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จุลสาร

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก้าวสู่ปีที่ 21 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 21 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชั้น 1 อาคารปิยชาติ โดยใน
ปี พ.ศ.2560 ช่วงเช้ามีการจัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์และถวายอาหารร่วมกันระหว่างคณะสหเวชศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ หลังจากนั้นได้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาคณะฯ และประธาน
ในพิธีเปิดภาควิชารังสีเทคนิค ณ ห้องภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ ชั้น 7 อาคารปิยชาติ
ในการนี้มีการมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการการเรียน
การสอนโดยการบริการสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล  รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “HR 4.0 in
action” โดย ดร.วีรชัย  กูป้ ระเสริฐ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และการพัฒนาองค์การ และการบรรยายพิเศษเรือ่ ง “จริยธรรมวิชาชีพ”
โดย คุณทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารปิยชาติ
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พิธีเปิด หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นที่ 4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา  คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์
(นกธ.) มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 4 แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ในการเป็นผู้น�ำทางด้านกีฬากอล์ฟ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และการเจริญเติบโตของกีฬากอล์ฟในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ระดับสูงของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและน�ำไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รูปแบบการอบรมหลักสูตรได้ผ่านการพัฒนาปรับปรุงให้มี
ความทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบัน Singha Elite Performance Centre โดย
โปรป้อมเพชร สารพุทธิ ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกสอนและแนะแนวทางให้กับ
โปรกอล์ฟอาชีพระดับโลกหลายคน นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรพิเศษหลาย
ท่านที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในวงการกีฬากอล์ฟ
ประเทศไทย เช่น คุณวิชติ บัณฑุวงศ์ คุณสรวง จันทรอุไร คุณคติพจน์ เกิดมัน่ คง รวม
ถึง โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล�ำ 
้ นักกอล์ฟอาชีพสตรี มืออันดับ 41 ของโลก ยังได้ให้
เกียรติมาแสดงทักษะการเล่นและแนะน�ำวิธตี า่ งๆ กับผูเ้ ข้าอบรม โดยมีพธิ เี ปิดการอบ
รมฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล รุจวิ ชิ ญญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เมือ่ วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟบางปะกง ริเวอร์ไซต์ คันทรี คลับ

แนะนำ�บุคลากรใหม่
น.ส.กนกศรี ดีละม้าย
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค

น.ส.ธนัชพร สุทธิศน
ั สนีย์
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชากายภาพบ�ำบัด

การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการและการวิจย
ั
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระหว่างศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์และ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระหว่างคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อการให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้ความรู้ทางวิชาการกับประชาชนตลอด
จนใช้เป็นสถานที่ในการฝึกพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยส�ำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของคณะสหเวชศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 963 อาคารปิยชาติ
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แสดงความยินดี
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ค ณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ส ร้างชื่อเสียงทางด้ า นการวิ จั ย
ในงาน “วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2559” เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจ�ำนวนครั้งสูงที่สุด
(ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน ปี พ.ศ. 2554-2558) จ�ำนวน 1 ท่าน
1. ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์  ณ ถลาง
รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  จ�ำนวน 2 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล  อังคเศกวินัย
2. อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  ฟองสุภา
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ  จ�ำนวน 1 ท่าน
1. อาจารย์ณัฐมน  นิยมเดชา

ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
1

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, The Republic of
the Phillippines กับภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนือ่ งด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ จึงมีโครงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 Faculty of
Pharmacy, University of Santo Tomas, The Republic of the Phillippines ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อมาแลกเปลี่ยน
ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาของภาควิชาเทคนิคการแพทย์  ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560

2 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง Department of Sports and Health Management, College of Physical

Education, University of Suwon, the Republic of the Korea กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื่องด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ จึงมีโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 University
of Suwon ได้ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3 คน เพื่อมาแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนากีฬา ระหว่างวันที่ 6 -16 กุมภาพันธ์ 2560
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3      รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิค เพือ่ การตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 2223 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารปิยชาติ ซึง่ ในโอกาสนีค้ ณะกรรมการวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิคได้พิจารณาความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สาขารังสีเทคนิค และได้ออกหนังสือรับรองให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

4 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ

จั ดการความรู ้ ด้ า นการจั ดท� ำ ขั้ น ตอนการท� ำ งานของหน่วยงานฝ่า ย
สนับสนุนวิชาการในหัวข้อ “การจัดการความรู้และการจัดท�ำขั้นตอน
การท�ำงาน” ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพการท�ำงาน
ทั้งในแง่ของคุณภาพงานและการพัฒนาศักยภาพบุคคลซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
2 ท่าน คือ อาจารย์สมศักดิ์ กัณหา และอาจารย์สันติ   จิตระจินดา  จาก
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ในการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยรูปแบบ Critical path method and risk management
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารปิยชาติ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นอย่างดี ซึ่งใน
ล�ำดับถัดไปจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้รู้ภายใน
ส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ และในช่วงสุดท้ายจะมีการมอบรางวัลให้กับ
หน่วยงานที่มีผลงานการจัดท�ำขั้นตอนการท�ำงานยอดเยี่ยมอีกด้วย
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โครงการฝึกปฏิบัติการเวชศาสตร์ชุมชนประจ�ำปีการ
ศึกษา 2559 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้ท�ำกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน กับหัวข้อ “เทคนิค
การแพทย์ธรรมศาสตร์กับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เรียนรู้จากการ
ลงมือท�ำ” วัตถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสสัมผัสชุมชนและเรียน
รูจ้ ากประสบการณ์จริงซึง่ จะเป็นประโยชน์และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้การปฏิบัติงานในชุมชน และถือเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม
อีกทางหนึ่ง โดยน�ำความรู้จากการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์
บูรณาการกับการส่งเสริมสุขภาพไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอนามัย
สุขภาพชุมชน การจัดท�ำแผนและด�ำเนินการโครงการด้านสุขภาพ เพื่อ
ป้องกันและวินิจฉัยโรค การติดตามประสิทธิภาพของการรักษา ตลอด
จนการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษา
ได้ท�ำการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ที่จ�ำ
พรรษา ณ วัดคลองสอง วัดทวีการอนันต์ วัดกลางคลองสาม วัดเกิดการ
อุดม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
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ฝ่ายการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง
“ก้าวต่อไปของการพัฒนานักศึกษาสู่ THAILAND 4.0” ระหว่าง
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและหา
แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาฝ่ายการนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิ
งานด้านกิจการนักศึกษา ในการท�ำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเชิงรุก

การสืบสานและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ค ณ ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ จั ด โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม เ นื่ อ ง ใ น วั น ขึ้ น ป ี ใ ห ม ่
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  ณ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
ตลอดช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2560 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี แก่บริษัทเอกชน และ หน่วยงานราชการ เช่น พนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และ เทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2559 พร้อมทั้งยังร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจ�ำปี
พระพุทธศักราช 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน

การพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา จัดโครงการกีฬาไทยเชือ่ มความสัมพันธ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รบั เกียรติจาก
รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย เช่น ปิดตาตีหม้อ วิ่งกระสอบ ขี่ม้าส่งเมือง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ของสาขาวิชาฯ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Suwon ประเทศเกาหลีใต้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 ‘สุรนารีเกมส์’ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนากีฬา ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก�ำลังกาย หลักสูตรการจัดการการกีฬา และหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของทั พ นั ก กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 ‘สุรนารีเกมส์’ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รับ 21 เหรียญทอง, 15 เหรียญเงิน และ 39 เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่
6 จาก 83 สถาบันการศึกษา

กีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า ‘แดนโดมเกมส์’ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิด มีสถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน 14
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล (7 คน)
กีฬาบาสเกตบอล และ กีฬาวอลเลย์บอล โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 ชนิดกีฬา นอกจากนั้นยังมี
การประกวด Sport Science Idol ซึ่งเป็นการประกวดเพื่อค้นหานักศึกษาชายและหญิง
ทีม่ สี ขุ ภาพดีและมีความสามารถ โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัล
ไปครองทั้งประเภทชายและหญิง
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ฝ่ า ยการนั ก ศึ ก ษาคณะสหเวชศาสตร์
จัดโครงการส่งเสริมความคิดและพัฒนาจิตใจกับพี่
คณะสหเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 16) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2560 ณ วัดสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง ต�ำบลสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมจากประสบการณ์ ต รง ได้ แ สดงออกถึ ง
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสมัครสมาน สามัคคี
เรียนรู้การงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีการวางแผนการ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบ เกิดแรงจูงใจในการท�ำความดี
เพื่อสังคม และเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยว
กับวิชาชีพของตนเอง

ผลงาน “ชุดสุดยอดสียอ้ มอสุจจิ ากข้าวเหนียวด�ำ”
ได้รับคัดเลือกน�ำเสนอผลงาน “วันนักประดิษฐ์”
ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.60 ณ
Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ของ นายมานพ นันตาบุตร และนายวัชรพงษ์ คงเตีย้    
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยมี
ผศ.ดร. ฌลณต เกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บทความ / เกร็ดความรู้
“การนำ� EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสหเวชศาสตร์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็น
กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของ Malcolm
Baldrige เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ และช่วย
ให้มีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้น�ำเกณฑ์ EdPEx มาเป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกให้กับสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร
ไปสู่ความเป็นเลิศ ปัจจุบันการด�ำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะสหเวชศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะด�ำเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาด้วยระบบ EdPEx ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาครั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ด�ำเนินการน�ำเกณฑ์ EdPEx
มาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารและด�ำเนินงานของคณะ ภายใต้ 7 เรื่อง

กลุ ่ ม การน� ำ องค์ ก าร (การน� ำ
องค์การ กลยุทธ์ และลูกค้า) เน้น
ให้เห็นความส�ำคัญว่าการน�ำองค์การ
ต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และลูกค้า

ส�ำคัญ ได้แก่ การน�ำองค์การ กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบตั กิ าร และ ผลลัพธ์ โดยจะไม่มตี วั
บ่งชีท้ ถี่ กู ก�ำหนดมาจากหน่วยงานผูป้ ระเมินภายนอก แต่ตวั บ่งชีต้ า่ งๆ จะ
เกิดจากการทีเ่ ราก�ำหนดเป้าหมายเอง สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือความเข้าใจตัวตน
ทีแ่ ท้จริงของเรา เพือ่ จะได้พฒ
ั นา ปรับปรุง และมุง่ สูท่ ศิ ทางทีถ่ กู ต้อง และ
ก่อให้เกิดการท�ำงานด้วยกันในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
คณะสหเวชศาสตร์มุ่งหวังว่า การใช้เกณฑ์ EdPEx อย่างเข้าใจ
และต่อเนื่อง โดยประสานกันทุกระดับได้อย่างดี จะท�ำให้เกิดการสื่อสาร
ที่ดี เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างผู้น�ำและบุคลากร จน
เป็นก�ำลังส�ำคัญของคณะ และก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กรร่วมกัน อัน
จะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินการทีเ่ ป็น
เลิศต่อไป

โครงร่างองค์กร บ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการ
ปฏิบัติขององค์การ สภาพแวดล้อม การด�ำเนินการ
เป็นบริบทพื้นฐานของการด�ำเนินงานทุกอย่างของ
สถาบัน

พื้นฐานของระบบ (การวัดการวิเคราะห์และ
การจั ด การความรู ้ ) มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ใน
การท�ำให้องค์การมี การจั ดการที่ มีป ระสิ ท ธิ ผล
และมีการปรับปรุงผลการด�ำเนินการและความ
สามารถในการแข่งขันโดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริง
มีความคล่องตัวและใช้ความรู้เป็นแรงผลักดัน

พื้นฐานของเกณฑ์ EdPEx มาจาก
ชุ ด ของค่ า นิ ย มหลั ก และแนวคิ ด
ซึ่งฝังลึกในองค์การที่มีผลการด�ำเนิน
งานที่โดดเด่น

กลุ่มผลลัพธ์ (บุคลากร ระบบปฏิบัติการ
และผลลัพธ์) ประกอบด้วย กระบวนการ
ที่มุ่งเน้นบุคลากร กระบวนการปฏิบัติที่
ส�ำคัญและผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินการ

การปฏิ บั ติ ก ารทุ ก อย่ า งมุ ่ ง สู ่ ผ ลลั พ ธ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและกระบวนการ การมุ่งเน้นลูกค้า
การมุ่งเน้นบุคลากร การน�ำองค์การและ
ธรรมาภิบาล รวมถึงผลลัพธ์ด้านการเงิน
งบประมาณและตลาด
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บทความ / เกร็ดความรู้
กายภาพบ�ำบัดในชุมชน

กายภาพบ�ำบัดคืออะไร
“วิชาชีพกายภาพบ�ำบัด คือ วิชาชีพทีก่ ระท�ำต่อมนุษย์เกีย่ วกับ การ
ตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบ�ำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิด
เนือ่ งจากภาวะของโรคหรือการเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและ
การฟืน้ ฟูความเสือ่ มสภาพความพิการของร่างกาย รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจด้วยวิธกี ารทางกายภาพบ�ำบัดหรือการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ที่
รัฐมนตรีประกาศโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการให้เป็นเครือ่ งมือหรืออุปกณ์
กายภาพบ�ำบัด”
บทบาทของกายภาพบ�ำบัด
งานกายภาพบ�ำบัด เกี่ยวข้องกับการดูแลบ�ำบัดผู้ป่วยหลายภาวะ
ได้แก่ ภาวะทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ สูตนิ รีเวชศาสตร์ เวชศาสตร์
การกีฬา การยศาสตร์และอื่นๆ ด้วยหลักความรู้ทางวิชาการ กายภาพบ�ำบัด
อย่างมีมาตรฐานและหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
บุคลากรทางการแพทย์
กายภาพบ�ำบัดเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร
กายภาพบ�ำบัดจะปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ของประชาชนทั่วไปและด้านการป้องกันความบกพร่อง ความผิดปกติ
ข้อจ�ำกัด และภาวะแทรกซ้อน ในการเคลื่อนไหวตามสภาวะสุขภาพร่างกาย
ปัญหาทางการแพทย์ เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน
งานกายภาพบ�ำบัดจะด�ำเนินการอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายของหน่วยงานนั้นๆ
  
จากทีก่ ล่าวมาแล้วจะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั งานกายภาพบ�ำบัด มีบทบาท
กว้างขวางมากขึน้ นักกายภาพบ�ำบัดไม่เพียงแต่สามารถท�ำงานในโรงพยาบาล
ต่างๆ แต่ยังสามารถท�ำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งงาน
กายภาพบ�ำบัด นอกจากการรักษาผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแล้ว งาน
ด้านการส่งเสริม รวมถึงการป้องกันในระดับชุมชนก็นบั ว่ามีความส�ำคัญอย่างยิง่
ปั จ จุ บั น การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยในระดั บ โรงพยาบาล ไม่ เ พี ย งพอแก่
ความต้องการกับทุกคน นอกจากนี้ การรักษาทางกายภาพบ�ำบัด ในบาง
ครั้งยังต้องการรักษาที่ต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลรวมถึง
ผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ยังจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการทาง
กายภาพบ�ำบัดเข้ามาเกี่ยวข้อง
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อาจกล่าวได้ว่า บทบาทกายภาพบ�ำบัด มีทุกระดับตั้งแต่เด็กทารก เด็กโต
ผูใ้ หญ่ จนถึงผูส้ งู อายุ รวมถึงหญิงตัง้ ครรภ์ กายภาพบ�ำบัดก็เข้ามามีบทบาท
ในการดูแลกลุ่มต่างๆ
นอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน (Primary
health care) เข้ามามีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่งไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยัง
รวมถึงทั่วโลกที่เห็นความส�ำคัญดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อต้องการให้คนในชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และจากการศึกษายังพบว่าการสนับสนุนและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน จะสามารถลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มากกว่าที่จะเน้นด้านการรักษา มีหลายตัวอย่างที่
เห็นความส�ำคัญของกายภาพบ�ำบัด จากประสบการณ์ของแพทย์ ที่อยู่ในโรง
พยาบาลระดับชุมชน ที่เห็นว่าการใช้ยา บางครั้งก็ท�ำให้โรคบางโรคแค่ทุเลา
ชัว่ คราว และโรคบางโรคไม่ตอ้ งใช้ยา แต่ใช้วธิ กี ารทางกายภาพบ�ำบัด ก็สามารถ
หายได้ เช่น กระดูกเสื่อมทับเส้นประสาท ผู้ป่วยหลอดลมอักเสบ หรือผู้ที่มี
เสมหะมาก ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต รวมทั้งเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เป็นต้น  
นอกจากนีง้ านกายภาพบ�ำบัด ยังครอบคลุมไปถึงการออกเยีย่ มบ้าน
ในกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ เช่น อัมพฤกษ์ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู กลุ่มที่มีปัญหาด้านการ
เคลื่อนย้ายตัว พัฒนาการล่าช้า เป็นต้น โดยการท�ำงานดังกล่าวจะต้องอาศัย
การท�ำงานเป็นทีมร่วมกันในลักษณะของสหสาขาวิชาชีพ อีกบทบาทหนึ่งของ
งานกายภาพบ�ำบัดในชุมชน คือ การรณรงค์ภาวะสุขภาพในชุมชนนัน้ เช่น การ
ส�ำรวจว่าต�ำบลนั้น หรือชุมชนนั้น มีอาชีพอะไรและมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับ
กายภาพอะไรบ้าง เช่น มีอาการปวดหลังมากทีส่ ดุ จากการตัดกรีดยาง เช่น การ
ยืนกรีดยาง การยกน�ำ้ ยาง น�ำมาวิเคราะห์เพือ่ ให้ทา่ ยืนทีถ่ กู ต้อง และติดตามผล
การสอน/ออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันการกลับมาของอาการปวดหลัง
นอกจากนีก้ ายภาพบ�ำบัดยังนับว่ามีบทบาทในด้านการส่งเสริมและ
ป้องกัน โดยมีการจัดบริการส�ำหรับผูป้ กติโดยการตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย
และคลินกิ ออกก�ำลังกายด้วย เช่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในด้านความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความฟิต ความจุปอด การใช้ออกซิเจน ความอ่อนตัวของ
กล้ามเนือ้ และอืน่ ๆ เพือ่ น�ำข้อมูลมาแนะน�ำและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการออก
ก�ำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วย
ดั ง นั้ น กายภาพบ� ำ บั ด จึ ง ไม่ ไ ด้ ต้ั ง รั บ อยู ่ ที่ โรงพยาบาลเพี ย ง
อย่างเดียวแต่ปัจจุบันยังต้องเป็นในลักษณะเชิงรุกและรับพร้อมกันซึ่งจะ
ท�ำให้กายภาพบ�ำบัดได้เป็นที่รู้จักในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่ง
เสริมและให้บุคลากรต่างๆ รู้จักวิชาชีพกายภาพบ�ำบัดให้กว้างขวางและ
เป็นที่ยอมรับ
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