยในแบบประคับประคองและระยะท้ำย Intermediate ward
- เปิดดำเนินกำร ห้องตรวจผู้ป่วยนอก Transition Clinic เพื่อกำรดูแลผูป้ ่วยประคับประคองและระยะ
ท้ำย ที่บ้ำนอย่ำงมีคุณภำพ
แผนปฏิบัติกำรที่สำคัญระยะที่ 2
- ดำเนินกำร ระบบดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ำย อย่ำงมีคุณภำพ ทั่วทั่ง
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่
- เปิดหลักสูตรฝึกอบรมกำรดูแลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง Palliative care แบบสหสำขำวิชำชีพ
- เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด Fellowship in Palliative care
- ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ ที่มีคุณภำพ ด้ำน Palliative care
- จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ด้ำน Palliative care
- เปิดดำเนินกำรศูนย์ CPCC

โดยศูนย์ CPCC มีรูปแบบกำรดำเนินกำรและให้บริกำร ดังรูปต่อไปนี้

16
8.2 ขีดความสามารถที่สาคัญของอัตรากาลัง มีรำยละเอียด ดังนี้
อัตรำกำลังที่ต้องกำร เพื่อกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่สำคัญ คือ แพทย์ (Service doctor) จำนวน 2
อัตรำ โดยมีขีดควำมสำมำรถที่สำคัญของอัตรำกำลัง ดังนี้
1) เป็นแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
2) มีควำมรู้ และควำมสำมำรถ ตลอดจนประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำน Palliative care เป็นอย่ำงดี
3) มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำนเวชศำสตร์ครอบครัว และกำรดูแลผู้ป่วยและครอบครับแบบ Palliative care
4) มีทักษะด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ดี
5) มีทักษะและประสบกำรณ์ด้ำนกำรทำวิจัยทำงกำรแพทย์ และวิจัยแบบสหสำขำที่ดี
6) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ กำรทำงำนเป็นทีม มีควำมรับผิดชอบ มีทักษะในกำรสื่อสำรที่ดีเยี่ยม
7) มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรผู้ป่วยและครอบครัว สำมำรถอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร และออกเยี่ยมบ้ำน
เพื่อให้กำรดูแลผู้ป่วยและครอบครัวได้
8.3 วิเคราะห์ความพร้อมในปัจจุบัน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่สำคัญข้ำงต้น เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำควิชำเวชศำสตร์
ครอบครัว ได้ดำเนินกำรเตรียมบุคลำกรที่มีอยู่ โดยกำรวำงแผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถ อำจำรย์แพทย์รุ่นใหม่ เพิ่มเติม
จำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ชื่อ บุคลำกร
อ.พญ. A

อ.พญ. B

อ.นพ. C

ขีดควำมสำมำรถที่มีอยู่
- ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว
- กำรทำงำนร่วมกับชุมชน
- ระบบบริกำรสุขภำพ
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว
- Palliative care
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว
- Palliative care
- Health Literacy
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

ขีดควำมสำมำรถที่ต้องเพิม่ เติม
วิธีกำรที่ใช้
- ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ
- ฝึกอบรมระยะสั้น
ด้ำน Palliative care ทีเ่ ชี่ยวชำญ - เข้ำร่วมทีมวิจัยด้ำน
- ทักษะกำรทำวิจัยด้ำน
Palliative ในภำควิชำ
Palliative care
- ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ
ด้ำน Palliative care ที่เชี่ยวชำญ
- ทักษะกำรทำวิจัยด้ำน
Palliative care
- ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ
ด้ำน Palliative care ที่เชี่ยวชำญ
- ทักษะกำรทำวิจัยด้ำน
Palliative care

- ศึกษำต่อหลังปริญญำ
ด้ำน Palliative care
ต่ำงประเทศ
- ฝึกอบรมระยะสั้น
- เข้ำร่วมทีมวิจัยด้ำน
Palliative ในภำควิชำ

9. กาหนดคุณสมบัติบุคลากรใหม่ที่ต้องการ
ชื่อตำแหน่ง
1. แพทย์
(Service doctor)

คุณสมบัติที่ต้องกำร
1. วุฒิกำรศึกษำ: วว.เวชศำสตร์ครอบครัว
2. คะแนนสอบทักษะภำษำอังกฤษ CMU-ETHEP มำกกว่ำ 70 คะแนน หรือ IELT, TOFL ที่คะแนน
เทียบเคียงได้เท่ำกัน
3. สัญชำติไทย
4. อำยุไม่เกิน 40 ปีบริบรู ณ์ นับจำกวันที่รับสมัคร
5. มีประสบกำรณ์ดำเนินกำรวิจยั นำเสนอผลงำนวิชำกำร หรือ ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับชำติ หรือ นำนำชำติ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
6. มีประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้แก่ นักศึกษำ ผู้ป่วย และญำติ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
7. เป็นผู้ไม่มีคดีควำมติดตัวและไม่เคยทำผิดวินัยร้ำยแรงมำก่อน
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10. กาหนดกลยุทธ์ การสรรหาบุคลากร
ชื่อตำแหน่ง
กลยุทธ์ที่จะใช้
1.แพทย์ (Service doctor) สิทธิพิเศษ
จานวน 2 อัตรา
1. ได้รับแต่งตั้งเป็นอำจำรย์พิเศษ ของภำควิชำฯ
2. ได้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยระดับนำนำชำติ
3. ฝึกอบรมเพิ่มเติมด้ำน Palliative care

เกณฑ์กำรทดลองงำนและประเมินผลที่จะใช้
ทดลองงานเป็นระยะเวลำ 1 ปี โดย
- ปฏิบัติงำนตำมภำระงำนขั้นต่ำตำมกำหนด
- มีผลงำนตำม Output ที่กำหนด ดัง 6.1

การประเมินผล โดย
ช่องทางการสมัครที่หลากหลาย สะดวก
- อ้ำงอิงระเบียบบุคคลของคณะแพทยศำสตร์
1. ประชำสัมพันธ์เชิงรุก ไปยังสถำบันฝึกอบรม เวช - ประเมินผลตำม Output ที่กำหนด ดัง 6.1
ศำสตร์ครอบครัว ทั่วประเทศ และ โรงพยำบำลที่มี - ประเมินผลตำม Outcome ที่กำหนด ดัง 6.2
ระบบกำรดูแล Palliative care ที่ดี
2. ประกำศผ่ำนเวปไซต์คณะแพทยศำสตร์ เวปไซต์
ภำควิชำ facebook คณะฯ และภำควิชำฯ
3. ประชำสัมพันธ์ผำ่ นรำชวิทยำลัยเวชศำสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย

11. การเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตาแหน่ง
ชื่อบุคลำกร
1. อ.พญ.A

2. อ.พญ.B

3. อ.นพ.C

กลยุทธ์ที่จะใช้
พัฒนำเพื่อดำเนินกำรศูนย์ CPCC
- กำรฝึกอบรมระยะสั้น
- เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยโดยมีอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษำ
พัฒนำเพื่อดำเนินกำรศูนย์ CPCC
- ศึกษำต่อหลังปริญญำ และกำรฝึกอบรม
- เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยโดยมีอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษำ
พัฒนำเพื่อดำเนินกำรศูนย์ CPCC
- กำรฝึกอบรมระยะสั้น
- เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยโดยมีอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษำ

กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
- ผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรบริกำร ด้ำน Palliative care
- ผลงำนวิจัยด้ำน Palliative care
- วุฒิกำรศึกษำ ด้ำน Palliative care
- ผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรบริกำร ด้ำน Palliative care
- ผลงำนวิจัยด้ำน Palliative care
- ผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรบริกำร ด้ำน Palliative care
- ผลงำนวิจัยด้ำน Palliative care

ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้น เป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ .....................................................
(ผศ.นพ.A)
หัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว

เงื่อนไข: กำรเสนอขอกำหนดกรอบอัตรำกำลังเพิ่มใหม่ เป็นพียงข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะฯ เท่ำนั้น กำรจะ
ได้รับจัดสรรอัตรำกำลังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบำย ควำมจำเป็น และงบประมำณที่คณะฯ มีอยู่

