
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ีชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

................................................................... 

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการ 

3. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

5. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

6. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง กรรมการ 

7. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

8. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

4. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

2. นายแพทย์คามนิ  สุทธิกุลบุตร นายแพทย์ 

 

เริ่มประชุมวลา 09.00 น. 

  



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานคณะกรรมการแจ้งในที่ประชุม

ทราบเรื่องดังนี้ 

1) แจ้งวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มนีาคม 2564 

2) แจง้วันกิจกรรม Meeting ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 

3) แจ้งวันประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 22 

มีนาคม 2564 

4) แจ้งวันตรวจประเมนิศูนย์ธาลัสซีเมยี ในวันที่ 31 มนีาคม 2564 

5) คณะแพทยศาสตร์ ได้บรรจุพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 ท่าน 

คือ แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล  และนายชลวัชร ชัยชาญ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลชาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  819/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.2.2 เรื่อง แจ้งบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

ราย นายแพทย์พรชัย สุขแสน ขอลาพักฝึกอบรม เน่ืองจากป่วย 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบมอบงานบุคลากร ด าเนนิการรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ท าสัญญาจ้างใหม่ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ฉบับ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2130/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

  2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2131/2564 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี 

และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

  3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2132/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

  4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2133/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี           

(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.5 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน

การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาตรี 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.6 เรื่อง แจ้งรายงานผลการด าเนินการเพื่อการรับรององค์กรและ

การด าเนินการเพื่อให้สามารถด าเ นินการฝึกอบรม ตามข้อบังคั บว่าด้วยการก าหนด 

ผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2563 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และคณะให้นโยบายขอให้อาจารย์แพทย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในหลักสูตร

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแทพย์ 

 

ระเบียบวาระที่  1 .7 เรื่อง แจ้งก าหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด 

(Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ ปีการศึกษา 2563 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.8 เรื่อง แจ้งก าหนดการฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนฤดูร้อนของ

นิสิตปี 3 ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

แพทยศาสตร ์คร้ังท่ี 2/2564 

 ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนสริมศรี ช้ัน 

2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบรกิารความเสี่ยง 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  1. มอบหมายใหน้ายแพทย์วสุชล ชัยชาญ จัดตัง้ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

  2. ทบทวนคณะท างานต่างๆในค าสั่ง 

  3. ให้น าเข้าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง การปรับปรุงห้องส านักงานคณะ 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิให้งานพัสดุของคณะ ให้เรียนรู้งานกับพัสดุของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหาร และ

โครงสร้างการบริหารทางการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 

 

 ระเบียบวาระที่  4.2.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจ าปี

การศึกษา 2564 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนินการส่งร่างให้

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

รับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Track) ประจ าปีการศึกษา 

2564 

   

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนินการส่งร่างให้

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening 

Track) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนินการส่งร่างให้

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

สโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนนิการตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

สโมสรนสิิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนนิการตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสโมสร

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนนิการตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) แนวทางการขออนุมัติใช้ห้องเรียน          

ห้องฝึกปฏิบัติการ ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  1. ห้องเรียนคณะให้ฝ่ายวิชาการ ดูแล 

  2. ห้องเรียนโรงพยาบาลให้ คุณบาส ดูแล 

3. ให้อาจารย์ประสาน นักวิชาการศกึษา เรื่องรายละเอียดการใชห้อ้งเรียน ดังนี้ 

  1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ประสานนายสิงหา เกล็ดพงษา 

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้ประสานนาย

อภสิิทธิ์ ศรรีักษา 

  3) ส าหรับหน่วยงานภายนอก ให้ประสานนางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา 

ทั้งนี ้ขอให้พิจารณาการใชห้อ้งของหลักสูตรภายในคณะก่อนเป็นอันดับแรก 

  



 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง พิจารณารายชื่อแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุน 

ประจ าปี 2564 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานฝ่ายวิชาการด าเนินการเวียนแจ้งอาจารย์แพทย์ และศูนย์แพทย์ทั้ง         

2 ศูนย์ หากได้รายชื่อแล้ว ให้น าเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

  

 ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ขอความเห็นชอบ การเปิดรายวิชาวิชา 322702  อายุรศาสตร์

ทั่วไป เป็นวิชาเอกเลือกส าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 5 และ 6 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายวิชาการ แจ้งนิสติช้ันคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ ทราบเรื่องการเปิดรายวิชา 

 ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง พิจารณา การรับโอนย้ายนิสิตจากหลักสูตรอื่น เพื่อเข้า

ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิเห็นชอบ ขอให้หลักสูตรใช้เกณฑ์การโอนย้าย ดังนี้ 

  1. จ านวนการรับต้องไม่เกินเกณฑ์รับของหลักสูตร 

2. เกรดเฉลี่ย 3.00 

ทั้งนี้ ขอให้ผ่านการพิจารณาการสัมภาษณ์ก่อนการพิจารณาในการใช้เกณฑ์เรื่องเกรด

เฉลี่ยของนสิิต 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นิเทศงาน ในการเข้า

ติดตามนิสิตประจ าแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบหลักสูตรด าเนินการจัดรายชื่ออาจารย์และคณบดีเข้า

ร่วมด้วย และมอบประธานหลักสูตร นัดประชุมกับอาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์อรทัย เกตุขาว 

และอาจารย์สุรางคณา ไชยรินค า 

   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การคัดเลือกหัวหน้างานภายในส านักงานคณะ

แพทยศาสตร์  

  

มติท่ีประชุม : ให้พิจารณาวิธีการคัดเลือกอีกครั้ง และมอบหมายใหร้องคณบดีฝ่ายบริหาร ก าหนดภาระ

งานหัวหนา้งานให้ชัดเจน 

 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ภาควิชาพยาธิวิทยา แจ้งเรื่องเครื่องมือของศูนย์

ธาลสัซีเมีย ซึ่งค่าซ่อมมีราคาสูง   

  

มติท่ีประชุม : คณบดีเห็นชอบ ให้ตัง้งบประมาณในการซื้อ โดยใช้งบของคณะ 

   

  ระเบียบวาระที่ 5.3 แจ้ง ให้ด าเนินการจัดท าแผนบุคลากรดีเด่นประจ าปี ของคณะ 

ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชนใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์   

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร ์เรื่อง รายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชนในเขตพืน้ที่รับผิดชอบของ

คณะแพทยศาสตร์  

 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

   

  ระเบียบวาระที่ 5.4 แจ้ง ให้ด าเนินการจัดท าแผนบุคลากรดีเด่นประจ าปี ของ

คณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ 5.5 สรุปผลการส ารวจ ความคิดเห็น ของสังคมและชุมชน           

ที่รับผิดชอบต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์และหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายงานสรุปผลการส ารวจ ความคิดเห็น ของสังคมและชุมชน           ที่

รับผิดชอบต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

 



 

 

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 5.3 

 

   

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สรุปผลการสํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  



 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการสํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธาน ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชม (Wisdom for community 

empowerment) เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจังหวัดพะเยา และตอบสนอง

ความ ต้องการของชุมชน บริการวิชาการเพ่ือ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานวิชาการ ระดับ

มหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและนํามาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับท้องถิ่น 

และกําหนดให้ทุกคณะ มีการจัดทําโครงการและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์เพ่ือ แก้ไข

ปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย การให้บริการวิชาการที่สนองความ ต้องการ

ต่อชุมชน หากคณะฯ ต้องการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนอย่างเหมาะสม จึงจําเป็นอย่าง ยิ่งที่ คณะฯ 

ต้องศึกษาชุมชนในด้านต่างๆ ค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการและดําเนินการวิจัยกับชุมชน เพ่ือตอบ โจทย์ความ

ต้องการของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยให้กับชุมชนด้วยการบริการ วิชาการสู่

ชุมชน เป็นการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างชุมชนกับคณะฯ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการเป็นคณะฯ ที่ ชุมชนสามารถเข้าถึง

ได้ และเป็นทําประโยชน์แกท่้องถิ่นอย่างแท้จริง 

จากเหตุดังกล่าว เพ่ือเป็นการนําไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดใน 

ประเด็นต่างๆ และตอบสนอง วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย และพัฒนาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการสํารวจและศึ กษาความ

ต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของคณะฯ ให้ได้มาซึ่งทิศทางของสภาพปัญหาและความต้องการชุมชน

เพ่ือเป็น ฐานข้อมูลสําหรับการนําไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ ก่อให้เกิดการดําเนินงานร่วมกับชุมชน และ

ค้นพบการ พัฒนาอย่างเป็นระบบ  

ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นองค์ความรู้ในการนําไปเผยแพร่ การบริการวิชาการสู่ชุมชนได้อย่าง ตรงจุด 

ดังนั้นในการพัฒนาของชุมชนที่สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด และคณะฯ และของมหาวิทยาลัยอย่าง

ตรง เป้าประสงค์ของชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการในพื้นที่ 

รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ 

2. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 

ของคณะแพทยศาสตร์ 



 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ประชาชนทั่วไป นิสิตและคณาจารย์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงานในการประชุมร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดและผู้นําชุมชน ร่วมกับแบบสอบถาม 

พ้ืนที่ดําเนินการ 

1. ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

2. ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

3. ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารสรุปผลการสํารวจความต้องการของชุมชน 

 

ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผลจากการจัดประชุมเวทีประชาคมและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จากผู้นําชุมชน ใน
ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นโจทย์การวิจัย
และ การบริการวิชาการในตําบลแม่กา ในด้านต่างๆได้ดังนี้ 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

ความต้องการของชุมชนในการที่จะให้คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าไปช่วยเหลือใน 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน คือ การเพ่ิมพ้ืนที่ค้าขาย โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อย โดยไม่จําเป็นต้อง เน้น
การใช้เฉพาะสถานที่ของทางราชการเท่านั้น อาจประสานความร่วมมือเพ่ือขอใช้สถานที่ของเอกชน หรืออาจ
พิจารณาขยายวันทําการของตลาดนัด พัฒนาย่านการค้าและย่านธุรกิจ และ อยากให้สอนนวดแผนโบราณ เพิ่ม
ช่องทางในการนําผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตําบลแม่กา หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
มูลค่า เพื่อนําไปจําหน่ายลแต่อยอดทางการค้าต่อไป 

2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ความต้องการของชุมชนในการที่จะให้คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าไปช่วยเหลือใน 
การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน คือ จัดระเบียบ ให้เป็นเมืองที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษและสิ่ง
ก่อกวน ด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น โดยการจัดหาถังขยะให้พอเพียงในทุกพ้ืนที่ ของชุมชน 

2.3 ด้านการศึกษา 

ความต้องการของชุมชนในการที่จะให้คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าไปช่วยเหลือใน 
การพัฒนาทางด้านการศึกษาของชุมชน คือ 

1. การเรียนการสอน นโยบายการศึกษาท่ีทําได้จริง ด้วยคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพัฒนา องค์ความรู้ อย่าง
ครอบคลุมทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. ให้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดแนะแนวการศึกษาโดยรุ่นพ่ี ลงไปในชุมชนแม่กา เช่น เรียนคณะนี้ต้องทําอย่างไร 
จบแล้ว ทํางานอะไร 

2.4 ด้านสุขภาพ 

ความต้องการของชุมชนในการที่จะให้ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าไปช่วยเหลือใน
การพัฒนาทางด้านสุขภาพของชุมชน คือ 

 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้แม่กา เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยนโยบายสุขภาพท่ี จะทําให้ทุกคนแข็งแรงโดยการจัดตั้ง
ลานกีฬาใกล้บ้าน  

2. อยากให้สร้างลานกีฬา ให้กับเด็ก เพ่ือห่างไกลยาเสพติด 



 

 

3. อยากให้ประชาชนที่อาศัยในตําบลแม่กาสามารถเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุข ที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ 

4. อยากให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออกหน่วย ตรวจผู้ป่วยสูงอายุ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 

5. อยากให้ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประสาน อสม ในการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน ชุมชนแม่กา 

 

ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผลจากการจัดประชุมเวทีประชาคมและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จากผู้นําชุมชน ใน
ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์การวิจัย
และ การบริการวิชาการในตําบลแม่กา ในด้านต่างๆได้ดังนี้ 

 

ความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อม  

ช่วยเหลือในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

2.1.1 การจัดทําแผงโซล่าเซลล์ โดยอาจนําร่องจากหน่วยงานของรัฐหรือการนําแผล โซล่าเซลล์มาใช้
เป็นพลังงานทดแทนในการทํางานของมอเตอร์วิดน้ําและใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานทดแทน จึงต้องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้พลังงานทดแทน 

2.1.2 การนําเชื้อเพลิงมาแปรรูปเป็นแก๊สชีวมวลมาทดลองใช้ในพ้ืนที่ 

2.1.3 การนําขยะในชุมชนมาแปรรูปพลังงานในชุมชน เนื่องจากขยะเป็นพลังงานตัว หนึ่งในการแปรรูป
แล้วนํามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงได้ 

2.1.4 จัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริเกี่ยวกับกังหันปั่นน้ํา เป็นการเพ่ิม ออกซิเจนในน้ําให้สะอาด
มากขึ้น 

2.1.5 สาหร่ายในลําคลอง มีมากก่อให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสีย ต้องการนําไปแปรรูปหรือนําไปร่วมกับธาตุ
ตัวอ่ืนเพื่อเป็นปุ๋ยชีวมวล สูตรใหม่ 

2.2 ด้านเกษตร  

2.2.1 ปัญหาของมะพร้าว ซึ่งการทําน้ําตาลมะพร้าวมีศัตรูพืชมารบกวนทําให้เกิดปัญหา ต้นมะพร้าว
โดนศัตรูพืชทําลาย 

2.2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เช่นการผลิตภัณฑ์ภูมิ ปัญญาถนอมอาหาร 
การพัฒนาเครื่องสําอางจากเกลือ เป็นต้น 

2.2.3 การลดต้นทุนในการผลิตน้ําตาลมะพร้าว ซึ่งมีปัญหาในส่วนของต้นทุน เชื้อเพลิงสูงมาก ทําให้มี
กําไรในการขายสินค้าน้อย ซึ่งอาจลดต้นทุนโดยการแปรรูปขยะมาหลอมเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น 



 

 

2.2.4 การต่อยอดการผลิตน้ําตาลมะพร้าวแท้ 100 % ให้เป็นผง ของเหลวคล้ายนม ครีมหรือลดขนาด
ให้มีขนาดเล็กลง 

2.2.5 สาเหตุที่ทําให้ลิ้นจี่ออกดอกน้อย หรือออกดอกแล้วร่วงโรยเป็นผลกระทบจาก ภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

2.3 ด้านสุขภาพ  

2.3.1 ประสบปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง ความดัน เบาหวาน เป็นต้น ทําให้อยากทราบ
วิธีการช่วยลดหรือชะลอการเจ็บป่วยของผู้สูงวัย 

2.4 ด้านบรรจุภัณฑ์  

2.4.1 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า OTOP ที่กําลังขยายเครือข่าย 

2.4.2 พัฒนาเวปไซต์ในกับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพ่ือให้สินค้าเป็น ที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากข้ึน 

2.4.3 พัฒนาโลโก้หรือแบรนด์แบบเดียวกันทั้งจังหวัดในสินค้าชนิดเดียวกันเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของ
จังหวัด 

2.4.4 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ําตาลมะพร้าวโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก ธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืน
ที่มาห่อหุ้มน้ําตาลมะพร้าวและต่อยอดไปจนถึงการจดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและ สิทธิบัตรในเรื่องของ
รูปแบบ 

2.5 ด้านการท่องเที่ยว  

2.5.1 การสร้างองค์ความรู้และความรู้สึกความเป็นจังหวัดพะเยาให้กับ ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา 
โดยการวิจัยหรือค้นหาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้จากให้กับเยาวชน และชุมชนให้ได้รับความรู้อย่างแตกฉาน
และสามารถนําความรู้นั้นไปพัฒนาชุมชนต่อไปได้ 

 

ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผลจากการจัดประชุมเวทีประชาคมและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จากผู้นําชุมชน ใน
ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นโจทย์การ
วิจัยและ การบริการวิชาการในตําบลแม่กา ในด้านต่างๆได้ดังนี้ 

1.1 ด้านการพัฒนาอาชีพและสินค้า OTOP  

ความต้องการของชุมชนในการที่จะให้ มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาชีพและสินค้า 
OTOP มีดังนี ้

1.1.1 ส่งเสริมให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพที่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลผลิต 

1.1.3 อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของตําบลจําป่าหวาย การปลูกหอมแดง อยาก ให้ช่วยในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ให้มีการตลาดที่กว้างออกไป 

1.1.4 การเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การ
บริการ อาคารที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สินค้าที่ระลึก การประชาสัมพันธ์ 



 

 

1.1.5 พัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์น่าสนใจ เป็นที่สะดุดตา 

1.1.6 พัฒนาด้านสินค้ารูปแบบใหม่ท่ีแปลก ช่องทางการตลาด ต้องการจําหน่าย สินค้าทางอินเตอร์เน็ต เน้น
การนําวัสดุในท้องถิ่นนํามาผลิตเป็นสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

1.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ความต้องการของชุมชนในการที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไป ช่วยเหลือในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้ 

1.2.1 จัดให้มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ ประโยชน์พัฒนาระบบประปา
หมู่บ้านให้เพียงพอเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

1.2.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความต้องการของชุมชนในการที่จะให้ มหาวิทยาลัยเข้าไป
ช่วยเหลือในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

1.2.2.1 การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.2.2.2 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์น้ํา ขยายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา และใช้วิธีการ จับสัตว์น้ําที่ถูกวิธี 
และถูกกฎหมาย เช่น เครื่องมือทําการประมง 

1.2.2.3 หาสาเหตุที่แท้จริงถึงสาเหตุการตายของการเลี้ยงหอยแมลงภู่ เพ่ือจะได้ ทราบสาเหตุที่แท้จริง
อันจะเป็นแนวทางในการแก้ไขท่ีถาวร เกษตรกรจะได้กลับมามีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ ที่ยั่งยืน 

1.2.2.4 ให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยทําการวิเคราะห์ว่า ทําอย่างไรจึงจะเพ่ิมปริมาณการ เลี้ยงสัตว์ให้มาก
ขึ้น และทําการวิเคราะห์พืชที่เป็นอาหารสัตว์ ว่า มีพืชชนิดใดบ้างที่สามารถทดแทนอาหารสัตว์ ได้ 

1.2.2.5 เมื่อตั้งมหาวิทยาลัยแล้วรอบบริเวณมหาวิทยาลัยจะเป็นชุมชน เพราฉะนั้น ปัญหาต่างๆ จะต้อง
ตามมา อาจจะเป็นที่พัก ถนน ขยะ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมาพร้อมกับความเจริญ เพราะฉะนั้นแล้วที่ใดมีการพัฒนา
มากที่นั้นก็จะไม่มีการอนุรักษ์ แต่ที่ไหนมีการอนุรักษ์มากที่นั้นก็จะไม่มีการ พัฒนา อยากให้มหาวิทยาลัยเน้น
เรื่องการบริหารจัดการโดยรอบของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 5.5 

 

สรุปผลการสํารวจ ความคิดเห็น ของสังคมและชุมชนที่รับผิดชอบ 
ต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ 
และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.เพศ 

 

 
 

2.สถานะ 

 
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีข้อเสนอแนะอื่น
เพิ่มเตมิหรือไม ่

 

ชาย, 112, 46%
หญิง, 130, 54%

ชาย หญิง

ประชาชน
ต าบลแม่
กา, 40

ประชาชน
ต าบลแม่นา
เรือ, 43

ประชาชน
ต าบลท่าวัง
ทอง, 41นิสิต, 32

บุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา, 38

ผู้รับบริการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา, 48



 

 

 
 

ข้อเสนอแนะอืน่เพ่ิมเติม 

-ไม่มี- 
 
 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปี 2565 

ท่านเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม่ 
ปี 2565 

 

ข้อ หัวข้อ 

1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านจริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์ เพื่อการบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 
 

2 สามารถประพฤตตินตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ ในฐานะแพทย์และสมาชิกที่ดีของสังคม 

 
 
 

เห็นด้วย
99%

ไม่เห็นด้วย
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เห็นดว้ย

ไม่เห็นดว้ย
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100%

ไม่เห็นด้วย
0%

จ านวน

เห็นดว้ย

ไม่เห็นดว้ย

เห็นด้วย
100%

ไม่เห็นด้วย
0%
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เห็นดว้ย

ไม่เห็นดว้ย



 

 

3 สามารถสามารถประยุกตค์วามรู้วทิยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการบริบาลผู้ป่วย 

 
4 สามารถประยุกต์หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วย 

 
5 สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ในการบรบิาลผู้ปว่ยได้ 

 
6 สามารถสัมภาษณ์ประวตัิ ตรวจร่างกาย และประมวลข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณป์ระวตัิและการตรวจร่างกาย เพื่อระบปุัญหาของ

ผู้ป่วย ตลอดจนให้การวินิจฉยัและวินิจฉัยแยกโรค 
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7 สามารถเลือกใช้การทดสอบทางหอ้งปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล ซึ่งรวมถึงการระบุข้อบ่งช้ี การเตรียมผูป้่วย การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและ
การแปลผลการตรวจ เพื่อการวินจิฉัย วินิจฉัยแยกโรคและการติดตามผลการรักษา 

 
8 สามารถระบุข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การเตรียมผู้ป่วย และการทําหัตถการ เพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและการตดิตาม

ผลการรักษา 

 
9 สามารถให้การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย อย่างสมเหตุผล 

โดยคํานึงถึงความปลอดภยัเป็นสาํคัญ 

 
10 สามารถประยุกต์หลักการบริบาลแบบองค์รวม ให้การดูแลโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการบริบาลผูป้่วยอย่างเหมาะสม 
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11 สามารถสื่อสารให้ความรู้และคําปรึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ญาติและประชาชน อย่างเหมาะสม 

 
12 สามารถทํางานร่วมกับแพทย์และบุคลากรสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ในฐานะการเป็นผู้นําและสมาชิกกลุ่มที่ดี และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วยและญาติอยา่งเหมาะสม 

 
13 สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศ สือ่ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อการบริบาลผู้ป่วยและการเรียนรูต้ลอดชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 
14 สามารถประยุกต์ การคดิเชิงวิพากษ์ รู้จักวิธีการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในเชิงวิชาชีพและการดําเนินชีวิต

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 หัวข้อในการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ 
ท่านต้องการให้คณะแพทยศาสตรบ์ริการวิชาการ ในองค์ความรูเ้กี่ยวกับเรื่องใด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  

 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ท่านคิดว่าปัญหาสุขภาพในชุมชนของท่าน ท่ีต้องการให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทําวิจยัหรือจัดทําโครการเพื่อ
ร่วมแก้ไขปญัหา คือปัญหาใดบ้าง 

1.ปัญหาการติดสุราเรื้อรัง 

2.ปัญหาการดูแลผู้ป่วยตดิเตยีงท่ีบ้าน 

3.ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

4.ปัญหาโรคซึมเศร้า 

5.ปัญหาโรคจากการทํางาน 
 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และความคาดหวัง ต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ต้องการให้คณะแพทย์ เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพของประชาชน  
2. ออกหน่วยให้ความรู้แก่ประชาชน  
3. ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน 
4. ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนในชุมชน 
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หัวข้อเร่ืองบริการวิชาการ


