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คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตาบลศรีภูม ิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศ ัพท ์ 0-5393-6150

1

สารคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิต
ที่มีพร้อมทั้งคุณภาพและคุณธรรม อีกทั้งเป็นผู้นาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และการให้บริการรักษาพยาบาล
ที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ได้ดาเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมที่สาคัญ
เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานและการให้ บ ริ ก ารในด้ านต่ า ง ๆ
อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรมที่ได้ดาเนิ นการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์และสนับสนุนจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานทุกโครงการและกิจกรรม รวมถึง
ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ในทุกด้านเป็นอย่างดี ทาให้ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประสบความสาเร็จด้วยดี
ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ ร วบรวมรายละเอี ย ดข้ อ มู ล และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานประจาปีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ

ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ประวัติคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ ได้ เสนอขอจั ดตั้ งโรงเรี ย นแพทย์ แห่ งที่ 3 ของประเทศไทย
ต่อกระทรวงสาธารณสุ ขในสมั ยรั ฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรั ฐมนตรี ปี พ.ศ. 2497 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้แพทย์ ได้สัมผัสกับชีวิตในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มีจิตใจ รักภูมิภาค และด้วย
ความหวังว่า เมื่อสาเร็จการศึกษาแพทย์แล้วจะยังคงประกอบอาชีพอยู่ในส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2499

ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส ผู้บัญชาการ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ติดต่อกับองค์การบริหารวิเทศกิจ
ของสหรัฐอเมริกา (USOM) โดยมี Dr. Robert W. Prichard
เป็นผู้ประสานงาน และได้มีการตกลงทาสัญญา
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2499 โดยมีสาระสาคัญว่า
สหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินครึ่งหนึ่ง
ในวงเงิน 65 ล้านบาท เพื่อให้รัฐบาลไทยจัดตั้งโรงเรียนแพทย์
แห่งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการด้วย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2499
กรมวิเทศสหการได้ยืนยันความตกลงกับองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
โดยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ยืนยันความต้องการที่จะสร้างโรงเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่
จึงเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วันที่ 12 ธันวาคม 2499
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรับความช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา และอนุมัติใน
หลักการให้ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 มกราคม 2502
ได้โอนโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข ไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
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วันที่ 28 ตุลาคม 2502
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2503
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2503
วันที่ 18 มิถุนายน 2507
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 24 มกราคม 2508
เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 16 มีนาคม 2508
โอนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไปสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 กรกฎาคม 2526
มีพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
เป็น “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”

4

ค่านิ ยม

I
Quality
มุ่งเน้นคุณภาพ
ในทุกพันธกิจ

Customer Focus
มุ่งเน้นลูกค ้า
ในภารกิจต่าง ๆ

Teamwork
มุ่งเน้นการทางานเป็ นทีม
มีส่วนร่วม ทางานมีความสุข

Innovation & Integrity
มุ่งเน้นนวัตกรรม และกระบวนการ
เรียนรู ้อย่างต่อเนื่ องใช ้หลัก
คุณภาพในการทางาน

5

วัตถุประสงค ์เชิงกลยุทธ ์ IWISH

6

วิสย
ั ทัศน์
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
้ั า ระดับมาตรฐานสากล
เป็ นสถาบันการแพทย ์ชนน

พันธกิจ
่ คณ
ผลิตบัณฑิตทีมี
ุ ภาพ คุณธรรม เป็ นสากล
่ น้ าด ้านสุขภาพ
สร ้างสรรค ์ผลงานวิจยั เพือชี
่ ้มาตรฐาน
ให ้บริการสุขภาพทีได

เป้ าหมายองค ์กร
“ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ในอันดับที่ 151-200 QS Ranking
สาขา Medicine ภายในปี พ.ศ. 2563 ”
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โครงสร ้างคณะแพทยศาสตร ์
คณบดี

คณะกรรมการอานวยการประจาคณะฯ
คณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ

รองคณบดี
ผู ช
้ ว
่ ยคณบดี

สานักงานคณะฯ

สานักงานคณะฯ

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานประชาสัมพันธ ์
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานคลัง
งานพัสดุและยานพาหนะ
งานบริการการศึกษา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานซ่อมบารุง
งานบริหารงานวิจยั
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

ส่วนงานบริการวิชาการ

ส่วนงานวิชาการ

ภาควิชา

โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

ศู นย ์ศรีพฒ
ั น์

ศู นย ์ความเป็ นเลิศ
ทางการแพทย ์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
ภาควิชาจักษุวท
ิ ยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชานิ ตเิ วชศาสตร ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวท
ิ ยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาร ังสีวท
ิ ยา
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวท
ิ ยา
ภาควิชาเวชศาสตร ์ครอบคร ัว
ภาควิชาเวชศาสตร ์ฉุ กเฉิ น
ภาควิชาเวชศาสตร ์ชุมชน
ภาควิชาเวชศาสตร ์ฟื ้ นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร ์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร ์และนรีเวชวิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาออร ์โทปิ ดิกส ์
ภาควิชาอายุรศาสตร ์

ฝ่ ายการพยาบาล
ฝ่ ายเภสัชกรรม
งานบริหารโรงพยาบาล
งานทันตกรรม
งานธนาคารเลือด
งานบริการกลางโรงพยาบาล
งานปฏิบต
ั ก
ิ ารช ันสูตร
งานโภชนาการ
งานเวชภัณฑ ์ปลอดเชือ้
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานสังคมสงเคราะห ์
งานประกันสังคม
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ฝ่ ายบริหารจัดการ
ฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
ฝ่ ายการแพทย ์
ฝ่ ายการพยาบาล
หน่ วยศูนย ์บริการสวนดอก

สานักงานบริหาร
ศูนย ์เลเซอร ์ต ้อกระจก
ศูนย ์เลสิค
ศูนย ์สุขภาพสตรี
ศูนย ์วิเคราะห ์สุขภาพการนอนหลับ
ศูนย ์เพทซีทแี ละไซโคลตรอน
ศูนย ์ตรวจผู ้ป่ วยนอก
ศูนย ์การแพทย ์แผนไทยและ
การแพทย ์ผสมผสาน
ศูนย ์เวชศาสตร ์ผู ้สูงอายุ
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คณะผู บ
้ ริหาร

9

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์
คณบดี
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รองคณบดี

ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ ์
รองคณบดีดา้ นประชาส ัมพันธ ์

ผศ.นพ.วฒ
ั นา ชาติอภิศ ักดิ ์
รองคณบดีดา้ นบริหารการเงินและทุน

รศ.นพ.ณัฐพงศ ์ โฆษชุณหนันท ์
่
รองคณบดีดา้ นบริหารทัวไป

ศ.นพ.มานิ ต ศรีสุรภานนท ์
รองคณบดีดา้ นวิจ ัย

รศ.นพ.อรรถวุฒ ิ ดีสมโชค
รองคณบดีดา้ นวิชาการ

์ ลป์
ผศ.นพ.วนร ักษ ์ วช
ั ระศ ักดิศิ
่
รองคณบดีดา้ นกายภาพและสิงแวดล้อม
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รองคณบดี

รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจต
ิ รกุล
รองคณบดีดา้ นพัสดุ

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
รองคณบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.นพ.อนวช
ั วิเศษบริสุทธิ ์
รองคณบดีดา้ นพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.อดิศ ักดิ ์ ต ันติวรวิทย ์
รองคณบดีดา้ นแผนและยุทธศาสตร ์

รศ.พญ.สุรน
ิ ทร ์พร ลิขต
ิ เสถียร
รองคณบดีดา้ นทร ัพยากรบุคคล

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ ์
รองคณบดีดา้ นการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท ์
รองคณบดีดา้ นแพทย ์ประจาบ้าน
และเวชระเบียน
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ผู ช
้ ว
่ ยคณบดี

รศ.ดร.พญ.ศิรอ
ิ นงค ์ นามวงศ ์พรหม
ร ับผิดชอบงานด ้านบริหารวิจยั ทุนวิจยั งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร
ร ับผิดชอบงานด ้านบริหารวิจยั จริยธรรมการวิจยั

ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ ์
่
่
ร ับผิดชอบงานด ้านอาคารสถานทีและสิ
งแวดล
้อม

ผศ.ดร.มนัสพร พัสระ
ร ับผิดชอบงานด ้านกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา

ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปั ญญา
ร ับผิดชอบงานด ้านกากับดูแลงานบริหารงานบุคคล
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ผู ช
้ ว
่ ยคณบดี

ผศ.ดร.ศุภช ัย ยอดคีร ี
ร ับผิดชอบงานด ้านพัสดุและยานพาหนะ

ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิ มต
ิ ร
่
ร ับผิดชอบงานด ้านอาคารสถานที งานมาตรฐานห ้องทดลอง
่
และปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือการวิ
จยั และการเรียนการสอน

ผศ.พญ.มนธนา บุญตระกูลพู นทวี
ร ับผิดชอบงานด ้านนโยบายและแผน

ผศ.นพ.คมส ันต ์ วรรณไสย
ร ับผิดชอบงานด ้านการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร ์บัณฑิต ระดับปรีคลินิก

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ ์ตรีร ัตนช ัย
่
ร ับผิดชอบงานด ้านสือสารองค
์กร
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ผู ช
้ ว
่ ยคณบดี
อ.นพ.สุทธิภาศ พงศ ์มณี
ร ับผิดชอบงานด ้านกรรมการห ้องผ่าตัด ห ้องฉุ กเฉิ น
งานถวายพระบรมวงศานุ วงศ ์ งานเตรียมการร ับเสด็จ

รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ต ันตระวรศิลป์
ร ับผิดชอบงานด ้านบัณฑิตศึกษา ด ้านงานประกันคุณภาพ
งานบริหารหลักสูตรกลาง

่
ผศ.ดร.กลินเที
ยน วรรณภักตร ์
ร ับผิดชอบงานด ้านบัณฑิตศึกษา ด ้านนักศึกษาปริญญาโท
และนักศึกษาปริญญาเอก

อ.นพ.สุรเชษฐ ์ วงษ ์นิ่ ม
ร ับผิดชอบงานด ้านฝึ กอบรมแพทย ์ประจาบ ้าน

รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท ์
ร ับผิดชอบงานด ้านวัฒนธรรมองค ์กร และพนักงานสัมพันธ ์
งานสนับสนุ นส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
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โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.นพ.ช ัยวัฒน์ บารุงกิจ
ผู อ
้ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.นพ.สิทธิชา สิรอ
ิ ารีย ์
รบั ผิดชอบงานด ้านบริหารงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล งานโภชนาการ
องค ์กรแพทย ์ หน่ วยประสานสิทธิ ์

ผศ.นพ.ประสิทธิ ์ วงศ ์ตรีร ัตนช ัย
รับผิดชอบงานด ้านบริหารงานปฏิบต
ั ิ
การชันสูตร งานธนาคารเลือด
งานประกันสังคม

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล
รับผิดชอบงานด ้านบริหารฝ่ ายเภสัชกรรม
ศูนย ์ตติยภูมอ
ิ ุบต
ั เิ หตุ ศูนย ์โรคหัวใจภาคเหนื อ
ศูนย ์โรคสมองภาคเหนื อ

ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิร ักษ ์

ดร.หรรษา เทียนทอง

รับผิดชอบงานด ้านบริหารงานทันตกรรม
หน่ วยสร ้างเสริมสุขภาพ หน่ วยสารสนเทศ
โรงพยาบาล หน่ วยทะเบียนมะเร็ง

รับผิดชอบงานด ้านบริหารฝ่ ายการพยาบาล
งานบริการกลางโรงพยาบาล
งานเวชภัณฑ ์ปลอดเชือ้
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ศู นย ์ศรีพฒ
ั น์

ผศ.นพ.ธนิ นนิ ตย ์ ลีรพันธ ์
ผู อ
้ านวยการศู นย ์ศรีพฒ
ั น์

่
่
อ.นพ.กสิสน
ิ กลันกลิ
น
รองผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์

อ.นพ. ทัศนัย วนร ัตน์วจ
ิ ต
ิ ร
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์

อ.นพ. ณัฐพล เลาหเจริญยศ
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์

ผศ.พญ.จีระนันท ์ คุณาชีวะ
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์
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ศู นย ์ศรีพฒ
ั น์

ผศ.ดร.นพ.อภิร ักษ ์ แสงสิน
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์

่ ัตน์
อ.ดร.นพ.ภู วพงศ ์ นิ่ มกิงร
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์

อ.นพ.จอมช ัย ลือชูวงศ ์
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์

รศ.พญ.ทวิวน
ั พันธศรี
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์

้ คนธ ์
ผศ.นพ.อติคุณ ลิมสุ
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์
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ศู นย ์ความเป็ นเลิศทางการแพทย ์

ผศ.นพ.นเรนทร ์ โชติรสนิ รมิต
ผู อ
้ านวยการศู นย ์ความเป็ นเลิศทางการแพทย ์

่
ผศ.นพ.ศิรพ
ิ งค ์ เชียวชาญธนกิ
จ
รองผู ้อานวยการ

รศ. พญ. นภาพร ตนานุ วฒ
ั น์
หัวหน้าศูนย ์เลสิค

ผศ. พญ. สหัทยา ไพบู ลย ์วรชาติ
รองผู ้อานวยการ และหัวหน้าศูนย ์การแพทย ์แผนไทย
และการแพทย ์ผสมผสาน

รศ. พญ. มลฤดี เอกมหาช ัย
หัวหน้าศูนย ์เพทซีที
และไซโคลตรอน

รศ. นพ. ธีรกร ธีรกิตติกล
ุ
หัวหน้าศูนย ์วิเคราะห ์สุขภาพ
การนอนหลับ

ผศ.นพ.สุร ัตน์ ตันประเวช
รองผู ้อานวยการ และหัวหน้า
ศูนย ์เวชศาสตร ์ผูส้ งู อายุ

รศ. พญ. ไพลิน คงมีผล
หัวหน้าศูนย ์วิเคราะห ์สุขภาพสตรี
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กิจกรรมและผลงานสาคัญตาม

IWISH
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I
International
Player
การศึกษา
- หลักสูตรนานาชาติ
- ความร่วมมือด ้านการศึกษากับสถาบันนานาชาติ

การวิจย
ั
่
- ผลงานวิจยั ทีโดดเด่
น และรางวัลระดับนานาชาติ
- ผลงานวิจยั ในฐานข ้อมูลระดับนานาชาติ
- ผลงานวิจยั ด ้านแพทยศาสตรศึกษา

21

ด้านการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายที่จะผลักดันให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร เป็นหลักสูตร
นานาชาติ ตามแผนกลยุ ท ธ์ IWISH ด้ า น I : International Player (มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น นานาชาติ ) อี ก ทั้ ง
การบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรและการเรี ย นการสอนในระดับบั ณ ฑิต ศึก ษานั้น ยังจะต้องเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และในอนาคตยังจะต้องพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (AUNQA)
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME)
จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ. หรือ IMEAc) ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 (รับรองมาตรฐานถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2569)
ในปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกน านาชาติ
จานวน 11 หลักสูตร ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
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ความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันนานาชาติ

การติดต่อกับต่างประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ ได้ มุ่ ง เน้ น สร้ า งความร่ ว มมื อ และสั ม พั น ธ์กั บ สถาบั น การศึ ก ษา และวิ ช าการ
ในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ เพื่อพัฒนาความเป็นสากล (รวมทั้งสิ้น 44 แห่ง / 14 ประเทศ)


ลาดับ
สถาบัน
1 University of Antwerp
2 University of Puthisastra
3 Department of Medicine, Faculty of Health Sciences McMaster
University
4 Universitas Indonesia
5 Charité – Universitätsmedizin Berlin
6 Dokkyo Medical University
7 Hirosaki University Institute of Radiation Emergency Medicine
8 Juntendo University Faculty Medical
9 Kobe Pharmaceutical University
10 Graduate School of Medicine, School of Medicine and Graduate School
of Health Sciences Kobe University
11 Kumamoto University, Graduate School of Medical Sciences
12 Nara Medical University
13 Nippon Medical School
14 Otemae University
15 The National Institute of Radiological Sciences of The National
Institutes For Quantum and Radiological Science And Technology
16 Toho University Faculty of Medicine
17 Tokyo Medical and Dental University Faculty of Medicine
18 University of Ryukyus Faculty of Medicine
19 CliPS, Inc. (Clinical Professional Service)
20 Dongguk University the College of Medicine
21 Seoul National University College of Medicine Republic of Korea
22 Erasmus MC, University Medical Center
23 Medical University of Lublin
24 Lijiang People’s Hospital
25 Ningbo University School of Medicine

ประเทศ
Belgium
Cambodia
Canada
Indonesia
Germany
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Korea
Korea
Korea
Netherlands
Poland
PR China
PR China
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ลาดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

สถาบัน
People's Hospital of Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture
Pu’er People’s Hospital
The First People's Hospital of Honghe Autonomous Prefecture
Wenzhou Medical College School of Optometry & Ophthalmology
Yan'an Hospital of Kunming City, People's Republic of China
Yunnan Cancer Hospital, The Third Affiliated Hospital of Kunming
Medical university
Youjiang Medical University for Nationalities
Singapore Health Services PTE LTD
Chung Shan Medical University
Eda Hospital
Taipei Medical University, College of Medicine
The University of Manchester
The University of Oxford, Centre for Tropical Medicine and Global
Health
University College London Royal Free Campus
Columbia University in the City of New York
Des Moines University
Texas Tech University Health Sciences Center, School of Medicine
University of Arizona’s Pediatrics
University of California, Los Angeles

ประเทศ
PR China
PR China
PR China
PR China
PR China
PR China
PR China
Singapore
Taiwan
Taiwan
Taiwan
UK
UK
UK
USA
USA
USA
USA
USA
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การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้มีนักศึกษาต่างชาติที่เดินทาง
มาศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ทั้งสถาบันที่มี MOU และไม่มี MOU
( รวมทั้งสิ้น 15 คน / 7 สถาบัน )
และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
ณ สถาบันต่างประเทศ ( รวมทั้งสิ้น 4 คน)


อาคันตุกะจากต่างประเทศเยือนคณะแพทยศาสตร์
ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ ( รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง / 6 ประเทศ )


ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร
จากหลากหลายประเทศ ทั้ง Inbound และ Outbound
(โครงการศึกษา/ฝึกอบรม/เข้าร่วมประชุม/สัมมนา รวมทั้งสิ้น 50 โครงการ / 10 ประเทศ )




จัดให้มีระบบ Visiting professor ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ
(รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ / 4 ประเทศ)
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ด้านการวิจย
ั
่ ร ับระดับนานาชาติ
ผลงานวิจย
ั และรางวัลทีได้

ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การพูดนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม The 1st Price on the 2019
winner of the Flash Talk Session 2 Competition (สาหรับนักวิจัย)
จากงานวิจัย เรื่อง Riceberry bran oil ameliorates oxidative stress
and hepatotoxicity induced by acetaminophen overdose in mice
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference
on Food Factors and The 12th International Conference and
Exhibition on Nutraceuticals and Functional Food
ซึ่งจัดโดย The International Society for Nutraceuticals and
Functional Food ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562
ณ โกเบ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

น.ส.อรุณรัตน์ ผลาภิรมย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี
โดยมี ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้รับรางวัล The 3rd Price on the 2019 winner of the Flash Talk
Session 1 Competition (สาหรับนักศึกษา) จากงานวิจัย เรื่อง Glutelin
and its hydrolysate of color rice bran attenuated formation of
preneoplastic lesions in liver and colon of carcinogens initiated rats
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on
Food Factors and The 12th International Conference and
Exhibition on Nutraceuticals and Functional Food
ซึ่งจัดโดย The International Society for Nutraceuticals and
Functional Food ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562
ณ โกเบ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

26

ผลงานวิจย
ั : ในฐานข้อมู ลระดับนานาชาติ

นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
มีจานวนผลงานรวมทั้งหมด 42 เรื่อง

นักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด
(โดยนักวิจัยของคณะฯ ต้องเป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding author)
อ.นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Prothrombin complex concentrates versus
fresh frozen plasma for warfarin reversal: A systematic review
and meta-analysis” ตีพิมพ์ในวารสาร Thrombosis and Haemostasis.
Volume 116, Issue 5, November 2016, Pages 879-890.
โดยมีจานวน Citation = 55 ครั้ง

นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงที่สุด
(โดยนักวิจัยของคณะฯ ต้องเป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding author)
รศ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Real-life treatment of cholinergic urticaria with
omalizumab” ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Allergy and Clinical
Immunology. Volume 143, Issue 2, February 2019, Pages 788-791.e8.
โดยมีค่า Impact factor = 13.258
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ผลงานวิจย
ั ด้านแพทยศาสตรศึกษา

น.ส.สุภิณญา วรรณโชติผาเวช เข้าร่วมนาเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ
The ACEM 2019, 36th ACEM Annual Scientific
Meeting ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2562
ณ Tasmania ประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ Initiated Accessible
BLS Training Curriculum of 2-Rescuer Compression-Only
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) for Hearing-Loss
Individuals โดยเป็นการเสนอรูปแบบ Poster

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน East Asian Medical
Students’ Conference (EAMSC) 2020
ระหว่างวันที่ 5 – 10 มกราคม 2563
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โครงการ “Efficacy and
safety of mechanical compared to manual chest
compression in adults with cardiac arrest:
A systematic review and meta-analysis”
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W
Wisdom Leader
การศึกษา
- หลักสูตร
- กระบวนการพัฒนาอาจารย ์ด ้านแพทยศาสตรศึกษา
- กระบวนการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ผลงานตาราและหนังสือทางวิชาการ
การวิจย
ั
- ศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ (CERT Center)
- ศูนย ์โอมิกส ์ด ้านวิทยาศาสตร ์สุขภาพ
การบริการ
- การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผูบ้ ริจาคตับมีชวี ต
ิ
้ั
โดยวิธก
ี ารผ่าตัดผ่านกล ้อง สาเร็จเป็ นครงแรกในประเทศไทย
้ั ่ 2 ในอาเซียน
และครงที
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ด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มีแผนการประชาสั ม พันธ์ ห ลั กสู ตรให้ มีนั กศึ ก ษาต่า งชาติเ ข้า มาเรียนเพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ IWISH ด้าน W : Wisdom Leader (ผู้นาภูมิปัญญา)
ปั จ จุ บั น คณะแพทยศาสตร์ เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั้ ง หมด 28 หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย
ระดับ ปริ ญญาเอก 8 หลั กสู ตร, ปริ ญญาเอกนานาชาติ 8 หลั กสู ตร, ปริญญาโท 8 หลั กสู ตร, ปริญญาโท
นานาชาติ 3 หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 หลักสูตร


จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
ระดับ
ปริญญาโท

จานวนนักศึกษา
่ าเร็จการศึกษา
ทีส
ปี 2563

่
ชือหลั
กสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. กายวิภาคศาสตร ์
2. จุลชีววิทยา
3. ชีวเคมี
4. ปรสิตวิทยา
5. ปรสิตวิทยา (นานาชาติ)
6. พิษวิทยา
7. ฟิ สิกส ์การแพทย ์
8. วิทยาศาสตร ์การแพทย ์คลินิก (ปกติ/นานาชาติ)
9. เภสัชวิทยา
10. สรีรวิทยา
11. สู ตศ
ิ าสตร ์ และนรีเวชวิทยา (นานาชาติ)
รวม(คน)

ระดับ
ปริญญาเอก

3
3
6
1
4
3
1
3
24

จานวนนักศึกษา
่ าเร็จการศึกษา
ทีส
ในปี 2563

่
ชือหลั
กสู ตร
หลักสู ตรปร ัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. กายวิภาคศาสตร ์
2. จุลชีววิทยา
3. ชีวเคมี
4. ชีวเคมี (นานาชาติ)
5. นิ ตว
ิ ท
ิ ยากระดู ก
6. ปรสิตวิทยา
7. ปรสิตวิทยา (นานาชาติ)
8. เภสัชวิทยา
9. ระบาดวิทยาคลินิก
10. วิทยาศาสตร ์การแพทย ์คลินิก (ปกติ/นานาชาติ)
11. เวชศาสตร ์ชุมชน (ปกติ/นานาชาติ)
12. สรีรวิทยา
13. สรีรวิทยา (นานาชาติ)
14. สู ตศ
ิ าสตร ์ และนรีเวชวิทยา (นานาชาติ)
รวม(คน)

1
9
2
3
2
2
2
6
8
35
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นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ร่วมกับคณะและสถาบันต่าง ๆ ในการเปิดหลักสูตรสหสาขาวิชา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
หลักสู ตรสหสาขาวิชา จานวน 5 หลักสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิ ตวิ ท
ิ ยาศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

่ วมสอน กับคณะและสถาบันต่าง ๆ จานวน 5 หลักสู ตร
หลักสู ตรทีร่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิ ตวิ ท
ิ ยาศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
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กระบวนการพัฒนาอาจารย ์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์ ซึ่งคณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด้านแพทยศาสตรศึกษา ทาหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านแพทยศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความจ าเป็ น ในการจั ด การศึ ก ษาแพทยศาสตร์ เปิ ด โอกาส ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ส มั ค รเข้ า รั บ การอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
กระบวนการพัฒนาอาจารย์
สาหรับการพัฒนาอาจารย์ทั่วไป ได้จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา
ในประเด็นที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษากาหนด โดยเชิญวิทยากรทั้งจากภายในและ
ภายนอก ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดกิจกรรมการอบรม 4 เรื่อง ดังนี้
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "How to reduce burnout & Coaching and Mentoring"

การจัดอบรมฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจบทบาท ความสาคัญ และหน้าที่การเป็น
อาจารย์ ที่ป รึกษาของครู แพทย์ เข้าใจปั ญหาและทราบแนวทางปฏิบัติในการให้ คาปรึกษาและช่ว ยเหลือ
นักศึกษาแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภาควิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรีย นรู้และประสบการณ์ระหว่างภาควิชา
ต่าง ๆ กับวิทยากร ทาให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และได้รู้จักเทคนิคในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่ดี รวมทั้งเกิดความพร้อมในการ
ให้คาปรึกษาที่ดีแก่นักศึกษา
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 การอบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการศึกษา

การจัดอบรมฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
หลักสูตรแพทยศาสตรบั ณฑิตฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2563 การบริหารงานสู่ ความเป็นเลิ ศตามหลั กการของ
Objective & Key Results (OKRs) ทักษะ Communication Skills and Generation Gap และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางานสนับสนุนงานวิชาการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการศึกษา
ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติการร่ว มกัน ระหว่างผู้ เข้ารับการอบรมกับวิทยากร ทาให้ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
การศึกษาจะสามารถน าความรู้ ที่ได้รั บ ไปประยุกต์ใช้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้"

การจัดอบรมฯ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล สะดวกต่อการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของหลักสูตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างภาควิชาต่าง ๆ กับวิทยากร
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เรื่อง "การใช้ Workplace-based Assessment ในการสอนชั้นคลินิก"

การจัดอบรมฯ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าใจหลักคิดและวิธีการ
ประเมิน Workplace-based Assessment เลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ สามารถบอกข้อเด่นและข้อด้อยของวิธีการประเมิน Workplace-based
Assessment และนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอนและการประเมินผลของกระบวนวิชาได้ ทาให้
กระบวนการประเมินผู้เรียนขณะฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้กาหนดวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนาระดับมาตรฐานสากล
โดยได้นาแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) มาเป็นแนวทางบริหารและพัฒนาคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการประเมิ นตาม
โครงการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 300) ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธการ (สกอ.) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย คณะผู้บริหารจึงดาริ
ขยายผลพัฒนาคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพันธกิจได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการให้บริการสุขภาพ โดยนาเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช้ในการพัฒนา
องค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลคณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)
ประจาปี 2562

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได ้ร ับรางวัล Thailand Quality Class : TQC ประจาปี 2562
่
การบริหารสู่ความเป็ นเลิศ จากสถาบันเพิมผลผลิ
ตแห่งชาติ ยกระดับการบริการมุ่งสู่ระดับมาตรฐานโลก
์ สดิ ์
โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ เข ้ารบั รางวัลจากนายกอบช ัย สังสิทธิสวั
่ นที่ 20 กุมภาพันธ ์ 2563 ณ ห ้องแกรนด ์ฮอลล ์ ศูนย ์นิ ทรรศการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมือวั
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานครฯ
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ผลงานตารา/หนังสือทางวิชาการ

ที่

่
ชือหนั
งสือ

่ แ
ชือผู
้ ต่ง

่ มพ ์
ปี ทีพิ

1.

ตาราโรคเส ้นเลือดขอด
Textbook of Varicose
Veins

ศ.ดร.นพ.กิตติพน
ั ธุ ์ ฤกษ ์เกษม
ภาควิชาศัลยศาสตร ์

พ.ศ.
2563

2.

สูตน
ิ รีเวชเชียงใหม่ทน
ั ยุค 6
Chiang Mai Textbook
of OB & GYN:
Advanced Practice-VI
2020

ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร ์และนรีเวชวิทยา

พ.ศ.
2563
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ด้านการวิจย
ั
คณะฯ ได้พัฒนาศูนย์ วิจั ยและบริ การเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ IWISH ด้าน W : Wisdom
Leader (ผู้นาภูมิปัญญา) ดังนี้

ศู นย ์วิจย
ั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ

37

ผลงานวิจย
ั

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ มีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ทั้งสิ้น 36 เรื่อง โดยที่ผลงานวิจัยทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติ ที่อยู่บน
ฐานข้อมูลของ Scopus, Pubmed, EMBASE และ Index Medicus, Web of Science โดยแยกเป็น
ระดับ Q1=22 เรื่อง, Q2=13 เรื่อง, Q3=1 เรื่อง

กราฟแสดงค่า Impact Factor
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รางวัลแห่งความภาคภู มใิ จ

่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.นพ.นิ พนธ ์ ฉัตรทิพากร
ผูอ้ านวยการศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รบั รางวัลอาจารย ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2563
่
สาขาวิทยาศาสตร ์สุขภาพจากทีประชุ
มประธานสภาอาจารย ์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.นพ.นิ พนธ ์ ฉัตรทิพากร
ผูอ้ านวยการศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
่ กษาหลัก : รางวัลดุษฎีนิพนธ ์ดีเด่น
ได ้รบั เกียรติบต
ั รอาจารย ์ทีปรึ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ของ ดร.จุฑามาศ คาสีแก ้ว
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่ นที่ 24 มกราคม 2563
เมือวั

่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.นพ.นิ พนธ ์ ฉัตรทิพากร
ผูอ้ านวยการศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รบั โล่รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดเี ด่น
สาขาวิชาการ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่ นที่ 24 มกราคม 2563
เมือวั

่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.ทพญ.สิรพ
ิ ร ฉัตรทิพากร
หัวหน้าหน่ วย Neurophysiology Unit
ศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
่ กษาร่วม : รางวัลดุษฎีนิพนธ ์ดีเด่น
ได ้รบั เกียรติบต
ั รอาจารย ์ทีปรึ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ของ ดร.จุทามาศ คาสีแก ้ว
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่ นที่ 24 มกราคม 2563
เมือวั
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ดร.จุฑามาศ คาสีแก ้ว นักศึกษาปริญญาเอก
ของศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์สุขภาพ
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่ นที่ 24 มกราคม 2563
เมือวั

ผศ.ดร.ศิรน
ิ าฏ คาฟู หัวหน้าหน่ วยวิจยั Molecular Biology Unit
ศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รับรางวัล “ช ้างทองคา” นักวิจยั รุน
่ ใหม่ดเี ด่น
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่ นที่ 24 มกราคม 2563
เมือวั

่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.นพ.นิ พนธ ์ ฉัตรทิพากร
ผูอ้ านวยการศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รบั รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจยั ระดับดีเด่น
จากสานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102-104
ศูนย ์นิ ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ
่ นที่ 2 กุมภาพันธ ์ 2563
เมือวั

ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่ นักศึกษาปริญญาเอก
ของศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลวิทยานิ พนธ ์ ระดับดี
จากสานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102-104
ศูนย ์นิ ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ
่ นที่ 2 กุมภาพันธ ์ 2563
เมือวั
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่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.ทพญ.สิรพ
ิ ร ฉัตรทิพากร
หัวหน้าหน่ วย Neurophysiology Unit
ศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ ด ้านผลงานวิจยั ดีเด่น
ณ ห ้องประชุมคณะกรรมการ คณะทันตแพทยศาสตร ์ ชัน้ 2
อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่ นที่ 9 มิถุนายน 2563
เมือวั

่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.นพ.นิ พนธ ์ ฉัตรทิพากร
ผูอ้ านวยการศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รับโล่รางวัลอาจารย ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
้ 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร ์
ณ ห ้องประชุม ชัน
่ นที่ 23 กรกฎาคม 2563
เมือวั

น.ส.พรรษา พิทยพงษ ์ นักศึกษาปริญญาโท
ของศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
ได ้รบั รางวัล First Prize for poster presentation
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์
The 7th International Conference on Food
Agriculture & Biotechnology (7th ICoFAB 2020) :
่ นที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563
Online conference เมือวั

่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร. นพ. นิ พนธ ์ ฉัตรทิพากร
ผูอ้ านวยการศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ
่ ้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ได ้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทีได
เป็ นอาจารย ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ประจาปี 2563
จากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
้ 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร ์
ณ ห ้องประชุมชัน
่ นที่ 21 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือวั
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่
ศ.(เชียวชาญพิ
เศษ) ดร.นพ.นิ พนธ ์ ฉัตรทิพากร
ผู อ
้ านวยการศูนย ์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหวั ใจ
ได้ร ับโล่ประกาศเกียรติคุณ
มอบโดย คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
้ั อาคารเรียนรวม 2 คณะแพทยศาสตร ์
ณ ห้องประชุม ชน
่ นที่ 28 ตุลาคม 2563
เมือวั

่ ้ร ับทุนนักวิจยั แกนนา สวทช. จากสานักงาน
ทีได
พัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

่ ้ร ับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ประจาปี 2563
ทีได
จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

่ ้ร ับการยกย่องให ้เป็ นอาจารย ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2563
ทีได
่
สาขาวิทยาศาสตร ์สุขภาพ จากทีประชุ
มประธานสภาอาจารย ์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

่ ผลงานตีพม
่ ด
ในฐานะทีมี
ิ พ ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากทีสุ
้
่
โดยมีจานวนผลงานรวมทังหมด 42 เรือง
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ศู นย ์โอมิกส ์ด้านวิทยาศาสตร ์สุขภาพ
(Omics Center for Health Sciences : OCHS)

ผลิตผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชาทางคลีนิคและปรีคลีนิค ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า
ด้านจีโนมิกส์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้

 การวิ เ คราะห์ จี โ นมและลั ก ษณะของเซลล์ ม ะเร็ ง
กระดูกออสทีโอซาร์โคมาที่ได้รับจากผู้ป่วย

 ผลของยาไทรเมโธพริ ม -ซั ล ฟาเมท๊ อ กซาโซลต่ อ
เภสั ช จลนศาสตร์ ของยามั ย โคฟี โ นเลตโมเฟทิ ล ในอาสาสมัคร
สุขภาพดี

 การวิเคราะห์ลาดับจีโนมสู่อาร์เอ็นเอเพื่อการค้นพบปัจจัยโน้มเอียงทางพันธุกรรม
การกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นสาเหตุของโรค และการพยากรณ์โรคผู้ป่วยมะเร็งกระดูกออสทีโอซาร์โคมา
จานวน 3 ราย ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 การวิ นิ จ ฉั ย ภาวะเกล็ ด เลื อ ดต่ าแต่ ก าเนิ ด ในผู้ ป่ ว ยเด็ ก ภาคเหนื อ โดยใช้ whole
exome sequencing

 การบ่ ง ชี้ ยี น ที่ เ ป็ น ตั ว ท านายการลุ ก ลามไปยั ง เนื้ อ เยื่ อ ข้ า งมดลู ก และปากมดลู ก
ในมะเร็งปากมดลูกชนิดเซลล์สความัสระยะแรก
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ด้านการบริการ

คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง และพัฒ นาศูนย์เฉพาะทาง
ด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ และการรักษาพยาบาล ตามกลยุทธ์ IWISH ด้านผู้นาภูมิปัญญา (Wisdom
Leader) ดังนี้

การผ่าตัดปลู กถ่ายตับจากผู บ
้ ริจาคตับมีชวี ต
ิ โดยวิธก
ี ารผ่าตัดผ่านกล้อง
้ั
้ั ่ 2 ในอาเซียน
สาเร็จเป็ นครงแรกในประเทศไทย
และครงที

ปัจจุบันการแพทย์ของประเทศไทยมีพัฒนาการก้าวไกลเทียบเท่านานาอารยประเทศ โดยเฉพาะการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคตับ การปลูกถ่ายตับถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายของการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย
ซึ่งการผ่าตัดปลูกถ่ายตับสามารถรักษาทั้งภาวะตับแข็งและมะเร็งตับไปในการผ่าตั ดครั้งเดียวกัน ทาให้ผู้ป่วย
มะเร็งตับที่ได้รับการปลูกถ่ายตับมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึงร้อยละ 80-90 และมีอัตราการกลับเป็นซ้าต่าเมื่อ
เทียบกับการรักษาวิธีอื่น ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตยืนยาว ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้ง
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การปลูกถ่ายตับสาหรับผู้ใหญ่มีด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่
 การปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย

เป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่สมองตายแล้ว
ในปัจจุบันการปลูกถ่ายตับในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นการปลูกถ่ายวิธีนี้ ข้อดีของการผ่าตัดวิธีนี้คือ ไม่ต้อง
เสี่ยงทาการผ่าตัดในผู้บริจาคที่มีชีวิต แต่ข้อเสียสาคัญของวิธีนี้คือ การรออวัยวะที่นานหลายเดือนหรือหลายปี
เนื่องจากในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนมีผู้บริจาคอวัยวะจานวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่รอ
อวัยวะ ทาให้บางครั้งไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทัน
การปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิต เป็นการผ่าตัดตับกลีบขวาของผู้บริจาคที่เป็นญาติสายตรง
สามีหรือภรรยาของผู้ป่วย โดยการผ่าตัดลักษณะนี้เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูง เนื่องจากต้องผ่าตัดตับ
โดยแยกหลอดเลือดและท่อน้าดีออกมาโดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดและท่อน้าดีของผู้บริจาค แต่ข้อดี
ของการผ่าตัดวิธีนี้คือ สามารถลดระยะเวลาการรออวัยวะให้สั้นลงเหลือประมาณ 3-4 สัปดาห์ อีกทั้งตับยังอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์กว่า และมีระยะเวลาที่ขาดเลือดสั้นกว่าการปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยสมองตาย


“ ซึ่งปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเพียงสถาบันเดียว
ที่ทาการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อรักษาโรคมะเร็งตับในผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง
และมีจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดวิธีดังกล่าวมากที่สุดในประเทศไทย จานวน 28 ราย “
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I
Innovative
Medical School
การวิจย
ั
- ทุนสนับสนุ นโครงการวิจยั
่
- การจัดกิจกรรมเพือการพั
ฒนาอาจารย ์ด ้านการวิจยั
- ผลงานวิจยั และรางวัลระดับชาติ

การบริการ
- ศูนย ์นวัตกรรมสุขภาพ (Med Chic)
 การจดสิทธิบต
ั ร
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ด้านการวิจย
ั
ในปีงบประมาณ 2563 คณะแพทยศาสตร์มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในสถาบัน และ
ทุ น สนั บ สนุ น จากภายนอกสถาบั น รวมทั้ ง จากผู้ ผ ลิ ต เวชภั ณ ฑ์ จ านวนทั้ ง สิ้ น 272 โครงการ วงเงิ น
322,432,145.70 บาท มีอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ได้รับทุนทาวิจัย รวม 238 คน จาแนกเป็นแหล่งทุน
ภายในสถาบัน จานวน 209 คน และภายนอกสถาบัน จานวน *92 คน
(*อาจารย์ 1 ท่านหากได้รับทุนทั้งภายในและภายนอก ให้นับว่าได้รับทุนจากภายนอก : เกณฑ์จากกองแผนงาน มช.)

ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน
วงเงิน
- ทุนสนับสนุนจากคณะฯ
วงเงิน
- ทุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
วงเงิน
- ทุนโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ มช.
วงเงิน
- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
วงเงิน
- ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ .มช
วงเงิน
-ทุนโครงการวิชาการรับใช้สังคม
วงเงิน

ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน
วงเงิน
- แหล่งทุนไม่หวังผลกาไร
วงเงิน
- ผู้ผลิตเวชภัณฑ์
วงเงิน

196
44,234,253.50

โครงการ
บาท

178
24,304,253.50
5
2,500,000.00
10
13,980,000.00
1
150,000.00
1
2,200,000.00
1
1,100,000.00

โครงการ
บาท
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท

76
278,197,892.20

โครงการ
บาท

26
60,942,085.00
50
217,255,807.20

โครงการ
บาท
โครงการ
บาท

47

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ จัดสรรเพื่อเป็นทุนทาวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 35,000,000 บาท สาหรับการทาวิจัย
วงเงิ น 24,304,253.50 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.44 ของงบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ ที่ เ หลื อ เป็ น ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการด้านการวิจัย ค่าสนับสนุนการพัฒนาคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุม/
สัมมนาด้านการวิจัย และค่าสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยตลอดจนการดาเนินงานที่เป็น การ
สนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
งบประมาณใช้จ่าย
จานวนโครงการ

2558
2559
2560
2561
2562
2563
14,408,533 18,660,087.50 22,226,683 24,321,081 22,185,969 24,304,253.50
133
138
151
177
162
178

จ า ก ก ร า ฟ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ มี จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร ว ม ทั้ ง ห ม ด 2 7 2 โ ค ร ง ก า ร
งบประมาณเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด จานวน 322,432,145.70 บาท จาแนกได้ดังนี้
 ทุนภายในสถาบัน
จานวน 196 โครงการ วงเงิน 44,234,253.50 บาท
 แหล่งทุนไม่หวังผลกาไร จานวน 26 โครงการ
วงเงิน 60,942,085.00 บาท
 แหล่งทุนผู้ผลิตเวชภัณฑ์ จานวน 50 โครงการ
วงเงิน 217,255,807.20 บาท
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่
การจัดกิจกรรมเพือการพั
ฒนาอาจารย ์ด้านการวิจย
ั

ด้าน Research Methodology
เสวนาเรื่อง " Research for the Benefit
of Mankind : Lessons Learned "
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

อบรมเรื่อง "การกรอกข้อมูลงานวิจัยในระบบ
CMU MIS และการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์

อบรมเรื่อง “Systematic Reviews”
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ
คณะแพทยศาสตร์
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อบรมเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น”
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 201
อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

อบรมเรื่อง "Research publication : Statistics
and manuscript preparation"
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์

อบรมเรื่อง “การพัฒนา Manuscript เพื่อการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทางคลินิก
สาหรับแพทย์” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุม RB0308 ชั้น 3
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
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ด้านจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับ
สัตว์ทดลอง” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง RN 202
ชั้น 2 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทุน
นานาชาติ
เสวนาเรื่อง “Research collaboration between China
Medical University and ChiangMai University”
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 809 ชั้น 8
อาคารปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์
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่ ร ับระดับชาติ
ผลงานวิจย
ั และรางวัลทีได้

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
ได้รับรางวัลทุนนักวิจัยแกนนา สวทช. จากโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรักษา
แบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดรีย
เพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อมจากการใช้ยาเคมีบาบัดรักษา
มะเร็ง” จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
ได้รับรางวัล “ช้างทองคา” นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ผศ.ดร.ศิรินาฏ คาฟู สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
ได้รับรางวัล “ช้างทองคา” นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจาปี 2563
จากงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจกับ
ภาวะเหล็กเกินในหัวใจในโรคธาลัสซีเมีย” จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
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รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล
“International Scholarship Award” จากงานวิจัย เรื่อง “Safety and
immunogenicity of live-attenuated Japanese encephalitis vaccination
among perinatally HIV-infected Thai adolescents stable on combination
antiretroviral treatment” ในงานประชุมวิชาการ The 23rd International AIDS
Conference-AIDS 2020: Virtual เมื่อวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563
รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ได้รับรางวัลพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จากมูลนิธิอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ผศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์
ได้รับรางวัลพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จากมูลนิธิอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
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ด้านการบริการ
คณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสนับสนุน
การดาเนินงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ IWISH ด้านค้นคว้านวัตกรรม (Innovative Medical School) ดังนี้

ศู นย ์นวัตกรรมสุขภาพ

จากทุนวิจัยที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (Medchic)
ได้รับการสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาโครงการ สามารถ
พัฒนาให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรม จานวน 11 ผลงาน
ดังนี้
่
1. เครืองเปิ
ด-ปิ ด หลอด UV ผ่านระบบ IoT

2. Application ระบบฝากครรภ ์

3. รถเข็นวีลแชร ์รุ น
่ มาตรฐาน
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4. เตียงฝึ กยืนปร ับความสู งได้

่
5. เตียงออกกาลังกายเพือการร
ักษา (ขนาด 70*200 cm)

่
6. เตียงออกกาลังกายเพือการร
ักษา (ขนาด 120*200 cm)

8. รถเข็นจ่ายยาควบคุมด้วยระบบ keyless access

่
7. เครืองนวดกระตุ
น
้ น้ านม

9. ล้อฝึ กเดิน Wheel walker
with forearm support
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10. เบาะรองนั่งสาหร ับคนพิการแบบเติมลม
Air cushion

11. นวัตกรรมเกมฝึ กการทรงตัว
Game for balance trainer

การจดสิทธิบต
ั ร

สิทธิบต
ั รการประดิษฐ ์
้
ชุดทดสอบวินิจฉัยโรคติดเชือราคริ
ปโตคอคคัส นี โอเฟอร ์มานส ์ (Cryptococcus neoformans)
้ งกล่าว
โดยใช ้แอนติบอดีชนิ ด 18B7 ทีจ่ าเพาะต่อเชือดั

สิทธิบต
ั รการออกแบบผลิตภัณฑ ์
สะพานทางลาดท ้ายยานพาหนะ / อุปกรณ์วางเท ้า

อนุ สท
ิ ธิบต
ั ร
้ วนอวัยวะเพือคงสภาพ
่
่
กระบวนการเก็บรกั ษาสภาพชินส่
/ อุปกรณ์พยุงเดินแบบเปลียนฐาน
/
์
้ ป้ ่ วย
กรรมวิธก
ี ารสกัดโพลีแซคคาไรด ์จากเห็ดหูหนู ทมี
ี่ ฤทธิสมานแผล
/ ชุดอุปกรณ์สาหรบั ช่วยในการอาบนาผู

ลิขสิทธิ ์
แอปพลิเคชันการวัดขนาดทางเดินหายใจเด็ก (Pediatric Airway Sizing) / แอปพลิเคชันสอนกายวิภาคและ
้ั
สรีรวิทยาของหูชนใน
(CMU Ear)
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S
Sophisticated &
Comprehensive
Medicine
การบริการ
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
้
 โรคติดเชือไวร
ัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
้
 ห ้องฉุ กเฉิ นแยกโรคติดเชือทางอากาศความดั
นลบ
- โรงพยาบาลสงฆ ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 แผนกทันตกรรมสงฆ ์
- ศูนย ์ความเป็ นเลิศทางการแพทย ์
- ศูนย ์ศรีพฒ
ั น์
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ด้านการบริการ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สถิติการให้บริการผู้ป่วยใน

NUMBER OF INPATIENT CASES (2016-2019)
50,000
48,000
46,000
44,000
42,000
40,000
38,000
36,000

47,711
45,190

44,560

45,329

40,306

2016

2017

2018

2019

2020

สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก

NUMBER OF OPD VISIT (2016-2019)
1,523,654

1,550,000

1,517,599
1,477,710

1,500,000

1,446,110

1,450,000
1,400,000

1,372,950

1,350,000
1,300,000
1,250,000
2016

2017

2018

2019

2020
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โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปรับบริการรูปแบบโฉมใหม่เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วย
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ดังนี้

ระบบชาระเงินสาหรับผู้ป่วยสิทธิเบิกตรง ผ่านตู้ kiosk

Customer service center

Application Suandok Hospital Line
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Suandok Xpress lab

บริการส่งยาไปรษณีย์

การนัดหมายปรึกษาแพทย์ด้วยระบบ Video Call

บริการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพเชิงรุกนอกสถานที่
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เนื่ องจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ Coronavirus (COVID-19) ที่ส่ งผลกระทบ
ต่อการให้บริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
ทางผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรจึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ระบบการควบคุ ม ป้ อ งกั น การระบาดของ
COVID-19 ดังนี้
กาหนดแนวทางปฏิบัตขิ องโรงพยาบาลที่ครอบคลุมถึงผู้ป่วย บุคลากร และการจัดการสิ่งแวดล้อม
กาหนดทางเข้า-ออก โรงพยาบาล 5 จุด
ติดตั้งเครื่ องเทอร์ โ มสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจล
แอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือ
เตรียมพร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในการคัดกรอง การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ และเข้าข่าย หรือมีความเสี่ยง
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
สนับสนุนให้เปิดห้องตรวจ LAB, COVID-19 ที่ได้มาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดบริการแยกผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับการติดเชื้อ COVID-19
และเพิ่มจุดบริการที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ URI Clinic และจุด
บริการผู้ป่วยสงสัย PUI Clinic
จัดเตรียมหอผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันร่างกายให้บุคลากรอย่างเต็มที่
รวมทั้งการเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนอุปกรณ์ เช่น ชุดอุปกรณ์การขนย้าย
ผู้ป่วยอาการหนัก หน้ากาก N-95 ชุด PPE เป็นต้น
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การเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองตัดเย็บชุด PPE, กาวน์กันน้า, Mask เป็นต้น
จัดสถานที่กักกัน และให้การดูแลบุคลากรที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติงานและสัมผัสผู้ป่วย
สงสัยติดเชื้อ รวมถึงดูแลนักศึกษาจากประเทศจีนหลักสูตรปริญญาเอก ที่ความจาเป็นต้องเรียน
ต่อเนื่องจนครบหลักสูตร ที่ Suandok dorm พร้อมดูแลเรื่องอาหาร น้าดื่ม และสิ่งอานวยความ
สะดวก
จั ดระบบการทางานแบบ Work from home เพื่อลดจานวนบุคลากรในโรงพยาบาล ให้ ทางาน
ที่บ้าน และเป็นการสารองบุคลากรกรณีที่มีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19

สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานห้องคัดกรอง
และตรวจหาเชือ้ (Modular Screening & Swab Unit)
ให้ก ับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
่
่ 12 มิถน
ร ับมอบโดยกองทุนช ัยพัฒนา เมือวันที
ุ ายน 2563
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้
ห้องฉุ กเฉิ นแยกโรคติดเชือทางอากาศแรงดั
นลบ
(Negative Pressure Room for Emergency Department)

คณะแพทยศาสตร ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
้
จัดสร ้างห ้องฉุ กเฉิ นแยกโรคติดเชือทางอากาศแรงดั
นลบ
(Negative Pressure Room for Emergency Department)
้ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร ์ เพือเตรี
่
ให ้กับแผนกฉุ กเฉิ น โถงชัน1
ยม
่ นของผู
้
่ ๆ
ความพร ้อมในการเพิมขึ
ป้ ่ วยโรคติดเชือ้ COVID-19 และโรคทางเดินหายใจอืน
้
ห้องฉุ กเฉิ นแยกโรคติดเชือทางอากาศแรงดั
นลบ
(Negative Pressure Room for Emergency Department)
้ มี
่ ระบบระบายอากาศแยกจากส่วนอืน
่ ๆ
เป็ นห้องกักกันเชือที
้
สามารถบาบัดอากาศและฆ่าเชือโรคด้
วย HEPA Filter+UVC และ Ozone
ก่อนปล่อยออกสู ส
่ าธารณะ โดยภายในประกอบไปด้วย
ห้องร ักษาจานวน 4 ห้อง และแต่ละห้องจะมีความดันเป็ นลบ
ทาให้อากาศจากภายในห้องไม่ไหลย้อนออกมาสู ภ
่ ายนอก
่
เพิมความปลอดภั
ยให้ก ับบุคลากรทางการแพทย ์และผู ท
้ มาใช้
ี่
บริการ
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โรงพยาบาลสงฆ ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

่ ป
สถิตผ
ิ ูป
้ ่ วยพระสงฆ ์อาพาธ : เฉลียผู
้ ่ วยนอก 875 รู ป/เดือน

จานวนพระสงฆ ์ร ับบริการ OPD
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่ ป
สถิตผ
ิ ูป
้ ่ วยพระสงฆ ์อาพาธ : เฉลียผู
้ ่ วยใน 68 รู ป/เดือน
จานวนพระสงฆ ์ร ับบริการ IPD
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ระยะเวลารอตรวจร ักษา (ลดลง)

ระยะเวลารอตรวจร ักษา
120
100

นาที

80
60
40
20
0
2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2563

2564

่
่ น)
้
ระด ับความพึงพอใจ
(เพิมขึ
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แผนกทันตกรรมสงฆ ์

 ให้บริการทางทันตกรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาตรวจหรือรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่ โรงพยาบาลสงฆ์
 ให้บริการทางทันตกรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสงฆ์ที่มีปัญหาโรคในช่องปาก
 เพื่ออานวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ทาให้ไม่ต้องเดินทางมารับการรักษาทางทันตกรรมที่อาคารตะวันกังวานพงษ์
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ศู นย ์ความเป็ นเลิศทางการแพทย ์

ผู ร้ ับบริการศูนย ์ความเป็นเลิศทางการแพทย ์
้ น
้ 117,732 คน
รวมทังสิ
1,303
5,339

727
2,778

ศูนย ์เวชศาสตร ์ผู ้สูงอายุ
ศูนย ์การแพทย ์แผนไทยและการแพทย ์ผสมผสาน

20,188

คลินิกศูนย ์ความเป็ นเลิศทางการแพทย ์
66,444
20,953

ศูนย ์สุขภาพสตรี
ศูนย ์วิเคราะห ์สุขภาพการนอนหลับ
ศูนย ์เลสิค
ศูนย ์เพทซีทแี ละไซโคลตรอน
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Highlight of the year
Center for Medical Excellence

คลินิคโรคหัวใจผู้สูงวัย
(One Stop service Geriatric Heart Clinic)
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มีพันธกิจสาคัญในการวินิจฉัยรักษาโรค
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งบู ร ณาการ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
เป็ น โรคที่ พ บบ่ อ ย และเป็ น โรคที่ เ ป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ของการเสี ย ชี วิ ต
ในผู้ สู งวั ย นอกเหนื อ จากโรคมะเร็ ง ปั จ จุ บั น ศู น ย์ เ วชศาสตร์ ผู้สูงอายุ
มีแพทย์ประจาที่จบเฉพาะทางโรคหัวใจ มีเครื่อ งมือตรวจวินิจฉัยโรค
หัวใจแบบภายนอก มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็น case
manager เภสัชกร นักกายภาพบาบัด และนักโภชนาการ ที่พร้อมจะ
ดูแลและให้คาแนะนาในเรื่องการตรวจวินิจฉัยรักษา การให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโรค การใช้ยาที่ปลอดภัย การออกกาลังกาย
และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค จึงได้จัดคลินิกโรคหัวใจ
ผู้สูงวัยขึ้น ในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. โดยผู้รับบริการในคลินิก
จะได้ รั บ การตรวจรั ก ษาจากแพทย์ ได้ รั บ การดู แ ลแบบองค์ ร วม
จากทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการให้สามารถรับบริการต่าง ๆ ได้ในสถานที่เดียวกัน

โครงการ “เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ”
เนื่องจากศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ผู้สูงอายุขั้นต้นในระดับปฐมภูมิ
ให้ครอบครัว ญาติและผู้ดูแล มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง โดยได้รับความรู้จากทีมสหสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งดูแลผู้ป่วยสูงอายุเฉพาะโรคไม่ให้เกิด ภาวะแทรกซ้อน เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุนั้น
จาเป็นต้องเน้นการดูแลแบบองค์รวม และจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยบางกลุ่ม
ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคร่วมหลายอย่าง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จาเป็ นต้องได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง (เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีการลุกลามไปยังกระดูก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะท้าย) ผู้ป่วยที่มี
แผลกดทับ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวลาบาก ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้การเดินทางมารักษาที่สถานพยาบาล
ค่อนข้างลาบาก เนื่องจากมีปัญหา เรื่องความเจ็บปวด หรือ เหนื่อยมากขึ้นเมื่อต้องเคลื่อนไหว ดังนั้นการมีทีมแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสม อีกทั้งการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้านยังเป็นหนึ่งในแผนงานสาคัญของทางศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่เน้นการบริการแบบองค์รวม
ครบทุกด้าน และยังช่วยลดอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้า ( re-admission ) และลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้ป่วยและญาติ
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หน่วยงานโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เปิดให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับบริการ แผนกผู้ป่วยในให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และสอดคล้องกับการรักษาของแพทย์ นอกจากนั้น
ยังมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหาร และโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ป่วยสูงอายุทเี่ ข้ารับบริการ

ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน
เปิดบริการการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostate cancer โดยใช้ ส ารเภสั ช รั งสี F-18 PSMA1007
ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 4 ในเพศชาย ด้วยการ
ผลิตและการใช้งานสารเภสัชรังสีที่มีความเฉพาะต่อโรค และ
ท าให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคมะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากเป็ น ไปได้ อ ย่ า ง
จ าเพาะ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในปั จ จุ บั น เมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม 2563
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ศู นย ์ศรีพฒ
ั น์

ศูนย์ศรีพัฒน์ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการให้บริการสู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการผ่านการกระตุ้น กากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการบริหารข้อร้องเรียน ร่วมกับ
ทุกแผนก/หน่วยงานในองค์กรที่มุ่งเน้นในการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านพฤติกรรมบริการโดยใช้
เครื่องมือ AIDET มาเป็นหลักปฏิบัติในการให้การบริการของพนักงานทุกระดับแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรและมีการกากับติดตามโดยทีมพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อตรวจเยี่ยมติดตาม สอบถามข้อมูล
ให้กาลังใจผู้ปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ผู้ รับบริการทางทีมพัฒนาพฤติกรรมบริการกาหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานแต่ละหน่วยงานทาการประเมินคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรม
บริการของพนักงานตามแนวทางที่กาหนดคร่อมหน่วยงาน ร่วมกับการรับฟังเสียงของผู้รับบริการในช่องทาง
ปกติที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบการสอบถามข้อมูลเชิงรุกทางโทรศัพท์เพื่อรายงานผลการ
ประเมินโดยรวมทั้งหมดแก่คณะกรรมการบริหารข้อร้องเรียนทราบอย่างต่อเนื่องทุกสั ปดาห์ เพื่อร่ว มกัน
วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
100
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กราฟแสดงผลประเมิน
อัตราความพึงพอใจ
โดยภาพรวมของผูร้ บั บริการ
่ บคะแนน 5 ระดับองค ์กร
ทีระดั
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องค ์กร

2563

ข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ 2%
34%

คาชื่นชม
64%

กราฟแสดงสัดส่วนคาชม ขอ้ เสนอแนะปรับปรุง
และข ้อร ้องเรียน ประจาปี 2563

คาชื่นชม

ข้อเสนอแนะ

ข้อร้องเรียน
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จานวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน

จานวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการทั่วไป
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัทคู่สัญญา
บริษัทประกันชีวิต
จานวนผู้รับบริการรวม

ปี 2563
5,539
2,871
1,700
472
3,931
14,513
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จานวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก

จานวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ผู้รับบริการทั่วไป
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัทคู่สัญญา
บริษัทประกันชีวิต
จานวนผู้รับบริการรวม

ปี 2563
88,019
76,184
32,321
21,487
4,580
222,591
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รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ

รางวัล Best Practice Awards 2020
สาขาการแพทย ์และสาธารณสุข
ศูนย ์ศรีพฒ
ั น์ ได ้รับรางวัลความดี
ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจาปี 2563
Best Practice Awards 2020
สาขาการแพทย ์และสาธารณสุข
่
โดยเป็ นรางวัลทีมอบให
้กับองค ์กร
่
่ น มีการบริหาร
ทีประสบความสาเร็จแบบยังยื
่ ผ่านผูบ้ ริหารทีมี
่ ความรู ้
จัดการทีดี
่
่
ความสามารถทีดี เพือช่วยให ้พนักงาน
สามารถทางานได ้เป็ นอย่างดี

รางวัลบุคคลตวั อย่างแห่งปี
(Person of the year 2020)
ผศ.นพ.ธนิ นนิ ตย ์ ลีรพันธ ์
ผูอ้ านวยการศูนย ์ศรีพฒ
ั น์
รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี
พุทธศักราช 2563 Person of the
year 2020 สาขาการบริหารและ
่ นรางวัลทีมอบ
่
พัฒนาองค ์กร ซึงเป็
่
ให ้แก่ผูท้ มี
ี ความสามารถนาความรู ้ไป
ปฏิบต
ั จิ ริง มีวธิ ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ เป็
ี่ นเลิศในการ
บริหารงานกิจการต่าง ๆให ้สาเร็จ
โดยอาศัยความรู ้ความสามารถของ
ตนเองและความร่วมมือของผูอ้ น
ื่
ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงาม
้
ความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทังมี
การตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ
่ ต่อ
สมควรยกย่องให ้เป็ นแบบอย่างทีดี
สังคมและสาธารณชน
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H
Happy
Organization
การบริการ
- HRD center
- การให ้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร
่ นสมัยให ้แก่ผูเ้ รียน
- การให ้บริการศูนย ์สนับสนุ นการเรียนรู ้ด ้วยตนเองทีทั
 ศูนย ์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)
 ห ้องสมุด
่
- ด ้านสิงแวดล
้อมภายในคณะแพทยศาสตร ์

กิจกรรม
- กิจกรรมด ้านทานุ บารุงศาสนา
- กิจกรรมด ้านวัฒนธรรม
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ด้านการบริการ
HRD center
่
เพือพัฒนาทักษะในการทางานให ้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร ์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร ์

้ั ่ 1
โครงการสัมมนาผูบ้ ริหาร คณะแพทยศาสตร ์ ครงที

CQIT Leadership Action

CQIT Role Model

CQIT Ambassador

โครงการ CQIT DAY 2020

่ ...CQIT”
โครงการประกวดคลิปวิดโี อ “นี่ แหละคนทีใช่

โครงการสรุปผลและวางแผนการดาเนิ นงานของ CQIT Ambassador

โครงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการแพทย ์ในสถานการณ์
การระบาด COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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หลักสูตร “วิธก
ี ารใช ้ 90 Day Onboarding Program สาหรบั ผูบ้ งั คับบัญชา”

่ การคิดเชิงกลยุทธ ์สาหร ับการจัดการทีดี
่ รุน
หลักสูตรการเตรียมผูบ้ ริหาร เรือง
่ ที่ 4
(Strategic Thinking for Excellence Management : STEM 4)

โครงการ“ชาวสวนดอกรวมใจ
ถึงห่างไกลแต่ใจเราห่วงกัน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั งิ าน
่
เรือง Non – Technical Skills

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
หลักสูตร “พัฒนาอาจารย ์ใหม่
Associate Instructor” รุน
่ ที่ 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารสาหรบั หัวหน้าฝ่ าย
และหัวหน้างาน “Design New Normal for
Excellence Teamwork”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “การทบทวนแผนกลยุทธ ์”
ครงที
ั้ ่ 2/2563 “Design New Normal for
Excellence Education”

โครงการอบรมอาจารย ์ใหม่ AI Module 3 : Hospital Accreditation
: การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

่ “การบริหารผลการปฏิบต
โครงการอบรมเรือง
ั งิ านเชิงกลยุทธ ์”
(Performance Management Systems)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารหลักสู ตร
“ Associate Instructor” รุน
่ ที่ 1

งานบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associated Instructor” รุ่นที่ 1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่
ให้มีความสามารถพร้อมในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
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การให ้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร
กิจกรรมฉี ดวัคซีนสร ้างเสริมภู มค
ิ ม
ุ ้ กันโรค : บุคลากรคณะแพทยศาสตร ์
โครงการ Suandok Smart : Healthy Immunity
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (จานวน 118 ครง)
ั้
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กิจกรรมตรวจสุขภาพ : บุคลากรคณะแพทยศาสตร ์
โครงการ Suandok Smart : Healthy & Happy
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง วันที่ 29 กันยายน 2563
(มีบุคลากรเข ้ารับการตรวจสุขภาพ จานวน 3,007 คน)
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่ นสมัยให้แก่ผูเ้ รียน
การให้บริการศู นย ์สนับสนุ นการเรียนรู ้ด้วยตนเองทีทั

ศู นย ์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)
้ั
เปิ ดให้บริการทุกวน
ั ทาการ ตงแต่
เวลา 8.30-16.30 น.

ศูน ย์ พัฒ นาเทคโนโลยี แ พทยศาสตรศึ ก ษา (Medical Technology Education Center : MTEC)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาทาง
การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล โดยให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่
คณาจารย์ นักศึกษา ตามพันธกิจที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟเบอร์ออปติคไปยังศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 2 แห่ง และ
โรงพยาบาลร่วมสอน 4 แห่ง เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ที่ฝึกบฏิบัติงานอยู่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมตลอดจนสารสนเทศภายในคณะฯ (Intranet) ได้ตามความต้องการอย่ าง
คล่องตัว ไร้ข้อจากัด
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บริการของศู นย ์

การศึกษาและการแพทย ์ทางไกล
่ จท
ผลิตสือดิ
ิ ล
ั ทางการแพทย ์

ประชุมวิดท
ี ศ
ั น์ทางไกล

ถ่ายทอดหัตถการทางการแพทย ์
อบรมเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั
สอบอิเล็กทรอนิ กส ์

81

่
ด้านสิงแวดล้
อม

่
ปร ับภู มท
ิ ศ
ั น์สถานทีจอดรถจ
ก
ั รยาน
บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตศึกษา
่
ปร ับปรุงภู มท
ิ ศ
ั น์สถานทีจอดรถยนต
์สาหร ับผู ม
้ าใช้บริการ
บริเวณหน้าอาคารคลินิก 108
ตรวจสอบถังด ับเพลิงประจาปี 2563
่
จด
ั ทาป้ ายประชาสัมพันธ ์ เพือรณรงค
์การป้ องกันรถหาย
ร่วมซ ้อมแผนอัคคีภยั ให้กบ
ั ภาควิชา/ฝ่าย/งาน
ซ ้อมแผนอัคคีภยั (แผนบนโต๊ะ)
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กิจกรรม

กิจกรรมด้านทานุ บารุงศาสนา

เข้าร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดขบวนองค์กฐินเข้าร่วมในพิธีทอดกฐิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดฝายหิน
โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร
และนักศึกษา ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน เข้าร่วมพิธี

พิธีสืบชาตาและเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์
ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสืบชะตาและเจริญพระพุทธมนต์
ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ โดยจัดให้มี
การสมาทานเบญจศีล เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา
โดยพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส
ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้อุปการะคุณ เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
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พิธีทาบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา
พระครูวิทิตศาสนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
รองเจ้าคณะอาเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทาบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่า
จาวล้านนา ในโอกาสประเพณียี่เป็ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์

พิธีทาบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระครูปัญญาวรคุณ หลวงพ่อทองแดงวรปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทาบุญ คณะแพทยศาสตร์
โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์
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พิธีทำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคี โรงพยำบำลสงฆ์แห่งโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่
พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
โดยมี พระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
(เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานพระสงฆ์
และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวนสุจิณโณ
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
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พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา
ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และทานุบารุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนา คณะแพทยศาสตร์ นาโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฯ และประธานคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เนื่องในโอกาสวันมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป
เนื่องในโอกาสวันมหิดล โดยมี นายคมสัน สุวรรณอาภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ณ บริเวณลานจามจุรี ด้านหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
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พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ โดยมี
ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากร เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ลานจามจุรี คณะแพทยศาสตร์

พิธีบวงสรวง คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวง โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี เป็นประธานพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปรับปรุง
ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย
หลวงปู่แหวนสุจิณโณ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์
คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
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พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ
อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
คณะแพทยศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี 2563 โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่, สักการะพระราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา, ไหว้พระห้องหลวงปู่แหวนสุจิณโณ,
ไหว้หลวงพ่อทันใจ และไหว้โฮงยาลาเจ้าตี้ ซึ่งในปีนี้
คณะแพทยศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ จานวน 127 คน
เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2563
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พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
เนื่องในวันมหิดล ประจาปี 2563 โดยมี คุณคมสัน สุวรรณอาภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และพิธีมอบโล่เกียรติยศ กองทุนหมอเจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบโล่เกียรติยศ
กองทุนหมอเจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล ประจาปี 2563
โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
และผู้รับรางวัล เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

