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แบบสรุปการจัดการความรู0 คณะแพทยศาสตร9 มศว ๒๕๖๑ 
1. การจัดการความรู0ของหนEวยงาน ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   

หัวข0อในการจัดการความรู0 
 

เรื่อง วิเคราะห9เนื้อหาวิชาการรายวิชา สล ๕๒๑ ให0ตรงความต0องการ
ของนิสิตและผู0ปQวยขณะปฏิบัติงานในห0องฉุกเฉิน 

วัน/เดือน/ปU ที่จัดการความรู0 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
2. ผู0เข0ารEวมกิจกรรม 

 

1. นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน9 ผู0จัดการความรู0 (KM Manager) 
2. นพ. ภาณุวัฒน9 วงค9วัฒนะ คุณอํานวย (Facilitator)  
3. นพ. ณัฐรัฐ ตรีนุสนธ9        คุณลิขิต (Note Taker) 
4. พญ. อลีนา สรรค9ธีรภาพ    คุณกิจ  
5. นพ. พิศิษฐ9 วณิชากรตระกูล   
6. พญ. จรินรัตน9 สิริรัฐวรรณ     
7. นพ. ชัยรัตน9 นิรันตรัตน9       
8. พญ. ฐาณิญา โตvะประดูE 
9. อ. นงเยาว9 ศรีนางแย0ม 

 

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษา ในปUการศึกษา ๒๕๖๐_๒๕๖๑ ที่มุEงเน0นประโยชน9
ให0กับนิสิตและผู0มีสEวนได0สEวนเสียตามแนวคิดระบบคุณภาพเกณฑ9 
world federation of medical education (WFME), Asian university 
network quality assurance (AUNQA), เกณฑ9ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ และกรอบการพัฒนาคุณภาพสูEความเป�นเลิศด0านการ
จัดการศึกษา Education Performance Excellence (EdPEx) ล0วนให0
ผู0จัดการศึกษาค0นหาความต0องการที่แท0ของการเรียนรู0ที่ต0องจัดให0อยEาง
ดีเหมาะแกEนิสิตผู0เรียน คณาจารย9ในภาควิชาได0จัดการศึกษาตามความ
ต0องการของแพทยสภามาเป�นเวลามากวEา 4 ปUยังพบวEาความรู0มีการ
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เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะบริบทของ มศวและประเทศไทย คณะทํางานจึง
หาแนวทางที่จะจัดการศึกษาให0ตรงกับผู0มีสEวนได0สEวนเสียที่สําคัญ คือ 
ผู0ปQวยที่มารับบริการจากนิสิตที่ผEานการเรียนจากรายวิชา สล ๕๒๑ มี
คุณภาพสูงขึ้น 
4. วัตถุประสงค9 
  เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ตรงความ
ต0องการของผู0เรียนคือนิสิตและผู0มีสEวนได0สEวนเสียที่สําคัญคือผู0ปQวยที่มา
รับบริการที่ห0องฉุกเฉิน อีกทั้งตรงตามเกณฑ9ความรู0ความสามารถของ
แพทยสภา 

 

5. เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 
 1. ได0แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต0องการของผู0เรียนและผู0ปQวยทีห0องฉุกเฉิน 
 

6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู0    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

 ¨ Dialog 
 ¨ Success Story Telling (SST) 
 ¨ The World Cafe 
 / อื่นๆ กรุณาระบุ 
/ situation analysis from student and stakeholder 
 

7. กระบวนการจัดการความรู0  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห9/
ประเมินผล 

กําหนดหัวข0อ กําหนดความต0องการที่สําคัญ
ของนิสิต หลักสูตรคณะแพทย9 
เกณฑ9แพทย9สภา ทีมบริบาล
ในห0องฉุกเฉินที่นิสิตต0องลงไป
ปฏิบัติงาน อาจารย9ผู0สอน
แสดงในห0องฉุกเฉิน ผู0ปQวยและ
ญาติที่มารับบริการในห0อง
ฉุกเฉิน 

นิสิตต0องการความรู0
ความสามารถในการ
บริบาลผู0ปQวยที่มารับ
การรักษาที่ห0องฉุกเฉิน 
หลักสูตรต0องการนิสิต
ที่สามารถสําเร็จ
ออกไปปฏิบัติงานได0
ตามข0อกําหนด
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หลักสูตร มคอ ๒ 
แพทยสภาต0องการ
แพทย9ที่มีความรู0
ความสามารถตาม
เกณฑ9ที่กําหนด 
ทีมบริบาลต0องการ
นิสิตที่มีความรู0
ความสามารถทักษะ
เจตคติและการสื่อสาร
ที่ด ี
อาจารย9ห0องฉุกเฉิน
ต0องการนิสิตที่มีความรู0
ความสามารถที่
เพียงพอตEอการเรียนรู0
การตัดสินใจให0การ
รักษาในห0องฉุกเฉิน 
ผู0ปQวยและญาติ
ต0องการได0รับบริการที่
ดีปลอดภัยถูกต0องตาม
หลักวิชาการรวดเร็ว
และเป�นมิตร 

ค0นหาสาเหตุ  1.ทบทวน มคอ ๓ รายวิชา สล 
๕๒๑ กรอบความรู0เดิม ผล
จัดการเรียนการสอนที่ผEานมา 
หาความต0องการใหมEที่
ตอบสนองตEอผู0เรียน ผู0มีสEวน
ได0สEวนเสีย  
2.ใช0แบบสํารวจนิสิตที่จบปU ๖ 
เพื่อการปรับปรุงปU ๒๕๖๐ 
3.แนวคิด Doctor as 
physician ของ อ ดนัย วังส
ตุรค ภาคเภสัขวิทยา คณะ
แพทยศาสตร9 จูฬาลงกรณ9 

มคอ ๓ เดิมได0ปรับปรุง
เนื้อหาตามเกณฑ9
แพทยสภาและจัดการ
สอนตามเงื่อนไขเวลา
ความต0องการของ
หลักสูตรใน มคอ ๒  
 
ค0นหาความจําเป�นเรื่อง
ความรู0ความสามารถ
นิสิตที่เรียนผEานไปตEอ
ป�ญหาที่พบในขณะให0
การรักษาผู0ปQวยในห0อง
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4.มุมมองการศึกษาที่สนองตEอ
ผู0เรียนและผู0มีสEวนได0สEวนเสีย 
5.แนวคิดการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

ฉุกเฉิน ในหัวข0อที่
สัมพันธ9กับหัวข0อการ
เรียนการสอน รายวิชา 
สล ๕๒๑ 

วิธีการแก0ไข ทําการสืบค0นโรคและจํานวน
ผู0ปQวยที่มารับการรักษาที่ห0อง
ฉุกเฉิน เพื่อสืบหาความ
ต0องการจําเป�นที่นิสิตต0อง
ได0รับความรู0จากรายวิชา สล 
๕๒๑ 

ได0ข0อมูลจํานวนผู0ปQวย
ทั้งหมดที่มารับการ
รักษาที่ห0องฉุกเฉิน รพ 
ศกพ ชEวง 1 กค 2560 
ถึง 31 ธค 2560 เป�น
จํานวนรวมทั้งสิ้น 
30255 ราย 
รายละเอียดแสดงใน
ข0อ 10 และ มคอ 3 

 
8. Key Success Factor (ป�จจัยที่ทําให0ประสบความสําเร็จ สรุปจาก
กระบวนการจัดการความรู0ในข0อ.7)  

1. ความเข0าใจในประเด็นป�ญหาที่นํามาวิเคราะห9ที่แท0จริง 
2. การดําเนินกิจกรรมอยEางตEอเนื่อง 
3. การนําความรู0หลายแหลEงมาประกอบการพิจารณา 
4. เป�นประเด็นป�ญหารEวมกันที่เกิดกับทุกคนตามการดําเนินงาน

ตามพันธกิจ 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได0จากการจัดการความรู0 (กรุณาแนบหลักฐาน) 

£  คูEมือ 
£  แผEนพับ 

 £  โปสเตอร9 
 £  โปรแกรมหรือระบบตEางๆ 
 หรือ £/  มีการเผยแพรEความรู0ชEองทางตEางๆ ระบุ 
         / เผยแพรEในที่ประชุมรายวิชาและ มคอ ๓   

10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  
 ผู0สอนทราบข0อมูลเชิงปริมาณตามกลุEมโรคที่จําแนกตาม ICD 10 และ
จํานวนผู0ปQวยที่มารับการรักษาที่ห0องฉุกเฉิน 
ลําดับ หัวเรื- อง วิธีสอน ผู้ควบคุม/รับผิดชอบ Case ER (6mo-2560) 

1 Dizziness and Vertigo Lecture วิศาล 302 
2 Nasal obstruction Lecture ฐานิญา NS 

3 Laryngeal diseases Lecture อลีนา 9 
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4 Emergency in ENT Lecture จรินรัตน์ NS 
5 Hearing evaluation Lecture พิศิษฐ์ NS 

6 Middle ear diseases Lecture พิศิษฐ์ 27 
7 Foreign body in ENT Lecture อลีนา 9 

8 Deep neck infection Lecture จรินรัตน์ NS 
9 Epistaxis Lecture ณัฐรัฐ 16 

10 Sorethroat Topic presentation ฐานิญา 422 
11 External ear diseases Topic presentation วิศาล 19 
12 Facial palsy Topic presentation วิศาล NS 

13 Common cold and sinusitis Topic presentation วิศาล 630 
14 Neck mass and Nasopharyngeal CA Problem based learning ณัฐรัฐ 6 

15 Sensorineural hearing loss Problem based learning วิศาล NS 

 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ทEานคิดวEาทEานบรรลุในเรื่องใดบ0าง 
สมาชิกทุกคนสามารถรับรู0 เข0าใจเหตุผลอยEางตรงประเด็น 
สามารถนําไปใช0ได0จริง  
2. ทEานคิดวEาเรื่องใดที่ไมEบรรลุ 
ไมEมี. 
3. ทEานต0องการให0ปรับขั้นตอนใดบ0างในกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู0 
ไมEมี 
4. ทEานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาได0อยEางไร  

นําความรู0ไปใช0 ตอบความต0องการตาม มคอ 3 ติดตามผล
การนําไปใช0 ประเมินผลจากนิสิตที่ผEานการศึกษา  

     12. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  
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นพ วิศาล มหาสิทธิวัฒน9 
ผู0จัดการความรู0 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก 
25 มกราคม 2561 


