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 “สารจากผู้บริหาร” 
 ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการรักษาพยาบาล  

ด้านการจัดการศึกษา เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมี
ความต้องการแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ จ านวนมาก ซึ่งคณะ
แพทยศาสตร์ มีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นสถาบันที่มีความพร้อมและ
ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากท่ีสุดในภูมิภาคนี้ 

ด้านการวิจัย ได้ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและมีเป้าหมายที่
จะรักษาอันดับโลกหรือท าให้อันดับโลกสูงขึ้นในการจัดอันดับของ QS 
world ranking by subject สาขา Medicine ให้อยู่ในอันดับ 300-400 
ของโลก 

ด้านการรักษาพยาบาล คณะฯ มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพใน
การรักษาพยาบาล มีการฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ให้กับประเทศ
จ านวนมาก และมีโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 
hub) ซึ่งจะท าให้สามารถขยายศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ (Centers 
of excellence) ได้มากขึ้น ท าให้สามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ตลอดจนสามารถรองรับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ และ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งบุคลากร และนักศึกษาใน
คณะแพทยศาสตร์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประชาชน
ผู้สนใจที่มีจิตศรัทธา เล็งเห็นถึงการเป็นผู้ให้ และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เช่น  

กิจกรรมงานวันศรีนครินทร์ มินิมาราธอน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ และให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสบทบทุนกองทุนวันศรีนครินทร์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

กิจกรรมหมอชวนวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกายโดยการ
วิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบ 

สุดท้ายนี้ ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรและนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประชาชนผู้สนใจที่มีจิตศรัทธา 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานด้วยดีตลอดมา 
คณะแพทยศาสตร์จะยังคงมุ่งมั่นในการเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกท่ีมี
คุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ และด าเนินภารกิจและกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมสืบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 
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ข้อมูลองค์กร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5 ของ
ประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีประชากรมากที่สุดของประเทศ ปัจจุบัน
คณะฯ จัดการศึกษารวมทั้งสิ้น 106 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร 

ปริญญาโทและปริญญาเอก 25 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (ป.บัณฑิตฯ) วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางและ
วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางต่อยอด 79 หลักสูตร ในด้านบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย คณะฯ มีโรงพยาบาลที่ให้บริการ
ประชาชน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มีจ านวนเตียงให้บริการทั้งหมด 1,200 เตียง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีเตียงให้บริการอีก 200 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกรวมปีละประมาณ 1,000,000 ครั้ง และผู้ป่วยในปี
ละประมาณ 60,000 ครั้ง 

ปณิธาน : เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ท้ังนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้าน
สุขภาพ 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ 

พันธกิจ  : จัดการการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ (Education) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
(Research and Innovation) และการรักษาพยาบาล (Health care) นอกจากนี้ คณะฯ ยังมุ่งส่งเสริม ช่วยเหลือ และ
สนับสนุน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ  

บทน า 
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ค่านิยมขององค์กร : ACT– SMART  
1. A: รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability)     
2. C: มุ่งเน้นผู้เรียน และผู้รับบริการ (Customer target)   
3. T: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology)    
4. S: รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)   
5. M: การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by fact) 
6. A: พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นสากล (Agility) 
7. R: มุ่งมั่นวิจัยและนวัตกรรม (Research & innovation based) 
8. T: การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ   
1. การเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ที่ เปี่ยมด้วยทักษะและสมรรถนะ (Skillful and highly 

competent medical teaching)  
2. การบูรณาการงานวิจัยจากโจทย์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (Integration of research projects that 

tackle regional health problems) 
3. การให้บริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมิชั้นสูงที่ มีคุณภาพสูง  (High quality super tertiary 

healthcare) 

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะฯให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรักษาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา และงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลก (300th QS World University 
Rankings  by subject : Medicine) และการพัฒนางานบริการรักษาพยาบาล ให้มีคุณภาพระดับสากล และเกิดผลส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

1. มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ
เปี่ยมไปด้วยทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษท่ี 21  

2. มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ สามารถ
รองรับการผลิตบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี และผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีการจัดตั้ง โครงการศูนย์บริการ
การแพทย์ช้ันเลิศ  (Medical hub) เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการรักษาโรคที่
ต้องการความเช่ียวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูง    

3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทศ และนานาชาติ 
รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

4. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่ง มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ระหว่างชุมชนและคณะฯ รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ที่ดี ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะ แนวทางความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างกลไก
ในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่ในคณะฯ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจที่จะดึงดูดคนดีคนเก่ง
ให้มาปฏิบัติงานในคณะฯ 

6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่กับการมี  
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยใช้ระบบสารสนเทศ เกณฑ์มาตรฐานสากล  และเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
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คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 (1 ตลุาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

  

 

  

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

     
ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร 

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน ์
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ 

และทรัพยากรบุคคล 

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนาคุณภาพ 

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

     
รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน ์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และยุทธศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ 

รศ.พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.นพ.ชลธิป พงศสกุล 
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส 
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจ

สิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญช ู
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็น

เลิศและศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ 

 

   

 

 รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา 
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สภาพแวดล้อม 

ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา 

นายเนาวรัตน์ สังคมค าแหง
รักษาการหัวหนา้ส านกังาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

1. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2. ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร 
3. รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
4. ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน ์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
5. รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
6. ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
7. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ 

ระหว่างประเทศ 
8. รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
9. รศ.นพ.ชลธิป พงศสกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
10. ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ 

และศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
12. รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 
13. ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
14. ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
15. รศ.พญ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
16. ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา  

(1 ต.ค. 60 - 14 ม.ค.61) 
17. รศ.นพ.เทวราช หล้าหา หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา 
18. อ.ศักดา วราอัศวปติ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  

(1 ต.ค. 60 -  28 ก.พ.61) 
19. ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 
20. รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

(15 ม.ค. -31 มี.ค.61) 
21. ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
22. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา  

(1 ต.ค. 60 - 29 ส.ค.61) 
23. รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปี หัวหน้ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
24. รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  

(1 ต.ค. 60 - 24 ส.ค.61) 
25. ผศ.นพ.อ านาจ กิจควรดี ผู้ทรงคุณวุฒิ (15 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) 
26. นายเรวัต จินดาพล ผู้ทรงคุณวุฒิ (15 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) 
27. นายเนาวรัตน์ สังคมก าแหง รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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หัวหน้าภาควิชา 
1. ผศ.วิไลวรรณ หม้อทอง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
2. รศ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
3. รศ.พูนศรี รังษีขจี หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร ์
4. ผศ.สุวิน ว่องวัจนะ หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา  

(1 ต.ค. 60 - 14 ม.ค. 61) 
5. ผศ.วิเศษ นามวาท หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา  

(15 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) 
6. ศ.โอฬาร สุวรรณอภิชน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  
7. รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี 
8. ผศ.ธิติชัย เวียงสิมมา หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร ์ 
9. รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

(1 ต.ค. 60 - 2 พ.ค. 61) 
10. รศ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ  หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

(3 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) 
11. ผศ.พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
12. อ.ศักดา วราอัศวปติ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  

(1 ต.ค. 60 - 28 ก.พ. 61) 
13. อ.สักการ สังฆมานนท์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  

(12 มี.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) 
14. รศ.เทวราช หล้าหา หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา 
15. อ.เสาวนันท์ บ าเรอราช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
16. ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา  
17. รศ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
18. ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา 
19. รศ.วินัย ศิริชาติวาปี                                                 หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
20. รศ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
21. ผศ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา  

(1 ต.ค. 60 - 29 ส.ค. 61) 
22. ผศ.สุรพล ซื่อตรง หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา  

(30 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) 
23. รศ.วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 ต.ค. 60 - 24 ส.ค. 61) 
24. รศ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ (25 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) 
25. รศ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
26. รศ.สมศักดิ์  เทียมเก่า หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
27. รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง (16 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 
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หัวหน้างาน สังกัดส านักงานคณบดี 
1. นางปริศนา ใจบุญ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
2. นางละมัย ไวยโภชน ์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน 
3. นายเชิดศักดิ์ เจริญศักดิ์ขจร หัวหน้างานคลัง 
4. นางชูศร ี ดินประภา หัวหน้างานพัสดุ 
5. นายไชยยงค์ กงศรี หัวหน้างานบริการการศึกษา 
6. นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 
7. นางวัลย์ณรัตน์ ศรีไสย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
8. ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. นางสาวจันจิรา  วราฤทธิพงษ์ รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศ 
10. นางดวงสมร ชาญกว้าง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
11. นายวิศรุต เชิดชู รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานซ่อมบ ารุง 
12. นายบุญเสริญ มีศรีจันทร์ หัวหน้างานนิติธรรม 
13. รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย หัวหน้าส านักงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
14. อ.นพ.วรานนท์ มั่นคง หัวหน้าส านักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) 

ดูแลงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
15. รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล หัวหน้าส านักงานระบาดวิทยา 
16. นางวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ หัวหน้าส านักงานกองทุนวันศรีนครินทร์ 

หัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
1. นางจันทิมา กาญจนสุรัตน์ หัวหน้างานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
2. นางสาวกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล 
3. นางชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้างานเภสัชกรรม 
4. นางสุวรรณี มหาวีรวัฒน์ หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ 
5. นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
6. นายสุทธิกานต์ ก่อสกุล หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ 
7. นางสาวศรีสุดา วงศ์ประทุม หัวหน้างานโภชนาการ 
8. นางภคมน  อุปดิษฐ์ รักษาการหัวหน้างานแม่บ้าน  

(15 พ.ย. 60 – 31 ก.ค. 61) 
9.  นาง สุภาพิมพ์  พรหมพินิจ หัวหน้างานแม่บ้าน  

(1 ส.ค. 61 – 30 ก.ย. 61) 
10. นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล หัวหน้างานจ่ายกลาง 
11. นางสายสมร  พลดงนอก หัวหน้างานเวชกรรมสังคม  

(16 ก.ค. 61 – 30 ก.ย. 61) 
12. นางนภสร  เฮ้ามาชัย หัวหน้าสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน 
13. ทพ. ยุทธเกียรติ หอวิจิตร หัวหน้างานทันตกรรม 
14. นางสาวจงกล พลตรี หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ที่มา   งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
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หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
1. นางชาริยา บ ารุงศิริ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
2. นางเบญจมาศ แสนแสง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
3. นางสาวเนาวคุณ อริยพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม 
4. ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ 
5. นางอรสา ภูพุฒ หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพ 
6. นายวันชัย วะนะชัยศิริ เลขานุการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ / หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
1. นายอาสาฬ แสนแสง หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
2. นายสุรพงษ์ กิ่งแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
3. นางชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล หัวหน้างานโภชนาการ 
4. นางพัชนีรัตน์ ค าหาญสุนทร หัวหน้างานจ่ายกลาง 
5. นางขนิษฐา ชัยวรรณคุปต์ หัวหน้างานคลัง 
6. นางเจียรนัย สิงหัษฐิต หัวหน้างานพัสดุ 
7. นางวรกานต์ จันทนุช หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. นางภัทริณี อนันต์สุวรรชัย หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ 
9. นายรัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์ หัวหน้างานบริการและรักษาความปลอดภัย 
10. นายปิโยรส ธีรพงศ์ภักดี หัวหน้างานซ่อมบ ารุง 
11. นางสาวอรุณศรี แสนเมือง หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ 

ฝ่ายการพยาบาล 
1. นางสาวมัณฑนา สังคมก าแหง หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
2. นางกุลธรา จงตระการสมบัติ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
3. นางไพจิตร์ วงศ์แสน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
4. นางวิภาณี จิตรนอก หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 
5. นางเบญจมาศ แสนแสง หัวหน้างานการพยาบาลฉุกเฉิน 
6. นางพัชรินทร์ เกตษา หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
1. นางจ าเนียร พัฒนจักร หัวหน้างานตรวจสวนหัวใจ 
2. นางสาวจุรีรัตน์ กองแก้ว หัวหน้างานตรวจพิเศษทางหัวใจฯ 
3. นางอานิสรา อริยพิมพ์ หัวหน้างานเวชศาสตร์ชันสูตร 
4. นายมนตรี ยาสุด หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 
5. นางสาวสุพรรณี หมื่นหัส หัวหน้างานอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
6. นายมนูญ ตนัยโชติ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
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ฝ่ายเภสัชกรรม 
1. นางมณีพิมาย ไชยชุน หัวหน้างานบริการจ่ายยา 
2. นางสาวธิติมา สามแก้ว หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรม 
3. นางสาวชุลีกร เหล่าวชิระสุวรรณ หัวหน้างานบริหารเภสัชกิจ 
4. นางสาวภัทรพร ตั้งสุจริต หัวหน้างานเภสัชสารสนเทศ 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพ 
1. นางสาวศิริญา คันธิยงค์ หัวหน้างานอาชีวอนามัย 
2. นางอรอนงค์ อันปัญญา หัวหน้างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. นางสาวอนินธิตา ช านาญ หัวหน้างานป้องกันและควบคุมเชื้อในโรงพยาบาล 

ที่มา : ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ 
(VISION : โรงเรยีนแพทย์ระดับโลกท่ีมีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ) 

No. 
(ที)่ 

Strategies 
(เรื่อง/กลยุทธ์) 

Strategic Objectives 
(วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) 

KPIs 
(ตัวชี้วัดที่ส าคัญ) 

1 Go Premium 
(คุณภาพการให้บริการ 
ระดับเป็นเลิศ) 
 

International standard 
and Hospital outcome 
(JCI certified) 

1. Revenue from healthcare service 
(หน่วย: ล้านบาท) 
2. Margin from healthcare service 
(หน่วย: ล้านบาท) 
3. Patients satisfaction 

2 Go International 
(ความเป็นโรงเรียน
แพทย์ 
ระดับนานาชาติ) 
 

World class education 
(WFME) 

1. Inbound student (หน่วย: คน) 
2. Outbound student (หน่วย: คน) 
3. Research MOU w QS top 500  
4. Number of dual degree program 
5. Number of international degree 
program 
6. New medical curriculum 
7. Number of WFME standard program 

3 Go Innovation 
(ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรม) 
 

High quality research 1. Research income (Outbound grant 
& Revenue from industrial and 
commerce) 
(หน่วย: บาท/คน) 
2. Citation: faculty (หน่วย: สัดส่วน) 
3. Paper : faculty (หน่วย: สัดส่วน) 

4 Go Professional 
(คุณภาพการบริหาร
องค์กรระดับเป็นเลิศ) 
 

1. Responsible to society 
 

1. Energy reduction 
2. จ านวน CSR project  

2. Best place to work 
 

3. Engagement score 
4. Productivity  
(หน่วย: จ านวนรายได้ต่อบุคลากร;ล้านบาท) 

3. Modern & Efficient 5. TQA/EdPEx (หน่วย: คะแนน) 
6. Customer satisfaction (หน่วย: ร้อยละ) 
7. Cycle time 
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      MISSION 
 

        (1) การบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

       (2) การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 
 
 

   
 
      
 
 
 
 
 
       (3) ความเป็นเลิศด้านวิจัย 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับงาน
ประจ าตามพันธกิจ  

(MISSION) 

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) 
ที่ ท าให้ เกิดคุณ ภาพ ชีวิตและความสุขในการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร (Happy workplace) 
ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (Good governance) 
และมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High 
performance organization) 

 

(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิต
และบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่
มีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล) มีความรับผิดชอบ 
คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจใฝ่รู้
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life 
long learning) และมี ทั กษะที่ จ า เป็ นส าห รับ
บุ ค ล าก รท า งก า รแ พ ท ย์ ใน ศ ต ว รรษ ที่  2 1 
(Professional graduate) 

(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Research quality & 
numbers) เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society 
and all mankind) รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์
เชิ งพ าณิ ชย์  (Commercial application) แ ล ะ
อุตสาหกรรม 
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MISSION 
 

   (4) การบริการรักษาพยาบาล 
           (5) การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ 
            เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       (6) การอนุรักษ์และการท านุบ ารุง 
       ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 
 
 
 
 
 
        (7) ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี 
 

  
        (8) ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี 
    

 
 

        
 

(4) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรี
นครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตาม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ( International healthcare 
standard) มี ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย ก าร ให้ บ ริ ก า รที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ (Holistic service & network) สามารถ
รองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับ ปริญญาตรีและ
การฝึกอบรมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง (All 
medical curriculum integration)  ก า ร ตั้ ง
ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค 
(Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษา
โรคที่ต้องการความเช่ียวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Super tertiary care) ส าหรับประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และนานาชาติ (Value to Thai society and 
all mankind) 

(5) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบ
การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา 
(Asset utilization system) มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Intellectual property 
management) ท าให้มีความมั่นคงทางการเงินและ
ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้  ( Organization 
sustainability) 

(6) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  มีการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และป ระ เพ ณี อั น ดี งามของชาติ  (Culture & 
heritage support) ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล (Mission 
integration) 

(7) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบ
การพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Quality assurance) 
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
quality award-TQA/ Education criteria for 
performance excellence-EdPEx)  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ค วามส าม ารถ ใน การแข่ งขั น  (Organization 
competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐาน
ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล  ( International ranking & 
outcome) 

(8) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูล
กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  (Corporate social 
responsibility & community trust) 
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กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ าตามพันธกิจ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
(1) การบริหาร

จัดการที่ด ี
1. มีโครงสร้างพื้นฐานและ
อาคารสถานท่ีที่ด ี
2. ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่ด ี
3. การเงิน งบประมาณและ
ระบบบัญชีที่ด ี
4. ระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี 

1. มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีที่ดี 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขยีว 
3. มีระบบการประหยัดพลังงานท่ีดี 
4. จัดระเบยีบการจราจรและทีจ่อดรถ 
5. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
6. การก าจัดขยะและการบ าบัดของเสียที่ด ี
7. ระบบค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ที่
เหมาะสม 
8. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ด ี
9. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการ
สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง มาท างานในคณะฯ 
10. การสร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน 
11.การบริหารจัดการงบประมาณและระบบการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 
12. สร้างระบบบริหารจัดการทีด่ีและทันสมัย 
13. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 
14. มีระบบการสื่อสารภายในคณะฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. อุบัติการณ์ของการเกิดปัญหาการใช้งานของอาคาร สถานที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกลดลง 
2. จ านวนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มขึ้น 
3. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง ร้อยละ 10 
4. มีสถานท่ีจอดรถท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย (คัน) 
5. อุบัติการณ์โจรกรรมทรัพย์สินในคณะฯ ลดลง (เรื่อง) 
6. ไม่เกิดเหตุการณ์ด้านอัคคีภัย (จ านวนอุบัติการณ์) 
7. คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (BOD : mg/dL) 
8. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้าง 
9. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรมากกว่าร้อยละ 85 
10. แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ 
11. อัตราการลาออกของบุคลากรสาขาขาดแคลนลดลง (ร้อยละ) 
12. อัตราการบาดเจ็บของบุคลากรที่มีสาเหตุจากการท างาน 
13. มีระบบบัญชีใหม่ 
14. มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
15. จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการพัฒนา (จ านวน) 
16. ความส าเร็จของการติดตั้ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ
ความส าเร็จ) 
17. จ านวนช่องทางการสื่อสารภายใน (จ านวน) 

(2) การผลิต
บัณฑิตทีด่ ี

1. การจัดการการศึกษา
หลักสตูรแพทยศาสตร
บัณฑิตและปริญญาตรีสาขา
อื่น ๆ ที่ด ี
2. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของบณัฑิตศึกษา
เพื่อสร้างทีมวิจัยท่ีเขม้แข็ง 

1. การมีหลักสูตรที่ด ี
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา 
3. การจัดการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
4. การสร้างแหล่งเรียนรู้ (Learning resources) ใหม่ๆ 
ให้กับนักศึกษา 
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรูแ้ละทักษะด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษา 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจาก WFME ภายในปี 
2017 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบขั้นตอนที่สอง ต่อจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าสอบขั้นตอนท่ีสอง โครงการ MDX (ร้อยละ) 
3. ผลการประเมินของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ตาม
กรอบคุณวุฒิมาตรฐาน TQF (ร้อยละ) 
4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น (จ านวน) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
3. การฝึกอบรมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่ด ี

6. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบรูณ ์
7. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางการวิเคราะห์ วิจัย ด้าน
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การเขยีนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
8. เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์บณัฑิตศึกษา 
9. รับนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง 
10. พัฒนาการฝึกอบรมฯ ใหม้ีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางวิชาชีพ ทั้ง
ในและต่างประเทศ (ร้อยละ) 
6. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา (จ านวน) 
7. ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจ านวนนักศึกษาท่ีจบ 
8. ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจ านวนนักศึกษาท่ีจบ 
9. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีความสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี และ
สามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้สูงขึ้น  
10. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงและส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรก าหนด (ปี 2557 ระดับ ป. โท ร้อยละ 44, เอก 38, ป.บัณฑิต
ช้ันสูง 100) 
11. ร้อยละของจ านวนแพทย์ฝึกอบรมที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ก าหนด (ปี 2557 แพทย์ประจ าบ้าน ร้อยละ 93.02, แพทย์ต่อยอด 92.85, 
แพทย์ใช้ทุน 97.24) 

(3) ความเป็น
เลศิด้านการ
วิจยั 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของคณะฯ 
ให้มีความพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่
การเป็นคณะแพทยศาสตร์
ช้ันน าในและในระดับ Asia 
และระดับโลก 
2. สร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยเพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
3. สร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยโดยการสร้าง
เครือข่ายเพื่อได้รับการ

1. ปรับปรุงโครงสร้างงานบริหารงานวิจัยให้มีความ
พร้อมในการสนับสนุนงานวิจัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. จัดตั้งระบบบริหารงานวิจยัและนวัตกรรมเชิงพาณิชย ์
3. จัดตั้งหน่วยเครื่องมือวิจัยกลางและห้องปฏิบตัิการ
วิจัยที่จ าเป็นและสามารถแข่งขันในการขอทุนวิจัย
ภายนอกกับสถาบันอื่นได ้
4. พัฒนากลไกการเขยีนบทความทางวิชาการ การขอ
ทุนวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศใหม้ีศักยภาพสูงข้ึน 
5. พัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานใหม้ีความเข้าใจในการ
พัฒนางานประจ าโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
6. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง

1. มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย (ระบบ) 
2. มีจ านวนทุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเพิ่มขึ้น (จ านวนเงิน: บาท) 
3. จ านวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น (Paper/Faculty) 
4. มีระบบและหน่วยงานรองรับการน าผลงานวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมเชิง
พาณิชย ์
5. ร้อยละของรายได้จากนวัตกรรมวิจัย (หลังหักต้นทุน) ที่เพ่ิมขึ้น 
6. มีเครื่องมือวิจัยกลาง และห้องปฏิบัติการวิจัยที่จ าเป็นต่อการขอทุนจาก
ภายนอกสถาบันครบ 
7. ห้องปฏิบัติการวิจัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 
8. หน่วยสัตว์ทดลองผ่านมาตรฐานระดับชาติ 
9. มีระบบและกลไกสนับสนุนการขอทุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
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ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
4. พัฒนาระบบการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
7. การสร้างแรงจูงใจโดยการเชิดชูเกียรตินักวิจยัที่สรา้ง
ช่ือเสียงให้กับคณะฯ 
8. ส่งเสรมิงานวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชาตามเรื่องที่
คณะฯ ต้องการเป็นเลิศ 
9. เพิ่มผลงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการท าวิจัย ต่อ
ยอดจากงานวิจัยพ้ืนฐานสูค่ลินิกและประยุกตส์ู่นโยบาย
ระดับชาติ หรือสาธารณะ 
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
11. การขับเคลื่อนคณะฯ ตามโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติหรือ World Class University ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายมหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ) 
12. พัฒนาระบบการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์แก่
ประชาชนในภูมิภาค และประเทศชาติ ตามแนวนโยบาย
มหาวิทยาลยัและของประเทศ 
13. พัฒนาระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนา 

ต่างประเทศ 
10. ร้อยละของค่าเฉลี่ยจ านวนหัวหน้าโครงการวิจัยต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมดที่ได้รับทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
11. ร้อยละจ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอก (Out bound grant: 
ล้านบาท) 
12. บุคลากรทุกหน่วยงานมีการพัฒนางานประจ าโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
(จ านวน R2R) 
13. ร้อยละของนักวิจัยหน้าใหม่: นักวิจัยทั้งหมด (ร้อยละ) 
14. จ านวนนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติหรือสร้างช่ือเสียงให้กับคณะฯ 
(จ านวน) 
15. คณะฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกถึงความเป็นเลิศ ความ
เช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 2 สาขา (จ านวนสาขาที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร
ภายนอก) 
16. จ านวนผลงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานสู่คลินิกและการน าไปใช้
ประโยชน์ / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (จ านวน) 
17. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
[จ านวน MOU: Research with QS World Top 500 (QS)] 
18. ล าดับโลกและเอเชียของ QS University ranking สูงขึ้น (QS Asian 
ranking) 
19. คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้รับการจัดอยู่ใน
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือ World class university ตามเกณฑ์ของ 
สกอ. (EdPEx score) 
20. จ านวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 
21. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิทธิบัตรที่น าไปสู่เชิงพาณิชย์มีมาก
ขึ้นทุกปี (จ านวน) 
22. จ านวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์ 
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(4) การบริการ

รักษาพยาบ
าลที่ด ี

1. การสร้างระบบบริการ
รักษาพยาบาลทีม่ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
2. การพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์ของภูมิภาค 
(Academic medical hub) 
3. การเป็นศูนย์บริการ
รักษาพยาบาลและการ
ฝึกอบรมในระดับนานาชาต ิ

1. การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรอง
สถานพยาบาล (สรพ.) และ JCI 
2. น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุนการ
ให้บริการ 
3. การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย 
4. การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Centers 
of excellence) 
5. การสร้างระบบบริการเพื่อรองรบัชาวต่างชาติ 
6. การเป็นศูนยฝ์ึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์จาก
ต่างประเทศ 

1. การได้การรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) 
2. การลดจ านวนสินค้าคงคลัง (สัดส่วนงบประมาณส าหรับการซื้อวัสดุ/
รายได้รวม) 
3. จ านวนเครือข่ายการให้บริการ (จ านวน)  
4. จ านวนศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (จ านวน) 
5. ร้อยละผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
6. จ านวนผู้มาศึกษาดูงานจากต่างประเทศ (จ านวน Inbound /Outbound 
exchange student (QS)) 
7. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมฯนานาชาติ (จ านวน) 

(5) การสร้าง
รายได้
เพื่อให้เป็น
สินทรัพย์
เพื่อการ
พัฒนาและ
พึ่งพาตนเอง 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้
2. การเปิดบริการพิเศษ 
(บูรณาการ) ส าหรับผู้ป่วยท่ี
มีประกันชีวิตเอกชนหรือ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง 
3. การลดค่าใช้จ่าย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้กลุม่ผู้ป่วย
นอก 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้กลุม่ผู้ป่วยใน 
3. การเปิดพื้นที่บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันชีวิต
เอกชนหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง 
4. การบริหารจัดการคลังพัสดุ วัสดุการแพทย์ ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
5. การลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพสัดุ วัสดุการแพทย์ ยา
และเวชภณัฑ ์

1. รายได้จากบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
2. รายได้จากการบริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
3. มีการด าเนินการตามแผนเปิดหน่วยให้บริการผู้ป่วย (จ านวนหน่วยบริการ
ที่เพ่ิมขึ้น)  
4. ลดอัตราการขาดยาและเวชภัณฑ์ไม่เกิน 10 รายการต่อปี (รายการ) 
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  (จ านวน
งบประมาณที่ใช้ในการซื้อยา : จ านวนงบประมาณทั้งหมด) 

(6) การอนุรักษ์
และการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมที่ด ี

1. การบริหารจัดการการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ี
2. การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เข้ากับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการ
รักษาพยาบาล 
 

1. การมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดกจิกรรม 
2. การบูรณาการศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
เข้ากับกิจกรรมของคณะฯ 

1. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนา ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ (หมายเหตุ: เฉพาะโครงการที่ใช้รายได้ของคณะฯ) 
2. จ านวนกิจกรรมการบูรณาการฯ ในรอบปี (จ านวน) 
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(7) ระบบการ

พัฒนา
คุณภาพที่ด ี

1. การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห่งชาต ิ
2. การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ของสถาบันรับรอง
สถานพยาบาล (สรพ.) 
3. การสร้างกระบวนการ
เรียนรูภ้ายในองค์กร 

1. ด าเนินการพัฒนาคณุภาพภายในและภายนอกตาม
เกณฑ์ TQA 
2. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ของสถาบัน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
3. การส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายในคณะฯ 

1. จ านวนผลลัพธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (ร้อยละ) 
2. การได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
3. จ านวนบทเรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ (จ านวน) 

(8) ด้านชุมชน
สัมพันธ์ที่ด ี

1. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
2. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. การมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
2. การสร้างเสรมิสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี
เป้าหมายรอบมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือฯ (จ านวน) 
2. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ (จ านวน) 
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ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ข้อตกลงระหวา่งมหาวิทยาลยัขอนแก่น กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

 

ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้

งานท าทั้งหมด 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศกึษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร ่

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกต่อจ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศกึษาระดับปริญญา

โทที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

ร้อยละจ านวนผลงาน
วิชาการ (หนังสือ/ต ารา) 

ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

ร้อยละจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับ

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
อนุสทิธิบัตร และลขิสิทธิ ์

จ านวนเงินสนับสนุน
ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์

และนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผศ.+รศ.+ศ.) ของ

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ใน

ฐานข้อมูล Referred 
journal ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าในต่างประเทศ
หรือตลาดงานอาเซียน 

การท าวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ติด

อันดับ 1-400 ของโลก 

อัตราการลดลง
ของการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า 

ระดับของการรับรู้
และเข้าใจทิศทาง

ขององค์กร 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อ
การจัดสภาพแวดล้อม

ของคณะให้น่าอยู่ ร่มร่ืน
และมีพื้นท่ีสีเขียว 

ร้อยละของผลงานวิจัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์
และก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสังคมภายนอก 

ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาหรือใช้ส่ือการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษในปี

การศึกษา 2559 

จ านวนหน่วยงาน/องค์กรของ
ผู้ใช้งานบัณฑิตทีม่ีช่ือเสียงใน
ระดับชาติ/นานาชาติที่คณะมี
กิจกรรมสร้างความสมัพันธ์
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาทุก
ระดับท่ีแลกเปลี่ยนไป
และมาต่างประเทศต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละของงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง
กับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

ร้อยละอาจารย์
ชาวต่างชาติหรือ
ผู้เช่ียวชาญจาก

ต่างประเทศต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าท้ังหมด 

จ านวนผลิตภัณฑห์รือบรกิาร
ที่ได้รับการออกแบบและ

ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ศิลปวัฒนธรรมอสึานหรือภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
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การบริหารจัดการที่ด ี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุข
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy workplace) ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (Good governance) และมาตรฐานการ
ท างานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง (High performance organization) 

งบประมาณในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

จากกราฟ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ
แพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการและ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จากแหล่งงบประมาณ 2 
แหล่ง จ านวนทั้ งสิ้น 5 ,254 ,394 ,813 บาท จ าแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 484,186,700 บาท (ร้อยละ 9) 
และงบประมาณเงินรายได้  จ านวน 4,770,208,113 บาท  
(ร้อยละ 91) 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและจ าแนกตามรายจ่าย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจริงจ านวน 249,206,651 บาท ประกอบไปด้วย งบบุคลากร 0 
บาท (มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ตั้งงบประมาณ) งบด าเนินงาน จ านวน 38,547,475 บาท (ร้อยละ 15.47) งบอุดหนุน 
จ านวน 151,637,463 บาท (ร้อยละ 60.85) และงบลงทุน จ านวน 59,021,713 บาท (ร้อยละ 23.68) 

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจริงจ านวน 3,549,375,054 บาท ประกอบไปด้วย งบ
บุคลากร จ านวน 549,913,209 บาท (ร้อยละ 15) งบด าเนินงาน จ านวน 2,779,121,307 บาท (ร้อยละ 78.30) งบอุดหนุน 
จ านวน 83,628,479 บาท (ร้อยละ 2.36) และงบลงทุน จ านวน 136,712,058 บาท (ร้อยละ 3.85) 

 
 

0
500,000,000

1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน รวม
รวม 549,913,209 2,817,668,783 235,265,942 195,733,771 3,798,581,705

งบประมาณแผ่นดิน - 38,547,475 151,637,463 59,021,713 249,206,651

งบประมาณเงินรายได้ 549,913,209 2,779,121,307 83,628,479 136,712,058 3,549,375,054

งบประมาณ
แผ่นดิน

9%

งบประมาณ
เงินรายได้

91%

ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
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ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหน่วยงาน 
 
 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาหน่วยงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2555-2561 

 

 

 
 
 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 
ส าหรับการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ระหว่างปีงบประมาณ 

2555-2561 

 

อัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
อัตราก าลังของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกอัตราที่มีคนครอง 

1. จ าแนกตามประเภทบุคคล มบีุคลากรทั้งหมด 
จ านวน 5,256 อัตรา จ าแนกได้ดังนี้ 

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

ประเภท จ านวน  
ข้าราชการ  108 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า 89 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 2,347 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)้ 1,174 อัตรา 
พนักงานราชการ 101 อัตรา 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1,436 อัตรา 
ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ 1 อัตรา 

0
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ด าเนินการ 768 787 899 826 814 847 821

ไม่ด าเนินการ 119 124 51 117 75 26 137

ยกเลิก 103 171 55 62 75 65 17

 50,000,000
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 60,000,000
 65,000,000
 70,000,000
 75,000,000

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ข้าราชการ 
2%

ลูกจ้างประ
จ า
2%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

(เงิน
งบประมาณ)

45%
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้)

22%

พนักงาน
ราชการ

2%

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
27%

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
โครงการ

0%
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2. บุคลากรสายผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561 
สายผู้สอน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อาจารย์ 81 383 384 409 99 135 131 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 121 117 121 125 122 114 136 
รองศาสตราจารย์ 152 139 142 141 141 104 128 
ศาสตราจารย์ 27 29 29 30 32 30 34 

รวม 381 456 446 485 394 383 429 
 

กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
ผลการด าเนินการ ฝ่ายโรงพยาบาล 

งานจ่ายกลาง 
1. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยมีเป้าหมาย : เพื่อก าหนด

แนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
คงคลังของหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ งานจ่ายกลาง ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการ : สามารถปรับปริมาณสินค้าคงคลังจากเดิม 
โดยมีจ านวนรายการที่ปรับลดลง ปรับเพิ่มขึ้นและคงเดิม เท่ากับ 102,14 และ64 รายการตามล าดับ เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายระหว่างการก าหนดสินค้าคงคลังแบบเดิมกับแบบท่ีปรับใหม่ สามารถลดต้นทุนความสูญเปล่าหรือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้
รวม 123,583.95 บาท  

2. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ า CSSD Quality Team  โดยมีเป้าหมาย 
: เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้บุคลากรและการใช้งานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ าและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้
ในการใช้เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือแบบไอน้ า การด าเนินการ จัดอบรม จัดระบบการดูแลและบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและเครื่องฆ่าเช้ือมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการ : สามารถการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่ม
ความสามารถในการท ากระบวนการปราศจากเช้ือ รวมทั้งสามารถให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ปลอดเช้ือได้มี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและมีความปลอดภัย 

3. การน าเสนอผลงานคุณภาพและการประกาศเกียรติคุณ 
ปี 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอผลงานวันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ 2561 
ปี 2561 ได้รับรางวัลประเภทงานวิจัย การน าเสนอผลงานประชุมวิชาการ ศูนย์กลางงานปราศจากเช้ือแห่งประเทศ

ไทย กรุงเทพมหานคร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 

 

งานเวชกรรมสังคม 
การพัฒนาระบบบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ One Stop Service โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อให้การให้บริการ 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง  มีความครอบคลุมตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 
90-95  โดยการปรับจุดบริการให้เข้าถึงง่าย สะดวก และจัดบริการเชิงรุกส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานกลุ่มเสี่ยง
สูง ใช้ระบบ QR Code ในการบันทึก AEFI พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การให้บริการอย่างทั่วถึง
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และต่อเนื่องหลายช่องทาง  ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับวัคซีนครอบคลุม
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ลดขั้นตอนการท างานและการบันทึกข้อมูล ผลประเมินความพึงพอใจในการบริการระดับดี-ดีมาก ร้อย
ละ 99.61 
 

    

งานเวชระเบียนและสถิติ 
1. โครงการสัมมนาประจ าปีเร่ือง “การพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม” เพื่อ

พัฒนางานและเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามกระบวน การ
รับรองมาตรฐานระดับความก้าวหน้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  

 

2. โครงการอบรมเร่ือง “เวชระเบียนมืออาชีพบริการด้วยหัวใจ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ให้บริการ มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งการสัมมนาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 
ที่ 1 ในวันท่ี  27 มิถุนายน 2561 และกลุ่ม ท่ี 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561  

 

สถานเลี้ยงเด็กกลางวนั 
สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านสวัสดิการของ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้บริการแก่เด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่ 3 เดือน – 4 ปี ซึ่งเป็นบุตรที่สืบสายโลหิตของ
บุคลากรคณะฯ และมีพัฒนาการด้านทักษะต่าง ๆ เป็นปกติ ไม่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 138 คน 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 ของสถานเลีย้งเด็กกลางวัน ซึ่งมผีลงานเดน่ ดังนี ้
1. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการคัดกรองตรวจสขุภาพร่างกายเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน/วนั 
ด้วยการคัดกรองตรวจสุขภาพร่างกายเด็กปฐมว ัย/วัน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย โดย

เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลตรวจสุขภาพร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก่อนเข้าเรียนทุกวัน จากการสัมผัส/สังเกต และการ
บอกเล่าของผู้ปกครองนั้น แต่ยังพบว่าเด็กมีไข้ส ูง (38.4 องศาเซลเซียส) ในขณะเข้าเรียนแล้ว เฉลี่ยร้อยละ 8 จึงมีการ
ทบทวนและพัฒนาคุณภาพ ด้วยการแยกจุดตรวจคัดกรองเป็นสัดส่วนพร้อม เครื่องมือวัดไข้ สบู่เหลว ผ้าเช็ดมือและครูที่ตรวจ
คัดกรอง/ช้ันเรียน โดยเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลที่มีการวัดไข้ และตรวจสุขภาพร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก่อนเข้า
เรียน/ช้ันเรียน และครูที่ตรวจคัดกรองเด็กต้องล้างมือด้วยสบู่เหลวก่อนตรวจคัดกรองเด็กรายต่อไปทุกครั้ง เมื่อตรวจพบว่าเด็ก
มีลักษณะอาการของโรคที่ต้องงดให้บริการช่ัวคราว ตามประกาศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งและขอความ
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ร่วมมือผู้ปกครองในการงดให้บริการชั่วคราวกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือให้ผู้ปกครองน าเด็กพบกุมารแพทย์ที่ห้องตรวจ 
OPD เด็ก พร้อมใบส่งตรวจสุขภาพ เมื่อกุมารแพทย์ตรวจพบว่าไม่ใช่สามารถเข้าเรียนได้ เด็กจะได้เข้าเรียนตามปกติ แต่ถ้า
พบว่าใช่ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลที่ดี สะอาด และปลอดภัยสูงสุด และ
เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการคดักรองสขุภาพร่างกายเด็กปฐมวัยที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมและ ป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อ/โรคระบาดที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยด้วย 

 
ผลลัพธ์ที่เด่นคือพบว่าเด็กมีไข้สูงในขณะเรียนลดลง เฉลี่ยร้อยละ 2 และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ คือ อัตราความ
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการคัดกรองสุขภาพร่างกายเด็กปฐมวัย ในระดับคะแนนดีขึ้นไป ร้อยละ 97 นอกจากนี้ยังเป็น
ต้นแบบแก่ศูนย์เด็กเล็ก/สถานเลี้ยงเด็กกลางวันของภาครัฐและเอกชน 

2.   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหน่วยวันส าคัญต่าง ๆ ให้แกเ่ด็กปฐมวยั 
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย/วัยเพลิน คือเกิดมาเพื่อเล่น เล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข และการ

เรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นั้น จากหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงนำมาทบทวนและพัฒนาคุณภาพการ เรียนการ
สอนหน่วยวันส าคัญต่าง ๆ ให้แก่เด็กในวัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรยีนรู้ผา่นประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กท่ีเด็กในวัยนี้
เรียนรู้ได้ดีและรับรู้ได้ไวเพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ คิดเช่ือมโยงผ่านบริบทของงานวัน
ส าคัญต่าง ๆ  ที่มีความหลากหลาย และเพื่อฝึกเด็กให้มีทักษะการกล้าแสดงออก ด้วยการให้เด็ก ๆ ข้ึนแสดงบนเวที เช่นการ
แสดงรีวิวประกอบเพลงต่าง ๆ เป็นต้น โดยผู้ปกครองของเด็ก ๆ ทุกคน คณะครู และผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพของงาน   

สรุปโครงการ พบว่ามีอัตราความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหน่วยวันส าคัญต่าง 
ๆ ส าหรับเด็กปฐมวัย ในระดับคะแนนดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 96 

งานบริการพยาบาล 
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้ป่วยท่ีได้รับการบ าบัดทดแทนไต 

(การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่2 ตุลาคม2560– 30 มีนาคม 2561รุ่นที่ 2วันที่12 กุมภาพันธุ์ 
2561 – 10 สิงหาคม 2561จ านวนผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน58คน  

 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศนูย์กลางบริการสุขภาพ 
1. “โครงการ OPEN HOUSE ประชาสัมพันธ์การบริการสู่ตัวแทนบริษัทประกัน” 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

- เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ (Superior 
Customer Satisfaction)   

- เพื่อใหลู้กค้าประกันมคีวามพึงพอใจด้าน Premium Service 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้   
- ลดข้อร้องเรียน  
- เพื่อให้ทุกฝ่ายไดม้ีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
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ตัวชี้วัด   
-  ลูกค้าประกันมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 10  % 
- รายไดจ้ากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันชีวิตเพิม่ขึ้น 10 %   

ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  “OPEN HOUSE ประชาสัมพันธ์การบริการสู่ตัวแทนบริษัทประกัน” มีตัวแทนบริษัทประกันเข้า

ร่วม 126 คน และผู้บริหารและหน่วยงานภายใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ านวน 81 คน  รวมทั้งสิ้น 207 คน  

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ตารางเปรียบเทียบรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันชีวิต 
ณ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 14 อาคารสว.1 

งบประมาณ จ านวนราย จ านวนเงิน 
เรียกเก็บบริษัท (บาท) 

ผู้เอาประกัน 
จ่ายส่วนเกนิ (บาท) 

รวมค่ารักษา 
พยาบาล(บาท) 

 
คิดเป็น % 

ปี 2558 205 6,022,060 1,909,979 7,932,039 29 
ปี 2559 210 6,547,782 2,301,216 8,848,998 32 
ปี 2560 242 6,869,242 3,800,333 10,669,575 39 

สรุป จากตารางข้างต้น พบว่า รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกนัชีวิต เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2559 เพิ่มขึ้น 
3%  ปี 2560 เพิ่มขึ้น 7%  

ข้อเสนอแนะ 
1. โรงพยาบาลต้องมีนโยบายให้ชัดเจนในการให้บริการผู้ป่วยประกันชีวิต และต้องสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ 

เช่นบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนการบริการผู้ป่วยประกันชีวิตเต็มรปูแบบและ
ยั่งยืน  

2. เพิ่มช่องทางพิเศษในการรับบริการส าหรับผู้ป่วยประกันชีวิต เช่น ห้องยา, การเงิน, ห้องLab , X-ray ฯลฯ  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ “โครงการ OPEN HOUSE ประชาสัมพันธ์การบริการสู่ตัวแทนบรษิัทประกัน” 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบ จ านวน 164 คน ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบประเมินคิดเป็นเพศหญิง 124 คน เพศชาย 40 คน 

ส่วนมากอายุ 50 ปี สรุปมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและเยี่ยมชมศึกษาดูงานโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ93.42 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
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ผลการด าเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
1. “โครงการสัมมนาติดตามผลการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประจ าปี 

2561” 
 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯจัดโครงการสัมมนาติดตามผลการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท ต าบลบ้านดง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแผนปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินการ และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจ าปี
งบประมาณ 2560-2561 ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน อย่างมีคุณภาพ 
และเชื่อมโยงและสอดคลอ้งต่อยุทธศาสตร์ทั้งระดับคณะมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในทิศทางที่
เหมาะสม ซึง่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง แพทย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย รวมจ านวน 90 
คน โดยการสัมมนามีทั้ งรูปแบบบรรยาย ได้แก่ หัวข้อ Leadership Skills Lesson Learns from Harvard Medical 
School ,ทิศทางการพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2561 -2564 ,Healthcare 
Service และInitiative Project ,Action plan น าเสนอโดยผู้อ านวยการศูนยห์ัวใจสิรกิิติ์ฯ, Heart Premium Clinic น าเสนอ
โดยคุณวิศรุต พลเรือง หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ (บริษัท เอเมดส์ จ ากัด) การแบ่งกลุ่ม
ระดมสมอง และ Work Shop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอด KPI ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ปี 2561-2564 ตลอดจนการน าเสนอแผนปฏิบัติราชการ สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีของแต่ละ
ฝ่าย/ส านักงาน 

 

 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร 
1. จัดให้มีการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บริหารและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดให้มีการสื่อสารหลายช่องทางทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสาร 2 ทาง 
3. พัฒนาระบบการสื่อสารผา่นเครือข่ายสังคม (Social media) และ Internet 
4. พัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสทิธิภาพครอบคลมุทั้งศูนย์รวมข้อมูล กลุม่เป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะกับเรื่องและผูร้ับ 
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ผลการด าเนินการ ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 
ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าเนิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 

โดยเกิดขึ้นในรูปแบบโครงการสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (โครงการ SHE) โดยมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 8 คณะอนุกรรมการ ด าเนินการผลักดันให้มีระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานส าหรับบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มีบุคลากรประสานงานเป็นอาจารย์แพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และลูกจ้างโครงการ SHE ต่อมาในปี 2549 
คณะแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แทนโครงการ SHE ภายหลังจัดตั้ง ได้มีกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 ซึ่งมี
ข้อก าหนดให้โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการที่จ าเป็นต้องมีระบบนี้ และมีการประกาศแนวปฏิบัติมาตรฐาน อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยส าหรับบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรและต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นนโยบายอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 
 เนื่องจากระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน เป็นระบบงานท่ีสนับสนุน คุณภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก และมีภารกิจสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นกจิกรรมงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างานจึงสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดแีละมีคณุภาพขององค์กร 

1. การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
1.1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน  

 เนื่องจากบุคลากรในหลายหน่วยงาน ของคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทางด้านกายภาพ 
เคมี ชีวภาพ ชีวกลศาสตร์และจิตวิทยาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้านสารเคมีอันตราย ซึ่งสิ่งคุกคาม
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรท าให้เกิดการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการท างาน 
รวมทั้งการสูญเสียเวลาและประสิทธิภาพของการท างาน น ามาซึ่งการลดลงคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น หากมีการเฝ้าคุม
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานโดยค้นหาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพร่วมกับประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ จะสามารถควบคุม
ความเสี่ยงและลดโอกาสการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ต้องด าเนินการร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ส าหรับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการท างานโดยตรวจความเข้ม
ของแสงสว่างครอบคลุม ร้อยละ 31 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 21.4 ตรวจวัดความเข้มของเสียงครอบคลุมร้อยละ 40 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
 

ดัชนีชี้วัดหลกัและเป้าหมาย เป้าหมาย ปีงบประมาณ  2561 
การตรวจวดัความเข้มแสงสว่างในการท างาน 45 หน่วยงาน 14  (ร้อยละ 31) 
การตรวจวดัระดับเสียง 5 หน่วยงาน 2  (ร้อยละ 40) 
การตรวจวดัความร้อน (WBGT) 4 หน่วยงาน 2  (ร้อยละ 50) 
มีการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศการท างาน 3 หน่วยงาน ตรวจวัด 6 หน่วยงาน 

1.1.2 การควบคุมความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
 การควบคุมความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการท างานหลังจากท าการประเมินด้วยการตรวจวัดแล้ว และการเดิน
ส ารวจความปลอดภัยตามหน่วยงานตา่ง ๆ (safety patrol) ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะด าเนินการท าบันทึก
ข้อความ เกี่ยวกับผลการตรวจวัดและผลการส ารวจ รวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยท าการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมรวมทุกด้านจ านวน 24 หน่วยงาน ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน โดยมี 12 หน่วยงาน อยู่ในระหว่างการรอด าเนินการ และส ารวจด้านความปลอดภัยใน
หน่วยงาน (safety patrol) ทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ต้องมีการด าเนินการแก้ไขตามประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ
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ทั้งหมด 45 หน่วยงาน (ร้อยละ 83.33) ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 15 หน่วยงาน (ร้อยละ 33.33) และอยู่ในระหว่างรอ
ด าเนินการ 30 หน่วยงาน (ร้อยละ 66.67) 

 

1.1.3 การจัดการเร่ืองข้อร้องเรียนและรายงานข้อมูล/ปัญหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
 สายด่วนของส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ 63587 และ 63362 เพื่อการให้บริการให้ค าปรึกษาด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งทาง
โทรศัพท์ วาจา หรือหนังสือลายลักษณ์อักษรโดยทางส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะเป็นผู้ด าเนินเองในส่วนของ
การประเมินความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้นและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้มีการแก้ไข ซึ่งพบว่าปัญหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน near miss (เหตุการณ์
ทั่วไป) ได้รับร้องเรียนจ านวน 16 เรื่อง Incident (เหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุ) จ านวน 5 เรื่อง  accident (เกิด
อุบัติเหตุ) จ านวน 2 เรื่อง โดยค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่เกิน 12 เรื่องต่อปี 

1.2 การจัดการด้านอาชีวอนามัยส าหรับบุคลากร 
1.2.1 การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน 
การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เพื่อประเมินความสามารถในการท างานโดยปราศจากความเสี่ยงของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ (pre-placement medical examination) โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท้ังนี้บุคลากรใหม่ทุกคนต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากเริ่มปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ จ านวนบุคลากรใหม่ทั้งหมด จ านวนบุคลากรใหม่ที่เข้า

รับตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

2559 295 97 32.8 ไม่อนุมัตเินื่องจากระเบียบไม่เอื้อ 
2560 177 160 90.4 - 
2561 475 452 95.1 - 

 

ผลตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่ จ านวน 452 คน พบว่าไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคในการท างานหรือต้องเปลี่ยนต าแหน่ง
งาน บุคลากรใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้ว จ านวน 271 คน (ร้อยละ 60) บุคลากรใหม่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค
ตับอักเสบ ชนิดบี จ านวน 166 คน (ร้อยละ 37) บุคลากรใหม่ได้รับวัคซีนตับอักเสบชนิดบี 120 คน (ร้อยละ 72) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการติดตามให้มารับวัคซีน จ านวน 46 คน (ร้อยละ 28) บุคลากรใหม่ที่ตรวจพบโรคตับอักเสบ ชนิดบี จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 1)  

ผลตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จ านวน 452 คน พบว่าบุคลากรใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส varicella แล้ว
จ านวน 402 คน (ร้อยละ 90) ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคสุกใส จ านวน 44 คน (ร้อยละ 10) และผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันได้มารับวัคซีนฯ 
จ านวน 13 คน  (ร้อยละ 30) อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามให้มารับวัคซีน จ านวน 31 คน (ร้อยละ 70) การตรวจการติดเช้ือ
วัณโรคระยะแฝงในบุคลากรใหม่ ส าหรับงบประมาณปี 2561 มีบุคลากรใหม่ได้รับการตรวจตรวจ IGRA จ านวนทั้งสิ้น 194 คน 
จากท้ังหมดที่จ าเป็นต้องได้รับการตรวจ 387 คน (ร้อยละ 50.1)      

นอกจากนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ จะได้รับการจัดเข้าโปรแกรมการเฝ้าระวังทางสุขภาพ
ของบุคลากรที่ท างานสัมผัสกับสิ่งคุกคามทางสุขภาพ ส านักงานอาชีวอนามัยฯ ได้ท า health risk assessment ก่อนจัด
โปรแกรม ท้ังนี้ความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการงาน (periodic medical examination) โดยมี
โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่ ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน จ าแนกตามสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในงาน 
มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในบริเวณพื้นที่ท างาน และท าตามมาตรฐาน 
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OSHA เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง ทั้งนี้น าไปสู่การจัดโปรแกรมการเฝ้าระวังทางการแพทย์ โดยได้สรุปออกมาได้ทั้งหมด 13 
โปรแกรม ได้แก่  

1) การตรวจสุขภาพบุคลากรสัมผัส blood borne pathogen  
2) การตรวจทางชีววัตถุบุคลากรที่สัมผัส  cytotoxic drugs 
3) การตรวจบุคลากรที่สัมผัส formaldehyde 
4) การตรวจการได้ยินในบุคลากรที่สัมผัสเสียงดัง 
5) การตรวจสุขภาพบุคลากรที่สัมผัส ETO  
6) การตรวจสุขภาพบุคลากรที่สัมผัส radiation 
7) การเฝ้าระวังการติดเช้ือวัณโรคหลังสัมผัสผู้เป็นวัณโรคระยะแพร่เช้ือ  
8) การตรวจทางชีววัตถบุุคลากรที่สัมผัสตะกั่ว   
9) การตรวจทางชีววัตถุบุคลากรที่สัมผัส toluene  
10) การตรวจทางชีววัตถุในบุคลากรที่สัมผัส benzene   
11) การตรวจทางชีววัตถุในบุคลากรที่สัมผัส xylene  
12) การประเมินความสามารถในการใช้ respirator (หน้ากากแนบชิดหน้า)  
13) การตรวจคัดกรองภาวะภูมิแพ้แบบภูมิไวเกิน (latex allergy) ในบุคลากรที่ใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นต้น 

 
โดยมีผลการตรวจสุขภาพครอบคลุมทั้งสิ้น 11 โปรแกรม มีบุคลากรได้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,500 คน การด าเนินงานใน

โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากรที่สัมผัสเสียงดัง 
ครอบคลุมร้อยละ 100  โปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากรสัมผัส formaldehyde ครอบคลุมร้อยละ 94.0 บุคลากรที่สัมผัส 
cytotoxic drugs ครอบคลุมร้อยละ 92.9  ส่วนโปรแกรมผู้สัมผัส ETO และ สัมผัสรังสีก่อไอออนนั้นไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
เฝ้าระวังทุกปี แต่จะจัดเป็นการตรวจสุขภาพหลังสัมผัสสิ่งคุกคามดังกล่าว โดยในโปรแกรมผู้สัมผัสเช้ือวัณโรคนอกจากการเฝ้า
ระวัง post exposure แล้ว โดยหลักการทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังต้องจัดการท า IGRA ในการตรวจก่อนเข้างานและจะ
มีการติดตามทุก 1 ปีร่วมด้วย และในโปรแกรมการสัมผสัเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อ varicella ได้มีการป้องกันโดยจัดท าใน
รูปแบบ immunization ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ pre-placement แล้ว  

ในส่วนโปรแกรมที่มีการตรวจแล้ว ได้มีการติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยในโปรแกรมการตรวจสุขภาพผู้ท างาน
สัมผัสกับเสียงดัง ได้มีการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และในโปรแกรมการ 
formaldehyde ได้มีการปรับปรุงระบบระบายอากาศเฉพาะที่แล้ว ส่วนในโปรแกรมผู้สัมผัสยาเคมีบ าบัด ได้มีการเฝ้าระวัง
การสัมผัสโดยการตรวจ urine cyclophosphamide เป็นระยะปีละ 1 ครั้งในช่วงที่มีการใช้ยาสูงที่สุด  
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ ทั้งนี้ ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ
และหน่วยควบคุมการติดเชื้อ เป็นผู้ด าเนินการหลักในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญได้แก่  

- เฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรคปอด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคสุกใส ในกลุ่มบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผลการด าเนินงานในปีงบ
ประมาน 61 จ านวน  1432  คน   

- เฝ้าระวังโรคที่มีสาเหตหุรืออุบัติเหตุจากการท างาน จ านวน 10 ราย เช่นโรคผื่นแพ้สัมผัส (ถุงมือยางธรรมชาติ และ
สารเคมี) 

- เฝ้าระวังโรคจากการท างาน จ านวน 6 ราย โดยแยกเป็น recordable case 2 ราย  non recordable 4 ราย  
ปัจจุบันพบว่า มีการรายงานอุบัติการณ์โรคเฝ้าระวังมากขึ้น เช่น วัณโรคปอด โรคสุกใส มีการด าเนินงานทันทีหลัง

ได้รับแจ้ง เข้าตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังโรคทั้งทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ใช้แบบสอบถามคัดกรอง การตรวจภูมิคุ้มกัน 
ส่งต่อและติดตามการรักษา ให้ภูมิคุ้มกันในบุคลากรที่มีความเสี่ยง และมีการควบคุม ด าเนินการเรื่องระบบระบายอากาศใน
หน่วยงานท่ีต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

1.2.2 การดูแลบุคลากรเมื่อมีการเจ็บป่วยจากการท างาน 
1.2.2.1 การรักษาโรคของบุคลากรการเยียวยาและการกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากการลาป่วย บุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ จะได้รับการรักษาหากเจ็บป่วยกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญ นอกจากนั้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจาก
การท างาน บุคลากรจะได้รับการประเมินสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างานเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะกับภาวะสุขภาพ  และมี



 

 30 

การรายงานอุบัติเหตุและโรคจากการท างานไปยังบุคลากรและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บุคลากรที่สงสัยว่าจะเกิดโรค
ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ก็สามารถรับการปรึกษาสุขภาพที่คลินิกอาชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการท างาน ส าหรับการ
เยียวยาให้บุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือโรคจากการท างานนั้นส านักงานอาชีวอนามัยฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ
หารือผู้บริหารเป็นรายๆ ไป  

1.2.2.2 การประเมินก่อนกลับเข้าท างาน  ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยเข้ารับการประเมินก่อนกลับเข้า
ท างานจ านวนท้ังสิ้น 80 ราย โดยแยกเป็น  

- โรคกล้ามเนื้อกระดูกท่ีพบบ่อย หมอนรองกระดูกเลื่อน อาการปวดหลังส่วนล่าง capal tunnel syndrome 
- โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรค Influenza A, B  และวัณโรคปอด 
- โรคสุกใสและงูสวัสดิ์  

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คปอ.) ได้มีการก าหนดเกณฑ์ของระดับการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บของ
บุคลากร (injury and illness classification) ซึ่งมีตัวช้ีวัดคือ ได้แก่ injury frequency rate (IFR) โดยพบว่า อัตราการ
เจ็บป่วยจากการท างานของบุคลากรที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง มีค่าเท่ากับ 5.69 คนต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงการท างานในปี 2558 และ 
4.39 คนต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงการท างาน ในปี 2559 ส่วนอัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการท างานของบุคลากรผู้สัมผัส
ผู้ป่วยโดยตรงเท่ากับ 23.36 คนต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงการท างานในปี 2557 และ 30.90 คนต่อล้านช่ัวโมงการท างานในปี 2558  
โดยพบว่าโรคที่เกิดมากที่สุด คือ โรคโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ผื่นแพ้สัมผัสจากถุงมือยาง 11 
คน และโรคระบบทางเดินหายใจ 2 คน แนวทางการป้องกันแก้ไขของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ทางส านักงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ได้มีการจัดอบรมเรื่องดุลยภาพในการท างาน เพื่อให้ความรู้ด้านศาสตร์จากการท างานแก่บุคลากร ในขณะ
ที่แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพ้ถุงมือยาง ทางส านักงานอาชีวอนามัยฯ จะท าการส ารวจผู้มีอาการอีกครั้ง เพื่อวางแผนใน
การจัดหาประเภทของถุงมือที่ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดมากที่สุดคือ เข็มทิ่ม/ของมีคม ท่ิมต า ท้ังนี้
ทางส านักงานอาชีวอนามัยฯ และหน่วยควบคุมการติดเช้ือจะได้มีการติดตามสอบสวนโรคและได้ด าเนินการป้องกัน 

1.2.2.3 จัดระบบการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมในคณะแพทยศาสตร์  
 ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จัดอบรมการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมในวันที่จัดโครงการ 
SHE:OH&S day ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ วัตถุประสงค์เพื่อท าให้เกิดระบบการปฐม
พยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่ละหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ สามารถใช้เวชภัณฑ์แต่ละชนิด
ในกระเป๋าปฐม-พยาบาลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรโดย คุณสุภาพร เลิศร่วม
พัฒนา มีผู้เข้าอบรมจ านวน ทั้งสิ้น 197 คน ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีกระเป๋าปฐมพยาบาลจ านวน 50 หน่วยงาน ซึ่งทาง
ส านักงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะด าเนินการจัดหาให้ครบทุกหน่วยงาน 

 

1.2.3 การป้องกันโรคติดต่อที่จ าเป็นโดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ทุกคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ  ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ทั้งนี้

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีได้เริ่มให้ในบุคลากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้มีนโยบายการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 
บุคลากรใหม่ทุกคนพร้อมทั้งมีนโยบายให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี ให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ในบุคลากรใหม่ทุกคน 
นอกจากน้ีบุคลากรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยตรงจะได้รับวัคซีนเพ่ิมเติมได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ และ โรคสุกใส ซึ่งมี
ความครอบคลุมและพัฒนากระบวนการเพื่อให้ครบความครอบคลุมหากมีกรณีการระบาดของโรคสุกใสก็ได้มีการจัดโปรแกรม
ให้วัคซีนบุคลากรในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และได้รับยาเคมีบ าบัดของ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
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ผลการด าเนินงาน พบว่า บุคลากรใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบีแล้ว บุคลากรใหม่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับ
อักเสบชนิดบี ในปี งบประมาณ 61 จ านวน 166 คน มารับวัคซีนแล้ว 120 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ ติดตามให้มารับวัคซีน 
จ านวน 46 คน ในกลุ่มบุคลากรที่ไม่มีภูมิคุ้มกันจะได้รับวัคซีนจ านวน 3 เข็มต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคลากรได้รับการ
ตรวจเลือดและพบว่ามีภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 74.6 

ในปัจจุบันส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ด าเนินการเพิ่มการตรวจคัดกรองโรคสุกใสส าหรับบุคลากร
ใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 สัดส่วนบุคลากรใหม่ที่มีภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 86.1 ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคสุกใส ร้อยละ 13.9 และ
ได้รับวัคซีนสุกใส คิดเป็นร้อยละ 71.9 อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามให้มารับวัคซีน ร้อยละ 28.1   
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด้านสุขภาพ 

 
 

1.3 การอบรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.3.1  การอบรมบุคลากรใหม่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

- วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม  2561 อบรมแพทย์ใช้ทุน รวม 79 คน 
ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติงานและมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย  

 

1.3.2  การอบรมความปลอดภัยในการท างานที่มีความเสี่ยงสูง  
 ได้จัดให้มีการจัดอบรมความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมีอันตรายในหอผู้ป่วย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 38 คน จากจ านวน 32 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรผู้ใช้งานสารเคมี
อันตรายในหอผู้ป่วย 
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1.3.3 อบรมความปลอดภัยในการท างานกับ เอทธิลีนออกไซด์ ในงานจ่ายกลางและ TSSU  
 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2561  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 57 คน จากท้ัง 2 หน่วยงาน ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ท างานแก่บุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานท่ีมีการใช้เอทธิลีนออกไซด์ ในการอบฆ่าเช้ือเครื่องมือต่างๆ 

 

1.4 ผลการด าเนินงานของระบบงานอาชีวอนามัย ความปลอดภยั ในการท างาน  
1.4.1 การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(คปอ.)  เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และปรับแผนปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเสนอมาตรการในการควบคุม จึงมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อมเป็นประธานคณะกรรมการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน จากมติที่ประชุมท าให้เกิดแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ทั้งหมด 5 แนวทาง ได้แก่  

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจความปลอดภัยโดยหน่วยงานโดยใช้ safety tool kits  
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินส ารวจด้านความปลอดภยัโดยคณะกรรมการ safety patrol  
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน formalin ร่างแนวปฏิบัติเกีย่วกับการใช้อุปกรณ์คุ้มตรองความปลอดภัยส่วน

บุคคล ppe 
4. แนวปฏิบัติด้านสุขภาพของบุคลากร 

 

1.4.2 โครงการวันสร้างสุขภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแพทย์ (SHE:OH&S day 
คร้ังที่ 14) จัดงานเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 197 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานของผู้
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและติดตามความกาวหน้าของระบบงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน โดยมีผลการประเมินภาพรวมของการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
 -  ความเหมาะสมของระยะเวลา ได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก ร้อยละ  86.67 
 - ความเป็นประโยชน์ทางวิชาการ สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง ได้รบัการประเมินความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก
ร้อยละ 96.67  
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1.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.5.1 การติดตามคุณภาพน้ าทิ้งของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยหน่วยงานภายนอก               
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย และน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยว่าจ้างให้ บริษัท 

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น เป็นผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเสีย เป็น
ประจ าทุกเดือนก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ าเสีย และน้ าทิ้ง จ านวน 3 จุด ได้แก่คือ  

1. จุดพักน้ าเสียคณะแพทยศาสตร์ (ข้างโรงพยาบาลทันตกรรม)  
2.จุดน้ าเสียคณะแพทยศาสตร์เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
3. จุดระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  

จ านวน 13 พารามิเตอร์ ได้แก่ 1.pH 2.BOD (Biochemical oxygen demand ) 3. Resi.Cl2 (Residual Chlorine) 4.DO 
(Dissolved Oxygen) 5.Total Coliform Bacteria 6.Fecal Coliform Bacteria 7.Oil and Grease 8.Settleable Solid            
9. Sulfilde (H2S) 10.Total Dissolved Solid (TDS) 11.Tolal Kjeldahl Nitrogen (TKN) 12.Total Suspended Solids 
(TSS) 13.Chemical Oxygen Demand (COD) ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ าทิ้งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่จะมีค่า TSS  DO 
Total Coliform และ Fecal Coliform ในบางเดือนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งได้จัดท ารายงานผลไปยังรองอธิการบดีฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อท าการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป 

สัดส่วนของผลน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมที่ผ่านค่ามาตรฐาน 

ล าดับ พารามิเตอร ์
ปี 2559 (12 ครั้ง) 

(ร้อยละ) 
ปี 2560 (12 ครั้ง) 

(ร้อยละ) 
ปี 2561(12 ครั้ง) 

(ร้อยละ) 
1 pH 100 100 100 
2 Biochemical oxygen demand (BOD) 100 100 91.7 
3 Settleable Solids (SS) 100 100 100 
4 Total Suspended Solids (TSS) 75 69.2 50 
5 Total Dissolved Solids (TDS) 100 100 100 

6 Sulfide (S2-) 100 100 100 

7 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 100 100 100 

8 Fat Oil & Grease (FOG) 100 100 100 

9 Residual Chlorine 100 100 100 

10 Dissolved Oxygen (DO) 91.7 83.3 100 

11 Total Coliform (TC) 91.7 100 100 

12 Fecal Coliform (FC) 75 100 100 

13 Chemical Oxygen Demand (COD) ไม่ได้ตรวจ 100 83.3 

ผลงานเด่นของหน่วยงาน 
4.1 มีการการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.)  ได้ตาม

ความที่กฎหมายก าหนด (เดือนละครั้ง) และผลการประชุมสามารถน าไปปรับแนวทางการท างานให้ปลอดภัย และผลลัพธ์ถึง
ค่าเป้าหมาย 

4.2 การประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงพยาบาล (จป.รพ.) แจะ จป. หัวหน้างานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อช้ีแจง
แนวทางและวิธีการใช้งาน safety tool kits  การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน และการฝึกใช้งานชุดเก็บกู้สารเคมีหกรั่ว 
(spill kits) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของหน่วยงาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4.3 มีระบบการดูแลบุคลากรเมื่อมีการเจ็บป่วยจากการท างาน อย่างเป็นระบบมากขึ้น และครบทุกกระบวนการ
ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการประเมินเพื่อกลับเข้าท างาน (return to work) 
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4.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่าง
เหมาะสม คือ คณะอนุกรรมการความปลอดภัย และอนุกรรมการด้านสุขภาพ 

4.5 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถเกิดการจัดการความรู้ 
และน าไปสู่ 2P safety goals ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) โดยแนวปฏิบัติในคู่มือนั้นเป็น
ตัวอย่างจากคณะแพทยศาสตร์ มข. 

4.6 จากการด าเนินการ การเฝ้าระวังการติดเช้ือวัณโรคในบุคลากรที่ส านักงานอาชีวอนามัยฯ ได้ด าเนินการเป็น
รูปธรรม ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จึงได้ให้ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ยกร่างคู่มือการเฝ้าระวังทางการแพทย์ในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคโดยไม่ได้ป้องกันตนเอง เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในนามกรมควบคุม
โรค 

4.7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) 
และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่  15 ในระหว่างวันที่  15 - 17 สิงหาคม 2561 ทั้งมีผู้ เข้าอบรมจาก 101 
โรงพยาบาล จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 207 คน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้ัง 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ มีผู้เข้าร่วม
อบรมแล้วทั้งสิ้น 3,079 คน จาก 76 จังหวัด 640 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลในเครือไทยจากประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง เป็น
พยาบาล ร้อยละ 51 นักวิชาการสาธารสุข ร้อยละ 28 แพทย์ ร้อยละ 5 บุคลากรด้านบริหารจัดการและคณะกรรมการ ENV ร้อย
ละ 4 จป. วิชาชีพ ร้อยละ 3 นักจัดการทั่วไป ร้อยละ 2 เทคนิคการแพทย์ ร้อยละ 2 ผู้บริหารโรงพยาบาล ร้อยละ 2 ทันตแพทย์ 
ร้อยละ 1 โดยมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 55 ภาคกลางร้อยละ 13.5 ภาคใต้ ร้อยละ 12.5 ภาคเหนือร้อยละ 9.7 ภาค
ตะวันออกร้อยละ 7.2 ภาคตะวันตกร้อยละ 2.1    

ครั้งท่ี ปี จ านวน
โรงพยาบาล 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

 ครั้งท่ี ปี จ านวน
โรงพยาบาล 

จ านวนผู้
เข้าอบรม 

1 2547 - 70  9 2555 108 216 
2 2548 55 133  10 2556 120 268 
3 2549 59 150  11 2557 147 292 
4 2550 49 112  12 2558 168 280 
5 2551 82 203  13 2559 147 245 
6 2552 81 209  14 2560 124 207 
7 2553 104 221  15 2561 101 207 
8 2554 117 266  รวม  640 3,079 
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หน่วยอาคารและสถานที่ งานบรหิารและธุรการ  
การจัดการด้านสภาพแวดล้อม และการก าจัดประเภทขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป ภายในคณะแพทย์ให้สะอาดไม่มีขยะ

ตกค้าง และเพ่ิมมูลค่าขยะรีไซเคิล ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน/หอผูป้่วย มีการคัดแยกและน าส่ง ณ ศนูย์ขยะรไีซเคลิ และเพื่อ
น ากลับมาใช้ใหม่  

รายจ่ายค่าก าจัดขยะติดเชื้อ (กก.ละ 10.80 บาท โดยบริษัท Green Medwaste.co.Ltd)  

 

รายได้จากโครงการคัดแยกขยะจากหน่วยอาคาร 

 

การขัดและเคลือบเงาพ้ืนภายในหอผู้ป่วย 
ล าดับ รายการ จ านวนหอผู้ป่วย หมายเหตุ 

1 การท าความสะอาดแบบครบวงจร 20 ขัดและเคลือบเงาพ้ืน เช็ดกระจก พัดลม มุ้งลวด กระจก 
2 การท าความสะอาดทีสู่ง 9 เช็ดกระจก พัดลม มุ้งลวด กระจก 

 รวมท้ังสิ้น 29  

507,254.40 465,544.80 477,198.00 
501,206.40 

454,248.00 

517,093.20 

466,938.00 

485,330.40 

470,296.80 
484,866.00 

452,638.80 489,261.60 

5,771,876.40 

สรุปรายจ่ายค่าก าจัดขยะติดเชื้อปีงบประมาณ   2561 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
จ านวนเงิน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

3,738.03 
2,497.33 

2,638.65 2,468.65 

2,232.50 
4,876.59 

2,708.90 

3,785.55 

3,676.35 

2,903.30 
3,042.45 2,299.08 

36,867.38 

สถิติขยะรีไซเคิล  หน่วยอาคารและสถานที่ (ปีงบประมาณ 2561) เฉลี่ยคืนให้
หน่วยงาน 50 %

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

ม.ค.-61

ก.พ.-61

มี.ค.-61

เม.ย.-61

พ.ค.-61
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สรุปการขนย้ายสิ่งของภายในหอผู้ป่วยและภาควิชา/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ รายการ จ านวนคร้ัง หมายเหตุ 

1 การขนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ีจดัสถานท่ี 21 จัดสถานท่ีของภาควิชา/หน่วยงาน 
2 การขนย้ายโต๊ะ ภายในหอผู้ป่วย 10  
3 การขนย้ายโต๊ะ ภายในภาควิชา/หน่วยงาน 15  
4 การขนย้ายและตดิตั้งบอรด์ 8  

 รวมท้ังสิ้น 54  

การจัดสถานที่กจิกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ 
          หน่วยอาคารและสถานท่ี รับผิดชอบในการจดัสถานท่ีภายในคณะฯ และภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้ร้องขอมา 
เช่น การจัดปีใหม่ งานท าบุญ งานเลี้ยงรับปริญญา ฯลฯ โดยสรุปการจัดสถานท่ีไดด้ังนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวนคร้ัง หมายเหตุ 

1 การจัดสถานท่ีงานประจ าปีของ
คณะฯ 

12 เช่น งานวันเด็ก งานสงกรานต์ งานวันสถาปนา งานวันศรี
นครินทร์และถ่ายทอดช่อง 11 งานวันแม่ งานวันเกษียณอายุ
ราชการ งานวันมหิดล งานวันพยาบาล   

2 การจัดสถานท่ีงานปีใหม ่ 7  
3 การจัดสถานท่ีงานท าบุญ 9  
4 การจัดสถานท่ีประชุมวิชาการ 10  
5 การจัดสถานท่ีแสดงความยินด ี 5  

 รวมท้ังสิ้น 45  

หน่วยรักษาความปลอดภัย 
1. โครงการ รปภ.ตู้แดง ป้องปรามเหตุ อาชญากรรม ในพ้ืนท่ีคณะแพทยศาสตร์ 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบกับปัญหาทรัพย์สินของส่วนบุคคลและทางคณะฯ สูญหาย 
จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี ย้อนหลังดังนี้ 1. ปี 2556 สิ่งของถูกขโมยหรือสูญหาย จ านวน 12 ครั้ง 2. ปี 2557 จ านวน 17 ครั้ง 3. 
ปี 2558 จ านวน 4 ครั้ง 4. ปี 2559 จ านวน 25 ครั้ง คนร้ายถูกจับได้ จ านวน 2 ราย การด าเนินการโครงการนี้สามารถป้อง
ปรามและลดจ านวนทรัพย์สินสูญหายลดลง คือ ปี 2560 สิ่งของสูญหาย 3 ครั้ง สามารถเก็บสิ่งของตกหล่นหรือลืม เป็นการ
ป้องกันสิ่งของสูญหายได้ จ านวน 149 รายการ และมีแนวโน้มป้องกันป้องปรามเหตุฯได้มากยิ่งขึ้น 
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หน่วยสวนและสนาม 
มาตรการที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และพื้นทีส่ีเขียว 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว 
ผลการด าเนินงาน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ร่มรื่นต้นไม้สีเขียวผลิตออกซิเจนให้อากาศสดช่ืน และเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจแก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้มาใช่บริการคณะแพทยศาสตร์ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

 

งานซ่อมบ ารุง 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถด าเนินการ ซ่อมระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) 

หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากระบบเรียกพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นระบบที่ติดมานานซึ่งปัจจุบันได้หลายหอผู้ป่วย ช ารุด 

และได้รับการเปลีย่นเป็นรนุใหม่ซึ่งในการซอ่มต้องใช้ช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ นั้นคือ การจ้างเอกชน เป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง
และ ซ่อมบ ารุง ซึ่งส่งผลให้ช่างของงานซ่อมไม่สามารถก าเนินการซ่อมได้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อการให้บริการรักษาพยาบาล 
เนื่องจากการติดต่อผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขต้องใช้เวลาและมขีั้นตอนตามระเบียบทางราชการ หน่วยไฟฟ้าจึงได้ท าการศึกษาระบบ
เรียนพยาบาลที่ติดตั้งใหม่ และถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยให้สามารถติดตั้งและซ่อมบ ารุงได้และได้ขยายองค์ความรู้ให้
บุคคลากรเพิ่มเติมจากเดิมที่สามารถปฏิบัติได้ 2 คน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 4 คน  

การด าเนินการ 
1.1  ศึกษาคู่มือการติดตั้ง  1.2  ทดลองติดตั้ง  

2. โครงการตู้ MDB On Line 
หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ คณะแพทยศาสตร์ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการท างาน หน่วยไฟฟ้าได้

เห็นถึงความส าคัญของการตรวจสอบ และติดตามการท างานของตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าหลักประจ าอาคารภายในคณะ
แพทยศาสตร์(MDB) จึงได้พัฒนาและน าแอพพลิเคช่ัน มาใช้งานเพื่อสามารถตรวจติดตามการท างานของตู้ MDB หลักของ
อาคารผ่านอินเตอร์เน็ตส่งผลให้ผู้รับผิดชอบสามารถเข้ามาดูตรวจสอบการท างานและประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตได้  

การด าเนินการ 
ด าเนินการติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่ตู้ MDB และแสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องควบคุมกลางงานซ่อมบ ารุง และ

ติดตั้งแอพพลิเคชันทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องควบคุมกลาง และเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนที่ต้องการเข้ามา
ตรวจสอบการท างาน    

สรุปผลการด าเนินการ 
จากการด าเนินการส่งผลใหส้ามารถตรวจสอบและประสานงานการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายของเจา้หน้าท่ีที่รับผดิชอบ 
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1. โครงการ การใช้แอพพลิเคชั่น Line  ในการบริหารจัดการควบคุมการจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ระบบปรับอากาศ จ านวน 2,816 เคร่ือง  
กก การด าเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ จ านวน 2 .816 
เครื่อง สัญญา เลขท่ี พท(สจ) 61-0005137 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

1.  เป้าหมาย 
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2.816 เครื่อง สัญญา เลขท่ี พท(สจ) 61-0005137 คณะแพทยศาสตร์ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แอพพลิเคชั่น Line   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลตามการสื่อสาร ในแอพพลิเคช่ัน Line ในการสนทนาทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล เช่น การแชท 
การส่งข้อความ การแชร์ไฟล์ หรือการสนทนาผ่านเสียง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บนอุปกรณ์ประเภทพกพา (Mobile 
Devices) เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และใช้งานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4. การด าเนินการและการแก้ไขปัญหา 
1) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยมีประธานฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่หมวดเครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าที่

หมวดเครื่องท าความเย็นและบริษัทฯ ผู้รับจ้าง 
2) ตรวจสอบสัญญาจ้างเพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3) ตกลงสื่อสารการปฏิบัติงานระหว่างผู้ว่าจ้าง (ประธานฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่หมวดเครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าที่

หมวดเครื่องท าความเย็น) และผู้รับจ้าง (บริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด) โดยใช้ แอพพลิเคช่ัน 
Line 

4) ตั้งกลุ่ม Line เป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
4.1) กลุ่มจ้างเหมา PM 2561 มีสมาชิก 13 คน  

         สมาชิกในกลุ่มจะประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กรรมการ หัวหน้างานซ่อมบ ารุง หัวหน้า
หน่วยอิเล็คทรอนิคส์ เจ้าหน้าที่หมวดเครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าที่หมวดเครื่องท าความเย็น คุณสมชาย ม่วงนิล จนท.หน่วย
วิศวกรรม 19 ช้ัน และบริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด (ผู้รับจ้าง)  

4.2) กลุ่มปรับอากาศคณะแพทย์ 61 มีสมาชิก 61 คน 
  สมาชิกในกลุ่มจะประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กรรมการ หัวหน้างานซ่อมบ ารุง หัวหน้า
หน่วยอิเล็คทรอนิคส์ เจ้าหน้าที่หมวดเครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าท่ีหมวดเครื่องท าความเย็น คุณสมชาย ม่วงนิล เจ้าหน้าที่หน่วย
วิศวกรรม 19 ช้ัน หนง.บริการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย แม่บ้านประจ าหอผู้ป่วย แม่บ้านประจ าส านักงาน แม่บ้านหอพัก
นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับหมอบหมายให้ประสานเรื่องการแจ้งซ่อม  

5. ผลการด าเนินการและอภิปรายผล 
กกกกกการด าเนินการโครงการนี้ ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาการซ่อมเครื่องปรับอากาศจากช่างผู้ควบคุมการซ่อม จากบริษัทผู้
รับจ้างและข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่มไลน์ โดยมีการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ซึ่งการ
ด าเนินการจะมีการสื่อสารผสมผสานท้ัง 2 กลุ่ม มีการปฏิบัติดังนี้ 

1.) กลุ่มจ้างเหมา PM 61 จะเป็นการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เช่น การแจ้งซ่อม (ส่งเอกสาร
ใบแจ้งซ่อม พิมพ์แจ้งซ่อมทางไลน์หรือโทรไลน์) ตรวจสอบงานซ่อม (ร่วมกับบริษัทฯตรวจที่หน้างาน) การสั่งอะไหล่ (ผู้รับจ้าง
แจ้งรายการอะไหล่ที่ช ารุด ส่งรูปภาพอะไหล่) และประสานงานอ่ืน ๆ ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

2.) กลุ่มปรับอากาศคณะแพทย์ 61 จะเป็นการประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง กรรมการ 
หัวหน้างานซ่อมบ ารุง หัวหน้าหน่วยอิเล็คทรอนิคส์ เจ้าหน้าท่ีหมวดเครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าที่หมวดเครื่องท าความเย็น คุณ
สมชาย ม่วงนิล เจ้าหน้าที่หน่วยวิศวกรรม 19 ช้ัน หนง.บริการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย แม่บ้านประจ าหอผู้ป่วย แม่บ้าน
ประจ าส านักงาน แม่บ้านหอพักนักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายให้ประสานเรื่องการแจ้งซ่อม ในเรื่องการ
ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมทั้งกรณงีานใบแจ้งซ่อม งานแจ้งซ่อมเร่งด่วน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศ พร้อม
นี้ได้เพิ่ม หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่หน่วยไฟฟ้าเข้าร่วมในกลุ่มไลน์ด้วย เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานระบบ
ไฟฟ้าในท านองเดียวกับระบบปรับอากาศด้วย  
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             ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ระยะแรกในการด าเนินการได้มีการประชุมทุก ๆ สัปดาห์ 
ต่อมาก็ประชุมทุกสิ้นเดือน เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาจากผู้รับจ้างและผู้ตรวจสอบ พร้อมมีการปรับแผนการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ วัน ท าให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้แยกเป็นประเด็นสาเหตุของปัญหาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

(1) ท างานไม่ได้ตามข้อตกลงจ้าง 
เนื่องจากปริมาณเครื่องปรับอากาศมีจ านวนมาก กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ภาระงานที่บริษัทฯ จะต้อง

ด าเนินการคือ บริการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ จ านวน 2,816 เครื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนในการล้าง
และบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แต่เนื่องจากมีปัญหาแจ้งซ่อมจ านวนมากท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ จึง
ท าให้ระยะ 1-2 เดือน แรกท าให้ผู้รับบริการยังไม่พึงพอใจ พอเข้าช่วงเดือนที่ 3 งานที่ตกค้างเริ่มได้รับการแก้ไขท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

(2)  การซ่อมแต่ละงานใช้เวลานาน 
       เนื่องจากช่างที่เข้ามาท างานมีจ านวนน้อย และส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในการท างาน การวิเคราะห์ปัญหาและการ
แก้ไขงาน จึงท าให้ใช้เวลาในการซ่อมแต่ละงานล่าช้า ซึ่งก็ได้แจ้งให้ผู้จัดการบริษัทฯ ผู้รับจ้างให้อบรมช่างที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
โครงการนี้แล้ว  

สรุปผลการด าเนินการ 
จากการตรวจดูกลุ่มไลน์ทั้ง 2 กลุ่ม ท าให้ทราบความเคลื่อนไหวการท างานของผู้รับจ้าง ได้รับทราบข้อร้องเรียนจาก

ผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ พร้อมทั้งได้มีการ
ประชุมกลุ่มผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไห้ติดตามการท างานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  

หน่วยอิเล็กทรอนิกส ์
หมวดแก๊สทางการแพทย์ 

1. ติดตั้งท่อแก๊ส LPG ใหม่ทดแทนของเดิมซึ่งเกิดการรั่วซมึของแนวท่อ ส าหรับใช้งานในการเรยีนการสอนนักศึกษา
แพทย์ บริเวณทางเดินหน้าห้องสมุด อาคารเตรยีมวิทยาศาสตร์ และอาคารวิทยาศาสตร์  

2. บ ารุงรักษาและตรวจสอบหัวจ่าย (Local Outlet) ในระบบแก็สทางการแพทย์  (Air med , O2 , Vacc , N2O ) โดย
การเปลีย่นชุดอะไหล่ (Maintenance kits) ของอาคารหอผู้ป่วย กข , คง และอาคาร สว.  จ านวน 2,108 จุด 

 

หมวดโทรศัพท์และสื่อสาร 
1. ติดตั้งเบอรโ์ทรศัพท์ในงานวันออกอากาศ วันศรีนครินทร์ (14 ก.ค. 2561)  

ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น 
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หมวดบ้านพักและบ าบัดน้ าเสีย 
1. ปรับปรุงห้องน้ าและท่อระบายน้ า ของหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU (สามเหลี่ยม) เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และ

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับการบริการตรวจรักษาพยาบาล 

งานเปลี่ยนท่อเมนน้ าประปา  
 ผู้ด าเนินโครงการ หน่วยประปา 
 เนื่องด้วยท่อเมนน้ าประปาขนาด 8 นิ้ว บริเวณทางเดินงานโภชนาการไปจนถึงหน่วยตัดเย็บ มีสภาพเก่าและ
รั่วซึมหลายจุด เนื่องมาจากอายุการใช้งานท่ียาวนานมากกว่า 40 ปี อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภัย 

 
งานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายน้ าดับเพลิง  

ทางหน่วยประปาได้ด าเนินการตรวจสอบประจ าทุก 4 เดือน จ านวนทั้งหมด 340 ตู้ (อาคารหอผู้ป่วย ก ข ค ง 
จ, ทางเดินกลาง, อาคารเรียนรวม, อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 1-2, อาคารวิทยาศาสตร์ 1-2 และ Industrial Zone, 
อาคาร D&T, อาคาร 89 พรรษา และอาคารเฉลิมพระบารมี) จึงได้ขออนุมัติปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายน้ าดับเพลิงช ารุด ดังนี้ 

 1. ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในช ารุด จ านวน 16 ตู้ 
 2. สายจ่ายน้ าดับเพลิงแข็ง รั่วหรือไม่มี / หัวฉีดน้ าดับเพลิงไม่มีหรือช ารุด วาล์วช ารุด จ านวน 60 ตู ้
 3. วาล์วช ารุด จ านวน 2 ตู้ 
 เนื่องจากปั๊มสูบจ่ายน้ าประปาขึ้นถังพักน้ าบนอาคาร อาคารเรียนรวม มีอายุการใช้งานยาวนาน 15 ปี ท าให้
สมรรถนะในการท างานของปั๊มลดลงและช ารดุบ่อยครั้ง  จึงได้ขออนุมัติจัดจา้งซ่อมเปลี่ยนชุดปั๊มสูบจ่ายน้ าประปาและท่อดดู
น้ า อัตราการสูบน้ าประมาณ 30 ลบ.ม./ชม. พร้อมมอเตอร์ขนาด 5.5 kW จ านวน 2 ชุด 
 
งานปรับปรุงห้องน้ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 
 เนื่องจากห้องน้ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคาร 89 พรรษา ช้ัน 4 มีสภาพทรุดโทรม ภายในห้องน้ าไม่มีสายฉีด
ช าระ ท่อประปาเข้าห้องน้ ามีขนาดเล็ก แรงดันไมเ่พียงพอและท่อประปาท่ีอยู่ในผนังเป็นสนิม จึงได้ขออนุมัติปรับปรุงห้องน้ า 
โดยเปลี่ยนกระเบื้องพื้นและผนัง เปลี่ยนโถสุขภณัฑ์ใหม่ ตดิตั้งสายฉดีช าระ และเปลี่ยนท่อน้ าประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
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งานปรบัปรุงท่อน้ าฝน หอผู้ป่วยวอร์ด 1 ฝั่งทิศใต้ 

 

เนื่องจากระบบระบายน้ าฝนในโรงพยาบาลฯ อาคารหอผู้ป่วยวอร์ด 1 ฝั่งทิศใต้ (หันหน้าไปทางพระรูปฯ) ซึ่งเป็น
ท่อปูนใยหินมีอายุการใช้งานยาวนาน เสื่อมสภาพ แตกผุพัง ไม่สามารถระบายน้ าฝนได้  ท าให้เกิดน้ าฝนจากท่อท่ีแตกสาด
เข้ามาในตัวอาคาร อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสยีหาย ไม่ปลอดภยัแก่ผู้มาใช้บริการและบุคลากร  จงึได้ขออนุมัติจ้าง
เอกชนด าเนินการซ่อมเปลีย่นท่อน้ าฝน จ านวน 21 จุด 

ผลการด าเนินงานด้านอนุรกัษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. การด าเนินงาน/กิจกรรม 
2561 1. จัดประชุมให้ค าปรึกษาทบทวนระบบการจัดการพลังงาน ( ISO 50001:2011) และระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ให้แก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจติดตามมาตรการและประเมินผลทุก
คน ประธาน รองประธาน และเลขานุการอนุกรรมการทั้ง 2 ระบบทุกฝ่าย รวมถึงหัวหน้าหอผู้ป่วย/
หน่วยงาน ในอาคารเป้าหมาย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อ.พิรุฬห์ สรไชยสัมฤทธิ์ บริษัท ดี 
แอนด์ พี คอนซัลแตนท์ แอนด์  เทรนนิ่ง จ ากัด) 

2. จัดประชุมอบรมให้ค าปรึกษาทบทวนระบบการจัดการพลังงานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (การ
ระบุและประเมินลักษณะปัญหาสิ่ งแวดล้อม ความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุง ให้แก่
คณะอนุกรรมการเอกสารประจ าหน่วยงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและหน่วยงานในอาคารเป้าหมาย เมื่อวันที่ 
9 – 10 เมษายน 2561 โดย อ.พิรุฬห์ สรไชยสัมฤทธิ์ บริษัท   ดี แอนด์ พี คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทรน
นิ่ง จ ากัด) 

3. จัดการณรงค์ กระตุ้นสร้างเสริมปลูกจิตส านึกการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา 
บุคลากรและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  โดยป้ายประชาสัมพันธ์
ในขบวนแห่พระพุทธรูปงานสงกรานต์แพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2561 

4. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 
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ปี พ.ศ. การด าเนินงาน/กิจกรรม 
2561” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้การวิเคราะห์กระบวนการเชิงสัญลักษณ์ (SPA – Symbolic Process Analysis) ด้านการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายในคณะและภายนอกคณะ 
รวม 300 คน 

5. จัดการรณรงค์โครงการลดมลพิษสง่เสรมิการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(การใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้านแทนถุงพลาสติก , การใช้กล่องข้าวพลาสติกส่วนตัวใส่อาหารแทนกลอ่งโฟม , 
การใช้กระบอกน้ าแทนแก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกใสใส่ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดปัญหาการก าจัดขยะที่
ย่อยสลายยาก ลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อน) 

6. ด าเนินการตรวจติดตามการปรบัปรงุแก้ไขปัญหา ให้ค าปรึกษา แนะน า การด าเนินตามใบ CAR จากการ
ติดตามครั้งก่อน โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจติดตามมาตรการและประเมินผล จัดเป็นทีม 5 ทีม เข้า
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 

7. รับการตรวจติดตามเพื่อยืนยันรักษามาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011) ครั้งที่ 3 
(ต่ออายุครบ 3 ปี) และการตรวจติดตามเพื่อยืนยันรักษามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 
14001:2015) ครั้งที่ 2 โดยคณะผู้ตรวจระบบคุณภาพ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ จ ากัด 
ผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ระหว่างวันท่ี 25 – 27 มิถุนายน 2561 

8. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ( ISO 50001:2011) ระยะที่ 2 เป็นเวลา 3 ปี 
(2561-2564)  
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ผลการด าเนินการ ฝ่ายสารสนเทศ 
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม้ทีักษะและความพร้อมที่จะรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ 
 ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมบุคลากรภายฝ่ายสารสนเทศ ในวันที่ 30 
ตุลาคม 2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 6  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งาน
โปรแกรม Power BI ในการพัฒนาและเก็บรวบรวมข้อมูลBig DATA เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผน จัดท ารายงาน วิธีการและผลการด าเนินการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญ คุณสุภาพ 
ไชยยา ต าแหน่งนักสารสนเทศ  จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรม และได้รับ
เกียรติจาก รศ.ชลธิป  พงศ์กุล  เป็นประธานเปิดงาน 

 

Data Bank :  การศึกษา 

 

Data Bank :  ตัวชีว้ัดระหว่างเรียน 
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Data Bank :  การวิเคราะห์ติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

 

Data Bank : NL 

 

Data Bank : KPI 

 

Data Bank Strategic : 2P2I  แยกตามข้อ 
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Data Bank Strategic : 2P2I  แยกตามข้อ (แสดงรายปี) 

 

Data Bank Strategic : 2P2I  แยกตาม  Strategic 

 

Data Bank Strategic : 2P2I  แยกตาม  Strategic 
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การผลิตบัณฑติทีด่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มี
ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life long 
learning) และทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษท่ี 21 (Professional graduate) 

กิจกรรมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 
ผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ  

ด้านการผลิตบัณฑิต  และการเรียนการสอน 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งสาขาแพทย์ และหลักสูตรอื่น ๆ ตาม

ประเภทของหลักสูตรการศึกษา ดังนี้  
 ระดับปริญญาตรี  
     1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 
 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (4 ป)ี  
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (4 ป)ี 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ จ านวน 11 สาขาวิชา และ หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 3 
สาขาวิชา 

ล าดับ หลักสูตรปกต ิ ล าดับ หลักสูตรปกต ิ
1. กายวิภาคศาสตร์ 7. สรีรวิทยาทางการแพทย์ 
2. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 8. ประสาทวิทยาศาสตร์ 
3. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล 9. การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
4. ปรสิตวิทยา 10. อาชีวเวชศาสตร์ 
5. พยาธิวิทยา 11. รังสีเทคนิค 
6. เภสัชวิทยา   

 

ล าดับ หลักสูตรนานาชาติ 
1. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล  
2. เวชศาสตร์เขตร้อน  
3. เภสัชวิทยา  

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จ านวน 14 สาขาวิชา  
ล าดับ สาขาวิชา ล าดับ สาขาวิชา 

1. กุมารเวชศาสตร์ 8. จิตเวชศาสตร์ 
2. จักษุวิทยา 9. เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
3. วิสัญญีวิทยา 10. โสต ศอ นาสิกวิทยา 
4. ศัลยศาสตร์ 11. รังสีวิทยา 
5. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 12. พยาธิวิทยากายวิภาค 
6. อายุรศาสตร์ 13. เวชศาสตร์ครอบครัว 
7. ออร์โธปิดิกส์ 14. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ จ านวน 10 สาขาวิชา และ หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 3 สาขาวิชา 
ล าดับ หลักสูตรปกต ิ ล าดับ หลักสูตรปกต ิ

1. กายวิภาคศาสตร์ 7. เภสัชวิทยา 
2. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 8. สรีรวิทยาทางการแพทย์ 
3. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล 9. ประสาทวิทยาศาสตร์ 
4. ปรสิตวิทยา 10. การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
5. พยาธิวิทยา 11. วิทยาศาสตร์คลินิก 
6. พยาธิชีววิทยา   

 

ล าดับ หลักสูตรนานาชาติ 
1. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล  
2. เวชศาสตร์เขตร้อน  
3. เภสัชวิทยา  

4. ระดับเทียบเท่าปริญญาเอก 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  จ านวน 26 สาขา คือ 
ล าดับ สาขา ล าดับ สาขา 

1. ศัลยศาสตร์  14. ประสาทวิทยา 
2. ออร์โธปิดิกส์  15. โสต ศอ นาสิกวิทยา 
3. ศัลยศาสตร์ทรวงอก  16. รังสีวิทยาวินิจฉัย 
4. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  17. รังสีวิทยาทั่วไป 
5. ประสาทศัลยศาสตร ์ 18. เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์
6. กุมารศลัยศาสตร ์ 19. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
7. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 20. จิตเวชศาสตร ์
8. กุมารเวชศาสตร ์ 21. เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
9. จักษุวิทยา 22. เวชศาสตร์ครอบครัว 
10. วิสัญญีวิทยา 23. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
11. อายุรศาสตร ์ 24. พยาธิวิทยากายวิภาค 
12. อายุรศาสตรโ์รคเลือด 25. เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงอาชีวฯ) 
13. อายุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา 26. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

แพทย์ใช้ทุน  จ านวน 24 สาขา คือ 
ล าดับ สาขา ล าดับ สาขา 

1. ศัลยศาสตร ์ 13. เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2. ออร์โธปิดิกส์  14. เวชศาสตร์ครอบครัว 
3. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 15. อาชีวเวชศาสตร ์
4. กุมารเวชศาสตร ์ 16. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
5. จักษุวิทยา 17. พยาธิวิทยา 
6. วิสัญญีวิทยา 18. ประสาทศัลยศาสตร ์
7. อายุรศาสตร ์ 19. ศัลยศาสตร์ทรวงอก 
8. โสต ศอ นาสิกวิทยา 20. โลหิตวิทยา 
9. รังสีวิทยาวินิจฉัย 21. อายุรศาสตรโ์รคเลือด 
10. เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์ 22. กุมารศลัยศาสตร ์
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ล าดับ สาขา ล าดับ สาขา 
11. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 23. ประสาทวิทยา 
12. จิตเวชศาสตร ์ 24. อายุรศาสตรโ์รคมะเร็ง 

5. ระดับหลังปริญญาเอก 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญต่อยอด (Fellowship)  จ านวน 44 สาขา คือ 
ล าดับ สาขา ล าดับ สาขา 

1. มะเร็งนรีเวชวิทยา 23. อายุศาสตร์โรคเลือด 
2. เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 24. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
3. เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 25. ศัลยศาสตร์อุบัติเหต ุ
4. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิและปริ

ก าเนิด 
26. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 

5. กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ 27. สรีระไฟฟ้าหัวใจ 
6. กุมารเวชศาสตรโ์รคติดเชื้อ 28. หัตถการปฏบิัติการรักษาโรคหัวใจและหลอด

เลือด 
7. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 29. จุลศัลยศาสตร์ทางมือ 
8. กุมารเวชศาสตรโ์รคไต 30. เนื้องอกกระดูกและระบบกล้ามเนือ้เกี่ยวกัน 
9. กุมารเวชศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและเมตาบอ

ลิสม 
31. Spine 

10. โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 32. กีฬาเวชศาสตร ์
11. อายุรศาสตรโ์รคระบบทางเดินอาหารและ

ตับ 
33. โรคข้อสะโพกและข้อเข่า 

12. อายุรศาสตรโ์รคไต 34. โรคจอตาและวุ้นตา 
13. อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ 35. โรคต้อหิน 
14. อายุรศาสตรโ์รคข้อและรมูาตสิซั่ม 36. โรคกระจกตาและการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ 
15. อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ 37. จักษุวิทยาเด็กและตาเข 
16. อายุรศาสตรโ์รคระบบหายใจและเวชบ าบัด

วิกฤต 
38. โรคจมูกและภูมิแพ้ 

17. อายุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา 39. โรคโสตประสาท 
18. ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 40. ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดนิน้ าด ี
19. รังสีร่วมรักษาของล าตัว 41. ศัลยศาสตร์ตกแต่งปากแหว่งเพดาน โหว่ และ

ความผิดปกติทางศีรษะและใบหนา้ 
20. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 42. มะเร็งศรีษะและคอ 
21. ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 43. ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก 
22. วิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตดัหัวใจและ

หลอดเลือดฯ 
44. ภาพวินิจฉัยเตา้นม 

หมายเหตุ  ล าดับที่ 29-44 หลักสูตร 1 ปี ที่บริหารจัดการโดยคณะแพทยศาสตร์ 
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จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2558-2561 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 
1. ปริญญาตรี      

1.1 ปริญญาตรี (แพทยศาสตรบัณฑติ) 1,568 1,576 1,591 1,609 
1.2 ปริญญาตรี (รังสีเทคนิค) - - - 30 
1.3 ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 89 88 93 90 

2. ปริญญาโท 132 111 102 110 
3. ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 253 257 269 288 
4. ปริญญาเอก 140 139 134 141 

รวม 2,182 2,171 2,189 2,268 

จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560  

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 
1. ปริญญาตรี      

1.1 ปริญญาตรี (แพทยศาสตรบัณฑติ) 262 269 237 - 
1.2 ปริญญาตรี (รังสีเทคนิค) - - - - 
1.3 ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 26 28 14 - 

2. ปริญญาโท 65 62 31 10 
3. ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 120 126 125 0 
4. ปริญญาเอก 21 37 39 7 

รวม 494 522 446 17 
รายชื่อบัณฑติเกียรตินิยม ตามไฟล์ excel แนบค่ะ 

 
ทีมสนับสนนุการผลิตบัณฑิตทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา 

มีการน าเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้โดยประเมินผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ e-portfolio ท าให้ได้ผลประเมินรวดเร็ว 
วิเคราะห์ได้เร็ว รวมทั้งมีการปรับแบบฟอร์มการประเมินเพื่อมีตัวช้ีวัดที่กระชับและตรงวัตถุประสงค์ ท้ังที่รูปแบบการประเมิน
ผ่าน e-portfolio ช่วยให้นักศึกษาทราบผลการประเมินในบางด้านอย่างทันกาล ถือเป็นรูปแบบ formative evaluation ที่
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าระบบประเมินผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการหรือสแกน 
QR code เป็นการพัฒนาการก ากับและติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคลโดยผ่านโปรแกรม e-portfolio ได้อย่าง
ต่อเนื่องและทันกาล   
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การจัดท าฐานข้อมูล Electronic ในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ให้เพียงพอส าหรับนักศึกษาและการค้นคว้าของ
คณาจารย์ 

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีมีการบริหารจัดการโดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นหลัก การจัด
กิจกรรม เน้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย  ห้องสมุดฯ 
ได้รับงบประมาณเพื่อจัดหาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ จึงสามารถจัดหาสารสนเทศได้ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริม
หลักสูตรการใช้สารสนเทศให้กับแพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาแพทย์ตลอดปี 
โดยมีบริการเสริมหลากหลายอย่าง อาทิ บริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อขอเอกสารจากห้องสมุดโรงเรียนแพทย์อื่น ๆ ให้
ผู้ใช้บริการส่งค าขอได้หลายช่องทาง ผ่าน Facebook, Line และ e-mail ได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 5 นาที ถึง 3 ช่ัวโมง 
มีบริการแนะน าและแก้ไขรายการบรรณานุกรมผลงานวิชาการให้กับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มีการจัดอบรมเพื่อช่วยให้
นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุด มีการปรับปรุงลานหน้าห้องสมุดให้เป็นสวนหย่อมที่สวยงาม มีลานกิจกรรม มีที่นั่ง
อ่านหนังสือ และพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย มีการปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดใหม่ ให้น่าสนใจและเข้าใช้ฐานข้อมูลได้
สะดวกขึ้น เปิดบริการห้องอ่าน 24 ช่ัวโมง มากว่า 5 ปี โดยให้องค์การนักศึกษาแพทย์ จัดเวรนักศึกษามาดูแลห้องอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เป็น Best practice มีบรรณารักษ์จากห้องสมุดต่าง ๆ ในประเทศไทยมาเยี่ยมชมเป็นประจ า และนอกจากนี้ 
ห้องสมุดฯ เปิดให้ผู้ใช้บริการทุกคน เข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ ทุกปีจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง  ๆ มา
เยี่ยมชม ผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดฯ เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาจากร้อย
ละ 93.60 เป็นร้อยละ  96.50    

การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลทักษะหัตถการทางคลินิก (OSCE) ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ NL ขั้นตอนที่ 3 Part OSCE, ฝึกผู้ป่วย
จ าลองเพื่อใช้ในการสอบ และเพื่อให้อาจารย์สามารถสรา้งข้อสอบ OSCE แบบ Checklist ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้า
ร่วมทั้งหมด 213 คน สอบผ่านจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 
 จัดโครงการฝึกปฏิบัติหัตถการพื้นฐาน Prerequisite Procedure ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการท าหัตถการพื้นฐาน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาท่ีก าลังจะขึ้นเรียนในช้ันคลินิก
ให้มีความรู้พื้นฐานการท าหัตถการที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) และส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 

ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินกิ Clinical Skill Lab 
ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ หุ่นจ าลอง เครื่องมือแพทย์ ส าหรับการเรียน การสอบ ฝึกทบทวนการเรียนด้วยต้นเอง 

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3-6 แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และการจัดประชุมวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ ทุกภาควิชาทาง
คลินิก และหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะเสริมหลักสูตร ได้แก่ หน่วยการุณรักษ์ หน่วย
แพทยศาสตรศึกษา หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
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ฝ่ายวิชาการ มีการจัดสัมมนาเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด้านปรีคลินิก โดย
มีคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 70 คน เพื่อน าผลการสัมมนามาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

การจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา ที่
จัดโดยคณะแพทยศาสตร์และจัดโดยหน่วยงานภายนอกคณะ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางด้านแพทยศาสตรศึกษา 
คร้ัง
ที ่

เร่ือง วันที ่
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานที ่ วิทยากร 

1 หลักการและวิธีการออก
ข้อสอบ MCQ 

7 ธันวาคม 2560 70 ห้องประชุมศิษย์เก่า 
อาคารเรยีนรวม คณะ
แพทยศาสตร ์

1. ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา 
ภาควิชาศัลยศาสตร์  
2. รศ.พญ. จุฬาพรรณ อ้ิงจะนลิ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

2 การจัดการเรยีนการสอน
กลุ่มย่อยแบบ (Problem-
based Learning : PBL) 

20 ธันวาคม 2560 50 ห้องประชุมวิทยสนเทศ 
CAI ฝ่ายวิชาการ คณะ
แพทยศาสตร ์

รศ.พญ. จุฬาพรรณ อ้ิงจะนิล 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

3 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ 
พ.ศ.2562 

28 ธันวาคม 2560 100 ห้องประชุมมิตรภาพ 
อาคารเรยีนรวม คณะ
แพทยศาสตร ์

1. ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์
2.ผู้อ านวยการสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์

4 หลักการและวิธีการออก
ข้อสอบ MCQ 

5 มกราคม 2561 12 ห้องเรียนกลุม่ย่อย 
3513 อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.พญ. จุฬาพรรณ อ้ิงจะนิล 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

5 Flipped Classroom 9 มกราคม 2561 30 ห้องประชุมหนองแวง 
ส านักงานคณบดี ช้ัน 6 
คณะแพทยศาสตร ์

1.อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
2. ผศ.พญ.รสวันต์ อารมีิตร 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์6 Adult Learner 13 กุมภาพันธ์ 

2561 
14 ห้องประชุมหนองแวง 

ส านักงานคณบดี ช้ัน 6 
7 Cognitive Educational 

Neuroscience 
13 มีนาคม 2561 10 ห้องประชุมวิทยสนเทศ 

(CAI) ฝ่ายวิชาการ ช้ัน 
6 คณะแพทยศาสตร ์8 Growth Mindset 10 เมษายน 2561 15 

9 Test-enhanced 
Learning 

8 พฤษภาคม 2561 15 

10 Reflection & Feedback 12 มิถุนายน 2561 12 
11 Spaced Learning 10 กรกฎาคม 2561 12 
12 อิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ ์ 14 สิงหาคม 2561 30 
13 Standard Setting - 

เกณฑผ์่านจะตั้งกันยังไง 
11 กันยายน 2561 20 
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พัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา ที่จัดโดยหน่วยหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (Criteria Training) และการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารแพทยพัฒน์ ช้ัน 2 ห้อง 223-224 คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน งบประมาณในการด าเนินงาน 47,134.- บาท 

ครั้งที่  2 WFME assessor training course วันที่  12 -14 ธันวาคม 2560 ณ ตึก อปร. ช้ัน M ห้อง Smart 
Classroom คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน งบประมาณในการด าเนินงาน 
15,140.- บาท 

ครั้งที่ 3 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร outcome-based-education วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องทวี 
ตุมราศวิน (Smart Classroom) อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  5 คน 
งบประมาณในการด าเนินงาน 76,942.- บาท 

ครั้งท่ี 4 ศึกษาดูงาน การศึกษาค้นคว้าเตรยีมความพร้อมส าหรับกลุ่มโรงเรียนแพทยไ์ทย สถาบัน : ณ YONG LOO 
LIN SCHOOL OF MEDICINE, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ วันท่ี 1-4 เมษายน 2561 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  3 คน งบประมาณในการด าเนินงาน 110,949.- บาท 

ครั้งที่ 5 ศึกษาดูงาน การศึกษาค้นคว้าเตรียมความพร้อมส าหรับกลุ่มโรงเรียนแพทย์ไทย สถาบัน : ณ YONG LOO 
LIN SCHOOL OF MEDICINE, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 16-20 กันยายน 2561 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  2 คน งบประมาณในการด าเนินงาน 73,430.- บาท 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลของคณะฯ เพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงมาสมัครมาก
ขึ้น และประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้าง
ความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีต่อสาธารณชน 

 

กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม ส าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยมี ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
วิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 149 คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
สื่อสาร การท างานเป็นทีม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์ Research Methodology in Medicine” 
ส าหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านฯ" มีผู้เข้าร่วมการทั้งหมด 149 คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- หลักการพื้นฐานและแนวมาตรฐานสากลในการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ 
- จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิก 
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- Research Misconduct - What you should know at the beginning 
- Information Literacy and Searching Skill 
- การตั้งประเด็นค าถามวิจัยในทางคลินิก 
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- รูปแบบงานวิจัย (Research Design) 
- การวิจารณ์บทความวิจัยเกี่ยวกับ Diagnosis/Causation/Treatment 
- การวัดและการก าหนดตัวแปร (Measure & Outcome variable) 
- การเขียนโครงร่างวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ 
- การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ทางสถิติ (Parametric Test/Non-Parametric Test) 
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มีผู้เข้าร่วมการ

ปฐมนิเทศท้ังหมด 149 คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
-    แนะน าระบบทะเบียนเรียนผ่านระบบ Online  โดย : คุณสมโภชน์  ปิ่นปรุ 
-    แนะน าขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา โดย : คุณพิมนพัท  เลียบสวัสดิ์ 

     4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศทั้งหมด 120 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

- การบรรยายหัวข้อเรื่อง “How to succeed in postgraduate study” โดย รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก 

- การแนะน าการเรียนรู้รายวิชา 356 712 และ MD567 712 Cell and Molecular Biology โดย อ.ดร.สมสุดา                     
โสมอินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 

- การแนะน าการเรียนรู้รายวิชา 356 713 และ MD567 713 Laboratory Techniques in Medical Sciences                        
โดย รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561  

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการตามแผนตัวช้ีวัดของคณะแพทยศาสตร์เพื่อรองรับมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม (WFME) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม (WFME) และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบัน
ฝึกอบรม (WFME)               โดยมี รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 คน 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการตามแผนตัวช้ีวัดของคณะแพทยศาสตร์เพื่อรองรับมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม (WFME) ครั้งท่ี 2 เพื่อน าเสนอข้อมูลองค์ประกอบจ านวน 9 องค์ประกอบ ของการรับรอง
คุณภาพสถาบันฝึกอบรม (WFME) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 38 คน 

7. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561                     
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 5 คน  ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความร่วมมือในการท าวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการท าวิจัย พร้อมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่น
ไวย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการดา้นบัณฑิตศึกษาปรคีลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก ที่มีการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ จ านวน 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา และยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกันในอนาคต 

8. โครงการ Active Recruitment 2018 เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังประเทศกลุ่ม AEC เช่น ด้านการจัดการศึกษา ผลกงานการวิจัย ทุนการศึกษา ตลอดจน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาการและส่งเสริมความพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ และยัง
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในระดับสากร กอปรกับนักศึกษาจาก
ประเทศอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะเดินทางมาเล่าเรียน ณ ประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพ
และความสามารถในการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 คน 
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ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ล าดับ ทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

1. ทุนส าหรับนักศึกษาในประเทศ  20,146,000 89.73 
 1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา

ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานคณะแพทยศาสตร ์
43 2,370,000 10.56 

 1.2 ทุนพัฒนาขีดความสามารถในการท าวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร ์

10 1,396,000 6.22 

 1.3 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บณัฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสตูร
และท าวิจัยในสาขาท่ีอาจารยม์ีความเช่ียวชาญ(joint funding ทุน
วิจัยแบบร่วมทุน) 

6 420,000 1.87 

 1.4 ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

266 15,960,000 71.09 

2. ทุนส าหรับนักศึกษานานาชาต ิ  2,306,448 10.27 
 2.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนักศึกษา

นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ (Full Support) 
8 1,374,048 6.12 

 2.2 ทุน Co-funding (กองการต่างประเทศ มข.)    
       2.2.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภมูิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

6 576,000 2.56 

       2.2.2 ทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา(ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3 356,400 1.59 

 รวม 342 22,452,448  100 
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ความเป็นเลิศด้านวิจัย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Research quality & numbers) เพื่อน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and 
all mankind) รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ (Commercial application) 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายวิจัย 
การส่งเสริมสนับสนนุการสร้างนวัตกรรม 
1. โครงการนวัตกรรม การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ (KKU Datathon : Health Tech for Aging)  
(ฝ่ายการต่างประเทศ, ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, คณะแพทยศาสตร์ และส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และคณะวิชาอื่น  ๆ เกี่ยวข้องกับ digital technology เพื่อใช้
ประโยชน์จาก Big Data Analytic ในการแก้ปัญหาทางสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข โดยเรียนเชิญวิทยากรจากสถาบัน
วิชาการช้ันน าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุข บริษัทเอกชน รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมดานการดแูลสุขภาพของผูสูงวยั 
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีที่สงผลตอพฤติกรรมของผรูับบริการ 
    ทางการแพทยที่เปนผูสูงวัย 
3. เพื่อเสริมสรางใหเกิดผปูระกอบการในดานการแพทยโดยเฉพาะเรือ่งการดูแลผสููงวัย 
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โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ 
2. โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ าโขง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 

 
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ ใน

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง (สวข.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นหากมีการจัดเก็บตวัอย่างชีวภาพ ที่ถือเป็นสมบัติอันล้ าค่าที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ
คลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง ที่เป็นเสมือนธนาคารรับฝากหรือ
ให้บริการน าตัวอย่างชีวภาพไปใช้ในการศึกษาวิจัย โดยจะจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ ด้วยความหวังที่จะสามารถหาวิธีที่จะวินิจฉัย 
รักษา หรือป้องกันโรคต่าง ๆ ในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างคลังตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัยในอนาคต ที่รวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพต่าง ๆ ทั้งกลุ่มที่ติดเชื้อ 

และไม่ติดเช้ือ อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกกับนักวิจัย แพทย์ หรือผู้ที่ต้องการเก็บตัวอย่างชีวภาพ ที่มีคุณค่าน าไปสู่การศึกษา

ค้นคว้าวิจัย โดยก าหนดให้บริการ 2 รูปแบบ คือการรับฝากตัวอย่างชีวภาพ และการขอใช้ตัวอย่างชีวภาพ ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการของโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ 
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การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
3. International Research Forum: 
International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods. วิทยากร Professor 

Timothy E. O'Brien ผู้เช่ียวชาญทางด้านชีวสถิติขั้นสูงจาก Loyola University Chicago, USA. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจ
จากนักวิจัย นักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ เป็นจ านวนมาก 

 

 

 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Big Data & Data cleansing” คร้ังท่ี 1 
วิ ท ย าก ร โด ย  ศ .น พ .วี ร ะ ศั ก ดิ์  จ งสู่ วิ วั ฒ น์ ว งศ์  ห น่ ว ย ร ะ บ าด วิ ท ย าค ลิ นิ ก  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิก ช้ัน 16 
อาคาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อาคาร สว.) เพื่อส่งเสริมนักวิจัยน าความรู้และวิทยาการด้านวิจัย น าไป
ประยุกต์และพัฒนางานวิจัยให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ 
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5. การจัดอบรม Good Clinical Practice 

 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดการอบรม Good Clinical Practice วิทยากรโดย ผศ.นพ.ภาธร  ภิรมย์ไชย และ ภก.พิเชษฐ์  
กมลรุ่งสันติสุข ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรด้านการรักษาพยาบาล แพทย์ประจ าบ้าน 
และแพทย์ใช้ทุน ได้รับความรู้น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานวิจัยด้านคลินิก 

 
6. ความร่วมมือการวิจัยกับสถาบันต่างประเทศ 

 
International Research Summit วิทยากรจาก School of Medicine, Nankai University ให้เกียรติบรรยาย 

ในการมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง เพื่อหารือในกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง 
School of Medicine, Nankai University, PR China และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องประชุม 5102 
อาคารเวชวิชชาคาร ช้ัน 1 หัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 

1. Studying new genes regulating angiogenesis in Zebrafish by Dr. Yi Shi (Skype Conference) 
2.  Design, preparation and immunological evaluation of Dengue vaccine candidates by Dr. 

Yonghui Liu 
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3.  A mesenchymal stem cell niche in mouse incisor by Dr. Longlong Wang 

 
7. University of Health Sciences, Lao PDRB ศึกษาดูงานหอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์และครภุัณฑ์การวิจัย  
วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและทีมงานจาก University of Health Sciences, Lao PDRB เข้าศึกษาดูงาน

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และครภุณัฑ์การวิจยั โดยการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ และทักษะวิธกีาร จากนักวิทยาศาสตร์ 
ประจ าห้องปฏิบตัิการวิจยั อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์  

 
8. การฝึกอบรมครุภัณฑ์วิจัยเฉพาะทางที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง อบรมการใช้ UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000 

วิทยากรโดย ดร. นพรัตน์ วรพลาวุฒิ (Product specialist) และ คุณบุรินทร์ งามวิจิตร์ (Field service engineer)วันที่ 27 
มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 5314 อาคารเวชวิชชาคาร เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา ได้มีความรู้ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้เกิด
การใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้งานวิจัยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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9. อบรมการใช้เคร่ือง Flow Cytometry 
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 5314 (3C) ช้ัน 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 

 
10. การจัดอบรม Good Laboderatory Practice (GLP) and Basic Instruments 
เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการท าวิจัยในห้องปฏิบตัิการให้กับบณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และ

ผู้ที่สนใจ วิทยากรโดย นักวิทยาศาสตรป์ระจ าห้องปฏิบัติการ อาคารเวชวิชชาคาร 
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ตัวช้ีวัดที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
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ผลการด าเนินการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  
ได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลัก (KPI) ที่สอดคล้องไปกับเกณฑ์การจัดล าดับโรงเรียนแพทย์และมหาวิทยาลัยช้ันน าของ

เอเชียและระดับโลก (QS Asia University Ranking และ QS World University Ranking) ตลอดจนได้ใช้ข้อมูลจากเกณฑ์
ของ QS Star Rating มาก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ตัวช้ีวัดหลักของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย 

1. จ านวน Research oriented MOU กับสถาบันท่ีอยู่ใน QS World Top 500 
2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergraduate exchange student 
3. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound undergraduate exchange student 

ผลการด าเนินงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 

ตัวชี้วัดหลัก (KPI) 
เป้าหมายของ
ปีงบประมาณ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของปี 256 1 

1. จ านวน Research oriented MOU กับสถาบันท่ีอยู่ใน QS World Top 500 20 21 

2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergraduate exchange student 105 147 

3. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound undergraduate exchange student 63 54 

ผลการด าเนินงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธสาสตร์ระหว่างประเทศในรอบ 4 ปี 

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการท าความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาช้ันน าในประเทศต่าง ๆ กว่า 25 
ประเทศ โดยได้มุ่งเน้นในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ใน QS World Top 500  
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ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ

การให้บริการด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับ Undergraduate และ Postgraduate โดยได้รับความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ท าให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งแบบ Inbound Exchange Student และ 
Outbound Exchange Student ระหว่างสถาบันคู่ความร่วมมือเพิ่มขึ้นเป็นอยา่งมาก และมีแนวโน้มขยายความร่วมมอืข้ึนทุก
ปี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณที่
มากขึ้นส าหรับสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถไปศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
คู่ความร่วมมือในต่างประเทศในโครงการ Outbound Elective Exchange Student ท าให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในจ านวนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศยังได้ท างานร่วมกับฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิชาการในการพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยและด้านแพทยศาสตร์ศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันน าของโลก เช่น 

1. มีการพัฒนาความร่วมมือกับ Harvard Medical School มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสศึกษาบทเรียน E-learning ของ Harvard Medical School 

2. การจัดงาน Thailand mHealth Bootcamp & Hackathon 2018 ระหว่าง MIT Sana  มหาวิทยาลัย Harvard 
และมห าวิ ท ย าลั ย  Massachusetts Institute of Technology ป ระ เท ศ สห รั ฐอ เม ริ ก ากั บ คณ ะแพ ท ยศาส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระดมความคิดและพัฒนาความคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม และจัดการ
เรียนรู้และน าเทคโนโลยี (Digital Technology) มาช่วยพัฒนาให้เกิด applications ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวิถีการใช้ชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขให้ดีขึ้น 

3. การพัฒนาความร่วมมือด้านบณัฑติศึกษาและวจิัยกับมหาวิทยาลัย Bergen ประเทศนอร์เวย์และมหาวิทยาลัย 
Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg ประเทศเยอรมนี ที่น ามาสู่ Collaborative Research Project ระหว่างสอง
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Harvard 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 
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การจัดงาน KKU Datathon : HealthTech for Aging  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม

ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการน าเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data) มาพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ โดยได้รับ
ความร่วมมือกับ MIT Critical Data และคณะแพทยศาสตร์ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม
มิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
การพัฒนาความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg ประเทศเยอรมนีและ

มหาวิทยาลัย Bergen ประเทศนอร์เวย์ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความส าคัญในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการ
ให้บริการด้านวิเทศสัมพันธ์ จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยประยุกต์ใช้
โปรแกรม Google Drive มาสร้าง Template ในการบันทึกข้อมูลหลักที่ตอบสนองต่อพันธกิจของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เพื่อสะดวกในการบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ตลอดจนน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนและด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

การมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการข้อมูลของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศท าให้ผล
การด าเนินงานของฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ท้ังเป้าหมายระยะสั้น (รายปี) และเป้าหมายระยะยาว (5-10 ปี) ท าให้ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัล “ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี” (Good Practice) เรื่อง DATA Management ประจ าปี 2558 ซึ่งน าความภาคภูมิใจมาสู่
บุคลากรทุกระดับของฝ่าย 
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ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ให้ความส าคัญ ต่อการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ ในทุกภาคส่วน โดยการรับฟังข้อมูล
อย่างรอบด้านและผ่านทางหลายช่องทาง เมื่อได้ข้อมูลจากผู้รับบริการ ก็น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงความต้องการ 
(Needs) และความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านวิเทศ
สัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ในรอบปีที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ด าเนินกิจกรรมหลายอย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ เช่น  

1. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อส ารองห้องพักส าหรับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติที่เข้าร่วมในโครงการ
แลกเปลี่ยน  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. จัดกิจกรรม Thai Culture Experience เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ต่างชาติได้ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย  

3. จัด Cultural Trip ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนภูมิทัศน์ที่
สวยงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. เพิ่มงบประมาณในการจัดสรรทุนส าหรับนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มข. ให้มีโอกาสไปศึกษา
แลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 40 ทุนเป็น 50 ทุนต่อป ี

5. ริเริ่มจัดสรรทุนส าหรับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษา ณ 
ต่างประเทศ  

จากการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการที่ครอบคลุมในทุกมิติ  
ท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจ (Customer Voice) ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดี
ขึ้นในแต่ละปี 

 
กิจกรรมต้อนรับ Visiting Professor 

 
กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจดา้นวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาตา่งชาติ 
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ผลการด าเนินการ ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศนูย์กลางบริการสุขภาพ 
หน่วยมะเร็ง  
1. โครงการประชุมวิชาการ เร่ืองการน าข้อมูลทะเบียนมะเร็งมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

 
 คณะกรรมการทะเบียนมะเร็งและหน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การน าข้อมูลทะเบียนมะเร็งมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ แพทย์ และบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งไป
ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิทยากรโดย รศ.นพ.หัชชา ศรี
ปลั่ง นักวิชาการผู้วางรากฐานทะเบียนมะเร็งในประเทศไทย และผู้น าด้านระบาดวิทยาโรคมะเร็งของประเทศไทยมาเป็น
วิทยากร 

 
นายฉลองพล  สารทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สังกัด หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุน

บริการสู่ความเป็นเลิศ  ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เกี่ยวกับระบาดวิทยาโรคมะเร็ง (Cancer 
Epidemiology) เรื่อง INCIDENCE OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN CHILDREN AND ADOLESCENT IN KHON 
KAEN, THAILAND:  AN UPDATE FOCUSING ON BEFORE AND AFTER NATIONAL HEPATITIS B VACCINE 
PROGRAM ณ  สถาบัน  Belgian Cancer Registry and the Netherlands Cancer Registry เมือง Utrecht ประเทศ 
Netherland ระหว่างวันท่ี 16 - 19 ตุลาคม พ.ศ.2560  



 

 70 

ผลการด าเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงษ์  มกรเวส  ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัล Research  Award  ประจ าปี 2561  ในการประชุมวิชาการ
ประจ าปี ครั้งที่ 34  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท 
พัทยา  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี  ประธานราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ จากผลงานวิจัยเรื่อง “SCN5A  Genetic Polymorphisms Associated 
With Increased Defibrillator Shocks in Brugada Syndrome” โดยวัตถุประสงค์การมอบรางวัล Research  Award  
เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรตคิุณของสมาชิกราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย  ที่มีผลงานระดับสากล  อันเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจต่อมวลสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ด าเนินรอยตาม  และได้ทราบถึงการ
วิจัยที่มีคุณค่าซึ่งท าให้ประเทศไทยทราบองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น ๆ 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายโรงพยาบาล  
งานเวชกรรมสังคม   

1. ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาจากการตรวจสุขภาพ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Factors affecting health status of medical personnel : The 
Faculty of Medicine, Khon Kaen University’s health checkup study)    

2. ผลงานวิจัยระดับภูมิคุ้มกันต่อเช้ือไวรัสตับอักเสบบีหลังการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในนักศึกษาแพทยศาสตร์ 
(The level of Anti HBs antibody titer after booster dose in Medical students) ตีพิมพ์ในศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 
33 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561  
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การบริการรักษาพยาบาลที่ดี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล (International healthcare standard) มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic service & network) สามารถรองรับการผลิตบัณฑติทั้งในระดับปริญญาตรี
และการฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง (All medical curriculum integration) การตั้งศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์ของภูมิภาค (Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความเช่ียวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Super tertiary care) ส าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง และนานาชาติ (Value 
to Thai society and all mankind) 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใช้ส าหรับการเรียนการสอน และการให้บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจ านวนเตียง 1,058 เตียง และในปีงบประมาณ  2558  - 2560 มีข้อมูลและสถิติผู้ป่วย 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

จ านวนผู้รับบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2561 
รายการ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 

1. รวมจ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการทั้งหมด 
 

881,075 904,643 960,251 1,020,378 
1.1 ผู้ป่วยนอก ครั้ง 837,542 859,946 915,173 975,573 

- ผู้ป่วยใหม่ ราย 58,198 48,885 44,671 45,811 

- ผู้ป่วยเก่า ครั้ง 779,344 811,061 870,502 929,762 

1.2 ผู้ป่วยรับไว ้ ครั้ง 43,533 44,697 45,078 44,805 

- ผู้ป่วยประเภททั่วไป ครั้ง 38,882 40,179 39,914 39,236 

- ผู้ป่วยคลอดบุตร ราย 2,408 2,372 2,717 2,949 

- ทารกแรกคลอด ราย 2,243 2,146 2,447 2,620 

1.3 ผู้ป่วยจ าหน่าย  44,026 44,811 45,085 44,811 

- ผู้ป่วยจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ราย 43,436 44,215 44,492 44,257 

- ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ราย 590 596 593 554 

- วันนอนรวมของผู้ป่วยจ าหน่าย วัน 299,525 302,748 291,493 281,885 

- วันนอนเฉลี่ยของผู้ป่ายจ าหน่าย วัน 6.80 6.76 6.47 6.29 

2. ข้อมูลค านวณเป็นร้อยละ 
   

  

- อัตราการตายต่อผู้ป่วยจ าหน่าย ร้อยละ 1.34 1.33 1.32 1.24 

- อัตราการครองเตียง ร้อยละ 77.59 78.50 75.53 73.22 

- อัตราการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ร้อยละ 5.20 5.20 4.93 4.59 

- ตราการหมุนเวียนเตียง ร้อยละ 1.97 1.85 2.09 2.29 

3. จ านวนหอผู้ป่วย หอผู้ป่วย 51 52 53 53 
4. จ านวนเตียงทั้งหมดใน ร.พ. เตียง 1,572 1,583 1,568 1,662 
5. จ านวนเตียงผู้ป่วยนอนรักษาใน ร.พ. 
   (น ามาค านวณอัตราการครองเตียง) 

เตียง 1,055 1,058 1,055 1,051 
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รายการ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 

- เตียงสามัญ เตียง 684 688 686 686 

- เตียงพิเศษ เตียง 307 306 305 301 

- คริบ คริบ 64 64 64 64 

6. จ านวนเตียงที่ไม่น ามาค านวณอัตราการ
ครองเตียง 

เตียง 517 525 513 611 

- เตียงในห้องผ่าตัด เตียง 29 29 20 19 

- เตียงตรวจที่ OPD เตียง 295 294 299 334 

- เตียงตรวจที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน (AE) เตียง 31 31 28 32 

- เตียงทันตกรรม OPD เตียง 8 9 9 9 

- เตียงDay Chemo เตียง 37 37 37 37 

- เตียงท่ีใช้เพื่อการอื่น เตียง 117 125 129 180 

7. จ านวนผู้ป่วย      
-  ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (AE) ครั้ง 64,000 62,763 70,079 70,847 
-  ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา ครั้ง 112,096 120,832 173,044 183,708 
-  ผู้ป่วยภาควิชารังสีวิทยา ครั้ง 64,183 80,862 78,163 75,957 

ค าจ ากัดความ 
1) ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทุกราย รวมผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้คลอด

บุตรและทารกแรกเกิด 
2) ผู้ป่วยรับไว้ หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยแพทย์สัง่ให้รับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาใน

โรงพยาบาลและลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน 
3) ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ผู้คลอดบุตร และทารกแรกเกิดรวมผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้

คลอดบุตรและทารกแรกเกิด 
4) ผู้ป่วยจ าหน่าย หมายถึง ผู้ป่วยรับไว้ที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลทุกกรณีของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยหาย

จากโรค อาการดีขึ้น หรือ 
5) ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ ผู้ป่วยประสงค์จะกลับบ้านเอง หรือ ไม่ประสงค์จะอยู่รักษาต่อ หรือ 

ผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
6) เตียงทั้งหมด หมายถึง เตียงผู้ป่วยที่มีอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทั้งหมด รวมเตียงเสริม เตียงรอคลอด เตียง

คลอด เตียงทารกแรกคลอด เตียงตรวจผู้ป่วยนอก เตียงผ่าตัด เตียงเฝ้าสังเกต เตียงในหอผู้ป่วยหนัก และเตียงที่ใช้เพื่อการอื่น 
7) เตียงที่น ามาค านวณ หมายถึง  เตียงที่รับผู้ป่วยในไว้รักษาเป็นประจ าในหอผู้ป่วยเท่านั้น เป็นเตียงที่ใช้ในการ

ค านวณอัตราการครองเตียง 
8) คริบของแผนกสูติกรรม  หมายถึง เตียงทารกแรกคลอดที่ไม่ป่วย 
9) คริบของแผนกกุมารเวชฯ  หมายถึง เตียงทารกแรกคลอดที่ป่วยท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 วันถึง 1 เดือน โดยประมาณ 
10) อัตราการครองเตียง หมายถึง ร้อยละของการใช้เตียงในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน ในช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่ง

ค านวณได้จากสูตร   

ผลการด าเนินการ ฝ่ายโรงพยาบาล  
งานเวชระเบียนและสถิติ 

 โครงการบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง “การเพ่ิมช่องทางให้บริการเวชระเบียนเพ่ือการตรวจรักษา” ที่หน้าห้อง
ตรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดของผู้ป่วยที่หน้างานเวชระเบียน โดยเพิ่มการให้บริการตรวจสิทธิ์ และรับ
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ลงทะเบียนตรวจ อีก 5 ห้องตรวจ คือ ห้องตรวจเบอร์ 2 นรีเวช ห้องตรวจเบอร์ 4 ศัลกรรม (เก่า) ห้องตรวจเบอร์อายุรกรรม 
เบอร์ 9 ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู เบอร์ 10  ห้อง X –RAY    
 

                           

 

            

งานเวชกรรมสังคม  
  การบริการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มีอัตราความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยจัด 
การตรวจสุขภาพทั้งกลุ่มผู้บริหาร ผู้เกษียณ และบุคลากรกลุ่มเสี่ยง วิเคราะห์ภาวะสุขภาพสะท้อนกลับข้อมูลให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง น าสู่การสร้างเสริมสุขภาพในปี 2561 เกิดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพดี ปี 2561  จ านวน 5 ท่าน 
หน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น 9 หน่วยงาน หน่วยงานตรวจสุขภาพดีเด่นจ านวน 23 หน่วยงาน และหน่วยงานตรวจ
สุขภาพดีเยี่ยมจ านวน 6 หน่วยงาน 

 

นอกจากน้ียังได้เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น 
1. เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานด้านการสรา้งเสริมสุขภาพ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 3 

   
 

2. เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคมุโรคติดต่อด้วยแมลง ให้กับ Doctor of Medicine 
Consultant Community Physician, Ministry of Health   

   
 

  ทีเ่วชระเบียน 

 

  ทีเ่วชระเบยีน 

 

ห้อง 2 นรีเวช ห้อง10 กายภาพ ห้อง 4 ศัลกรรม 
(เก่า)   

ห้อง X –RAY    
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งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล  
การน าเครื่องมือการพัฒนาคณุภาพการบริการรักษาพยาบาล เช่น Patient safety goals, Risk management, Lean in 
health care มาใช้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
1. ขอรับการประเมินรับรองตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification, DSC) 

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ขอแสดงความ
จ านงเพื่อขอรับการประเมินรับรองตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification, DSC) จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip – Cleft 
Palate) ของศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย และ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของศูนย์
ความเป็นเลิศการุณรักษ์  ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ และได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคฯโดยมีอายุการ
รับรองระหว่างวันท่ี 5 มีนาคม 2561 - 4 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 ปี  

 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 (2018) งานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  ศรีนครินทร์ได้จัดอบรมเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ฉบับที่ 4 (2018)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ทีม/หน่วยงานสามารถน าแนวคิดมาตรฐานคุณภาพ HA สู่การปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้องตาม มาตรฐานคุณภาพ HA ฉบับที่ 4 (2018) ซึ่งทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การ
มหาชน) ได้ปรับปรุงเป็นฉบับล่าสุด และเริ่มประกาศใช้เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา  2) เพื่อเตรียมการรับการเยี่ยม
ประเมินการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

 

3. รับรองมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยา คลังเลือดกลาง ภาควิชาปรสิตวิทยา และ
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จะเข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยา คลังเลือดกลาง ภาควิชาปรสิตวิทยา และภาควิชานิติเวชศาสตร์ ระหว่างวันที่  9 - 10 
ตุลาคม 2561    
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4. การประชุมวิชาการระดับชาติ  HA National Forum คร้ังที่ 19 ในหัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” 
ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับการคัดเลือก
ให้น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ใน จ านวน 13 เรื่อง มีบุคลากรได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมประชุมทั้งทีมน าทางคลินิก ทีมน าการ
บริการ หน่วยงานต่าง ๆ จ านวยกว่า  76 ท่าน และในโอกาสนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับเกียรติให้เข้ารับประทาน
ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งท่ี 4 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ
ได้รับมอบกิตติกรรมประกาศการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค 2 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip – 
Cleft Palate) ของศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย และ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของ
ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ 

5. จัดกิจกรรมวันคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร กิจกรรมวันคณุภาพศรี
นครินทร์ครั้งที่ 16 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี  19 - 20 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ช้ัน 3 อาคารเรยีนรวม มีบุคลากรเข้า
ร่วมประชุม 350 ท่าน และมีบุคลากรหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอจ านวนกว่า 183 เรื่อง 

 

ด้านบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
1. โครงการอบรม “เทคนิคการเจรจาเพ่ือลดข้อขัดแย้งทางการแพทย์” ส าหรับบุคลากรทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความ
ขัดแย้ง พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการเจรจาลดข้อขัดแย้งทางการแพทย์ เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวทางในการแก้ปัญหา
น าไปสู่การสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  สถานที่  โรงแรมราชาวดี รี
สอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

 

2. โครงการหลักสูตร “Simulation Training in Patient Safety and Emergency Medicine for 5th 

Year Medical Student”  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 5 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในด้านความรู้ 
และฝึกปฏิบัติก่อนเข้าสู่นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มากที่สุด  วันที่ 23-27 
เมษายน  2561 เวลา 08.30 น.–16.00 น. ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ช้ัน 5 
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3. กิจกรรม  Quality Case Conference 2561  วัตถุประสงค์  เพื่อทบทวนกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเน้นเป้าหมายคุณภาพบริการและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย รวมทั้งการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในองค์กร จ านวน 8 ครั้ง  

 

4. โครงการอบรม พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอุบัติการณ์ SRIM-HRMS ส าหรับบุคลากรทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานความเสีย่งท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถน าสู่การบริหารจัดการได้อย่างทันเหตุการณ์ทั้งในระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรให้เป็นระบบ โดยใช้โปรแกรม สารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงท่ัวท้ังโรงพยาบาล  
จ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง  

5. โครงการส าคัญด้านการพัฒนาระบบ Lean  
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้สนับสนุนการพัฒนาระบบ Lean Management มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม

คุณภาพบริการและลดขั้นตอน  โดยหน่วยงานมีโครงการ/ผลงานพัฒนางานทุกปี และปีงบประมาณ 2561 มีผลงานของ
หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกน าเสนอในส่งการประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี  19 มิถุนายน 
2561 ณ  ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ช้ัน 3   มีโครงการจ านวน 16 เรื่อง   

การพัฒนาการบริหารจัดการด้วย Lean Management ได้พัฒนาระบบงานการดูแลผู้ป่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วย
แนวคิดการบริหารจัดการแบบ Lean Management  เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสู่การปฏิบัติในการปรับปรุงผลิตภาพ  และเกิดโครงการพัฒนางานได้หลากหลายทีมสห
สาขา 

การพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ด้าน Lean management ประจ าปี 2561 ได้เพิ่มพูนศักยภาพของ
บุคลากร สามารถเรียนรู้ เข้าใจการใช้เครื่องมือคุณภาพ (LEAN) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร และได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อน าผลสู่การพัฒนางานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย 
ผู้รับบริการ บุคลากรรวมทั้งชุมชนและสังคมต่อไป 

1. ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาคุณภาพด้าน lean management  วันที่ 17 มกราคม 2561  ณ โรงพยาบาลศิริ
ราช กรุงเทพมหานคร 

2. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ  อัตราการรอคอย OPD กว. ได้ด้วย Lean management d/c plan หอผู้ป่วย 3จ 
อัตราการรอคอย OPD AE ไดด้้วย Lean management ระบบสต็อกสินค้าซื้อเท่าท่ีใช้ ใช้เท่าที่ซื้อ ไม่ซื้อ 6 เดือน 
labระบบการจดัซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดเข้าในระบบ HO 

. 
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3. ติดความก้าวหน้าโครงการ Lean management ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 

 

 ด้านวิชาการ 
1. โครงการส าคัญของศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพื่อสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและกระบวนการพื้นฐานในการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภ าพได้อย่างเหมาะสมและ
กระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน HA ด้วยการใช้เครื่องมือ
การพัฒนาคุณภาพ เช่น Tracer SPA ฯลฯ  

 
ด้านส่งเสริมกระตุ้น กระตุ้นให้เกิดการประเมินและปรับปรุงตนเองไปร่วมรับรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาลรวมทั้งสร้างกระบวนการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่องและวางแผนร่วมกันโดยด าเนินการครอบคลมุโรงพยาบาลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาซึ่งจะช่วยลดความ
กังวลของโรงพยาบาลต่อสถานภาพการรับรอง 

ด้านการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาล ทั้ง
ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบและโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังผู้รับบริการสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐาน HA ในทุก ๆ บริบท
ของโรงพยาบาล 

 
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
วันท่ี 7-9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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งานจ่ายกลาง 
1.  โครงการด้านการบริการรักษาพยาบาล 
เพื่อตอบสนองการบริการรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยยึดพันธกิจ คือ เป็นศูนย์กลางใน

การบริการเครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ปราศจากเช้ือท่ีมีคุณภาพ เพียงพอ ทันเวลา รับบริการและบุคลากร
มีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยมีโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ ดังน้ี  

1. โครงการ : การพัฒนาการจ่ายสินค้าห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ด้วยเครื่องมือ 5 ส 
2. โครงการ : สมัมนาเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการงานจ่ายกลาง ประจ าปี 2561 
3. โครงการ : การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการท าปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจ าป ี2561   
4. โครงการ : หน่วยงานแห่งความสุข Happy workplace     

 
ผลงานด้านการท าลายเชื้อและการท าปราศจากเชื้อ ด้านบริการการท าลายเช้ือและการท าให้ปราศจากเช้ือ

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการติดตามการประกันคุณภาพที่
ส าคัญ คือระบบก ากับและติดตามตัวช้ีวัดและประกันคุณภาพ ผลการด าเนินการ  

 
หมวดการผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ของงานจ่ายกลาง ได้มีการจัดแบ่งหมวดตาม

กลุ่มเป้าหมายให้บริการการใช้งานในการรักษาพยาบาล ดังนี้ 
รายการตามหมวดการผลิต จ านวนรายการ จ านวน (ชิ้น/ชุด) 

หมวดที ่1 หมวดผลติชดุท าแผลและชดุช าระ 14 197,088 
หมวดที ่2 หมวดผลติชดุวินิจฉัยและรกัษา 32 90,980 
หมวดที ่3 หมวดถุงมือ 11 395,993 
หมวดที ่4 หมวดผลติชดุผ้าทุกประเภทผ้าซับโลหิตและอื่น ๆ 40 213,481 
หมวดที ่5 หมวดชุดกระบอกฉีดยาและอ่ืน ๆ 21 51,645 
หมวดที ่6 หมวดผลติซับพลายและอื่น ๆ 37 2,693,964 
หมวดที ่7 หมวดผลติอับส าลแีละกระปุก 17 56,787 
หมวดที ่8 หมวดอบแก๊ส 19 108,471 
หมวดที ่9 หมวดบริการเครื่องมือพิเศษอบแก๊ส 174 142,807 
หมวดที ่10 หมวดบริการเครื่องมือพิเศษน่ึง 139 104,455 

รวม 504 4,055,671 
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รายการตัวช้ีวัดคุณภาพ

ผลงานด้านการท าลายเชื้อและการท าปราศจากเชื้อ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 2560 2561

ท่ี รายการตัวช้ีวัดคุณภาพ 
เป้าหมาย 

(%) 
2560 2561 

1 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานปราศจาก
เชื้อโดยการสุ่มตรวจเฉพาะเชื้อตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 

100 100 100 

2 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการท าปราศจากเชื้อ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 

3 อัตราการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ครบถ้วน ถูกต้อง 

100 100 99.79 

4 อัตราการจ าหน่ายจ่ายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ให้หน่วยงานครบถ้วนถูกต้อง 

100 99.89 99.90 

5 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบุคลากรภายใน
คณะฯ ที่มีต่องานจ่ายกลาง 

85 91.50 92.69 

6 อัตราบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีครบถ้วน 100 NA 100 
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งานทันตกรรม 
1. การให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม 

 จ านวน (ราย) จ านวนรายได้ (บาท) 
คลินิกในเวลาราชการ 5,120 2,864,918 
คลินิกนอกเวลาราชการ 3,468 5,547,452 

รวม 8,588 8,412,370 
2. การให้บริการเพื่อสนับสนุน Excellent center เช่น การเตรียมช่องปากก่อนฉายแสงรักษามะเร็ง ให้เคมีบ าบัด  

ก่อนการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และก่อนให้ยารักษาโรคกระดูกพรุน 
เช่น ยาในกลุ่ม Bisphosphonate เป็นต้น ยากดภูมิคุ้มกัน และการก าจัดสาเหตุการติดเช้ือในช่องปากในผู้ป่วยท่ีมีการติดเช้ือ
ในร่างกายที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากในช่องปาก 

งานโภชนาการ 
1. ผลงานวิชาการด้านโภชนาการ ประเภท R2R (Routine to Research) ในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์ ประจ าปี 

2561 จ านวน 2 เรื่องคือ 
                 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่แดงเหลือใช้   ได้รับ“รางวัลชนะเลิศอันดับ 2” 

                        2.  การผลิตต ารับมาตรฐานการปรุงรสของอาหารเฉพาะโรค    ได้รับ“รางวัลชมเชย” 

2. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโภชนาการ 
วัน เดือน  ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ จ านวน (คน) 

29 ตุลาคม 2560 วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 250 
7 ธันวาคม 2560 การให้ความรูด้้านสุขภาพและการตรวจสุขภาพ

เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ“กินอย่างไร  เหมาะสมกับ
โรค” 

อบต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100 

16,23 กุมภาพันธ์ 2561 ลดพุงลดโรค หอผู้ป่วย 2ง โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ 150 
21 เมษายน 2561 จิตอาสามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพือ่ชุมชน รพ.สต. บ้านโนนม่วง 150 
24 เมษายน 2561 งานวันคลอดก่อนก าหนด อาคาร สว. 1ช้ัน 1 150 

1 พฤษภาคม  2561 วันหืดโลก ครั้งท่ี 18 อาคาร สว. 1ช้ัน 1 150 
11 พฤษภาคม  2561 ให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจสขุภาพเบื้องต้นแก่

ผู้สูงอาย ุ
อบต.ขามป้อม อ.พระยืนจ.ขอนแก่น 150 

7 มิถุนายน  2561 วันผู้สูงอายุเพื่อจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง อาคารกัลยาณิวัฒนานสุรณ์ช้ัน 1 200 
6,19 กรกฎาคม 2561 ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากร

มหาวิทยาลยัขอนแก่น “กินอย่างไรให้เหมาะสม
และกินอย่างไร ไกลไตเสื่อม” 

อาคารสริิคุณากร ส านักอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

300 

15 กรกฎาคม 2561 วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ปีท่ี 9 
ครั้งท่ี 78 

ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทย ์ 1,000 

26 กรกฎาคม 2561 การบริหารโรงเรียนผู้สูงอายเุพื่อการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม ณ ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

อบต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
 

150 

19-21กันยายน 2561 มหกรรมส่งเสรมิสุขภาพเนื่องในวันศรีนครินทร์   ศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์ มข. 600 
24-26 กันยายน 2561 สัปดาห์อาหารปลอดภยั โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 300 
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วัน เดือน  ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ จ านวน (คน) 
21 ตุลาคม 2561 การรณรงค์ใส่ใจสุขภาพ : ไม่กิน หวาน มันเค็ม  

ในวันพยาบาลแห่งชาต ิ
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 150 

3. เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 1. โครงการ Open House คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย งานบริการพยาบาลมีการเข้าเยี่ยม
หน่วยงานติดตามการดูแลรกัษาพยาบาลให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อก ากับดูแลให้บุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย 
Patient Safety และเพื่อค้นหา best practice ของการน า patient safety goal ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่  1 -16 
พฤษภาคม 2561 มีโครงการพัฒนางาน/งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความปลอดภัย ส่งผลงานเข้าร่วมงาน show and 
share จ านวน 42 เรื่อง ผลการเยี่ยม safety model พบว่ามีหน่วยงานส่ง safety model จ านวน 18 หน่วยงาน รวม 25 
เรื่อง  แบ่งเป็นกลุ่ม IC 7 เรื่อง Patient care process 9 เรื่อง Safety 5 เรื่อง safe surgery 1 เรื่อง ระบบยา 3 เรื่อง 

 

วัน  เดือน  ปี ประชุมวิชาการ/อบรมเชิงปฏบิัติการ สถานที ่ จ านวน (คน) 
3พฤษภาคม 2561 วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4 

“Personnel  Safetyบุคลากรสุขภาพดี  
ชีวีปลอดภัย” 

ห้องประชุมมิตรภาพ คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

200 

14 มถิุนายน 2561 กลุ่มผู้น าดอนช้างเพื่อป้องกัน/ชะลอโรคไตเรื้อรัง 
“คนดอนช้างไตแข็งแรง” 

รพ.สต.ดอนช้างอ.เมือง จ.ขอนแก่น 40 

24 กรกฎาคม 2561 ก้าวทันยุค: พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

80 

3 สิงหาคม 2561 กลุ่มอาสาสมคัรชุมชน (อสม.) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

102 

7 สิงหาคม 2561 การดูแลผู้ป่วยกลืนล าบากในชุมชน ห้องประชุมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร ์ 62 
2223 25 และ 26 
สิงหาคม 2561 

 

การป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(Chronic kidney disease 
prevention in the northeast of Thailand: 
CKDNET) 

รพ.สต. ดอนบมอ.เมือง จ.ขอนแกน่ 70 
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 70 
ศูนย์บริการสาธารณสุข อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

70 

รพ.สต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 70 
23 สิงหาคม 2561 หลักสตูรระยะสั้น“ทันตกรรมผู้สูงอายุ 

“ หัวข้อ Diet  Modification” 
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

30 

24สิงหาคม 2561 การจัดท ารา่ง Clinical Practice Guideline  
เพื่อเพ่ิมองค์ความรูด้้านการฟื้นฟูการกลืนแก่
บุคลากรสาธารณสุข 

สถาบันสริินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ.
นนทบุรี 

200 
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 2. โครงการน าเสนองานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางการพยาบาล Show and shareประจ าปี 2561จัดเวที
น าเสนอผลงานคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานนวัตกรรมและวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า โดยมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “การบริการผู้ป่วยด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์โดยหลัก คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”และShow & Share จากแต่ละแผนกการพยาบาลจ านวน 15 แผนก น าเสนอ
ในรูปแบบ oral presentation คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการบริการ จ านวน 10 เรื่อง 2) การบริหารจัดการความเสี่ยง 
จ านวน 6 เรื่อง 3) การควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ จ านวน 6 เรื่อง 4) การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 
เรื่อง2) การประกวดคลิปวีดิโอความยาว 2 นาที เรื่อง Hand Hygiene จ านวน 15 ผลงานและ Patient  Identification 
จ านวน 12 ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 317 คน   

 

 3. การใช้ข้อมูลประสบการณ์ผู้ป่วยในการพัฒนาบริการ(Patient Experience) ประสบการณ์ของผู้ป่วย 
(Patient experience)เป็นการรับรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพที่ได้รับในขณะที่มารับบริการ  ซึ่งครอบคลุมถึง
แผนการดูแลสุขภาพที่ได้รับจากแพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่น ๆ รวมถึงสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับในระบบบริการสนับสนุนต่าง ๆ ใน
โรงพยาบาล ได้ศึกษาเครื่องมือการประเมินประสบการณ์ของผู้ป่วย(Patient experience) และแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ผลลัพธ์ กลุ่มผู้ป่วยนอก จ านวน 160 คน ได้ข้อมูลเสนอแนะไปยังทีมผู้เกี่ยวข้องเพื่อน าสู่การพัฒนา เช่น ระยะเวลารอคอย
นาน ไม่มีโอกาสในการพูดคุยซักถามกับบุคลากร สถานที่คับแคบ รวมถึงพฤติกรรมการบริการที่ควรปรับปรุง เป็นต้น ผล
การศึกษาตีพิมพ์ในวารสารศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 (2561) กลุ่มผู้ป่วยใน มีข้อเสนอแนะ การประสานงาน การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดระบบบริการ เส้นทางการเดินท่ีซับซ้อน เป็นต้น ประสบการณ์การได้รับบริการขณะนอนอยู่รักษาใน
โรงพยาบาล จ านวน 105 คน ได้ข้อมูลเสนอแนะในเรื่องได้รับข้อมูลก่อนจ าหน่าย คู่มือการปฏิบัติตนเองเมื่ออยู่ที่บ้าน เป็นต้น.
น าเสนอผลการศึกษาในการประชุมวิชาการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ วันท่ี 10 สิงหาคม 2561  

 

4. โครงการInteresting Case Conferenceเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย
โดย.ร่วมกันทบทวนความเสี่ยง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และร่วมน าเสนอความคิดเห็นครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมทบทวน
เรื่อง“P”การบ่งช้ีตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง (The Accuracy of Patient Identification) วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุม 
เป็น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 110 คนครั้งที่ 2 เรื่อง Medication Error และ Fallในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 120 คน ครั้งที่ 3 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) วันที่ 16 
กรกฎาคม2561ผู้เข้าร่วมประชุม 124 คน ครั้งที่ 4 โครงการติดตามการใช้งานระบบ HRMS on Cloud วันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 กลุ่มผู้ตรวจการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 
102 คนผลลัพธ์ มีการทบทวนนโยบายการบ่งช้ีตัวผู้ป่วยและการน าสู่การปฏิบัติการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาการ
ป้องกันพลัดตกหกล้มการบริหารยา และการป้องกันพลัดตกหกล้ม  
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 5. งานวันผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตระหนักถึงคุณค่า
และสุขภาพของผู้สูงอายุ เข้าใจสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน จึงได้จัดท าโครงการวันผู้สูงอายุ
เพื่อจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่25 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม การตรวจคัดกรองภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุ การร่วมกิจกรรมร้องเล่นเต้นร าเพื่อสุขภาพและความสนุกสนานของผู้สูงอายุจัดนิทรรศการ และ เสวนา
เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

 6. คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง จัดท าบัตรEACC Health Cardเพื่อสะดวกในการส่งต่อ และได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้กับ smart phone ซึ่งสะดวกในการพกพา สามารถลงข้อมูลได้ทันที เป็นการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 มีการคิดค้นนวัตกรรมในการดูแลแบบไร้รอยต่อ โดยน าข้อมูลการดูแลส่งผ่าน Smart card ซึ่ง
จะเช่ือมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับข้อมูล 43 แฟ้ม ในการวางแผนการดูแลได้อย่างครบถ้วนระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

 

 7. โครงการ IC ก้าวไกลใส่ใจล้างมือ 5 Moments งานบริการพยาบาล ประกาศนโยบายส่งเสริมการท าความ
สะอาดมือตามหลัก 5 Momentsจัดกิจกรรมรณรงค์การท าความสะอาดมือ “Our Hands Our Future” จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Training by the Trainer เรื่องการท าความสะอาดมือให้บุคลากรและนักศึกษาแพทย์อย่างครอบคลุมเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการล้างมือและความยั่งยืนในองค์กรพบว่า อัตราการล้างมือของบุคลากรทุกMoments เพิ่มขึ้น ไม่มีการระบาดของ
เชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วย อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงจาก 2.84 เป็น 2.01 (ค่าเป้าหมาย < 2.5ครั้งต่อ1000วันนอน) 

 

 8. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ส าหรับแพทย์ศัลยกรรมหน่วยควบคุมการติดเชื้อ จัดอบรมให้กับแพทย์ประจ าภาควิชาศัลยศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 
โดย หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์กล่าวนโยบายและความส าคัญของการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือมีการบรรยายเรื่อง
Standard precaution หลักของการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ และวิธีการPrecaution ตามวิถีทางการแพร่กระจายเช้ือ 
วิธีการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือดื้อยา และการป้องกันของมีคมทิ่มต าจัดกลุ่มผู้เข้าเรียนการปฏิบัติในการป้องกันการติดเช้ือ 
โดยจัดเป็น 6 กลุ่มๆละ8-9  คน 

          

                                                         Extern : 
Standard precaution, Isolations precautions, Hand hygiene
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ผลการด าเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
ความสามารถการให้บริการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข้อมูลการข้อมลูให้บริการรักษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561 
การบริการรักษาพยาบาล จ านวนผู้รับบริการ 

จ านวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด (เตยีง) 200 
จ านวนการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (ราย) 91,551 
จ านวนการตรวจรักษาผู้ป่วยใน (ราย) 7,220 
จ านวนการตรวจรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤติ (ราย) 3,025 
สถิติการผ่าตัด 2,205 
การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด Open Heart Surgery 862 

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิดในผู้ใหญ่ (Adult Open Heart Surgery)  714 
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิดในโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital Open Heart 
Surgery) 

148 

การผ่าตัดหัวใจแบบปดิ (Close Heart Surgery) 1,343 
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปิดในผู้ใหญ่ (Adult Close Heart Surgery) 59 
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปิดในโรคหัวใจพิการแต่ก าเนดิ (Congenital Close Heart 
Surgery) 

36 

    การผ่าตัดอื่น ๆ 572 
    การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 375 
    การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ 301 
สถิติห้องปฏิบัติการ ตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด 32,573 
    การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) 22,746 
    การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน (EST) 1,111 
    การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด  24  และ 48 ชม. (Holter) 676 
    การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (TEE) 146 
    การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (TTE) 7,849 
    การตรวจภาวะการเป็นลมหมดสติ (TTT) 45 
    การตรวจบันทึกความดันโลหติชนิด 24 ชม.  (ABPM) 0 
 สถิติห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ 6,418 
   การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography) 3,113 
   การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention) 1,395 
   การตรวจสวนหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Catheterization) 161 
   การตรวจสวนหัวใจผู้ใหญ่ (Left and Right Heart Catheterization) 276 
   การขยายลิ้นหัวใจไมทรลัตีบด้วยบอลลูน (Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty) 18 
   การขยายลิ้นหัวใจเอออรต์ิคหรอืพัลโมนิคตบีด้วยบอลลูน (Percutaneous Balloon Aortic or  
   Pulmonic Valvyloplas) 

15 

   การปิดรูรั่วในหลอดเลือดส่วนเกินผ่านสายสวนหัวใจ (Transcatheter intervention:PDA Occluder) 19 
   การปิดรูรั่วท่ีผนังกั้นห้องหัวใจห้องบนผ่านสายสนวนหัวใจ (Transcatheter intervention:ASD    
   Closure Device ) 

41 

การรักษาโรคหัวใจเต้นผดิจังหวะดว้ยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Permanent Pacemaker  
  Implantation) 

356 
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ข้อมูลการข้อมลูให้บริการรักษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561 
การบริการรักษาพยาบาล จ านวนผู้รับบริการ 

  การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study And  
  Radiofrequency Ablation) 

599 

  การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Peripheral Angioplasty) 425 
คุณภาพการบริการ  
    ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก 91.73 % 
    ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน 92.85 % 
    อัตราความสมบรูณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก 58.52 
    อัตราความสมบรูณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน 80.24 
    อัตราการครองเตยีง  - 
    ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ปว่ยใน  5.78 

สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกจ าแนกตามสิทธกิารรักษา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

สิทธิการรักษาพยาบาล จ านวนผู้ใช้บริการ 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30,359 
เบิกต้นสังกัด 48,973 
ประกันสังคม 1,744 
ปกส.(บุคลากร รพ.ศรีนครินทร์) - 
ช าระเอง 7,049 

รวม 88,125 

สถิติการให้บริการผู้ป่วยในจ าแนกตามสิทธิการรักษา ศูนย์หัวใจสริิกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

สิทธิการรักษาพยาบาล จ านวนผู้ใช้บริการ 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,058 
เบิกต้นสังกัด 2,630 
ประกันสังคม 267 
ปกส.(บุคลากร รพ.ศรีนครินทร์) - 
ช าระเอง 163 

รวม 7,118 
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ผลการด าเนินการ ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศนูย์กลางบริการสุขภาพ 
งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ 
1. โครงการจัดท าพิธีการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศอย่างเป็นทางการ 

 งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ด าเนินการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Srinagarind Center of 
Excellence Neurovascular Intervention and Surgery, NVIS) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าหอผู้ป่วย 3จ ช้ัน 3 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 

2. โครงการ “วันสุขภาพทารกในครรภ์ รพ.ศรีนครินทร์ คร้ังท่ี 1” 
 

              ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ โรงพยาบาลศรนีครินทร์ ได้จัดโครงการ 
“วันสุขภาพทารกในครรภ์ รพ.ศรนีครินทร์ ครั้งท่ี 1” เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศูนย์การวินิจฉัยและรักษา
ทารกในครรภ์ ช้ัน 2 อาคาร สว.1 วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะ สตรตีั้งครรภ์และครอบครัว
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของสุขภาพทารกในครรภ์ และให้บคุลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงานท่ีดูแลสตรตีั้งครรภ์ได้ 
ร่วมมือกันในการดแูลสุขภาพทารกในครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดฝี่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
            ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ระหว่างวันที่ 22 - 23 
ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อวางแผนการ
พัฒนาสู่รับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ให้ก้าวสู่ advance HA และ JCI ตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.   
ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 

 

4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Advanced Endoscopy : Live Interactive & Hand On Workshop 
On    Poem&ESD&Cholangioscopy” 
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ และสมาคม
แพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย (TAGE) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Advanced Endoscopy : Live Interactive & 
Hand On Workshop On Poem & ESD & Cholangioscopy” ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาล    
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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5. โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร   
 งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ประจ าปี 2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหบดี  ช้ัน 5 
โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการประชุมน าเสนอผลงานของแต่ละโรงพยาบาลในเครือข่าย  
เขตสุขภาพท่ี 7 โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการประชุม จ านวน 11 โรงพยาบาล 

 

6. โครงการบริการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร   
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม 
และโรงพยาบาลเลย ในการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นให้กับผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการน าความรู้ความสามารถในการบริการสู่ชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่าย
ในการส่งต่อผู้ป่วย เครือข่ายการวิจัยทางโรคทางเดินอาหาร และประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ให้ทราบถึงขีดความสามารถและช่องทางการให้บริการของศูนย์  

  
- วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม - วันท่ี 5 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลเลย 
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7. โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง การป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็นในผู้ป่วย Retinopathy of  
    Prematurity (ROP) 
            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอตาในทารกเกิดก่อนก าหนด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดประชุม
วิชาการ เรื่อง การป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็นในผู้ป่วย Retinopathy of Prematurity (ROP) เมื่อวันท่ี 16 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไอโฮเทล จ.ขอนแก่น วัตถปุระสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการดูผู้ป่วยที่
มีความบกพร่องทางการมองเห็น  และสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และฝึก
ทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และด ารงชีวิตได้อย่างคนปกติ  
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ทิศทางการพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศในอนาคต 
            งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการ
พัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศในอนาคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม  
วิทยากรโดย ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากน้ าโพ วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ทิศทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ  และเรียนรู้จากศูนย์ความเป็นเลิศที่ประสบความส าเร็จ  โดยได้รับเกียรติจาก  
รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ 

 



 

 89 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการตรวจกรองความพิการแต่ก าเนิดของทารกในครรภ์โดยคลื่นเสียงความถี่
สูง 
            ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจกรองความพิการแต่ก าเนิดของทารกในครรภ์โดยคลื่นเสียงความถี่สูง เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2561 ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่าฯ วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์  
ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในด้านการเรียน การสอน การบริการและวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.
นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 

 

10. โครงการประชุมวิชาการ เร่ืองการพัฒนาคุณภาพและจัดระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ในแนวทางคุณภาพ
เดียวกัน ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 
Regional RRT Technology and Training Center (RRT-TC)  ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีก าหนดจัดประชุม
วิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพและจัดระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ ในแนวทางคุณภาพเดียวกันตามบริบทของ  
แต่ละหน่วยงาน  เมื่อวันท่ี  2 กันยายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อ
ระดมความคิดในการพัฒนาคุณภาพและจัดระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ในแนวทางคุณภาพเดียวกันตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชวกิจ  
ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 
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11. Multidisciplinary Team CCA Conference  
  ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี     
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อเป็นการทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี โดยการจัดประชุม Multidisciplinary Team CCA Conference ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เป็นประจ าทุกเที่ยงวัน
พุธสุดท้ายของเดือน ณ ห้องประชุม MRI ภาควิชารังสีวิทยา 

 

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
1. โครงการฝึกอบรมสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Mid-career Training for Palliative 

Care Team) 
ฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล ให้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขั้นพื้นฐานระดับกลาง และ

สามารถน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่อยู่ในการดูแลของตนเอง จัดขึ้น 4 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561, 
23-25 พฤษภาคม 2561, 18-20 กรกฎาคม 2561, 19-21 กันยายน 2561   

  

2. หลักสูตรฝึกอบรมการจัดระบบบริการผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล (How to set PC program 
in your Hospital) 

ทีมสุขภาพที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการศูนย์ดูแลประคับประคองสามารถจัดท าโครงการ และช่วยในการด าเนิน
โครงการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลมีแนวทางการจัดบริการการดูแลแบบประคับประคองที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และพัฒนาทีมสหสาขาซึ่งเป็นจักรกลของการท างาน มีการจัดอบรม 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท่ี 12-16 มีนาคม 
2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 23-27 เมษายน 2561 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันท่ี 14-18 พฤษภาคม2561 

  



 

 91 

 
3. โครงการ Workshop วิทยากรต่างประเทศ  
เพิ่มพูนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แก่บุคลากรที่ท างาน palliative care 

อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและน าสู่
มาตรฐานสากล จัดขึ้น 5 ครั้ง ดังนี ้

1. เรื่อง “Palliative Care in Elderly” วิทยากร Dr. Allyn Hum, Ms.Susan Chan, Singapore ระหว่างวันที่ 
22-23 มีนาคม 2561 

2. เรื่อง  “TOT for carers in PC” วิทยากร Dr. Suresh Kumar, India ระหว่างวันท่ี 9-10 เมษายน 2561 
3. เรื่อง “Palliative Care in critical care settings ครั้งที่ 1”  วิทยากร Dr. Nima Kakho, Australia ระหว่าง

วันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2561 
4. เรื่อง “Palliative Care in ESRD” วิทยากรDr. Frank Brennan, Australia ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 

2561 
5. เรื่อง “Palliative Care in the Intensive Care Units ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 24-25 กันยายน 2561 

 
 

4. โครงการฝึกอบรมระยะกลางส าหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน (Clinical PC 
for Community Nurses)  

พัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาเครือข่ายการ
ดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลใน
ชุมชน จัดอบรม 4 ครั้ง คือระหว่างวันท่ี 30 เมษายน–4 พฤษภาคม 2561, 11-15 มิถุนายน 2561, 2-6 กรกฎาคม 2561 และ 
6-10 สิงหาคม 2561 

  
 

5. โครงการ Pain and Palliative care for doctor  
ฝึกอบรมให้แพทย์มีความรู้ ความเข้าในด้าน Pain and palliative care และน าไปใช้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างถูกต้อง 
ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 27-29 สิงหาคม 2561  
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6. โครงการ Advance Course in Palliative Care 
อบรมความรู้แก่แพทย์ที่สนใจหรือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Palliative care ในระดับสูง เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญด้านความรู้
และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 30-31 สิงหาคม 2561  

 

7. โครงการ Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 
พัฒนาให้เกิดแพทย์ผู้เช่ียวด้าน Palliative Medicine ซึ่งจะท าหน้าที่ในการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และให้

ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของแพทย์ให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้ จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 27 สิงหาคม-19 ตุลาคม 2561 

 
8. Khon Kaen International Conference In Palliative Care   
พัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้น าด้านวิชาการทาง Palliative Care ในประเทศไทย และลุ่มน้ าโขง เพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายทีมสุขภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 17-18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น 
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ผลการด าเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลลัพธ์การรักษาเทียบเคียงได้กับต่างประเทศ 
 1. การต่ออายุรับรองคุณภาพ (HA) จากสรพ. 

 
ตามที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับการเยี่ยมส ารวจ

เพื่อต่ออายุรับรองคุณภาพ(HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 2-3  มีนาคม พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันท่ี  16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส  ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  และทีมเป็นตัวแทนเข้า
ประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) อายุรับรอง 3 ปี ระยะเวลา 9  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนถึง 8
พฤษภาคม พ.ศ.2563 

2. จัดวิชาการพัฒนาทักษะการผ่าตัด  

 
หน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับบริษัท แอนโดวาสเทค จ ากัด จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการและสาธิตการท าหัตถการโดย
ใช้TREO vascular stent ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ Professor Enrico marin marone จาก Vascular Surgery , 
University of Pavia ประเทศอิตาลี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทรวงอก แพทย์ประจ าบ้ านสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก พยาบาล และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 
(ห้องผ่าตัด) ช้ัน 4   

3. การอบรมเพ่ิมความรู้การดูแลผู้ป่วย 
 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการพัฒนาด้านวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องพยุงการท างานของหัวใจและการดูแล
เครื่องพยุงการท างานของหัวใจ” ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ช้ัน 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2561 
       งานห้องตรวจสวนหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ
ครั้งนี้ข้ึน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงสูง ตามมาตรฐานระดับสากล  และเป็นการ
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องมือ การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องพยุงการท างานของหัวใจ 
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การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  เป็นการพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านพยาบาล  และ
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องได้รับการทบทวนความรู้ในการดูผู้ป่วย และการตรวจสอบการใช้เครื่องพยุงการท างาน
ของหัวใจ  วิทยากรโดย นายแพทย์ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

 

 4. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูหัวใจ 

 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Cardiac Rehabilitationand Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่  1/2561 ณอาคารศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ ระหว่างวันท่ี 15-26 มกราคม พ.ศ.2561 
     งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cardiac 
Rehabilitationand Physical Therapy in Cardiovascular Disease ส าหรับนักกายภาพบ าบัด  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  เพิ่มจ านวนบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในประเทศไทยให้มากขึ้น และสนับสนุนภารกิจการผลิตผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความช านาญ และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถให้การฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย  ในการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติการทางคลินิก และการสัมมนาพร้อม
กรณีศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักกายภาพบ าบัดจากสถาบันต่าง ๆ 
      งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และการประชุม
วิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายถอดประสบการณ์ และความรู้ทางวิชาการ สู่หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และความ
ช านาญเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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5. การอบรมพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. 

 
ฝ่ายการพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล” ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ช้ัน 3  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 

ฝา่ยการพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  และเพื่อให้การด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครอบคลุมทุกด้าน บุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บข้อมูล
การติดเชื้อในผู้ป่วยและการวิเคราะห์สาเหตุการติดเช้ือในผู้ป่วยแต่ละราย ฝึกปฏิบัติการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการ
ป้องกันการติดเช้ือในหน่วยงานและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน วิทยากรโดยบริษัท ยูไนเต็ด แคร์ เซอร์วิส  จ ากัด มี
บุคลากรเข้ารับการอบรมจ านวน 71 คน  

6. กาย ใจ มีคุณค่า พัฒนาสู่การดุแลยุค 4.0 งานพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการประจ าปีฝ่ายการพยาบาล เรื่อง “กาย ใจ มีคุณค่า พัฒนาสู่การดุแลยุค 

4.0” ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ช้ัน 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ

ประจ าปีฝ่ายการพยาบาล จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
วิวัฒนาการใหม่ๆ  ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางาน
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วาสนา รวยสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูภาวนาโพธิคุณ และดร.เรณู มิ่งพันธุ์ เตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการทั้ง
ด้านกายและใจ สู่การดูแลผู้ป่วยยุค 4.0 ต่อไป 

 
7. ใส่ใจความปลอดภัย ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจ าปี 2561 ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ระหว่างวันท่ี 23 -24 สิงหาคม พ.ศ.2561 
      ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจ าปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้น เข้าใจแผนระงับอัคคีภัย เข้าใจบทบาทหน้าที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เพลิงไหม้ สามารถที่จะอพยพผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ออกจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัยได้โดยไม่เกิดความเสียหาย บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการจะได้รับการอบรมทฤษฎีการดับเพลิงเบื้องต้น ทฤษฎีการอพยพและจ าลองสถานการณ์เพลิงไหม้ การซ้อมแผน
อัคคีภัยและแผนอพยพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และผู้ร่วม
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สังเกตการณ์จากมูลนิธิสว่างขอนแก่น กู้ภัยทางหลวงขอนแก่น งานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ
กว่า 400 คน  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤทธิ์  ศิลารัตน์  รองผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล  มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบุคลากรทุกท่าน  ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทักษะในการ
ดับเพลิงเบื้องต้น เข้าใจแผนระงับอัคคีภัย เป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานJCI  

 

   
 งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูฯ 

สนับสนุนการศึกษาดูงานจากสถาบันในต่างประเทศ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้การต้อนรับ
นักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาดูงานด้านกายภาพบ าบัด ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2561 

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ให้การต้อนรับ Mr.Daichi Muyoshi และ Mr.Maya Murazumi 
นั กศึ กษากายภาพบ าบั ด ช้ันปีที่  4 จาก  Faculty of Rehabilitation School of Health Sciences, Fujita Health 
University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี เบนเน็ตต์ โดยมีนายมนตรี ยาสุด หัวหน้างานกายภาพบ าบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะ ให้การ
ต้อนรับ การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอนใน
ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สนับสนุนให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ 
 1. รับมอบเงินสนับสนุน จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
เช้าวันนี้ (วันที่ 6 ตุลาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะ

ผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนกิจการสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                        
รัชกาลที่ 9 โดยมีนายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อ านวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นผู้มอบ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จะน าเงินท่ีได้รับการสนับสนุนนี้ ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 2. มอบความรู้การฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหัวใจแก่นิสิต มมส. 

 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยนายมนตรี ยาสุด หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวใจ ได้ให้การต้อนรับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษา
ดูงาน เรื่อง ระยะต่าง ๆ ในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ให้นิสิตให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าศึกษาดูงาน ณ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ และงานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 
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 3. จัดประชุมวิชาการ การตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด 

 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 
“WHAT’S NEW AT THE QSHC NON-INVASIVE CARDIAC TESTING UNIT” ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ช้ัน 3 อาคาร
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2561 

  งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “WHAT’S 
NEW AT THE QSHC NON-INVASIVE CARDIAC TESTING UNIT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้าน
การตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการตรวจพิเศษฯ 
ของบุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากภายในและโรงพยาบาลต่าง 
ๆ จ านวนทั้งสิ้น 80 คน มีระยะเวลาการอบรม 1 วัน วิทยากรโดย อาจารย์แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม และอาจารย์
แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการประจ าปี เกี่ยวกับ
การตรวจแบบ Non-invasive cardiac test การตรวจด้วยวิธีไม่ลุกล้ าร่างกาย ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการ
ประเมินความรุนแรงของโรค ด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องรวดเร็ว ทั้งโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยงยังมีน้อย จึงท าให้มีการตรวจในโรงพยาบาลระดับต่างเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศด้าน
โรคหัวใจและหลอดเลือด มีภารกิจส าคัญประการหนึ่ง ในการให้บริการวิชาการ และพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย  ควบคู่ไป
กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้และประสบการณ์ เอื้อในเกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หน้าที่อันส าคัญนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องตระหนักถึงและให้ความ
ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลพยาบาลอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 4. อบรมเพ่ิมความเป็นเลิศการผ่าตัดรักษาซ่อมลิ้นหัวใจ 
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ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ยภ าพ บุ คล ากรท างการแพ ทย์  จ ากสถาบั น ฝึ ก อบ รมน าน าชาติ  CCIT-International Academic Institute 
Program (CCIT-IAIP) ณ ห้องประชุม OR อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในจ านวนโรงพยาบาล
ไม่กี่แห่ง  ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT-International Academic Institute Program ที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยสถาบันโรคทรวงอก ในการสร้างเครือข่ายความเป็นเลิศในการผ่าตัดรักษาซ่อมลิ้นหัวใจและช่วยพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 3 แล้ว และในปีนี้ได้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ จากคณะวิทยากรสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ น าโดยนายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒ
นพงษ์ และทีมงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์  มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้การต้อนรับ 

 5. “วิสัญญีร่วมใจ หทัยอีสาน” 1st I-SAN Cardiac Anesthesia Network 

 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตดัหัวใจหลอดเลอืดใหญแ่ละทรวงอกระดับภมูิภาค ครั้งท่ี 1 ( 1stI-SAN Cardiac 
Anesthesia Network) “วิสัญญีร่วมใจ หทัยอีสาน” โดยจัดขึ้นในวันท่ี 18 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอวานี คอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความช านาญด้านวิสัญญีวิทยาหัวใจหลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาสาขาดังกล่าว การ
จัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาเป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดบรรยายวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และภายในคณะแพทยศาสตร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ 
การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ จากบริษัทเอกชน งานประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับความสนใจ
จากบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการ จัดงานจะด าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อพัฒนาวิชาการและสร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ที่
มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป   

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลในประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือรองรับโครงการ Medical hub  

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Valvular Surgery Workshop for Resident 
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หน่ วยศั ลยกรรมหั วใจหลอดเลื อดและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาส ตร์  ร่ วมกับศูนย์หั วใจสิ ริกิ ติ์  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก Valvular Surgery 
Workshop for Resident : MVR & TVA Workshop โดยจัดขึ้นในศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ช้ัน 7 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะแก่แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตรท์รวงอก และฝึกปฏิบัติการผา่ตัดโดยใช้หัวใจหมู โดยมีทีมอาจารย์ศัลยแพทย์หัวใจ
และหลอดเลือด เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการผ่าตัดหัวใจ และครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยศัลยกรรมหัวใจ
หลอดเลือดและทรวงอก ได้ต้อนรับทีมศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลมโหสต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ Dr.Toh 
SITHILATH และDr.Nilamon PANYANOUVONG มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก ครั้งน้ีด้วย 

ทั้งนี้ นายแพทย์ชวลิต วงศ์พุทธะ หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก กล่าวว่า การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในรูปแบบดังกล่าวมีการจัดเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความช านาญด้านการ
ผ่าตัดแก่แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก และเพื่อพัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

 2. งานประชุมวิชาการประจ าปีศลัยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก คร้ังท่ี 5 
หน่ วยศั ลยกรรมหั วใจหลอดเลื อดและทรวงอก  ศู นย์หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์  ภ าคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ  คณ ะ

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานประชุมวิชาการประจ าปีศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ครั้งที่ 5 ณ 
ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ช้ัน 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ในระหว่างวันท่ี 20 – 21 กันยายน พ.ศ.2561 

      งานประชุมวิชาการประจ าปีศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ภายในงานประกอบด้วย การจัดบรรยายวิชาการด้านศัลยกรรมหัวใจหลอด
เลือดและทรวงอก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ จากบริษัทเอกชน งานประชุม
วิชาการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ท้ังนี้ หน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวง
อก จะด าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบการ
บริการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึนต่อไป 
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การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรพัย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพา
ตนเอง : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ผลการด าเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  1. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 

 

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัด “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่อง AED” ณ ห้องนพดล ทองโสภิต ช้ัน 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

      ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิต การปฐมพยาบาลผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการ 
CPR แล้ว หลังจากนั้น มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นตามเดิมด้วยตัวมันเองได้  อุปกรณ์นี้
เรียกว่า Automated External Defibrillator ย่อว่า AED เครื่องวินิจฉัยการเต้นของหัวใจ และสามารถกระตุกหัวใจให้
กลับมาเต้นได้ปกติอีกครั้ง แต่เนื่องจากเครื่องAED เป็นเครื่องมือใหม่ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ บุคลากรยังไม่มีความช านาญในการ
ใช้งาน จึงจัดการอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งาน ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที การอบรมประกอบด้วยการ
บรรยายและการสาธิตการใช้งานจากวิทยากรบริษัทโซวิค  มีบุคลากรให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจ านวน 160 คน ทั้ง
บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน  พร้อมทั้งมีการติดตั้ง เครื่อง AED ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินภายใน
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จ านวน 6 จุด 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งมีความถูกต้องแม่นย า
มาช่วยในการตรวจวินิจฉัย การบ าบัดรักษา การช่วยชีวิต และการฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การที่บุคลากรมีความ
เข้าใจการใช้งานเครื่องAED จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด” 

  2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการผ่าตัดนอกเวลา 
  2.1 โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการผ่าตัดท าฟัน
เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว ที่ต้องดมยาสลบ เริ่มด าเนินการโครงการ 21 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน สถานที่
ด าเนินการที่ห้องผ่าตัดฉุกเฉินช้ัน 2 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ผลการด าเนินการ 
สถิติผู้ป่วย ระยะเวลารอคอยก่อนด าเนินการ ระยะเวลารอคอยหลังด าเนินการ 

11 ราย 1 ป ี 1 เดือน 
 สามารถป้องกันการติดเชื้อ Infective endocarditis และ Brain absurb ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว
ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด 
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  2.2 การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย (ที่มีอาการซับซ้อนต้องดูแลต่อเนื่อง) จ านวน 3 ราย ร่วมกับ
เครือข่ายชุมชน ได้แก่ รพ.สต. อสม. อบต. และเครือข่ายดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

 

ผลการด าเนินการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

งานเวชระเบียนและสถิติ 
งานเวชระเบียนและสถิติ มีการตรวจสอบและทบทวนการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ช่วงเดือน ตุลาคม 

2560 - สิงหาคม 2561 ท าให้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (RW) เพิ่มขึ้น จาก 4.5040 เป็น 5.1854 คิดเป็นร้อยละ 15.13 โรงพยาบาล
ได้รับการจัดสรรเงินตามระบบกลุม่วินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ไดเ้ต็มประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 
ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอาชีวเวชศาสตร์และเพื่อให้บริการในมิติการป้องกันโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มผู้รับบริการวัยท างานที่ครอบคลุมทั้งผู้ใช้สิทธิประกันสังคม สิทธิจ่ายตรง และสิทธิบัตรทอง  
นอกจากนี้ยังเป็นการบริการเชิงรุกที่สามารถบริหารจัดการรายได้ด้วยตนเอง โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานในสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้บริการตรวจสขุภาพคัดกรองเพื่อค้นหา
โรคในระยะเริ่มต้น ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เช่น ตรวจการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจ
สายตาอาชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น ผลการด าเนินงานตรวจสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการประจ าปี 2561 รวมทั้งสิ้น  8  
สถานประกอบการ จ านวน 1,171 คน ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมากร้อยละ 85 ระดับดีร้อยละ 15  
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การอนุรักษ์และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี: ยทุธศาสตร์ที่ 6 
ผลการด าเนินการ ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร 

1. การส่งเสริมให้บุคลากรและนกัศึกษามีกจิกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมและประเพณี 
วันส าคัญในทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนนิยมประกอบพิธีกรรม มีการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นพิเศษ
แต่เดิมก าหนดไว้ 3 วัน คือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชาและวันมาฆบูชา ภายหลังได้เพิ่ม วันอาสาฬหบูชา เข้าอีกวันหนึ่ง รวม
เป็น 4 วัน คณะแพทยศาสตร์จึงก าหนดจัดงานเวียนเทียนและรับฟังพระธรรมเทศนาในวันส าคัญดังกล่าวข้ึนเพื่อเป็นการน้อม
ถึงพระรัตนตรัยและเป็นการท าจิตใจให้บริสุทธ์ิและประพฤติตนเป็นคนดี 

 
(เวียนเทียน) 

2. การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในด้านการด าเนินชีวิต และสามารถสร้างนักเรียนนักศึกษาที่ดี ท่ีตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ในอนาคต โดย คณะได้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี และได้ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน เป็นผู้ออกแบบและจัดท าโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
 วันท่ี 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสดุดีพระเกียรติคุณพระองค์ท่าน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
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3. การให้บริการการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แผนไทยในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง  แก่ผู้รับบริการ 

กิจกรรมการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การนวด อบ ประคบ สมุนไพร แปรรูปสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การปลูก
สมุนไพรเพื่อน ามาใช้เอง คณะแพทยศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมแพทย์แผนไทยโดยสนับสนุนด้านพื้นที่ในการเป็นศูนย์ผลิต
สมุนไพร และศูนย์อบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อน าไปช่วยดูแลสุขภาพของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอย่างสม่ าเสมอ 
คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้จัดกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี และได้ให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ออกแบบและจัดท าโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องในวันสงกรานต์ประจ าปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีรดน้ า
ด าหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหารคณาจารย์ ขบวนแห่พระพุทธรูป และประกวดขบวนแห่ ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์
สัมพันธ์ การแสดงดนตรี จากสโมสรนักศึกแพทย์ สร้างความครื้นเครงภายในงาน ประกวดเทพีสงกรานต์ประจ าปี 2561  

 

 

5. ปลุกจิตส านกึและกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศกึษา 
            งานมุฑิตาจิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปี 2561 ขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ช้ัน 3 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  เป็นขวัญ
ก าลังใจ และยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อคณะแพทยศาสตร์อย่างยาวนาน และสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 
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ผลการด าเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
1. ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสืบสานและอนุรักษ์

ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559 ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดงาน “ม่วนซื่น สงกรานต์ บ้านเฮา” ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีการจัดขบวนแห่ตกแต่งแสดงถึงความเป็นขอนแก่น   มีการแสดงออกถึงวิถีชีวิต การฟ้อน
ร า และในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การรดน้ าขอพรผู้อาวุโส การประกวดการแต่งกายพื้นเมือง การประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งไมค์ทองค า การประกวดส้มต า ในบรรยากาศแบบไทยๆ ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ท าให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
เป็นจ านวนมาก ในการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณสีงกรานต์  ประจ าปี 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ
ช่ืนฉ่ า ช่ืนใจ และในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนซื่นสงกรานต์ 
แพทยศาสตร์สัมพันธ์” ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์  มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เปรียบเสมือน
ครอบครัวใหญ่ของบุคลากรทุกคน บุคลากรจะได้มีโอกาสสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม รดน้ าด าหัวขอพรจากท่านอดีต
ผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้ที่รักและเคารพ โดยใช้โอกาสอันดีนี้ในการสรรค์สร้างให้เกิดความเอื้ออาทร ความห่วงใยและปรารถนา
ดีที่จะท าให้ผู้อื่นมีความสุข ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน   
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ระบบการพฒันาคุณภาพที่ดี : ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายโรงพยาบาล 
งานเวชกรรมสังคม   

1. ด้านระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี 
โครงการพัฒนาระบบสื่อความรู้สุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561 ได้พัฒนาระบบและช่องทางสื่อสารเผยแพร่สื่อสุขภาพครอบคลุมมากขึ้น จัด“มุมสื่อความรู้
สุขภาพศรีนครินทร์” ช่องรายการ “Youtube : สุขภาพกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์” ผลประเมินความพึงพอใจการบริการ
ระดับดี-ดีมากร้อยละ 92.50  รวมทั้งจัดประกวดหน่วยงานบริการสื่อสุขภาพดีเด่นประจ าปี เผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพให้กับ
หน่วยงานภายนอก เป็นการสร้างเครือข่ายความรู้สุขภาพสู่ชุมชน  

 
 
 
 
  

 
 
 
 

งานเวชระเบียนและสถิติ 
1. โครงการ“คัดแยกท าลายบัตรตรวจโรค” เป็นการคัดเลือกบัตรตรวจโรคของผู้ป่วยท่ีขาดการตดิตอ่เกิน 5 ปี 

ออกจากตู้เก็บบัตร เพื่อลดความแออัดของตู้เก็บบัตรตรวจโรค  และคืนพ้ืนท่ีการจัดเก็บให้แฟ้มบตัรตรวจโรคที่เกดิขึ้นใหม่  
โดยการแยกบัตรตรวจมาสแกนแลว้ท าลายตามระบบ 

2. โครงการ”ล้างตู้เก็บบัตร” เป็นการจัดเรียงและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเก็บบัตรตรวจโรค   เพื่อเป็น
การลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดค้น จัดเก็บบัตรตรวจโรคของผู้ป่วย  
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ด้านชุมชนสัมพนัธ์ที่ดี : ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ผลการด าเนินการ ฝ่ายโรงพยาบาล 

งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
1. โครงการออกหน่วย พอ.สว.   
ตามแผนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ได้มีนโยบายมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการแก่สังคมและร่วมสร้างรากฐานการ

พัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้น าทางความคิดในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ ตลอดจนการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ในอันที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากท่ีอยู่ใน ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ จึงได้ร่วมกับ
ทางจังหวัด และ สสจ.ขอนแก่น จัดให้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคม
สงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดแพทย์ออกหน่วยเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี (เดือนตุลาคม) วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (เดือน มกราคม) วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (เดือนพฤษภาคม) 
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (เดือนกรกฎาคม) 

 

2. ชื่อโครงการ การออกหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ด้วยส านักพระราชวังได้เชิญคณะแพทยศาสตร์ เปิดหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามการท างานโครงการตามพระราชด าริ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และได้โปรดเกล้าฯ ให้เปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงได้จัดทีม
แพทย์ พยาบาล เภสัช และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตามเสด็จ และออกหน่วยตามแผนปีละ 3 - 
4 ครั้งในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อรักษาผู้ป่วยทั่วไปและนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ให้ได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 61 ได้ร่วมออกหน่วยเพื่อตามเสด็จจ านวน 2 ครั้ง ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้า
ไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี และโรงเรียน ตชด.บ้านค าชมพู อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
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งานเวชกรรมสังคม  
1. กิจกรรม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับผู้สูงอายุ” รวมถึงการคัดกรองโรคสมองเสื่อม ร่วมกับ

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 ครั้ง 1) วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ บ้านพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 2) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านขามป้อม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และ 3) วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
ณ บ้านพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมจ านวน 170 คน สามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นทั้งโรค
เรื้อรังและโรคสมองเสื่อม และส่งต่อการรักษาได้   

 

   
 

2. มหกรรมสุขภาพ  
1.1 เนื่องในวันศรีนครินทร์ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรค ตรวจคลื่น

หัวใจ และนิทรรศการสุขภาพ ในกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 และ 19 
กรกฎาคม 2561 ณ ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมจ านวน 170 คน      

1.2 เนื่องในวันมหิดล ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้
ค าปรึกษาเฉพาะราย กระตุ้นและส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง วันที่ 19 - 21 
กันยายน 2561 ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมทัง้หมด 899 คน           

 
 

3. ผลงานเด่นของหน่วยงาน 
ผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบสื่อความรู้สุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
HA National Forum ครั้งท่ี 19 วันท่ี 13-16 มีนาคม 2561 ณ ศนูย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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 ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาจากการตรวจสุขภาพ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Factors affecting health status of medical personnel: The 
Faculty of Medicine, Khon Kaen University’s health checkup study ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดผลงาน Oral 
Presentation ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 34  ปี 2561 

 

 
 

รับรางวัลจากการประชุมส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย (SHE : OH & S Day            
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 จ านวน 2 รางวัล คือ 1)หน่วยงานที่มีการจัดการความปลอดภัยในการท างานและการดูแลสุขภาพ
บุคลากรที่ดี (งานเวชกรรมสังคม) 2)หน่วยงานนวัตกรรมความปลอดภัยในการท างานและการดูแลสุขภาพบุคลากรดีเยี่ยม 
(หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ) 

 

งานทันตกรรม 
1. การออกตรวจสุขภาพพิเศษ เนื่องในสัปดาห์วันศรีนครินทร์และสัปดาห์วันมหิดล 
2. การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับทางโรงพยาบาลเนื่องในวันทันตสาธารณสุข 

 

งานสังคมสงเคราะห์  
1. โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยจัดโครงการจัดอบรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ชุมชน

สามเหลี่ยม 2 โดยมีทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นวิทยากรโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ฐาน คือฐานที่ 1 การ
ดูแลสุขภาพโดยพยาบาลทีมผู้สูงอายุ, ฐานที่ 2 การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยนักโภชนาการ,ฐานที่ 3 การออก
ก าลังกายและการท ากายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบ าบัด,ฐานที่ 4 การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและ
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุโดยนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถถ่ายทอดความรู้แล้วน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
แท้จริงและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
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2. โครงการติดตามการประกอบอาชีพคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ เป็นโครงการที่
เสริมสร้างสมรรถภาพและความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้นรวมถึงด ารงความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้โดยอาศัย
กระบวนทางการแพทย์ การศึกษา ศาสนา สังคม อาชีพ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสท างานหรือด ารงชีวิตในสังคมอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติมากท่ีสุดหรือใกล้เคียงกับปกติ
มากที่สุด เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมได้ท ากิจกรรมที่ตนสนใจ และน าไปสู่การทีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ด ี

 

3. โครงการศึกษาปัญหาทางสังคมที่เกิดจากความเจ็บป่วยในครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 

สรุปโครงการศึกษาปัญหาทางสังคมที่เกิดจากความเจ็บป่วยในครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ในปีงบประมาณ 2561 
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยรับไว้มีจ านวน 1,076 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมให้การช่วยเหลือ โดยการเฝ้า
ระวังปัญหาทางสังคมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย ทุกสัปดาห์ และร่วมประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพประจ าเดือนละ 2ครั้ง และได้มีการ
น าเครื่องมือประเมินความพร้อมของครอบครัว (Family Readiness Assessment) F.R.A. มาใช้ในประเมินความพร้อมของ
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ และมีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางนักสังคมสงเคราะห์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสรุปการดูแลผู้ป่วยออกมาเป็น Case Study เสนอต่อสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย การประเมินสภาพปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยและครอบครัว เป็นต้น                                
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งานบริการพยาบาล 
1. กิจกรรมวันไตโลก ประจ าปี 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561 เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก วันท่ี 12-14 มีนาคม ของทุก

ปี ศูนย์บริการโรคไตร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานส่งเสริมสุขภาพไตเนื่องในวันไตโลก (world kidney day) ซึ่งเน้น
กิจกรรมด้านการป้องกันและการชะลอการเสื่อมของไต เน้นให้ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักเกี่ยวกับอันตรายของโรคไต 
คัดกรองสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนแนะน าการใช้ Mobile 
Application : Application : CKD รักษ์ไตมีประชาชนประมาณ 480 คนผู้ตรวจร่างกาย 264 ราย  

 

2. โครงการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ีในวันงดสูบบุหร่ีโลกหน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
ร่วมกับ แผนกการพยาบาลอายุรกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.
2561 ณ  บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกจ านวนผู้เข้าร่วม 95  คน ประกอบด้วย  บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์  นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร ์ และผู้สนใจทั่วไป กิจกรรมช่วยจูงใจให้เริ่มคิดที่จะเลิกบุหรี่ ร้อยละ 94.12 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ ร้อยละ 94.45 และต้องการที่จะให้จัดงานน้ีทุกปี ร้อยละ 100 

 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
คณะแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย โดยด้านชุมชนสัมพันธ์มีความจ าเป็น

ที่ต้องประสานงาน ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ วัน
ครบรอบ ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นแก่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

แพทยศาสตร์ ปันรักฮักชุมชน 
โครงการ “แพทยศาสตร์ปันรักฮักชุมชน” เพื่อจัดหาสิ่งของอุปโภคและบริโภค และน าไปมอบให้แก่ประชาชนหรือ

ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความตระหนักในการเสียสละ การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน 
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การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต 

ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันศรี
นครินทร์” เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช-ชนนี ให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนสืบไป และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” ขึ้น เพื่อเป็นทุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดหารายได้สมทบในกองทุนเป็นประจ าทุกปี การจัดงานในปีท่ีผ่าน
มา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชน  

 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือกับ องค์กร ชุมชน 

หน่วยงานภายในและภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณเพือ่สร้างความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
อาทิด้าน วิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนด้านการพัฒนา 
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกิดเครือข่ายในการด าเนินการที่เข้มแข็ง ในด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านบริการ
วิชาการ และไปสู่การมีส่วนร่วมของคณะแพทยศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ เข้มแข็ง โดยการให้ผู้แทนคณะฯน า
พวงมาลัยดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าเยี่ยมไข้ เข้าแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส ของของหน่วยงานหรือผู้มีอุป
การคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดการร่วมมือกันตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

ผลการด าเนินการ ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
1. Cancer Registration Training February 5-9, 2018 at Cancer Unit 

 ที่หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เป็นพี่เลี้ยงให้การศึกษาด้านการท า
ทะเบียนมะเร็ง ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดย คณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลมิตรภาพ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าศึกษาเรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูลมะเร็ง การให้รหัส และโปรแกรม CanReg 5 
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2. การรับแขกชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
 หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาด้านการท า
ทะเบียนมะเร็งและเป็นหน่วยศึกษาดูงาน โดย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560  ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ได้น านักศึกษา
ปริญญาโทและเอกจากประเทศไต้หวันเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการท าทะเบียนมะเร็งท่ีหน่วยมะเร็ง 

 

Prof.Gunnar Kvalheim จาก Oslo Hospital University เข้าเยี่ยมชมหน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความ
เป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ผลการด าเนินการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  งานเวชศาสตร์ชันสูตร ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการวันเทคนิคการแพทย์ ณ ศูนย์สาธิต บ้านหัวทุ่ง 
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันท่ี 27 และ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 

      งานเวชศาสตร์ชันสูตร ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการวันเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์วิชาชีพให้ประชาชนได้ทราบถึง
ความส าคัญทางด้านเทคนิคการแพทย์ และเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคหัวใจ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและการแนะ
แนวทางปฏิบัติตนแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพฟรี (ตรวจระดับน้ าตาลใน
เลือด ระดับไขมันไม่ดีในเลือด การท างานของตับ การท างานของไต และระดับกรดยูริคในเลือด ) สอนประชาชนแปลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น แนะน าการรับประทานอาหารโดยนักวิชาการโภชนาการ และแนะน าการออกก าลังกายโดย
นักกายภาพบ าบัด มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน 

 

 1. โครงการจัดอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพส าหรับ อสม. ชุมชนโนนม่วง  
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 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะ แก่ อสม. เป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตทางโรคหัวใจและเกิดภาวะหัวใจหยุดกะทันหันได้ ผู้ป่วยที่หยุด
หายใจและหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยชีวิตให้ฟื้นคืนชีพได้ ก็จะเกิ ดสภาวะการตายของ
สมองอย่างถาวร การได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอย่าง
เหมาะสม จะท าให้มีโอกาสรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ 

 

 2. ผลงานเด่นของหน่วยงาน 
รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น   ด้านเครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ในการประชุมวิชาการเครือข่ายไร้ขีดจ ากัด “พลังเครือข่ายไร้ขีดจ ากัด” ที่จัดขึ้นโดยส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 7  โดย
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
(อปสข.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้  ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจท่ีการันตีการให้บริการของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผู้บริหาร และบุคลากร ท่ีมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการให้บริการ ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น 
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ผลงานและกิจกรรมเด่น 
“Medical Hub” 

1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้
เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ช้ั น เลิ ศ ข อ งภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ตติยภูมิเฉพาะทาง ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย และ
สามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

ประเด็นและแนวโน้มส าคัญที่เป็นเหตุผล
หลักของการจัดท าโครงการ 

1.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้ งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีประชากรมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย โดยมีจ านวนประชากรประมาณ 10 ล้านคน 
เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพข้ึนจะช่วยรองรับความต้องการด้านการบริการสุขภาพทั้งในจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

1.2 เป็นโอกาสที่จะสามารถรับผู้ป่วยโดยเฉพาะจากประเทศใกล้เคียง เมื่อมีการเปิดตลาดสู่ AEC 
1.3 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นน้ีมีความต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
1.4 ปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัญหาพื้นฐานของประเทศยังต้องมีการพัฒนาและเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนทุกระดับ 

และในอนาคตจะมีความต้องการทางการแพทย์เฉพาะทางมากยิ่งข้ึน 
1.5 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนามาตรฐานของโรงพยาบาลสู่มาตรฐานระดับโลก 
1.6 การมีศูนย์กลางบริการสุขภาพจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพช้ันเลิศ (Medical hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
2.3 เพื่อพัฒนาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยความร่วมมือของคณะวิชาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจน

สถาบันในต่างประเทศ 

3. แผนด าเนินการ  
โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการบริการสุขภาพ (Medical hub) ได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการขอเข้า

ใช้พื้นที่ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น การออกแบบอาคารสถานที่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผน่ดินจากรัฐบาล ในปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 เป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์เดิมที่ได้วางแผนไว้แล้วขนาดประมาณ 500 เตียง รองรับ
การมีศูนย์ความเป็นเลิศเพิ่มขึ้นอีก 7 ศูนย์ รวมทั้งโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของคณะต่าง ๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร่วมกับการผลิตบัณฑิต และการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ขนาด  1,500 เตียง รองรับศูนย์ความเป็นเลิศทีจะมี
เพิ่มขึ้น ร่วมกับโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ของคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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“กองทุนวันศรีนครนิทร์” 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2540 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันศรีนครินทร์” เพื่อ
น้องเกล้าฯ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานพระบรม
ราชานุญาติจัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทางเงินท่ีมีผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายจ านวน 2,110,000 บาท เป็นทุนส าหรับจัดตั้งเริ่มแรก โดยได้จัดให้มี
กิจกรรมหารายได้สมทบทุนเพิ่มขึ้นทุกปี อาทิเช่น รายการพิเศษวันศรีนครินทร์ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
จังหวัดขอนแก่น มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ การแข่งขันกีฬาการกุศลชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กอล์ฟ เปตอง โบว์ลิ่ง ว่ิงมาราธอน
และเดินเพื่อสุขภาพ การแข่งขันม้า กิจกรรมบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ได้แก่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ชนบท การตรวจสุขภาพพิเศษประจ าปี และจัดบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่า ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต 

ในปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขของประเทศท าให้ผู้ป่วยรายได้น้อย สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพอย่างทัดเทียมกันได้มากขึ้น โดยใช่ช่องทางบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น คณะกรรมการกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ ในด้านการรักษาพยาบาล 
การเรียนการสอย และการศึกษาวิจัยด้วยเจตจ านงอันสูงยิ่งที่จะธ ารงไว้ซึ่งความส าคัญและความหมายแห่ง “วันศรีนครินทร์” 
เพือ่ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ในสมเด็จย่าให้ประจักษ์แจ้ง และสถิตในจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

“กองทุนวันศรีนครินทร์” จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริม
สุขอนามัยของประชาชน การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน การสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีสเริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์และความผาสุกให้แก่ประชาชน ท้ัง
ในด้านสุขภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างดีในสังคม สนองพระราชปณิธานในสมเด็จย่า เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์และศรีส ง่าแห่ง 
“กองทุนวันศรีนครินทร์” ให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ ขึงขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนวันศรีนครินทร์ และได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ทรงรับ “กองทุนวันศรีนครินทร์” อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 
2551 เป็นต้นมา 

รายนามผู้บริจาคให ้กองทุนวันศรีนครินทร์ ที่มีมูลค่าต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  
ล าดับที ่ รายนาม จ านวนเงิน 

1 นายกษิดิศ วิจิตรโสภณ 4,000,000 
2 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา 3,000,000 
3 บริษัทขอนแก่นแหอวน จ ากัด 1,500,000 
4 บริษัท ทีซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากัด 1,000,000 
5 นายกิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล 1,000,000 
6 นางสาวยุวดี ชันซื่อ 1,000,000 
7 บริษัท ขอนแก่นบริเวอรี่ จ ากัด 1,000,000 
8 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 1,000,000 
9 บริษัท วรนิทัศน์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 1,000,000 
10 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 1,000,000 
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118 || ตารางสรุปผลงานภาควิชา 
120 || คลังเลือดกลาง 
124 || ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
126 || ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
129 || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
130 || ภาควิชาจักษุวิทยา 
134 || ภาควิชาจุลชีววิทยา 
137 || ภาควิชาชีวเคมี 
140 || ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
141 || ภาควิชาปรสิตวิทยา 
144 || ภาควิชาพยาธิวิทยา 
147 || ภาควิชาเภสัชวิทยา 
151 || ภาควิชารังสีวิทยา 
154 || ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
157 || ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
160 || ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
163 || ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
165 || ภาควิชาสรีรวิทยา 
168 || ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
171 || ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
174 || ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
177 || ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
180 || โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผลงานภาควิชา 
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 ปรีคลินิก (8 ภาควิชา) 

ภาควิชา 
 
 
 

ข้อมูล 
 

กา
ยว

ิภา
คศ

าส
ตร

 ์

จุล
ชีว

วิท
ยา

 

ชีว
เค

ม ี

ปร
สิต

วิท
ยา

 

พย
าธ

ิวิท
ยา

 

เภ
สัช

วทิ
ยา

 

เว
ชศ

าส
ตร

์ชุม
ชน

 

สร
ีรว

ิทย
า 

อาจารย์สาย ก (คน) 

ทั้งหมด 26 20 19 11 17 17 18 18 

อาจารย ์ 8 5 7 2 10 4 2 6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 9 9 6 2 5 6 7 6 
รองศาสตราจารย ์ 9 3 5 2 1 5 8 5 
ศาสตราจารย ์ 0 3 1 5 1 2 1 1 

อาจารย์พิเศษสาย ข (คน) 0 0 0 0 2 0 0 0 

สายสนับสนุน (คน) 20 18 10 10 32 6 8 8 

แพทย์ประจ าบา้น (คน) 0 0 0 0 11 0 19 0 

แพทย์ใช้ทุน (คน) 0 0 1 0 5 2 13 1 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (คน) 
โท 12 20 19 10 2 8 9 27 
เอก 13 21 17 13 2 12 23 35 

นักศึกษาต่างชาต ิ(คน) 
โท 0 0 0 5 0 1 0 0 
เอก 0 3 1 2 1 0 0 0 

จ านวนหลกัสูตร 
ไทย 2 2 2 2 4 2 2 4 
นานาชาต ิ 0 0 2 0 0 2 0 0 

จ านวนผลงานวจิัย  
ประจ าป ี2017 (ทั้งปี) 
(1 มค.-31 ธค. 2560) (เรื่อง/ชิ้น) 

ระดับชาติ 9 3 1 0 0 7 11 2 
ระดับนานาชาต ิ 36 28 42 50 77 31 32 20 
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร 0 0 0 0 1 0 4 2 

จ านวนผลงานวจิัย  
ประจ าป ี2018 (9 เดือน) 
 (1 มค.-30 กย. 2561)  (เรื่อง/ชิ้น) 

ระดับชาติ 13 4 4 0 0 2 7 7 
ระดับนานาชาต ิ 26 21 59 32 45 26 23 2 
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร 0 0 1 0 1 0 4 0 

การน าเสนอผลงานวิจยัและการ
เป็นวิทยากร  (ครั้ง) 

วิทยากรระดับชาต ิ 3 4 37 12 8 27 7 14 
วิทยากรระดับนานาชาติ  0 0 1 1 1 3 1 7 
การน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ  7 4 14 0 0 7 2 1 
การน าเสนอผลงานวิจยัระดับนานาชาต ิ 3 16 6 4 0 6 18 5 

ค่า CMI (Case Mix Index) (ส าหรับภาควิชาคลินิก) NA NA NA NA NA NA NA NA 
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คลินิก (13 ภาควิชา) 
กุม

าร
เว

ชศ
าส

ตร
 ์

จิต
เว

ชศ
าส

ตร
 ์

จัก
ษุว

ิทย
า 

นิต
ิเว

ชศ
าส

ตร
 ์

รัง
สีว

ิทย
า 

วิส
ัญ

ญ
ีวิท

ยา
 

เว
ชศ

าส
ตร

์ฟื้น
ฟ ู

ศัล
ยศ

าส
ตร

 ์

สูต
ิศา

สต
รแ์

ละ
นร

ีเว
ชว

ิทย
า 

โส
ต 

ศอ
 น

าส
ิกว

ิทย
า 

ออ
ร์โ

ธป
ิดิก

ส์ 

อา
ยุร

ศา
สต

ร ์

โค
รง

กา
รจ

ัดต
ั้งเว

ชศ
าส

ตร
์ฉุก

เฉ
ิน 

25 10 14 5 22 16 8 44 26 14 15 53 6 

8 3 3 1 8 6 2 22 10 3 5 14 4 
9 1 5 4 6 2 5 14 5 4 7 13 1 
5 6 4 0 7 8 1 6 8 7 3 19 1 
3 0 2 0 1 0 0 2 3 0 0 7 0 

2 2 5 0 10 15 3 10 2 3 6 6 2 

7 9 14 14 100 129 48 8 6 10 7 17 3 

11 3 16 0 28 14 9 37 19 7 11 61 17 

27 11 14 0 22 27 7 44 18 17 21 56 6 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 3 3 0 4 2 3 8 6 2 2 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 6 6 2 3 10 6 15 15 2 0 20 4 
28 8 5 6 16 8 8 58 27 15 10 94 2 
2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 

0 0 11 1 2 10 3 0 2 0 0 54 3 
19 5 2 3 13 4 3 26 18 15 17 96 2 
2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

27 64 66 9 83 84 36 119 22 74 54 470 20 
12 3 5 0 6 0 0 15 1 6 2 9 0 
0 3 11 0 0 6 0 7 0 2 0 0 0 
8 2 2 0 2 0 0 2 1 1 2 10 0 

1.79 1.77 1.70 NA 2.64 NA 2.78 3.60 1.31 2.12 2.99 3.03 0.83 
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คลังเลือดกลาง 

 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญ  
พ.ศ. 2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการก่อตั้งศูนย์คลังเลือดขึ้น ภายใต้ความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลนิวซีแลนด์ ระหว่างรอการก่อสร้าง งานบริการโลหิตได้เริ่มเปิดท าการขึ้นก่อนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 เปิดรับ
บริจาคโลหิตและเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก โดยใช้อาคารโรงพยาบาลศรีฐาน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2520 
ได้ย้ายที่ท าการคลังเลือดมาอยู่ที่ตึกผู้ป่วยช้ัน 5ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ในปัจจุบัน เมื่ออาคารศูนย์คลังเลือดได้ก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2523 งานคลังเลือดได้ย้ายจากตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมาอยู่ที่อาคารคลังเลือดที่เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 หลังช้ันเดียว ทางทิศเหนือของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และใช้ช่ือหน่วยงานว่า “คลังเลือดกลาง” โดยมี
อาจารย์แพทย์หญิงจันทรา วิชิตพันธ์ เป็นผู้อ านวยการเป็นคนแรก    

พ.ศ. 2526 – 2527 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการคลังเลือด  
พ.ศ. 2528 – 2541 คณะฯได้เชิญรองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ มาด ารงต าแหน่งรักษาราชการผู้อ านวยการ

คลังเลือดกลาง ซึ่งในช่วงนี้ได้มีการพัฒนางานคลังเลือดในทุก ๆ ด้าน เช่น จัดให้มีรถรับบริจาคโลหิตโดยเฉพาะ น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในงานจัดหาโลหิต และงานห้องปฏิบัติการ มีการพัฒนาการตรวจโลหิตที่รับบริจาคให้มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการตรวจ HIV Ab/Ag, Anti-HCV เพิ่มขึ้นจากการตรวจคัดกรองSyphilis ได้เปิดห้องปฏิบัติการพิเศษส าหรับการ
ตรวจแอนติเจน ระบบ HLA     

ปลายปี พ.ศ. 2541-2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจินตนา พัวไพโรจน์ เป็นผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง มีการ
แยกการท างานของงานต่าง ๆ ให้ ชัดเจนขึ้นได้แก่ งานธุรการ งานจัดหาโลหิต งานเตรียมส่วนแยกของโลหิต งาน
ห้องปฏิบัติการและบริการซึ่งมีหน้าที่หลักได้แก่ การตรวจเลือดที่รับบริจาคทุกยูนิตเพื่อความปลอดภัยของผู้รับโลหิต มีการ
ตรวจทาง Immunohematology เพื่อการจัดเตรียมส่วนประกอบของโลหิตที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเนื้อเยื่อ เพื่อสนับสนุนการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัชรินทร์ ภูนิคม เป็นรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง 
ปรับปรุงระบบรับส่งเลือดเป็นระบบโลจิสติกส์ 
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พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง 
พัฒนาระบบเตรียมเลือดผ่าตัดแบบ Type & screen ให้ครอบคลุมทุกภาควิชาฯ พัฒนาระบบการจ่ายเลือดให้หอผู้ป่วยกรณี
ไม่เร่งด่วน ริเริ่มการน าระบบ Donor application มาใช้ในงานรับบริจาคโลหิต พัฒนาการจัดการเลือดส ารองให้เหมาะสม
และการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง เตรียมการและพัฒนาการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานสากลในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สร้างความร่วมมือกับศูนย์รับบริจาคโลหิตและศูนย์บริการโลหิตอื่น ๆ สนับสนุนให้คลังเลือดกลางมี
ความพร้อมในการตรวจประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมการย้ายคลังเลือดกลาง ไปยังคลังเลือดกลางแห่งใหม่ ท่ีอาคารกัลยาณิวัฒนาณุสรณ์ 
 

ผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง :  รองศาสตราจารยเ์กรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข 
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การเป็นวิทยากร และรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ นานาชาติ  

ด้านการวิจัย  
1.1 Neutrophil-Mediated Immune Mechanisms in Malaria. 

Simtong P, Romphruk AV, Traum A, Burg-Roderfeld M, Bein G, Jakubowski K, Dominik A, Theisen M, Kana 
IH, Sachs UJ, Santoso S. Infect Immun. 2018 Jul 23;86(8). pii: e00924-17. 

1 . 2   Improvement of monoclonal antibody-immobilized granulocyte antigen assay for the 
detection of anti-HNA-1 alloantibodies. Simtong P, Romphruk AV, Hofmann C, Reil A, Sachs UJ, Santoso S. 
Transfusion. 2018 Jan;58(1):200-207.  

1 .3   Novel KIR genotypes and gene copy number variations in northeastern Thais.  Chaisri S, 
Traherne JA, Jayaraman J, Romphruk A, Trowsdale J, Leelayuwat C. Immunology.  2018 Mar;153(3) :380-
386.  

1.4 Assessment of HNA alloimmunisation risk in Northeastern Thais, Burmese and Karen. 
Simtong P, Puapairoj C, Leelayuwat C, Santoso S, Romphruk AV. Transfus Med. 2018 Feb;28(1):47-55.  

1.5 The Development of Random Platelet Concentrates (PC) in Platelet Additive Solution (PAS). 
Blood Transfusion Centre. Faculty of Medicine Khon Kaen University, Thailand. Jongkol Akahat, Thipaporn 
Jaroonsirimaneekul, Nuanchan Mungkunkhamchaw, Pitaporn Darunikorn1, Kriangsak Jenwitheesuk, 
Kutcharin Phunikhom Srinagarind Med J 2018; 33 (suppl):130-133. 

1.6 Blood Components Logistics Solution in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen 
University, Thailand Puthida Tantanapornkul, Kutcharin Phunikhom, Kriangak Jenwitheesuk Srinagarind 
Med J 2018; 33 (suppl):134-137. 

1.7 ABO and Rhesus Blood Group Distribution in Blood Donors, Blood Transfusion Centre, Faculty 
of Medicine, Khon Kaen University, Thailand Thongmuk Anuphun, Supawadee Srichai, Yupaporn Sudwilia, 
Kriangak Jenwitheesuk, Kutcharin Phunikhom Srinagarind Med J 2018; 33 (suppl):138-141. 

Website : www.facebook.com : คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             : Line official : เกลด็เลือด คล.มข., ทีมหมู่A คล.มข., ทีมหมู่B คล.มข., ทีมหมู่O คล.มข., ทีมหมู่AB คล.มข.  
E-mail    : mdcli13@kku.ac.th 
เบอร์โทร  :  ภายใน  63722, 63423, 63428, 63126   ภายนอก  043-202479  โทรสาร 043-202480 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4. ด้านการบริการรักษาพยาบาลที่ด ี

โครงการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดผู้ป่วย 
กิจกรรมรณรงค์จัดหาโลหิตของคลังเลือดกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 

จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีคลังเลือดกลางได้รับบริจาคโลหิตการกุศลเป็นจ านวนมาก ท าให้มีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งใน
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ปีงบประมาณ 2561 นี้ คลังเลือดกลางได้รับโลหิตบริจาคจ านวน 26,323 ยูนิต รับบริจาคเกล็ดโลหิตจ านวน 1,806 ยูนิต คิด
เป็นปริมาณโลหิตรวม 11,202,050 ซีซี จ านวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 18,461 ราย  

  

  

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7. ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี 
โครงการประชุมวิชาการ The New Era of Blood Transfusion 
เป็นกิจกรรมที่จัดประชุมและบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 150 คนจากงานธนาคารเลือดทั่วประเทศไทย 

เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านธนาคารเลือด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานธนาคารเลือดที่
ให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย ประกอบกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ทั้งยังสร้างเครือข่ายในงานธนาคารเลือดทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ 
โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น 

 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
รางวัลการน าเสนอผลงาน 
1. รางวัลผลงานโปสเตอร์ที่ ดีที่ สุ ด  (The Best 

Poster Awards) การน าเสนอผลงานในการประชุม Global 
Hematologist Summit 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย 

2. รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 1 การประกวดผลงานวิจัย
สายสนับสนุน ข้าราชการและบุคลากร (Oral Presentation) 
ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.2561 
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ด้านกิจกรรมที่มีส่วนรวมกับหน่วยงานภายนอก 
1. การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศูนย์

ขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดขอนแก่น เช่น กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องใน
โอกาสวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตระดับประเทศ เช่น โครงการกยศ.รวมใจ ปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 
ของสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ ร่วมกับกองทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจัดเป็นปีท่ี 5 พ.ศ.2561 

 

2. มีส่วนร่วมในการพัฒนางานทางด้าน excellent center ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
ปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยวิธี allogenic stem cell transplantation ครั้งแรกของคณะ เพื่อรักษาโรคธาลัสซีเมีย โดยใช้ไข
กระดูกจากพี่น้องของผู้ป่วย (HLA-match related donor) 

ด้านการปรับปรุงระบบงานภายในคลังเลือดกลาง 
1. รูปแบบการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยส าหรับเตรียมผ่าตัด 

 แนวปฏิบัติเดิม เตรียมเลือดตามจ านวนที่ขอและจัดส่งให้ที่ห้องผ่าตัดทุกราย ได้ปรับปรุงวิธีการเตรียมเลือดเพื่อลด
ความสูญเสียในการเตรียมเลือดแล้วไม่ได้ใช้ ลดภาระงานในส่วนคลังเลือดและห้องผ่าตัด ได้แก่ 

1. ให้เลือกการเตรียมเลือดแบบ Type and Screen ส าหรับผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดกรณีไม่เร่งด่วน 
2. เตรียมเลือด LPRC หมู่ O ส ารองไว้ที่ห้องผ่าตัด กรณีผู้ป่วย Type and screen ที่จ าเป็นต้องใช้อย่าง

เร่งด่วน 
3. ให้แพทย์สามารถเลือกรูปแบบการเตรียมเลือดแบบฝากไว้ที่คลังเลือด ส าหรับบางรายที่ไม่จ าเป็นต้องน า

เลือดไปรอไว้ท่ีห้องผ่าตัด เพื่อรักษาคุณภาพของส่วนประกอบของเลือด 
2. ระบบการจัดส่งเลือดกรณผีา่ตัดแบบบูรณาการ แนวปฏิบัติการเดิม เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดมารับเลือดที่คลังเลือดเอง 

ได้ปรับแนวปฏิบัติเป็นจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ส่งเลือดของคลังเลือดให้ท่ีห้องผ่าตัดในวันราชการ เวลา 15.30 น. 
3. การจัดส่งเลือดให้วอร์ดครั้งละ 1 ยูนิต ในผู้ป่วยที่มีการใช้เลือดในภาวะไม่ฉุกเฉิน ตามเวลาที่ต้องการใช้งาน (ตาม

รอบของการส่งเลือดของ logistic) เพื่อไม่ให้มีการเก็บเลือดส ารองไว้ท่ีหอผู้ป่วย เป็นการประกันคุณภาพของเลือดอย่างหนึ่ง 
4. สามารถปรับลดปริมาณโลหิตส ารองให้น้อยลงกว่าเดิม โดยยังคงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้เลือดได้ 
5. การบริหารจัดการการให้โลหิตคงคลังเป็นเลือดใหม่ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย 
6. ปรับปรุงวิธีการตรวจคัดกรองความเข้มข้นของโลหิต จากการตรวจด้วยน้ ายาคอปเปอร์ซัลเฟต (qualitative) เป็น

การตรวจโดยเครื่อง Hemoglobinometer ซึ่งได้ค่าเป็นตัวเลขท่ีชัดเจน 
7. พัฒนาระบบการนัดหมายผู้บริจาคเกล็ดเลือดในหมู่โลหิตที่ต้องการล่วงหน้า เพ่ือสามารถวางแผนการเตรียมเกล็ด

เลือดให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ที่เหมาะสม และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริจาค โดยช่องทาง Line official สมัคร
ผ่าน QR code 

8. ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการจากกระดาษเป็นการแสกนคิวอาร์โค้ด จาก smart phone ลด
การใช้กระดาษ และสามารถน าข้อมูลมาสรุป รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที 
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 
2514 โดยมี รศ.ดร.มาลี  (วิญญโสภิต) บูรณรักษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่านแรก เป็นผู้ด าเนินการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 รศ.ดร.กมล
ทิพย์ (รัตนไพโรจน์) บราวน์ เป็นอาจารย์ท่านที่สองที่ได้มาร่วมปฏิบัติราชการ ณ ภาควิชาฯ โดยในช่วง 2 ปี แรกเป็นการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นช่วงเตรียมการเพื่อท่ีจะรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นแรกในปี พ.ศ. 
2517 และในปีดังกล่าว ศาสตราจารย์นายสตัวแพทย์ดร.สมบูรณ์ สรุงบุญมี ได้โอนย้ายจากคณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นท่านแรก ขณะเดียวกันท่านได้ก่อตั้งหน่วยภาพการแพทย์ (ปัจจุบันคือ
หน่วยเวชนิทัศน์) ข้ึนในภาควิชาฯ โดยมี อ.โอภาส ศิริพรอมาตย์ เป็นเจ้าหน้าที่ช่างภาพการแพทย์ (ต่อมาได้ลาบวชและครอง
ตนอยู่ในสมณะเพศจนถึงปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2520 หน่วยดังกล่าวได้ย้ายไปสังกัดส านักงานคณบดี  

 ในปี พ.ศ. 2517 เป็นปีแรกที่ภาควิชาฯ ได้เริ่มสอนนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกที่คัดเลือกจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 2 จ านวน 16 คน โดยจัดการเรียนการสอนที่ ตึกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. 
2520 ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ท่ี คณะแพทยศาสตร์เก่า ซึ่งปัจจุบันเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร ์และได้ยา้ยที่ท าการมาอยู่ท่ี คณะ
แพทยศาสตร์ ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2525 

พันธกิจภาควิชา  
ผลิตบัณฑติด้วยมาตรฐานอุดมศึกษา                                           
วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ดา้นกายวิภาคศาสตร์    
บริการวิชาการแก่ชุมชน  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชา  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลวรรณ  หม้อทอง 
E-mail   : mdpre01@kku.ac.th 
เบอร์โทร  : ภายใน  63671, 63173, 63212   ภายนอก  043-202426 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยังมีกระบวนการท างานตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยรับผิดชอบด้านการเรียน การสอน
และการวิจัย เช่นเดิม 
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กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
ผลงานเด่นของหน่วยงาน 
1. ให้บริการ Fresh cadaver แก่ภาควิชาทางคลินิก เช่น ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เพื่อการเรียน

การสอนหัตถการทางคลินิกในระดับปริญญาตรีและแพทย์ใช้ทุน 
2. ให้บริการ Fresh cadaver แก่ภาควิชาทางคลินิก เช่น ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก เพื่อจัด

ประชุมเชิง ปฏิบัติการทั้งระดับในประเทศและ ระดับนานาชาติ  
3. ให้บริการการเตรียมครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน ส าหรับสถาบันการศึกษาอ่ืน    
4. มี Bone collection มากที่สุดในประเทศ พร้อมท่ีจะพัฒนาเพื่อการวิจัยกระดูกในอนาคต 
5. ให้บริการศึกษาดูงานด้านกายวิภาคศาสตร์ ส าหรับหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 
6. ได้รับการตอบรับและความไว้วางใจ จากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการบริจาคร่างกายเพื่อใช้เป็น

ครูใหญ่มากขึ้นเป็นล าดับในแต่ละปี และภาควิชา มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผู้บริจาคร่างกายอย่างสม่ าเสมอ และ
ได้รับการสนับสนุนการจัดงานต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา 

8. มี Professor ชาวต่างประเทศ ท่ีมีประสบการณ์การวิจัย สังกัดภาควิชาฯ ช่วยให้การสนับสนุนงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของภาควิชา 

9. มีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัย เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เซลล์ 

10. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 
11. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และมีการก าหนด KPI รายบุคคลของอาจารย์ที่ชัดเจน 

 รางวัลของบุคลากรภาควิชาฯ 
 1.  รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิต (ด้านบริหาร) ประจ าปี 2560  
 2.  รศ.ดร.จริยา อ าคา เวลบาท ได้รับรางวลัที่ 1 ผลงานวิจัยดเีด่น ปี 2560 ประเภท Biomedical research      
                (นักวิจัยอายุ 40 ปีข้ึนไป)  

3.  รศ.ดร.จริยา อ าคา เวลบาท ได้รับรางวลัที่ 1 ผลงานวิจัยดเีด่น ปี 2561 ประเภท Biomedical research      
                (นักวิจัยอายุ 40 ปีข้ึนไป) 

4. รศ.ดร.จริยา อ าคา เวลบาท ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิต (ด้านวิชาการและวจิัย) ประจ าปี 2560   
5. รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด  ไดร้บัรางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560 ประเภท Biomedical research      

                (นักวิจัยอายุ 40 ปีข้ึนไป) 
6. รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด  ไดร้บัรางวัลนักวิจัยดเีด่น และนักวิจัยเกียรติคณุสารสินประจ าปี 2560 (รางวัล

นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรส์ุขภาพ รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน) 

รางวัลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1. น.ส.ศรญัญา ทองพันธ์ ได้รับรางวลัชมเชย การประกวดผลงานทางวชิาการ Oral Presentation กลุม่ 

บัณฑิตศึกษา งานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 34 ประจ าปี 2561 
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางการวิจัยล าดับ 1 
ใน 4 ของประเทศภายในปี 2016 และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริการและวิจัยในระดับอาเซียนผลิตบัณฑิตแพทย์
และกุมารแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม ให้บริการที่มีมาตรฐานและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ น าไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพของเด็กและ
เยาวชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ มีการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและด ารงศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้คือ 
1. เป็นคณะแพทยศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีผลิตแพทย์และกุมารแพทย์ท่ีมีคณุภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

และจริยธรรมเพื่อรับใช้ประชาชนโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มี ความสามารถ
เข้าใจและแก้ปัญหาในชุมชนได้ 

2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยท่ัวไป   และสามารถให้การตรวจวินิจฉัยดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสมรรถภาพ  

3. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางกุมารเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบปัญหาสุขภาพของ
เด็กในภูมิภาค สร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน 

4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างรากฐานการศึกษา ให้เกิด
ความมั่นคงในชุมชนในด้านการให้การศึกษา การเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ 

5. มุ่งความเป็นผู้น าระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาให้แก่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน  
  6. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (End of Life Care) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตั้งแต่ระยะ
ปริก าเนิด ทารกแรกเกิด และเด็กอย่างครบวงจร 

หัวหน้าภาควิชา  : รศ.พญ. อรรฆิศา  ไชกิจภญิโญ 
Website  : http://202.28.95.5/ped1 
E-mail  : wilairut@kku.ac.th 
เบอร์โทร  : ภายใน  63012, 63013   ภายนอก  043-348382, 043-363012 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

1. หลักสูตรของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 - ได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาในหลักสูตร รายวิชา ตามการปรับปรุงหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (ปี 2562) จาก
การลดหน่วยกิต ปรับจ านวนช่ัวโมงการสอนบรรยาย ตามมติกรรมการวิชาการ และที่ประชุมกรรมการคณะฯ 
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- มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย Bergen 
ประเทศนอร์เวย์มาแลกเปลี่ยนและเรียนวิชา Pediatrics ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  1.2 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการ
ปรับปรุง หลักสูตรตามรอบ ปี 2560 โดยได้น าข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากผู้เรียน อาจารย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย มาทบทวนเพื่อ 
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ WFME ในปี การศึกษา 2561 (ก าหนดภายใน มกราคม 2562)  
  2. ด้านการบริการ  

2.1 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วย  
- มีการทบทวนกระบวนการงานบริการผู้ป่วย ตามมาตรฐานงานบริการ HA 
- มีการประชุม patient care team ของแต่ละ ward ทุกเดือนเพื่อติดตามดูผลการด าเนินงานในมิติต่าง ๆ 

เช่น  patient safety อัตราการติดเช้ือ การล้างมือ ทบทวนปัญหาในการปฏิบัติงาน หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข พร้อม
น าเสนอข้อมูลหลังการแก้ไขในเดือนถัดไป 

- กรณีเกิดอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการร้องเรียน ได้มีการท า quality case conference ร่วมกับฝ่าย
โรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2.2 การบริการวิชาการ         
-  จัดประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ประชุมวิชาการประจ าปีภาควิชากุมารเวชศาสตร์ The 

Heart of Pediatrics ประชุมวิชาการทารกแรกเกิดภูมิภาคประจ าปี ประชุมวิชาการ KKU Pediatric Respiratory and 
Critical care Conference ประชุมวิชาการแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ถูกกระท ารุนแรง โครงการพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Thalassemia Highlights in the Northeast, Thailand ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพ
ทารกแรกเกิด การช่วยกู้ชีพข้ันสูงในเด็ก การใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง ค่ายผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง ค่ายโฮมฮักโฮมใจ 

-  เรียนเชิญ Prof. James Y. Coe มาจาก University of Alberta, ประเทศแคนาดา มาบรรยายพิเศษหัวข้อ
เรื่อง Intro to cardiac cath: indications, vascular access, catheters, planning a cath  ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561 

-   Prof. Dr. Henrik Holmstrom บรรยายพิเศษและปรึกษาหารือการท าวิจัยวันที่ 13-15 พฤศจิกายน  
2560  

-  มีการท าข้อตกลงความร่วมมือให้การช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลแม่และเด็ก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จัดอบรมและฝึกปฏิบัติที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้แก่แพทย์และพยาบาล กลุ่มละ 3 
เดือน จ านวนท้ังหมด 19 คน 

-  เป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากต่างสถาบัน  
-  เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ของนักศึกษาแพทย์จากประเทศ นอร์เวย์ 4 คน จีน 4 คน  ญี่ปุ่น 8 คน กัมพูชา 4 

คน ฟินด์แลนด์ 1 คน รวม 23 คน 
-  เป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 57 คน 

3.   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม       
- สนับสนุนการท างานโดยความร่วมมือกับกลุ่มวิจัย 
- จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พื้นฐานการวิจัยให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านและ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
- แอพพลิเคชันคุณลูก ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ภาควิชากุมารได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในโครงการการพัฒนาและขยายผลการใช้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กไทย แอพพลิเคชัน
คุณลูก ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี มียอด download มากกว่า 220,000 ครั้งจากผู้ใช้งานมากกว่า 120,000 คน 
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4.  การพัฒนาบุคลากร  

- จัดสัมมนาภาควิชา และมีการสัมมนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการปฏิบัติงาน  
- สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และสาขาวิชาชีพบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกฝ่าย 

ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

 กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจ 
- ศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ ได้รับการคัดเลือกจากแพทยสมาคมเป็นแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการประจ าปี 2558 
- รศ. ภพ โกศลารักษ์ ได้รับการรางวัลกุมารแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

ประจ าปี 2559 
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

 

 
 
ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในขณะนั้นส านักงานภาควิชาตั้งอยู่ภายในส านักงานของภาควิชา
อายุรศาสตร์ อยู่ที่ช้ัน 5 อาคารวิทยาศาสตร์คลินิก 2 มีอาจารย์นายแพทย์จงรักษ์ ภักดีกุล อาจารย์ทางภาควิชาอายุรศาสตร์
เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรกในขณะนั้น การเรียนการสอนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 และ 5 ต้อง
ไปสอนและเรียนที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จิตแพทย์แห่งนั้นเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีอาจารย์พิเศษจาก
สถาบันทางจิตเวชศาสตร์ในกรุงเทพฯ มาช่วยสอนภาคทฤษฎีปีละ 1 ครั้ง  
 พ.ศ. 2525 อาจารย์นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ จบการศึกษาวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์จากแพทยสภา
โดยผ่านการอบรมแพทย์ประจ าบ้านจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้มาเป็นอาจารย์ประจ าคน
แรกของภาควิชาได้ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นสอนวิชาจิตเวชศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ เปิดบริการตรวจและรักษา
ผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หัวหน้าภาควิชา  : รองศาสตราจารย์พูนศรี รังษีขจี  
Website  : http://202.28.95.5/psychi1/ 
E-mail   : - 
เบอร์โทร  : ภายใน 363027-8  ภายนอก 043-363027-8 
กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 

ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดี ในงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวรด์้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
2561 หัวข้อ “ICT Innovations for eHealth” เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2561
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ภาควิชาจักษุวิทยา  

 
ภาควิชาจักษุวิทยา เริ่มก่อตั้งและด าเนินงานในปี พ.ศ.2517 และปรับปรุงพัฒนาองค์กรโดยยึดพันธกิจและค่านิยม

ขององค์กร : ACT– SMART ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนพัฒนาประจ าปีตลอดระยะเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสมัยให้เป็นปัจจุบัน โดยมีพันธกิจ ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และผลิตจักษุแพทย์อนุสาขาให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์ของประเทศโดยเน้นปัญหา
ที่ส าคัญของท้องถิ่นและการให้บริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีรายวิชาจักษุวิทยา 369 521 และ
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาได้เริ่มเปิดสอน เมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร เดือนมิถุนายน 2555 และการจัดกิจกรรมวิชาการมาโดยตลอด เพื่อให้ผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา 
นอกจากนี้ ภาควิชาได้เปิดโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา ในปี พ.ศ. 2549 อนุสาขา
โรคต้อหินในปี พ.ศ. 2551 และอนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดสายตาผิดปกติในปี พ.ศ. 2553 และเปิดศูนย์เลสิค เมื่อเดือน
กันยายน ปี 2552 ศูนย์แว่นตา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปี 2559 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุ
สาขาโรคตาเด็กและตาเข รวมทั้งได้รับอนุมัติให้เพิ่มศักยภาพแพทย์ฝึกอบรม จาก 7 อัตรา เป็น 8 อัตรา 
 การบริหารงานของภาควิชาจักษุวิทยา ศาสตราจารย์ นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ มีวาระ 4 ปี 
โดยมีรองหัวหน้าภาควิชา 1 คน ช่วยดูแลด้านการบริหาร และในรูปแบบคณะกรรมการ อีก 1 คน ช่วยดูแลด้านงานบริการ
และมีประธานงานวิจัย  มีคณะกรรมการที่ช่วยในการบริหาร 5 ชุด คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการประชุม 1-2 ครั้ง/เดือน  
และแจ้งความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ขอความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้
แนวทางปฏิบัติ ในที่ประชุมภาควิชาฯ  ซึ่งจัดการประชุมคณาจารย์ทุกท่าน 2 ครั้ง/เดือน และภาควิชายังมีหน่วยงานสาย
สนับสนุน แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยงานธุรการ และหน่วยงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีการแบ่งหน่วยงานบริการ เป็นหน่วยงานบริการทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานบริการทางคลินิกยังแบ่งออกเป็นหน่วยงานบริการย่อย 11 ศูนย์ 
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หัวหน้าภาควิชา  : ศาสตราจารยโ์อฬาร สุวรรณอภชิน 
Website www.http://kku..eye1.ac.th 
E-mail ของภาควิชา mdcli04@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน  63010-11  ภายนอก  043-348383 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
 ภาควิชาจักษุวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าโปรแกรมเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคตาแบบ Web-based โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และพัฒนาการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้ในงานวิจัยหลักการและเหตุผล 
คือ ด้วยในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคตามารับบริการที่ รพ.ศรีนครินทร์ เป็นจ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะโรคตาซับซ้อนท่ีส่งต่อมา
จาก โรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้การดูแลผู้ป่วยมีขั้นตอนที่มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การบริการผู้ป่วย
เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน การน าข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาวิเคราะห์ แล้วใช้ในการพัฒนาการให้บริการตลอดจนถึงน าข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในงานวิจัย หาองค์ความรู้ใหม่ ภาควิชาจักษุวิทยา จึงได้วางแผนการพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคตาแบบ Web-
based ขึ้น  โดยหวังว่าจะสามารถใช้โปรแกรมดังกลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ คือ 1. การให้บริการ
ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. สามารถน าข้อมูลที่บันทึกไว้ออกมาใช้ในการท าวิจัยเรื่องโรคตาต่าง ๆ โปรแกรมแบบ Web 
based สามารถใช้งานผ่าน Web browser ได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ, Tablet, โทรศัพท์มือถือทั้งแบบ IOS และ 
android น าโปรแกรมดังกล่าวมาลองใช้และปรับแต่งจนได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากนั้นยัง
สามารถดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ในอนาคต 

นอกจากนี้ภาควิชาจักษุวิทยา ยังไดัพัฒนา Innovation นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น โครงการ Innovation Hubs กลุ่ม
เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) การคัดกรองความผิดปกติของเส้นเลือดขนาดเล็ก ด้วยการตรวจวัดการตอบสนองของ
ม่านตา (Screening microvascular problem with pupillary reflex)ในปัจจุบันโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดVascular) 
แล้วส่งผลต่อการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน พบมากขึ้นเรื่อย ๆ การตรวจหาความ
ผิดปกติด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เป็นการตรวจพบก็ต่อเมื่อมีความผิดปกติของเส้นเลือดขนาดใหญ่ ท้ัง ๆ ที่เส้นเลือดขนาด
เล็กได้มีความผิดปกติก่อนเส้นเลือดขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยเครื่องมือในปัจจุบัน ดวงตา (Eye) เป็นอวัยวะ
เดียวภายในร่างกาย ทีส่ามารถมองเห็นเส้นเลือดขนาดเลก็ (micro vascular) และสามารถตรวจหาความผดิปกตขิองเส้นเลอืด
ขนาดเล็กได้ โดยเส้นเลือดเหล่านี้จะไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทในจอตา (retina) และเส้นประสาทตา (optic nerve) เครื่องมือ
ที่วัด pupillometer มีผลิตที่ USA และราคาสูง ท าให้ไม่แพร่หลาย มักใช้ในห้อง lab การที่เราสามารถผลิตให้ง่าย และ ถูก 
ท าให้เพิ่มศักยภาพในการ screening โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ช่วยการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการช่วยกันตรวจกัน
ในบ้าน และดูความเปลี่ยนแปลงของ parameter ท าให้มาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะต้น ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายที่สงู 
ช่วยให้แพทย์ใช้เป็น objective monitoring ในผู้ป่วยท่ีปัญหาทางระบบประสาท หรือทานยาที่มีปัญหาของม่านตา (จากเดิม
เป็น subjective และวัดด้วยไม้บรรทัด ท าให้ validity ลดลง) ช่วยจักษุแพทย์ ประเมินการท างานของจอตา โดยการ
เปรียบเทียบกับตาทั้ง 2 ข้าง ยิ่งในภาวะผู้ป่วยสูงอายุที่มี ปัญหาความดันโลหิตสูง และเบาหวาน การตรวจด้วยตาเปล่าของ
แพทย์ ไม่สามารถบอกความรุนแรงของการขาดเลือดได้ การที่เราสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อวัดอัตราการหดตัวของม่านตา โดยมี
หลักการท างานคือ ใช้แสงเป็นตัวกระตุ้นเข้าไปในตา และให้กระแสประสาท (Photochemical) ไปที่จอตา เส้นประสาทตา 
ตามล าดับและให้กระแสประสาทย้อนกลับมาที่ม่านตาท าให้เกิดการหดตัวของม่านตา (pupillary contraction) ดังนั้น ใน
ความเข้มแสงที่เท่ากัน ถ้าจอตามีปัญหาเลือดไปเลี้ยง (เส้นเลือดผิดปกติ) น้อยลง จะส่งผลต่ออัตราเร็ว (amplitude) ในการ
หดตัวของม่านตาลดลง (decrease) และเราสามารถน าค่าที่ได้มาเป็นค่าที่ใช้คัดกรอง หรือคอยติดตาม โรคทางเส้นเลือดต่าง 
ๆ ได้ โดยค่าที่ได้จะแปลงเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม 100 เพื่อให้น ามาใช้ง่ายขึ้น 

นวัตกรรมเตียงตรวจตาเด็กหมุนได้ 360 องศาห้องตรวจจักษุโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตาทุกเพศทุกวัย การตรวจผู้ป่วยโรคจอตาผิดปกติในทารกที่
คลอดก่อนก าหนดต้องใช้เตียงในการตรวจผู้ป่วยทั่วไปเป็นเตียงผู้ใหญ่ ในการตรวจตาและการยิงแสงเลเซอร์ซึ่งเตี ยงไม่
เหมาะสมส าหรับตรวจผู้ป่วยเด็ก เตียงผู้ป่วยไม่มีไม้กั้นเตียงและที่รัดตัวผู้ป่วยเด็ก เสี่ยงต่อผู้ป่วยดิ้นตกเตียง เสียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการจัดท าเตียงตรวจตาเด็กหมุนได้ 360 องศา เพื่อประดิษฐ์เตียงส าหรับตรวจผู้ป่วย
เด็กและความปลอดภัยผู้ป่วยเด็ก และดูแลสุขภาพทีมบุคลากรในการตรวจตาเด็ก ประหยัดงบประมาณลดค่าใช้จ่ายของรัฐ
และครอบครัว 
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 นวัตกรรมการสิ่งประดิษฐ์ใช้คลิปถอดตาปลอมในผู้ป่วยเด็ก หลักการและเหตุผลคือ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดน าลูกตาออก 
ผู้ป่วยและญาติไม่สามารถถอดและใส่ตาปลอมได้ ท าให้แผลหลังผ่าตัดติดเช้ือ ผู้ป่วยและผู้ปกครองกลัวผู้ป่วยเจ็บแผลและกลัว
การถอดใส่ตาปลอม ขณะพยาบาลสาธิตการถอดและใส่ตาปลอมโดยใช้นิ้วช้ีกดเปลือกตาล่างผู้ป่วยเด็กจะร้องให้มากด้วยความ
เจ็บปวด ผู้ปกครองและญาติยิ่งเพิ่มความกลัวและความวิตกกังวลมากข้ึนไม่ยอมให้ท าแผลและถอดใส่ตาปลอม จะท าให้แผล
ติดเชื้อ ส่งผลให้โครงสร้างเบ้าตาผดิรปูร่างท าให้สูญเสยีภาพลักษณ์ ผู้ป่วยต้องกลับมาท าศัลยกรรมตกแตง่ดวงตา ท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น จึงได้คิดค้นทดลองใช้ไม้พันส าลีแทนนิ้วช้ี ผู้ป่วยยังร้องไห้และกลัวเหมือนเดิมเพราะไม้พันส าลียังมี
ความหนา ต่อมาคิดค้นหาอุปกรณ์ทีมีความหนาน้อยที่สุดและมีปลายมน เพราะจะลดการออกแรงกดเปลือกตาล่างให้น้อยลง 
เพื่อให้ผู้ป่วยลดความเจ็บปวด ผู้ป่วยเด็กร้องให้และดิ้นน้อยลง ประโยชน์ในการจัดท าเพื่อลดความเจ็บปวดแผลหลังน าลูกตา
ออก และป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดน าลูกตาออกและให้ลูกตาคงรูป และให้ผู้ปกครองหรือญาติสามารถใส่ตาปลอมได้
ถูกต้อง 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
 ภาควิชาจักษุวิทยาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียน การสอน นักศึกษาแพทย์ หลักสูตร การบริการ การ
วิจัย และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทันสมัยและก้าวให้ทันยุคThailand 4.0 รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
จากจุดเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น Excellent eye center ภาควิชาฯ จึงได้เตรียมการในการจัดหาเครื่องมือทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพและมีราคาสูงให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์จักษุ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์
ชนิดครบวงจรทั้งด้านการเรียน การสอน การบริการ และการวิจัย ประกอบด้วยศูนย์ย่อยภายใน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จอตาและ
วุ้นและตา ศูนย์เลสิค ศูนย์กระจกตา ศูนย์โรคตาเด็กและตาเข ศูนย์ประสาทจักษุ ศูนย์เลเซอร์รักษาโรคตา ศูนย์ต้อหิน ศูนย์
จักษุศัลยศษสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศูนย์จักษุสาธารณสุขชุมชน ศูนย์แว่นตา อีกทั้ง ยังมีบริการแว่นตาเลนส์สัมผัสและตา
ปลอมอีกด้วย เรียกว่าเป็นศูนย์ที่ให้บริการรักษาผ่าตัดทางจักษุที่ครบวงจร ผู้ป่วยส่วนใหญ่ผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอน
พักรักษาในศูนย์ในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็ใช้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่เป็นศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ
ให้บริการรักษาโรคตาที่ซับซ้อนที่รับการส่งต่อจากสถานพยาบาล อื่น ๆ เป็นศูนย์กลางการท างานวิจัยที่ สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ และมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นสถาบันฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ในการลงนามความร่วมมือกับ University of California Sanfrancisco 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยน นักศึกษา แพทย์ประจ าบ้าน งานวิจัยร่วมกัน รวมถึง
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ  
 ผลงานและงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ประกวดผลงานวิจัย รางวัลชนะเลิศ และรางวัล  Best Free paper ในงานประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 33 และรางวัล"Hot Topic Presentation" ในการน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง 
"Validation of StrabisPIX, a mobile application for home measurement of ocular alignment" ในงานประชุม
วิชาการ The Association for Reseach in Vision and Ophthalmology(ARVO2017) ที่ เมือง Baltimore ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานด้านการบริการได้รับประกาศเกียรติคุณในการ
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยมากที่สุด จากสภากาชาดไทย ผลงานการได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ เรื่อง การพัฒนา
เครือข่ายการดูแลรักษาโรคจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนก าหนด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในงานมหกรรมคุณภาพภาค
ราชการและโรงพยาบาล ประจ าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย  

กิจกรรมที่ภาควิชาด าเนินการจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปี คือ การออกหน่วยให้บริการตรวจตาเด็กมูลนิธิรรมกิชนคนตา
บอด จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนพระเยซูพระแม่มารีย์ และออกตรวจตาให้ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดกิจกรรมวันต้อหินโลก เพื่อตรวจคัดกรอง และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยต่อ
หิน สมาชิกผู้ป่วยรวมตัวกันสมาคมผู้ป่วยต้อหิน จัดในเดือนมีนาคมของทุกปี และโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา 
งานจอตาดี ชีวีมีสุข จัดที่ห้างเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ได้รับความสนใจจากประชาชนท่ัวไปเป็นจ านวนมาก  
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ภาควิชาจักษุวิทยา เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเป็นโรงเรียนแพทย์ ท่ีได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและบริการ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในระดับประเทศ และต่างประเทศ บุคลากรมี
ศักยภาพในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้ความส าคัญต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 
งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชา 

 

 
งานสัมมนาคลินิกจักษุ/OD 
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ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

 
ภาพกิจกรรมในหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 8th Medical Microbiology Conference (MMC) 

 
ภาพหมู่โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาบัณฑิต เพื่อเป็นบัณฑิตที่พงึประสงค ์
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ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
ประวัติ 

The department of microbiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University which was 
established in 1971 (B.E. 2514) has its origins on the 2nd floor at the chemical building (the old one) in 
the Faculty of Science. The purpose of founding was to serve students of Faculty of Nursing, Agriculture 
and Education. The lectures given were including microbiology and parasitology. Therefore, our pioneer 
staff who worked incredibly hard were both microbiologists and parasitologists.  After the founding of 
Faculty of Medicine on September 9th 1972 ( B. E. 2515) , 16 medical students whom selected from 
sophomore science students were the first class of the faculty. At that time the department had been 
separated into department of microbiology and department of parasitology, leading by the same head 
department. The department moved from the first temporary office to the new place (Faculty of Public 
health) in 1975 and then to the recent building in Faculty of Medicine in 1982. In 1993, the department 
had the first M.Sc. student class. Up to the present time, the department had granted 6 master degrees in 
medical microbiology. The department is responsible for teaching microbiology to second and third year 
of the Faculty of Medicine as well as second year students of the Faculty of Dentistry, Pharmaceutical 
Science, Nursing, Public Health.  Apart from teaching the students in health-science center, the 
department also teach third and fourth year students of Faculty of Science.  Nowadays, there are 20 
academic staff including 11 Ph.D. , 10 M.Sc.  Six of the department members are doctor of medicine. 
Furthermore, there are 18 support staff in the department 
พันธกิจ 

เป็นภาควิชาช้ันน าทางวิชาการในระดับประเทศและอาเซียน มีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล มีการวิจัยและการ
บริการเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ และมีการบริหารจัดการที่
ดี ภาควิชามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องและผลิตบัณฑิตหลังปริญญาสาขาจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ สร้างผลงานวิจัยที่ยอมรับระดับชาติ นานาชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่เร่งด่วนของชุมชน
และของประเทศ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและรักษาพยาบาล พร้อมทั้งด ารงไว้ซึ่งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
หัวหน้าภาควิชา  : ผศ.นพ. สุวิน ว่องวัจนะ 1 ตุลาคม 2560 – 14 มกราคม 2561 

: ผศ.ดร.วเิศษ นามวาท 15 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน 
Website  : http://tinyurl.com/MMKKU  
E-mail   : microbio@kku.ac.th 
เบอร์โทร  : ภายใน  63808   ภายนอก  043363808 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

ด้าน Education  
1. มีประชุมสรุปผลการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

2. มีการใช้สื่อการสอนชนิดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีการน าระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการจัดการศึกษาในทุกรายวิชา มีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กับนักศึกษา
ปริญญาตรีคณะอื่น ๆ ท่ีมาเรียนวิชาจุลชีววิทยา รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยการสอดแทรกการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีการ
ประชุมเพื่อประเมินการเรียนการสอนในแต่ละภาควิชาเพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งการเรียนภาคบรรยายและปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียน 
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ด้าน Healthcare 
1. ห้องปฏิบัติการบริการและวิจัย ซึ่งให้บริการตรวจด้านอณูชีวโมเลกุลของเช้ือไวรัสและการตรวจพิเศษด้านภูมิคุ้มกัน

วิทยาแก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มีพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO15189:2012 (Medical laboratory) และ ISO15190:2003 (Laboratory safety) จากส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 โดยมีระยะเวลาการ
รับรอง 3 ป ี(หนังสือรับรองหมายเลขทะเบียน 4201/61) 

2. ห้องปฏิบัติการภาควิชา ได้จัดท าโครงการตามแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อเตรยีมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน 
JCI standard โดนเน้นด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ และ patient safety  

3. กิจกรรม/โครงการ ท่ีเป็นการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ 
โครงการพัฒนางาน เรื่อง การเตรียมและประเมินความคงตัวของตัวอย่าง plasma เพื่อใช้เป็นสารควบคุมคุณภาพภายใน
ส าหรับการทดสอบ Quantiferon TB gold test (QFT; IGRAs) 

4. ห้องปฏิบัติการบริการและวิจัย จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) ตามมาตรฐาน ISO19011 
เพื่อค้นหาสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด จ านวน 2 ครั้ง โดยได้ท าปฏิบัติการแก้ไข และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมถึง
การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ได้ด าเนินการ 

5. ห้องปฏิบัติการบริการและวิจัย มีการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยทบทวนจากรายงาน
อุบัติการณ์ อัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ผลการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQA/PT/ILC) 
ผลการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าหน่วยงานและหน่วยงานด้านความปลอดภัย ผล
การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อเสนอแนะของพนักงาน ผลการสอบเทียบเครื่องมือ โดยน า
ผลสรุปมาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 2561 ซึ่งมีประเด็นที่ได้น ามาจัดการท าแผนและด าเนินการเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการท างาน จ านวน 8 เรื่อง  

ด้าน Research and Innovation  
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัย ภาควิชาได้การจัดท าโครงการ manuscript camping ภายในภาควิชา โดย

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรของภาควิชาได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนบทความงานวิจัย 
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญได้ให้อาจารย์ในภาควิชาได้ลงมือเขียนบทความงานวิจัยจริง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ท าให้มีจ านวน 
manuscript ที่ submit แล้วเพิ่มมากขึ้น 

2. ภาควิชามีการน าระบบแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานของภาควิชาโดยใช้ Team Drive ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขั้น
พื้นฐานของภาควิชาได้ ซึ่งระบบนี้จะเอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลกรได้ 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
กิจกรรมเด่นของภาควิชา  

1. กิจกรรมสัมมนาภาค 
2. กิจกรรมการจัดการประชุม MMC 
3. กิจกรรม Manuscript camping 
4. กิจกรรมไหว้ครู 

รางวัลเชิดชูเกรียติ 
1. ห้องปฏิบัติการบริการและวิจัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน 

ISO15189:2012 (Medical laboratory) และ ISO15190:2003 (Laboratory safety) จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

2. ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2561 ประเภท Biomedical research นักวิจัย
อายุไม่เกิน 40 ปี เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561  

3. ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัล “หน่วยงานตรวจสุขภาพประจ าปีดเีด่น” ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2561 
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ภาควิชาชีวเคมี 

 
การประชุมวิชาการภายใน  : 12th MBMB Conference 2018 Thesis Progress Day 

 
ศ.โสพิศ วงศ์ค า ได้รับการแต่งตั้งเป็น Visiting Professor รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน และ ผศ.กลุธิดา เวฑีวุฒาจารย์  
ได้รับการแต่งตั้งเป็น Visiting Associate Professor ประจ าหลักสูตร Medical Science, School of Medicine,  

Kumamoto University, Japan ภายใต้ MOU ปี 2561 - 2563  

 
โครงการจดัประชุมวิชาการระดับชาติ 25 ปี “ชีวเคมีทางการแพทย์” สู่ “ชีวเคมีทางการแพทย์และชวีวิทยาโมเลกุล” 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
 ภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร์ ก่อตั้ งขึ้นเมื่อปี  พ .ศ. 2518 ตามโครงการจัดตั้ งศูนย์แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ภาควิชา
ชีวเคมี ภายใต้การบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีหัวหน้าภาควิชารวม 9 ท่าน ปัจจุบัน (พ.ศ.2559-2561) มี รศ.ดร.รศนา 
วงศ์รัตนชีวิน เป็นหัวหน้าภาควิชา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วยสายอาจารย์ 19 คน สายสนับสนุน 10 คน  

พันธกิจที่ส าคัญมีสามด้าน ประกอบด้วยด้านการเรียนการสอน โดยในระดับปริญญาตรี เป็นแกนในการก ากับดูแล
สามรายวิชาของหลักสูตรแพทย์ คือ  353102 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1 353103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ทั่วไป และ 353111 หลักการทั่วไปส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 นอกจากนี้ภาควิชาได้ร่วมเป็นกรรมการและผู้สอนใน
ระบบวิชาอื่น ๆ  รวมทั้งด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีในระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของศูนย์
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 9 รายวิชา มีการบูรณาการเรียนการสอนทั้งภาวะปกติและภาวะเกิดโรค จัดการเรียนการสอน
แบบอภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ปัญหาผู้ป่วยเป็นฐาน (problem-based) และเพิ่มการเรียนแบบ flipped classroom ในวิชา 
353102 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์ และเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีวเคมีทางการแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเคมีทางการแพทย์ ในปี พ.ศ.2542 และปรับให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
สาขาเป็น สาขาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุลเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ส าหรับพันธกิจด้านการวิจัย มีโจทย์ส าคัญจาก
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ศูนย์วิจัยโรคติดเช้ือเมลิออยด์ และโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งมุ่งหาองค์ความรู้ในการ
วินิจฉัย รักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ซึ่งเช่ือมโยงไปยังพันธกิจการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อป้องกัน และ
ดูแลสุขภาพตนเอง  นอกจากนี้หลักสูตรยังสร้างบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงผ่านนักศึกษาปริญญาโท และเอกให้สามารถสื่อสาร 
สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่   และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในวารสาร
ระดับนานาชาติ ที่มี impact factors เป็นหลัก ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือจัดท าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ double degree 
program ร่วมกับ Kumamoto University, Japan ที่ ใช้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้  ยังจัดให้มีการ
เสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตรโดยให้นักศึกษาฝึกจัดประชุมวิชาการ Biochemistry and Molecular Biology 
conference ปีละครั้ง เพื่อฝึกให้มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะจ าเป็น
ส าหรับศตวรรษท่ี 21  

หัวหน้าภาควิชา : รศ.ดร.รศนา  วงศ์รัตนชีวิน    
Website  : https://sites.google.com/kku.ac.th/biochemistrymdkku/home  
E-mail   : mdpre03@kku.ac.th 
เบอร์โทร  : ภายใน  63265   ภายนอก   0-4336-3265 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา     
 จากวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ในการมุ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ระดบัโลกท่ีมีคุณคา่ต่อสงัคมไทยและมวลมนุษยชาติ 
โดยเน้นพันธกิจหลัก 3 เสาหลักคือ การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ การบริการรักษาผู้ป่วย และการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ ในฐานะหน่วยหนึ่งของคณะ ภาควิชาชีวเคมีเป็น
หนึ่งในก าลังส าคัญในการท างานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเกี่ยวเนื่องอยู่ในการผลิตบัณฑิตทาง
การแพทย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกท่ีรู้ลึกในปัญหาของชุมชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้โจทย์
วิจัย ท้ังพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี โรคติดเชื้อเมลิออยด์ และไตวายเรื้อรัง สอดแทรกในเนื้อหา และเป็นแนวทางในการ
คิดวิเคราะห์ มีการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย และเทคโนโลยีทันสมัย เช่น Transcriptomics, Proteomics และ 
Metabolomics เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา เช่น cancer related bio-markers, cancer biomarkers, 
melioidosis diagnostic kids เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้
ความรู้ความสามารถทางชีวเคมี และชีววิทยาโมเลกุลในการศึกษาหาปัจจัยในการเกิดโรค นอกจากนี้ยังบริการตรวจ genetic 
diseases โดยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เพื่อช่วยในท านายทารกในครรภ์ การวินิจฉัยและประกอบการให้ค าปรึกษา
ทางพันธุกรรม ซึ่งกลยุทธ์ที่ภาควิชาด าเนินการที่ผ่านมา ทั้งหมดล้วนสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ เป็นส่วนส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่ และสามารถขยายไปใช้ประโยชน์กับสังคมระดับประเทศ และในโลกได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลก เพื่อให้มีมาตรฐานการเรียนการสอน การวิจัยและการรักษาเทียบเท่า
มาตรฐานสากล  

การออกแบบกระบวนการท างาน 
 1. การพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาชีวเคมีด าเนินหลักสูตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ทั้งแบบปกติและนานาชาติมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยทั้งสี่หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. และมีความเป็นนานาชาติ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีน้อยลง เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ของ
คณะ และได้นักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาไทยท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาในหลักสูตรรวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
การท าวิจัย จากการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสามารถอาศัยฐานการวิจัย  ที่มีคู่ความร่วมมือกับ Medical 
school ของ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรร่วมกับ
ต่างประเทศ จึงน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึ้นเป็น international standard ในรูปแบบของ Double degree โดยได้
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เจรจาความร่วมมือจนบรรลุข้อตกลงในการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาเอก มีการลงนามใน MOU เพื่อท า Double 
Degree program (DDP) ร่วมกัน โดยนักศึกษาทั้งฝั่งไทยและญี่ปุ่นที่เข้าเรียนในหลักสูตร ใช้เวลาเรียนในต่างประเทศ 1 ปี 
พร้อมท าวิจัยโดยการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในไทยและญี่ปุ่น เนื่องจาก DDP สามารถโอนและเทียบเคียงรายวิชา
ส่วนมาก เมื่อบรรลุความต้องการของหลักสูตรทั้งสองประเทศ นักศึกษาสามารถรับปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ Kumamoto University และ ได้รับ DDP certificate โดยปัจจุบันมีนักศึกษาไทยเข้าหลักสูตรแล้ว 2 คน และคณะได้มี
ประกาศสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 
 2. Research and Innovation ภาควิชาชีวเคมี มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการสร้างงานวิจัยที่โดดเด่น มี
กระบวนการสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นระบบ เพื่อดึงโจทย์วิจัยส าคัญของชุมชนในพื้นที่มาผลิตงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีบุคลากรในภาควิชา เป็นแกนน าในศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี จากการทบทวนปัญหาในการวิจัย พบว่าคนสูงอายุนอกจากเป็นมะเร็ง และติดเช้ือแล้ว ยังมีโรคแทรกซ้อนทาง 
metabolism เช่น เบาหวาน และไตเรื้อรัง และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้ง proteomics และ metabolomics สามารถ
น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยได้เพิ่มขึ้น จึงก าหนดเป้าโจทย์วิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อน า proteomics และ metabolomics มาศึกษาหา 
cancer biomarkers และ metabolisms ของคนปกติเทียบกับที่เป็นโรค เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและรักษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานวิจัยของประเทศ โดยที่ผ่านมาบุคลากรสายอาจารย์ในภาควิชา ได้เป็นแกนส าคัญในการ
ขอทุนวิจัย spearhead จากภายนอก ทั้ง CASCAP และ CKDNET ผลการด าเนินการที่ผ่านมา ภาควิชามีจ านวนผลงานวิจัย
ในฐานนานาชาติ จ านวน 42 เรื่องในปี 2560 และ 59 เรื่อง ในช่วงเพียง 9 เดือน ในปี 2561 ที่ตีพิมพ์ในฐานสากลที่มี impact 
factors และ citations ที่รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (world university ranking) และยังมีการจดสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตรอีกด้วย ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงข้ึนทุกปี 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
 -ศ.โสพิศ วงศ์ค า ได้รับการแต่งตั้งเป็น Visiting Professor รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน และ ผศ.กุลธิดา เวฑีวุฒาจารย์ 
ได้ รั บ ก ารแต่ งตั้ ง เป็ น  Visiting Associate Professor ป ระจ าห ลั ก สู ต ร  Medical Science, School of Medicine, 
Kumamoto University, Japan ในปี 2560 เป็นต้นไป ภายใต้ MOU ในการด าเนินหลักสูตร DDP ร่วมกัน 
 -ผศ.กุลธิดา  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปี 2560 จาก คณะแพทยศาสตร์ ในการอุทิศตน เป็นครูประจ าชั้นนักศึกษา
แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเททั้งก าลังแรงกายแรงใจและมีความเสียสละ ในการให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ใน
ความดูแลได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 -อ.เรณู  ทานันท์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด จากงานประชุมวิชาการประจ าปี 2561 คณะ
แพทยศาสตร์  
 -รศ.นิษณา นามวาท  ได้รับรางวัลที่ 1 นักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 ประเภท Biomedical Research อายุ 40 ปี
ขึ้นไป จากงานประชุมวิชาการประจ าปี 2561 คณะแพทยศาสตร์  
 -รศ.พัชรี  บุญศิริ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจ าปี 2561 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 -รศ.วัชรินทร์ ลอยลม ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
2561 ด้านวิชาการและวิจัย 
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ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 

ประวัติภาควิชานิติเวชศาสตร์  
 แต่เดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ยังไม่มีอาจารย์ที่สังกัด
โดยตรง ต่อมาในปี 2522  ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ (ต าแหน่งในขณะนั้นสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา) ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง รักษาราชการหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์อีกต าแหน่งหนึ่ง การเรียนการสอนวิชานิติเวชศาสตร์ในระยะเริ่มต้นเป็น
การสอนแบบต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ แก่นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 5 โดยเชิญอาจารย์พิเศษ (ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์) จากภาควิชา
นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาสอน ต่อมาจึงได้เชิญอาจารย์จากภาควิชาพยาธิวิทยา มาสอนแทนและ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเองทั้งหมดเป็นระบบ complete block rotation โดยสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 กลุ่มละ 1 
สัปดาห์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ได้เปิดท าการสอนวิชา 371 120  นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
เป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และบริการสอนวิชานิติเวชศาสตร์ให้แก่คณะต่าง ๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทุกคณะจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชา 371 411 นิติเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 
4 ส่วนในเรื่องการให้บริการ  เดิมคณาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยาให้ความช่วยเหลือในด้านการตรวจศพคดี  ต่อมาเมื่อมีคณาจารย์
มากขึ้นทางภาควิชาจึงได้ให้บริการตรวจศพคดเีองทั้งหมด ทางด้านห้องปฏิบัติการ มีการเปิดบริการตรวจหาตัวอสจุิและเอ็นซัยม์
แอซิดฟอสฟาเตสในคดีความผิดทางเพศ เปิดบริการตรวจหาเอ็นซัยม์โคลินเอสเตอเรสในเลือด มีการพัฒนาการตรวจหาสารพิษ 
การตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด การตรวจหาหมู่เลือดจากคราบเลือด เปิดบริการด้านคลินิกผู้ป่วยคดี เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการออกใบชันสูตรบาดแผลและการให้ความเห็นทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการกระท าความผิดทางอาญาและด าเนินธุรกรรมทางกฎหมายแทนแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยคดีในแต่ละราย และได้
เปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติเวชตามล าดับ     

 พันธกิจ 
พันธกิจของภาควิชานิติ เวชศาสตร์ เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางด้านนิติ เวชศาสตร์ ให้แก่ประชากรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท้ังทางด้านวิชาการและบริการ 
 

หัวหน้าภาควิชา  : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธิติชัย เวียงสมิมา  
E-mail   : mdcli12@kku.ac.th 
เบอร์โทร  : ภายใน  63508,63509   043-202859 
กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย ได้รับรางวัลวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
       1. นักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 ประเภท Biomedical research รุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี 
       2. รางวัลที่ 3 ผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 ประเภท Biomedical research รุ่น
อายุไม่เกิน 40 ปี 
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ภาควิชาปรสิตวิทยา  

 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักวิจัย และนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ภาควิชาปรสิตวิทยา 

 
สกว.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรา้งนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม : ผลิตชุดทดสอบแบบรวดเร็วพร้อมจ าหน่าย  

เพื่อวินิจฉัยโรคท้องร่วงจากพยาธแิคปิลลาเรีย  

 
การประเมินคณุภาพหลักสตูรเพื่อเผยแพรเ่ป็นหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานกรอบ มาตรฐานคณุวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQR: Thai Qualifications Register) 
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ประวัติ และพันธกิจที่ส าคัญของภาควิชา  
ประวัติความเป็นมา 

 หลังจากมีพระราชบัญญัติให้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยมีคณบดีคนแรก
คือ ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ในปี พ.ศ. 2517 คณาจารย์ปรสิตวิทยาได้เริ่มท าการสอนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาล
ศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา และยังได้ร่วมสอนให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์อีกด้วย หัวหน้า
ภาควิชาปรสิตวิทยาคนแรก คือ รศ.นพ.สมบัติ ชัยเพ็ชร และอาจารย์รุ่นบุกเบิกของภาควิชาได้แก่ รศ.ดร.เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์, 
รศ.สุชาติ ปริยานนท์ และ รศ.วิชิต พิพิธกุล สถานท่ีท างานในระยะแรกอยู่ที่ อาคารเก่าคณะวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2518 
ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารคณะแพทยศาสตร์เดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะสาธารสุขศาสตร์ในปัจจุบัน จนกระทั่ง พ.ศ. 2526 ได้ย้ ายมา
อยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ภาควิชาปรสิตวิทยา มีบุคลากรสายผู้สอน จ านวน 11 คน สายสนับสนุน 
จ านวน 10 คน  

พันธกิจของภาควิชา 
ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และทางการแพทย์ รวมทั้งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาปรสิตวิทยา และสาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และแก้ปัญหาโรคปรสิตและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
หัวหน้าภาควิชา : รองศาสตราจารย์เทวราช  หล้าหา 
Website  : http://www.parasite.md.kku.ac.th/  
E-mail   : mdpre04@kku.ac.th 
เบอร์โทร  : ภายใน 63268 และ 63434  ภายนอก  043-348387  043-363268  043-363434 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

ด้านการเรียนการสอน (Education) 
  ส าหรับการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี ได้วิเคราะห์ผลจากการประเมินของนักศึกษาและคณาจารย์มาปรับใช้การ
เรียนการสอน ในส่วนของเนื้อหารายวิชา จ านวนช่ัวโมง ปฏิบัติการ การออกข้อสอบ เป็นต้น ในแต่ละปี โดยเฉพาะวิชา 
General Principles for Medical Science IV ซึ่งดูแลโดยภาควิชาปรสิตวิทยา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน    
  มีการเรียนการสอนแบบ  active learning ในการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา โดยน าผลจากการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและคณาจารย์ มาปรับการเรียนการสอนให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น 
และนอกจากนี้แล้วได้มีการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติที่มีการเข้าศึกษาต่อของภาควิชาใน
ทุก ๆ ปี   

ด้านบริการโรงพยาบาล (Healthcare)  
 มีการพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาให้เป็นมาตรฐานตามที่ราชวิทยาลัยก าหนด 
เพื่อให้ระบบบริการตรวจวินิจฉัยเป็นท่ียอมรับในระดับสากลตามนโยบายและพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการจัดท า
ระบบเอกสาร SOP ของงานบริการตรวจต่าง ๆ การเตรียมและพัฒนาบุคลากร การเตรียมและสอบเทียบครุภัณฑ์  

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ 20 ปี เรื่องวิจัยและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสังคม 
และเชิงพาณิชย์ ท าให้ภาควิชาปรสิตวิทยาสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนสังคม 
โดยเฉพาะโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี ท าให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักและก้าวสู่ความเป็นระดับโลก นอกจากน้ีมีการพัฒนาชุด
ตรวจพยาธิใบไม้ตับ พยาธิแคปิลลาเรีย พยาธิตัวจี๊ด เพื่อประโยชน์ด้านการวินิจฉัยที่รวดเร็วและสามารถพัฒนาเป็น
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้  

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
ภาควิชาปรสิตวิทยามีความโดนเด่นทั้งเรื่องการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยทางด้านปรสิตวิทยา และ

จัดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการตีพิมพ์ผลงานท าให้สามารถขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด 
งานเด่นที่ภาควิชามีส่วนส าคัญในการผลักดันท าให้เกิดเป็นนโยบายประเทศได้คือโครงการแก้ไขปัญหาของพยาธิใบไม้ตับ
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และมะเร็งท่อน้ าดี โดยมีคณาจารย์มากกว่ากึงหนึ่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยทั้งคนและสัตว์ท าให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี เกิดความร่วมมือระหว่างคนในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลก นอกกจากนี้แล้ว 
คณาจารย์ในภาควิชายังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุดตรวจโรคพยาธิ capillariasis และ โรคพยาธิตัวจี๊ด 
เป็นต้น   

รางวัลที่ได้รับ  
ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี ้

 1. ศ. ไพบูลย์ สิทธิถาวร ได้รับรางวัล Fellowship of Royal College of Physicians (FRCP) จากราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรฯ 

2. ศ. สมชาย ปิ่นละออ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3. ศ. สมชาย ปิ่นละออ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร ประจ าปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. ศ. สพ.ญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปี 2560 

งานด้านหลักสูตร  
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาปรสิตวิทยาได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็น

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) และ
ก าลังด าเนนิการเพื่อขอเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ  

งานบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ  
ในปี 2560 ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190   

งานวิจัย  
บุคลากรของภาควิชาปรสิตวิทยามีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2560  มี

จ านวน 50 เรื่อง (เฉลี่ย 5 เรื่อง/คน) เป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  SCOPUS/ISI/PUBMED ที่มี
ค่า impact factor รวม 122.20 (เฉลี่ย 2.44/เรื่อง) ผลงานวิจัยได้น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษา และน ามาใช้ในงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม  

มีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จ านวน 1 ผลงาน จากผลงานชุดตรวจโรคท้องร่วงพยาธิแคปิลลาเรียอย่างรวดเร็ว 
“แคปปิลลาริเอซิส ไอซีที คิท” (Kapillariasis ICT Kit (Fast) ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมและการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด 
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ภาควิชาพยาธิวิทยา 

 
โครงการ Deep-Tech Startup with Sprint Acceleration Program 2018พัฒนารูปแบบธุรกิจไปสู่การแข่งขันในเวที

นานาชาติ ณ สถาบันบณัฑติบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การจัดฝึกอบรมสัมมนาวิชาการเร่ือง “การพัฒนาการจัดเก็บชิ้นเนื้อ มะเร็งเต้านาระยะก่อนวินจิฉัย” 

  
แสดงผลงาน วันนักประดิษฐ์ประจ าปี 2561 
ปทุมรักษา” เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวภิาค รพ.สรุินทร์ รับมอบ
นวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 

ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  วันท่ี 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 

  
รร.เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ  
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 11 สิงหาคม 2560 
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รพ.มหาราช นครราชสมีา วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
ประวัติความเป็นมา  

ภาควิชาพยาธิวิทยา เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2517 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เริ่มให้บริการ
ด้านพยาธิวิทยา โดยมี ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ คนแรกของภาควิชาพยาธิวิทยา ให้บริการพยาธิ
วินิจฉัยและตรวจศพ และบริการเซลล์พยาธิวิทยา แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นโรงพยาบาลช่ัวคราว (Hut 
Hospital) บริเวณหมู่บ้านสีฐาน ซึ่งอาคารดังกล่าวปัจจุบันคือคณะนิติศาสตร์  
 พ.ศ. 2525 อาคารตรวจรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงย้าย
ภาควิชาพยาธิวิทยามาอยู่ท่ีอาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริเวณชั้น 3  
 พ.ศ. 2530 ให้บริการเซลล์พันธุศาสตร์และจัดตั้งหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยในเวลาต่อมา 
 ในระยะแรกภาควิชาพยาธิวิทยาได้ท าการสอนรายวิชาทางด้านพยาธิวิทยาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาคณะอื่น ๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่นักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ กายภาพบ าบัด เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ให้บริการช่วยสอนรายวิชาด้านพยาธิวิทยาแก่
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีจังหวัดอุดรธานี ให้การฝึกอบรมแพทย์ผู้ให้สัญญาและแพทย์ประจ า
บ้านจากภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และสูติ-นรีเวชวิทยา รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการทางเซลล์พยาธิวิทยาจากสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ และรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (Fellow) สาขามะเร็งนรีเวชวิทยาฝึกอบรมในงานเซลล์พยาธิวิทยา 
นอกจากนี้ยังมีแพทย์ใช้ทุนอนุสาขาศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์
และแม็กซิลโลเฟเชียลจากโรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานใหญ่ และทันตแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลชลบุรี 
 ภาควิชาพยาธิวิทยาเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค เมื่อ พ.ศ. 2548 และด าเนินการ
ฝึกอบรมจนถึงปัจจุบัน 
 ปี พ.ศ. 2551 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและผ่านการสอบประเมินของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และได้บรรจุเป็นอาจารย์พิเศษ
สาย ข ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
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ชื่อหัวหน้าภาควิชา 
1. นายศักดา  วราอัศวปติ    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง 11 มีนาคม 2561                
2. นายสักการ  สังฆมานนท์  หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2561  ถึงปัจจุบัน 

E-mail ของภาควิชา : spronl@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน  63691  ภายนอก  043-36-3691, 43-36-3976 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 

ภาควิชาพยาธิวิทยาได้น านวัตกรรมมาใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา และน า
องค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาและให้บริการวิชาการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายที่ขาดแคลนพยาธิแพทย์ ได้แก่ นวัตกรรมการจัดเก็บ
ช้ินเนื้อมะเร็งเต้านมของรพ.กาฬสินธุ์และรพ.ร้อยเอ็ด จนท าให้รพ.ทั้งสองแห่งสามารถพัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบ fast tract ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของภาคพยาธิวิทยาได้พัฒนาภาชนะที่ใช้ในงานบริการ
พยาธิวิทยาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 9256  และยังได้รับการคัดเลือกผลงานไปก าหนดเป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม “กล่องบรรจุช้ินเนื้อทางศัลยกรรม” มอก. 2759-2559 ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
ในปีท่ี 2560-2561 สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ศัลยแพทย์โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้น านวัตกรรม
การจัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็งเต้านม ภายใต้ผลิตภัณฑ์ช่ือ “ปทุมรักษา” ไปใช้ในการรักษาสภาพเซลล์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทาง
พยาธิวิทยาที่แม่นย าขึ้น ได้แก่ รพ.อุดรธานี รพ.สุรินทร์ รพ.มหาราช นครราชสีมา รพ.สงขลา รพ.นพรัตน์ รพ.สงขลานครินทร์ 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น และผลงาน “ปทุมรักษา” ผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านการส่งเสริม
คุณค่าแก่สังคมสาขาด้านสุขภาพ ของ “โครงการ Deep-Tech Startup with Sprint Acceleration Program 2018” เพื่อ
พัฒนารูปแบบธุรกิจ ไปสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติ  โดยเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
  ผลงานนวัตกรรมการจัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็งเต้านม “ปทุมรักษา” ได้รับการคัดเลือกใน “ โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 
2560-2561 ซึ่งบุคลากรของภาควิชาพยาธิวิทยา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการ
จัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็งเต้านาระยะก่อนวินิจฉัย” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทีมสหวิชาชีพในการดูแลและจัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็ง
เต้านมระยะก่อนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และให้การรับรองความรู้ความเข้าใจด้านการจัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็ง
เต้านม เพื่อการตรวจสารชีวภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ พยาบาล บุคลากรห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยา จ านวนกว่า 200 รายทั่วประเทศ 
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ภาควิชาเภสัชวิทยา 

 
Prof.Kouichi Yoshinari จาก School of Pharmaceutical Science, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น Special 

seminar ในหัวข้อ Roles of drug/xenobiotic-responsive nuclear receptors in drug metabolism and liver toxicity  

 
กิจกรรม: English Editing Publication โดยวิทยากรพิเศษ Prof. James A. Will จาก University of Wisconsin, USA 

 
Prof.  Ah-Ng Tony Kong, Faculty of Medicine, New Jersey, Rutgers university, USA  

Special seminar ในหัวข้อ “Epigenome studies of Natural & Herbal Medicinal Products: A New Frontier” 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
 ภาควิชาเภสัชวิทยาถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2515 แต่เริ่มจัดการ
เรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ในระยะแรก การจัดเตรียม
เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนอยู่ในความดูแลของ พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ
ในวิชาเภสัชวิทยาซึ่งสังกัดหน่วยงานอ่ืนของคณะฯ เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี พยาธิวิทยา มาช่วย
สอนร่วมกับอาจารย์ของภาควิชาฯ ซึ่งมีเพียง 2 อัตราในขณะนั้น ต่อมาภาระงานสอนของภาควิชาฯ เพิ่มขึ้นเป็นล าดับตาม
จ านวนนักศึกษาแพทย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากไม่ถึง 20 คนในรุ่นแรก เป็นประมาณ 280 คนในปัจจุบัน และการขยายการ
บริการการสอนวิชาเภสัชวิทยาให้แก่นักศึกษาคณะอื่น ๆ เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน 
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 ระดับปริญญาตรี ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 13 
modules โดย รับผิดชอบเป็นประธาน 3 module ได้แก่ module neuroscience, endocrine system และ module 
clinical correlation และสอนนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 รายวิชา (7 หลักสูตร) ได้แก่ วิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ (3 หลักสูตร คือ ปกติ สมทบ และภาษาอังกฤษ) เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด ทันต
แพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาเลือก 2 รายวิชา 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ Drugs in daily life มีนักศึกษาลงทะเบียน
ทั้งหมด 501 คน และ Foods supplements, Drugs and cosmetics for health มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 257 คน 
ภาควิชามีการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนทั้งระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
และจัดท า e-learning ทุกรายวิชา 

 ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ ได้ใช้หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. ท้ังระดับปริญญาโท 
และเอก โดยหลักสูตรทั้งสองได้ผ่านการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ซึ่งผลการประเมินของทั้ง 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา (3.6) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอยู่ในระดับดี (3.5) นอกจากนี้ ได้
จัดท าหลักสูตรใหม่ปีการศกึษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษานานาชาตทิั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษา
นานาชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 คน  
 ภาควิชายังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเรียนจากการแนะน าของอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่, การสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาเพื่อ
สรุปผลรวมทั้งปัญหาและรบัฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ นอกจากน้ียังก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตเข้าอบรมที่หน่วยงานได้จัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ได้แก่ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง , การใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ, การเขียนเค้าโครงการวิจัย, หลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ รวมทั้งการสนับสนุนให้เข้า
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่าง ๆ รวมทั้งเชิญนักวิจัยที่มีช่ือเสียงระดับโลกเป็น Visiting 
professors เพื่อให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาบัณฑิตและคณาจารย์ในภาควิชา ได้แก่ 1) Prof.Kouichi 
Yoshinari จาก School of Pharmaceutical Science, University of Shizuoka ประเทศญี่ ปุ่น Special seminar ใน
หั วข้อ  Roles of drug/xenobiotic-responsive nuclear receptors in drug metabolism and liver toxicity 21-23 
มิถุนายน 2018, และ 2) รศ.ดร . ณัฐวุฒิ  สิบหมู่  จาก Faculty of Science, Mahidol University, Thailand, ในหัวข้อ 

"Nitric oxide-Nitrite-Nitrate pathway in Cardiovascular system" วันที่  13 ก.ค. 2561, 3) Prof. Ah-Ng Tony 
Kong, Faculty of Medicine, New Jersey, Rutgers university, USA เมื่อวันที่  15-16 สิงหาคม 2518  ในหัวข้อ 
“Epigenome studies of Natural & Herbal Medicinal Products: A New Frontier” และ 4) รศ. ดร. เกียรติทวี 
ชูวงศ์ โกมล  Department of Biochemistry, Faculty of sciences, Kasetsart university ในหั วข้อ เรื่ อ ง “Protein 
Bioinformatics: Molecular modeling and Docking”เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2518 นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยและการเขียน manuscript ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) English Editing 
Publication โดยวิทยากรพิเศษ Prof. James A. Will จาก University of Wisconsin, USA วัน ที่ 5 มิถุนายน 2561 และ 
2) ได้เชิญอาจารย์จากสถาบันภาษามาจัดอบรมเรื่อง “English for presentation” ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2018  

หัวหน้าภาควิชา : ศาสตราจารย์วจิิตรา ทัศนียกลุ 
Website : https://pharmacology.kku.ac.th/ 
Facebook ของภาควิชา : https://www.facebook.com/groups/187846445072763/ 
เบอร์โทร ภายใน  043-348397   ภายนอก  363259, 363148 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 
 ภาควิชาเภสัชวิทยามุ่งเน้นการท างานโดยยึดหลักพันธกิจของคณะแพทย์ฯ  ได้แก่ การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ การบริการทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  ซึ่งงานวิจัยมุ่งเน้นการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผลงานวิจัยของภาควิชาได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ ในระดับสูง นอกจากนี่ห้องปฏิบัติการบริการ
ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ เป็นการให้บริการที่พัฒนามาจากงานวิจัย pharmacogenetics ของอาจารย์ในภาควิชาฯ และ
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มุ่งเน้นพัฒนาห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศซึ่งจะท าให้เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ให้การ
บริการที่คล่องตัว และรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ดียิ่งข้ึน  

การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 1. การพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาเภสัชวิทยา ด าเนินหลักสูตรมหาบัณฑิตมาเป็นเวลา 25 ปี และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มาเป็นเวลา 18 ปี หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ หลักสูตรปรับปรุงล่าสุดในปี 2560 โดยมีความมุ่งหมายผลิต
นักวิชาการ  ที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในสาขาวิชาเภสัชวิทยาที่ทันสมัย มีความสามารถในการท าวิจัย มีความรู้ในเชิง
บูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขในประเทศ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ และสามารถพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญในการวิจัย สร้างผลงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับชาติและนานาชาติ ในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกที่วางไว้ จากผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี
มากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  ด้านคุณธรรม จริยธรรม , ความรู้ความสามารถทางวิชาการ , ทักษะทางปัญญา , ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ , ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี , 
รวมถึง สะท้อนอัตตาลักษณ์ Ready to work 
 2.  Healthcare, Research and Innovation ภาควิชาเภสัชวิทยา มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการสร้าง
งานวิจัย และให้บริการการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนแห่งแรกตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2551 
เป็นการให้บริการที่พัฒนามาจากงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา และเป็นการบริการแบบครบวงจร โดยมีการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ป่วย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมไปกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศในอนาคต จะท าให้เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ให้การบริการที่คล่องตัว และรวดเร็ว 
ครอบคลุมพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาพลุ่มน้ าโขงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภาควิชา ฯ มีกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง โดยมี
อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยมากกว่า 30 ปี และเป็นผู้มีเสียง เป็นท่ีรู้จักระดับนานาชาติเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย 
ได้แก่ กลุ่ม pharmacogenetics, cancer research, metabolis syndrome และ neuropharmacology 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
 1. คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ  
 ศ.ดร.วิจติรา ทัศนียกลุ ไดรัับรางวลัผลงานวิจัยดเีด่นในการประชุมวชิาการ ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 34 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561  
 อาจารย์ ดร. นิตยส์ุภา วัฒนชัย ไดัรับรางวลัผลงานวิจัยดเีด่นในการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 34 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
 รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย ไดร้ับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย กลุ่มนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและการ
แปรรูป จากการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ระหว่างวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 
 2. รางวัลการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 นส.จิระประภา ป้องหลง รางวัลที่ 2 การประกวดผลงานวิชาการ Poster Presentation เรื่อง “Hydrolysate and 
ethanolic extract of Tubtim-Chumphae rice bran improve insulin resistance in high fat-high fructose diet 
fed rats” ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคาร
เตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
 นส. สุธิดา บุญสม ได้รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร ์(Poster presentation) เร่ือง “Correlation 
of T Cell Markers (CD4 and IL-2) in the Treatment of Biopsy-proven Acute Rejection (BPAR) in Tacrolimus-
based Therapy Kidney Transplant Patients” ในการประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
40 "นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)" ระหว่างวันท่ี 8 26-28 เมษายน 2561   
 นายดิ เรก เอกธรรมรัฐ และ นางสาวกันยารัตน์  แข้โส ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral 
pesentation) เรื่ อ ง  “ .Moringa Oleifera Leaf Extract Promotes Endothelium-Dependent Vasorelaxation by 
Inhibiting Oxidative Stress and Stimulating the Releases of NO and H2S แ ล ะ  Genetic polymorphisms of 
genes involved in 6 -mercaptopurineinduced hematopoietic toxicity in Thai children with acute 
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lymphoblastic leukemia.” ตามล าดับ ในการประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ 40 
"นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)" ระหว่างวันท่ี 8 26-28 เมษายน 2561   
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

1) การบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการบริการด้านเภสชัพันธุศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวในภาคอีสาน  รองรับ
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้บริการ ตรวจ 8 รายการทั้ง รพ. ศรีนครินทร์และรพ. ท่ัวประเทศ 
CYP2C9*2*3, CYP2C19*2*3, VKORC1, TPMT*3C, TPMT activity, HLA-B*15:02, HLA-B*58:01 และ HLA-B*57:01 
รวมให้บริการทั้งสิ้น 258 รายการ ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 346,800 บาท นอกจากนั้นยังให้บริการตรวจสอบ Interlaboratory  
traceability แก่หน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์มาด้วย 

2) ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
อาจารย์ประจ าที่เป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (peer review) วารสารระดับนานาชาติ

จ าน วน มาก  เช่น  World Journal of Gastroenterology, Pharmacogenetics and Genomics, World Journal of 
Cardiology, Xenobiotica, Expert Opinion On Drug Metabolism and Toxicology, Oncotarget, Phytotherapy 
Research, Journal of Clinical Laboratory Analysis, Journal of Investigative Dermatology, Clinical 
Ophthalmology, Nephrology Dialysis Transplantation, Clinical & Exp Pharmacol & Physiol, Life Sciences, 
Biochemistry Research International, Xenobiotica  

3) กรรมการประเมินโครงร่างวิจัย, ประเมินต าแหน่งวิชาการ, ประเมินวิทยานิพนธ์ดีเด่น, ประเมินรายงานวิจัย 
ระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , สารศิริราช , ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ, สมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย , 
ส านักบริหารการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สกว., สวรส, ศรีนครินทร์เวชสาร, 
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย, Thai Journal Pharmacology, วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์,วารสารประสาท
วิทยาศาสตร์, วารสารวิจัย มข., ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

4) กรรมการวิชาชีพ 
รศ. สุดา วรรณประสาท เป็นประธานสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย และอาจารย์ท่านอื่นร่วมเป็นสมาชิก

สมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมเภสัชวทิยาแห่งประเทศไทย, สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์, 
สมาคมประสาทวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมเพื่อการวจิัยอนุมูลอสิระไทย 

5) เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ 3 ท่าน จ านวน 3 เรื่อง 
  1) ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล บรรยาย เรื่อง  “Roles of drug metabolizing enzymes in drug-induced severe 

cutaneous adverse reactions”  ใน ก ารป ระ ชุม วิ ช าก าร  The 2018  International Joint Meeting of the 22 nd 
International Symposium on MDO and the 33rd Annual Meeting of JSSX ณ เมือง Kanazawa ประเทศญี่ปุ่น วันท่ี 4 
ตุลาคม 2561  

  2) ศ. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ บรรยาย เรื่อง “Natural products of Cancer Therapy” ในการประชุมวิชาการ 
“The 7 th International Conference on Natural Products NATP07 Oct 18-20, 2018” ณ  Hotel Hyundai เมือง 
Gyeongju ประเทศ เกาหลีใต้  

  3) รศ. จินตนา สัตยาศัย บรรยาย เรื่อง “Overview of ASEAN Countries Functional Food for NCDs” 
ในการประชุมวิชาการ ASEAN Biodiversity Resources on Functional Foods for Non-Communicable Diseases 
(NCDs) Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok, Thailand 
 4. การอนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาความสัมพันธ์ ครูและศิษย์ รวมทั้งบุคลากรของภาควิชาฯได้ประสานงานกับ
นักศึกษาบัณฑิต จัดให้มีงานปฐมนิเทศ (6 สิงหาคม 2561), งานไหว้ครู (6 กันยายน 2561), จัดงานแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้สร้างผลงาน-ช่ือเสียงแก่ภาควิชาฯ ประจ าปี 2561 รวมทั้งจัดงานสงกรานต์รดน้ าด าหัว
อาจารย์อาวุโสของภาควิชาเป็นประจ าทุกปี และงานปีใหม่เพื่อกระชับความสามัคคี  
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ภาควิชารังสีวิทยา 

 

 

2.ประวัติ และพันธกิจที่ส าคัญของภาควิชา 
ภาควิชารังสีวิทยา เริ่มก่อตั้งในปี 2519 โดยเริ่มให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลช่ัวคราว (Hut Hospital) 

บริเวณหมู่บ้านสีฐาน ตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอาคารดังกล่าวปัจจุบันคือ คณะนิติศาสตร์  
ปี พ.ศ.2520 เริ่มให้บริการด้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยมี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว  สัณฑ์พิทักษ์ เป็นผู้ช่วยเหลือ

ให้การสนับสนุน  
ปี พ.ศ.2523 แพทย์รุ่นแรกท่ีมาบริการเต็มเวลาที่โรงพยาบาลช่ัวคราวคือ อ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า และ ปี พ.ศ.2524  

อ.พญ. เอมอร ไม้เรียง มาท างาน 
ปี พ.ศ. 2525 อาคารตรวจรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายภาควิชารังสีวิทยามาอยู่ที่

อาคารตรวจรักษา และเปิดให้บริการครบทุกสาขาวิชาคือ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้านรังสีรักษ า โดยมี
อาจารย์แพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ช านาญเฉพาะทางกลับมาปฏิบัติราชการ 

1. หน่วยรังสีวินิจฉัย 3. หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลยีร ์
2. หน่วยรังสีรักษา  4. หน่วยฟิสิกส์การแพทย์ 

ปรัชญา และปณิธาน เป็นหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานสากลด้านวิชาการ วิจัย บริการ และผลิตบณัฑิตใหม้คีุณภาพ และมี
จริยธรรม  
วิสัยทัศน์ ภาควิชารังสีวิทยา มุ่งสูค่วามเป็นเลิศอันดับที่ 1 ใน 3 ของประเทศ ทางการเรียนการสอน งานวิจัย  
พันธกิจ ภาควิชารังสีวิทยาจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประชาชนใน
ภูมิภาค และส่วนต่าง ๆ ของประเทศให้บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในภูมิภาค ปลูกฝังจริยธรรมและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร 
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หัวหน้าภาควิชา : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรารถนา เชาวน์ช่ืน 
Website : www.radiology.kku.ac.th 
E-mail : radiomdkku@gmail.com 
เบอร์โทร ภายใน  63614, 63178           ภายนอก  043-348389 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. ด้านการเรียนการสอน 
1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาในหลักสูตร รายวิชา 372 521 ตามการปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ( ปี 2562) จากการลดหน่วยกิต (เป็น 3 หน่วยกิต) ปรับจ านวนช่ัวโมงการสอนบรรยาย 
ตามมติกรรมการวิชาการ และที่ประชุมกรรมการคณะฯ 
1.2 ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2560 ผ่านการตรวจประเมินความ

พร้อม โดยคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้ตามเกณฑ์ 
1.3 หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอน ตามโอกาสการพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาของกรรมการบริหารหลักสูตร  
1.4 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ ปี 2560 โดยได้น าข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากผู้เรียน อาจารย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาทบทวนเพื่ อปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ WFME ในปีการศึกษา 
2561 (ก าหนดภายใน มิถุนายน 2562) 

2. ด้านการบริการ 
2.1 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วย 
มีการทบทวนกระบวนการงานบริการผู้ป่วย ของทั้งหน่วยรังสีวินิจฉัย หน่วยรังสีรักษา และหน่วยเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย มาตรฐานงานบริการ HA และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางรังสี 

การบริการผู้ป่วยโดย Center of excellent CT & MRI และ Breast imaging สามารถให้บริการผู้ป่วย ลดปัญหา
คิวรอตรวจนาน และช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ตามเป้าหมาย    

2.2 การบริการวิชาการ  
-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ โครงการอัลตราซาวด์ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ  
-  โครงการอบรมร่วมกับโครงการ CASCAP จัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี  
-  การจัดประชุมวิชาการโดยเชิญ Visiting Professor ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2561 โดย 

Harisinghani, Mukesh G., MD Professor of Radiology, Harvard Medical School 
-  เป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากต่างสถาบัน  
-  เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์  จ านวน 

176 คน 
3.   ด้านการวิจัย 

3.1 สนับสนุนการท างานโดยความร่วมมือกับกลุ่มวิจัย ได้แก่ โครงการ CASCAP ศูนย์ตะวันฉาย กลุ่มวิจัยโรคลมชัก 
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มวิจัยโรคสมองเสื่อม  

3.2 จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พื้นฐานการวิจัย ได้แก่ Basic Medical Educational Research การอ่านสถิติใน
งานวิจัยทางการแพทย์  

4.  การพัฒนาบุคลากร 
- จัดสัมมนาภาควิชารังสีวิทยา และมีการสัมมนาย่อยของหน่วยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และสาขาวิชาชีพบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกฝ่าย 

ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
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กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
 

 
จัดประชุมวิชาการ เรื่อง GI Oncologic Imaging วิทยากรโดย Professor Mukesh G. Harisinghani จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์   

 
ผศ.บรรจง เขื่อนแก้ว ได้รบัการคดัเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี 2561 
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ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

 
พิธีรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต ์

 
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

เรื่อง “10th International Joint Conference on Occupational Health for Health Workers: Health & wellbeing in the 
healthcare sector; addressing current threats to workers”  

 
อบรมนานาชาติ หลักสตูร “Tropical Medicine Community Health Care  and Research” 

 ให้กับชาวต่างชาติ ภายใต้ความรว่มมือระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ  
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ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นภาควิชาปรีคลินิกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมคณะแพทยศาสตร์ เดิมเคยรับผิดชอบรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์ชุมชน การศึกษาชุมชนและการท างานกับชุมชน ในรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร์ตั้งแต่ช้ันปีที่ 
1 ถึง 5 ต่อมาเมื่อมีการปรับปรับสูตร จึงได้มีการปรับลดรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ ปี 2552 ลงเหลือ 3 ช้ันปี 
ได้แก่ช้ันปีที่ 3 4 และ 5 ในปี ต่อมาได้มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในปี 2550 และ มีการเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในปี 2551 โดยท าการสอนด้วยหลักสูตรปริญญาโทเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนในปี 2552 หลักสูตร นานาชาติ Master of Science Program in Community Medicine 2005 ซึ่ง
ปัจจุบันได้ปิดรับนักศึกษาแล้ว   

พันธกิจที่ส าคัญเมื่อปี 2548 คือ 
-  ผลิตบณัฑติที่มีความรู้และทักษะ พร้อมคุณธรรมเพื่อบริการสุขภาพแบบบูรณาการแก่ชุมชน 
- วิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
- บริการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
- ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพชุมชน 
 พันธกิจที่ส าคัญตั้งแต่ปี 2555 คือ 
- มีส่วนร่วมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาสุขภาพชุมชน และสังคม

ให้เข้มแข็ง 
- พัฒนาสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ ที่เหมาะสมกับ

วัฒนธรรม 
- สนับสนุนให้มเีครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ดีในการท างาน โดยคณาจารย์ภาควิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ CASCAP และ CKDnet 
หัวหน้าภาควิชา : อ.ดร.พญ.เสาวนันท์ บ าเรอราช  
Website  : ของหลักสตูรพัฒนาสุขภาพชุมชน http://chd.kku.ac.th/index.php/en/yournal.html 

: หลักสตูร เวชศาสตร์ครอบครัว http://fammed.kku.ac.th/contact.php  
: หลักสตูร อาชีวเวชศาสตร์ ใช้ Facebook อาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

E-mail : mdpre07@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน  63588    ภายนอก  043-363588 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 

พันธะกิจด้านการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาดูแลรับผิดชอบรายวิชาส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
จ านวน 4 รายวิชานั้นภาควิชาอาศัยกลไกการท างานปกติและระบบประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (TQF) ในการ
บันทึกผลการท างาน ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาอาศัยการท างานของกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรในการดูแล
หลักสูตรต่าง ๆ  

พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล อาศัยกระบวนการปกติของโรงพยาบาลในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
พันธกิจด้านการวิจัย และนวัตกรรม อาศยักระบวนการปกติของโรงพยาบาลในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ด้าน Enablers (ได้แก่ HR, IT และ Social) อาศัยกระบวนการปกติของคณะในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

ในการประชุมของภาควิชาได้มีการระบุสาขาวิชาคณาจารย์ที่ต้องการเป็น ด้าน เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ อา
ชีวเวชศาสตร์  

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ   
ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาได้ร่วมจัดการประชุมนานาชาติจ านวน 2 ครั้ง ได้แก่   
1. ประชุมวิชาการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เรื่อง “10th 

International Joint Conference on Occupational Health for Health Workers:  Health & wellbeing in the 
healthcare sector; addressing current threats to workers”  ใน วั น ที่  2 7  พ ฤ ศ จิ ก าย น  2 5 60  (pre-conference 
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workshops) และวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 (conference) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ าเภอ เมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

2. อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Tropical Medicine Community Health Care and Research” ให้กับชาวต่างชาติ ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 5 มีนาคม – 1 เมษายน 
2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
คณาจารย์ท่ีได้รับรางวัล ได้แก่ 

รศ.ดร.มานพ คณะโต ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เป็นผู้สมควรได้รับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายยุตธรรม
ธ ารง ช้ันที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่ง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 14 กันยายน 
2561  

ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดเีด่น ประเภท ส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี 2561 ของสมาคมศิษย์
เก่าแพทย์ขอนแก่น 

อ.นพ.อาคม บุญเลิศ ได้รับโล่เกียรติคุณในการอุทิศตนเป็นอาจารย์ประจ าช้ันดูแลนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

 

2. ประวัติ และพันธกิจที่ส าคัญของภาควิชา 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นภาควิชาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากวิสัยวิสัยทัศน์ของรองศาสตราจารย์

ชนินทร์  มหรรฆานุเคราะห์ ซึ่งได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและผู้พิการ จึงได้สนับสนุนให้แพทย์หญิง นลิน
ทิพย์ ต านานทอง เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งได้ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.  2528 และ
กลับมาก่อตั้งหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส ์ในระยะแรกได้ให้บริการฟื้นฟูสภาพเฉพาะผู้ป่วยนอก ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2529 แพทย์หญิงจิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ ได้ส าเร็จการศึกษากลับมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูท่านท่ีสอง  จึงได้จัดตั้ง
หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้การบูรณาการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดให้บริการเริ่มแรกจ านวน 6 เตียงเนื่องจาก
ความจ ากัดของบุคลากรและได้ขยายเป็น 28 เตียงที่หอผู้ป่วย 2จ ในเวลาต่อมาได้ย้ายมาให้บริการที่หอผู้ป่วย 2ฉ อาคารเฉลิม
พระบารมีในปี พ.ศ. 2544 จนกระทั่งปัจจุบัน 

เมื่อหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีการเติบโตขึ้นทั้งด้านบุคลลากร การบริการและการจัดการเรียนการสอน ท่านรอง
ศาสตราจารย์ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ จึงได้แนะน าให้เสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น และได้รับการ
ประกาศตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 แต่ภาควิชายังต้องใช้พื้นที่ร่วมกับภาควิชาออธ์โธปิ
ดิกส์ จนกระทั่งมีการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระบารมีซึ่งเป็นอาคาร 5 ช้ันแล้วเสร็จ ทางภาควิชาจึงได้ย้ายส านักงานภาควิชามา
อยู่ท่ีช้ัน 5 ของอาคารตั้งแต่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา  
              ในด้านการจัดการเรียนการสอน เริ่มจากภาควิชาออธ์โธปิดิกส์ได้แบ่งให้สอนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูส าหรับนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 1 สัปดาห์ต่อกลุ่ม และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 จ านวน 2 ช่ัวโมงต่อกลุ่ม และต่อได้ขอเปิดรายวิชาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟูส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 จ านวน 1 หน่วยกิต  เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยได้รับความกรุณาจากภาควิชาออธ์ปิ
ดิกส์แบ่งหน่วยกิตให้ ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในปี พ.ศ. 2543 ได้ปรับเพิ่มรายวิชา เวชศาสตร์
ฟื้นฟูเป็น 2 หน่วยกิต จนกระทั่งปัจจุบัน 
           ส่วนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อภาควิชามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร การบริการ
รักษาพยาบาลและการวิจัย ในปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาได้เปิดรับแพทย์ใช้ทุนสาขาเวชศาสตรฟ์ื้นฟูจ านวน 2 อัตราต่อปี และเปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น ซึ่งได้รับ การปรับเปลี่ยนเป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกช้ันสูงสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในปี พ.ศ. 2550 และขยายเวลา
หลักสูตรเป็น 2 ปี ในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดรับแพทย์ประจ าบ้านและให้การฝีกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู 

หัวหน้าภาควิชา 

ส านักงานภาควิชา หน่วยกายภาพบ าบัด หน่วยกิจกรรมบ าบัด หน่วยกายอุปกรณ์ 

จ านวน 1 อัตราต่อปีในระยะแรก และได้ขอเพิ่มเป็น 3 อัตราต่อปีตามศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันภาควิชาเปิดให้การ
ฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจ านวนท้ังหมด 6 คนต่อปี   
           นอกจากนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูยังมีการจัดการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตร่วมกับสถาบันสมทบ 
และเป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน นักศึกษากายภาพบ าบัดทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
ต่างสถาบัน ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากสถาบัน
อื่น ๆ 
            ในปัจจุบันภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบไปด้วยบุคลลากรทั้งหมดจ านวน 75 คน ท่ีส าคัญดังนี้ สายอาจารย์ ก 8 
คน อาจารย์แพทย์สาย ข 3 คน หน่วยกายภาพบ าบัด 25 คน หน่วยกิจกรรมบ าบัด 5 คน หน่วยกายอุปกรณ์เสริมและเทียม 
12 คน ธุรการภาควิชา 4 คน ผู้ช่วยวิจัย 2 คน แพทย์ใช้ทุน 7 คน แพทย์ประจ าบ้าน 9 คน โดยมีโครงสร้างภาควิชาดังนี้ 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

                                                

 

                                                     

 

 
วิสัยทัศน์ของภาควชิา คือ เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศ 1 ใน 3 ของประเทศ ในปี ค.ศ. 2020 
วัฒนธรรมของภาควิชา คือ สามคัคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  
ค่านิยม คือ ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (พันธกิจ) ของภาควิชา คือ  

4.1 ให้บริการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
- รายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูส าหรับนักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
- รายวิชาเลือกเสรีการบริบาลผู้สูงอายุ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์แพทย์ทางการชั้นสูงสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
- หลักสูตรวุฒิบัตรแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู          

4.2 ให้การบริการวิชาการและการรักษาพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ประชาชนทั่วไปและผู้พิการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

4.3 ท าการวิจัยผลิตองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

หัวหน้าภาควิชา : รองศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ  มนิมนากร 
Website : http://202.29.95.5/rehab/ 
E-mail ของภาควิชา   -  
เบอร์โทร ภายใน  64123-4     ภายนอก  043-348392 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ภาควิชามีการปรับปรุงหลักสูตร ให้ระดับ ปริญญาตรี โดยมีการสัมมนาภาควิชา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้

ทันสมัย ตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงของคณะ และยังร่วมกับโรงพยาบาลร่วมสอน ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาล
ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม หน้าโรงพยาบาลอุบลราชธานี โรงพยาบาลอุบลราชธานี โดยการออกแบบสอบถาม 
ประเมินการเรียนการสอน และน ามาปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการน าระบบ E- portfolio มาใช้
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์ 

ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง และหลักสูตรวุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชา
มีการประชุม ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ได้ตามมาตรฐาน WFME และยังมีการ
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สอบถาม ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง กับการท างานในปัจจุบัน มีปรับปรุงการคัดเลือกการรับ
นักศึกษาเข้าเรียนต่อ มีการส่งแพทย์ประจ าบ้าน ไปดูงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่นและ
ออสเตรเลีย รวมถึงมีโครงการ เชิญ visiting professor มาสอนให้กับแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทุกปี มีการเรียนทางไกล 
และท า conference ร่วมสถาบันอื่น ๆ เช่น จุฬา ศิริราช รามา เป็นต้น มีการน าระบบการประเมิน นักศึกษาทาง Google 
doc หลังจากสิ้นสุด การท า topic หรือ conference ต่าง ๆ 
 

การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล  
ส าหรับการปรับปรุงด้านการรักษาพยาบาล ภาควิชาได้ปรับปรุงวิธีการรักษาพยาบาล มีการใช้เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย

มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พยาบาล นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง ขบวนการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีการใช้ระบบ ไอที Health object ซึ่งท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคนไข้ได้แม่นย ามากขึ้น 
ปรับปรุงการสื่อสารกันในทีม มีการประชุมร่วมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด 
มีการสื่อสารโดยใช้ Social media เช่น LINE ท าให้การพูดคุยในทีมรักษาพยาบาลผู้ป่วยท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการสร้าง
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยมีการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วรวมถึงร่วมออกหน่วย
การดูแลรักษาผู้ พิการและผู้สูงอายุในชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเครือข่าย ในการดูแลผู้ป่วยพิการที่ออกจาก
โรงพยาบาล รวมถึงพัฒนาระบบการรักษา ดูแลผู้ป่วยร่วมกันกับเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วม เป็นกรรมการ ในการดูแล
พัฒนาระบบ intermediate care  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
 ภาควิชามีแผนจะจัดตั้ง Stroke rehabilitation excellent center เพื่อรองรับ Medical hab ในอนาคต เป็นการ
พัฒนาการฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้เทคโนโลยี่ทันสมัย ได้แก่ การรักษาด้วยหุ่นยนต์ โดยใช้ 
Virtur reality rehabilitation เพื่อเป็นการศูนย์กลางของฟื้นฟูผู้ป่วยด้านนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

การพัฒนาด้านการวิจัย 
 ส าหรับงานวิจัยมีการส่งอาจารย์ใหม่ เข้าเรียนคอร์ส  Clinical  epidemiology จะท าให้เกิดความเข้าใจความรู้ ใน

การพัฒนางานวิจัยทางด้านคลินิก มีการพัฒนางานวิจัยโดยแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้วิจัยคนละ 1 เรื่อง ภาควิชามีเครือข่ายใน
การท าวิจัย ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึง มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ได้แก่ Lincoln University, Melbourne University,  Burn University, Fujita University ภาควิชายังมีกลุ่มวิจัยกลืน
ล าบาก มีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และมีการท างานวิจัยร่วมกับสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความ
ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการท านวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาแขนเทียม การวัดแรงกดที่
ฝ่าเท้า 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
1.  เป็นศูนย์การศึกษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตและแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
2.  เป็นศูนย์การบริการรักษาพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยให้คนพิการมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.  เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้แก่บุคลลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
4.  มีการผลิตงานวิจัยเพื่อใช้ในการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสม่ าเสมอ 
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ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 
งานสัมมนาภาควิชาวิสัญญีวิทยาประจ าปี 2561 

 
การประชุมฟื้นฟูวิชาการวสิัญญีวทิยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ที่ 12 

 
งานฝึกอบรมวิสญัญีพยาบาล : งานรับใบประกาศนยีบัตรจบการศึกษา 
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2. ประวัติ และพันธกิจที่ส าคัญของภาควิชา  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2518  เป็นการให้บริการในห้องผ่าตัด 2 ห้อง ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านบึงสีฐาน ถนนมะลิวัลย์  หรือที่เรียกตามความนิยมในกลุ่มผู้ปฏิบัติเดิมว่า “Hut 
hospital” ยุคเริ่มต้นมีเครื่องวางยาสลบที่ทันสมัย 2 เครื่อง มีวิสัญญีพยาบาล (เดิมต าแหน่งพยาบาลระงับความรู้สึก) 2 คน 
ต่อมาในพ.ศ. 2520 เริ่มมีวิสัญญีแพทย์ท่านแรกคืออาจารย์แพทย์หญิงสุวัฒนา สิทธิอมร  มีรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิสัญญี
วิทยาท่านแรก (พ.ศ.2518-2520) คือ ศาสตราจารย์ทองอวบ อุตรวิเชียร ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ใน
ขณะนั้น หลังจากนั้นมีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ อีก 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1. รองศาสตราจารย์ช านิ ประเสริฐช่วง 
(พ.ศ. 2524-2528) 2. รองศาสตราจารย์สรรชัย ธีระพงศ์ภักดี (พ.ศ. 2528-2536 ,2540-2542) 3. รองศาสตราจารย์เทพกร 
สาธิตการมณี (พ.ศ. 2536-2540, 2542-2550) 4. ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง (พ.ศ.2550-2552) 5. รองศาสตราจารย์ว
ราภรณ์ เช้ืออินทร์ (พ.ศ.2552 -2556) 6. รองศาสตราจารย์วิมลรัตน์ ศรีราช (พ.ศ. 2556-2561) 7. รองศาสตราจารย์พนารัตน์ 
รัตนสุวรรณ (พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน) 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีบุคลากรประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ 31 คน วิสัญญีพยาบาล 107 คน อยู่ในระหว่าง
ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล อีกจ านวน 11 คน และพนักงานสายสนับสนุน 22 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน (ข้อมูล ต.ค. 2561) 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีพันธกิจท่ีส าคัญสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ 4 ด้าน ดังน้ี 1. ด้านการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรีและระดับหลังปริญญาในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ทั้งหลักสูตรวุฒิบัตรและหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขา
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 2. ด้านการบริการ โดยให้บริการระงับความรู้สึก แก่ผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดในระดับตติย
ภูมิขั้นสูง ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งการผ่าตัดทั่วไปและผ่าตัดซับซ้อนเฉพาะสาขา 3. ด้านการวิจัย มีการด าเนินการวิจัย เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการรักษาพยาบาล และการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีความร่วมมือกับสถาบันต่าง 
ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ด้านการให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ โดยคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และภาควิชาให้การส่งเสริมกิจกรรม
บริการสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

หัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์พนารัตน์ รัตนสุวรรณ 
Website :  http://202.28.95.5/anaes 
E-mail ของภาควิชา : mdcli06@kku.ac.th  
เบอร์โทร ภายใน  63059, 63060  ภายนอก  043-363059 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

การปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการศึกษา (Education) : ภาควิชามีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับแพทยศาสตร์
บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รวมถึงหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา 
ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน WFME ซึ่งจะขอเข้ารับการตรวจประเมินปลายปี 2561 และมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ e-portfolio ทั้งในหลักสูตรปริญญาและหลังปริญญา 

การปรับปรุงด้านรักษาพยาบาล (Health care) : ทางภาควิชาฯ ได้พัฒนาระบบงานบริการวิสัญญีและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน advance HA และจะพัฒนาระบบงานบริการเพื่อผ่านการรับรองในระดับมาตรฐาน JCI ต่อไป  

การปรับปรุงกระบวนการด้านวิจัยและนวัตกรรม (research and innovation) : ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนให้มี
การพัฒนาด้านการน าผลการวิจัย และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์จริงในการปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรใน
งานนวัตกรรม ท้ังนี้ ผลงานนวตกรรมที่ได้ด าเนินการจดสิทธิบัตรและอยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2561 ได้แก่ 

1. รถแช่เครื่องมือส าหรับกล้องส่องหลอดลมแบบเคลื่อนที่ (Portable Antiseptic Bronchoscope Cart)  (ผ่านการ
รับรองสิทธิบัตร เลขท่ีค าขอ 1803002185)  

2. เบาะรองศีรษะ และแขนมาใช้ในการจัดท่าผ่าตดัไตท่าตะแคง (อยู่ระหว่างด าเนินการสิทธิบัตร)  
3. Pediatric Hip Spica Table (อยู่ระหว่างด าเนินการสิทธิบัตร) 
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กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
บุคลากรในภาควิชาฯ ได้น าเสนอผลงานและได้รับ รางวัลต่าง ๆ ในปี 2561 ดังนี้ 

1. รางวัลผลงานวิจัย oral presentation ยอดเยี่ยมรองอันดับ 1 เรื่อง “An appropriate cut-off points of the 
thyromental height test for difficult prediction laryngoscopy among Thai population” ประชุมวิชาการ
ประจ าปี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 87 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561   

2. รางวัลผลงานวิจัย oral presentation รางวัลที่  1 เรื่อง “The KKU waste gas absorber and scavenging 
sysytem for reduce sevoflurane pollution from cardiopulmonary bypass machine” ประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561   

3. รางวัลผลงานวิจั ย oral presentation ได้รับรางวัลที่  2 เรื่อง “Effect of perioperative administration of 
intravenous parecoxib on postoperative morphine consumption after video-assisted thoracoscopic 
surgeryประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561   

4. รางวัลผลงานวิจัย oral presentation ได้รับรางวัลที่ 3 เรื่อง “The study of time to achieve each alveolar 
concentration of sevoflurane from 1% to 3.5% of 1-1-8 wash in scheme for low flow anesthesia”ใน
งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561   

5. รางวัลผลงานวิจัย oral presentation ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง “The accuracy of simple nasal assessment 
compare with nasal endoscopy for patient undergo nasotracheal intubation” ในงานประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561   

6. รางวัลผลงานวิจัย oral presentation ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง “Optimal propofol concentration at the 
effect site for colonoscopy under total intravenous anesthesia with target controlled infusion 
system” ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561   

7. ผลงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยงเชิงระบบ ได้รับรางวัลเกียรติยศ งานวันคุณภาพศรีนครินทร์ ปี 2561 (19-20 
มิถุนายน 2561) 

8. ผลงานเรื่อง บริการนอกสถานท่ีทุกชีวีปลอดภัย ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท CQI งานวันคุณภาพศรีนครินทร์ ปี 2561 
9. ผลงานเรื่อง เงือกน้อยอบอุ่นกายอิ่มใจ ภายใต้การระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลการ

น าเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า สานสู่ความส าเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
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ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 

 
 
ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  

การก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2517 ท่ีภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิ
ริราชพยาบาล โดยค าแนะน าของ อาจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนีย์ FRCS ผ่านอาจารย์นายแพทย์ประเสริฐ สุขุม FRCS 
อาจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร FRCS คณบดีก่อตั้ง (Foundation Dean) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
อยู่ในระยะรวบรวมสมาชิกก่อตั้ง ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้
พบปะหารือกับอาจารย์นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร FRCSE ซึ่งมีภูมิล าเนาเดิมในภาคตะวันออเฉียงเหนือ อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้น ได้พบปะหารือกันอีกหลายครั้งที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร ได้ด าเนินการโอนย้าย จากต าแหน่ง  อาจารย์เอก ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มารักษาการต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2517  
 ด้วยการสนับสนุนและค าแนะน าของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ลิ้ม ศุณวิลาศ หัวหน้าภาควิ ชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์นายแพทย์เปรม บุรี  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในขณะนั้น จึงได้ศัลยแพทย์มาร่วมก่อตั้งภาควิชาอีก 2 ท่าน คือ อาจารย์นายแพทย์ชุติ เนียมสกุล ว.ว. 
ศัลยศาสตร์ FRCST และอาจารย์นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร ว.ว.ศัลยศาสตร์ FRCST ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน อาจารย์
นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ FRCSC, FRCS ได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาควิชาอีก 1 ท่าน และหลังจากนั้น
ประมาณต้นปี 2519 อาจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์ ว.ว.ศัลยศาสตร์ FRCST ตามด้วยอาจารย์นายแพทย์วัฒนา สุ
พรหมจักร ว.ว.ศัลยศาสตร์ FRCST และ อาจารย์นายแพทย์สุชาย สุนทราภา ว.ว.ศัลยศาสตร์ FRCST และในปี 2520 อาจารย์
นายแพทย์นพดล ทองโสภิต FRCST ได้โอนย้ายจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มารวมในภาควิชา
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ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์อีกท่านหนึ่ง ฉะนั้นพอจะสรุปได้ว่า คณาจารย์ก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร, นพ.ชุติ เนียมสกุล, นพ.สุชาติ  อารีมิตร, นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, 
นพ.วัชรพงศ ์พุทธิสวัสดิ์,นพ.วัฒนา สุพรหมจักร,นพ.สุชาย สุนทราภาและ นพ.นพดล ทองโสภิต  

แนวความคิดการพัฒนาบัณฑิต 
แนวความคิดที่คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ได้ปลูกฝังให้กับบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ และ

ศัลยแพทย์ทั่วไป คือให้รู้จักคิดเป็น และมีเสรีภาพทางความคิด ดังปรัชญาของภาควิชาคือ  “Freedom of Surgical 
Practice” 

ปณิธาน 
ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนศัลยแพทย์ในสาขาต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัลยแพทย์ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาโรคทางศัลยกรรมกับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นภาควิชาที่มีการพัฒนาอยู่เสมอและต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ การบริการและการวิจัยที่ดีท่ีสุด เพื่อรับใช้ชุมชน 
พันธกิจ (Mission) 
1. ให้ความรู้พื้นฐานทางศัลยกรรมแก่แพทย์และนักศึกษาแพทย์ โดยเน้นเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและผลประโยชน์

ของคนไข ้
2. ผลิตศลัยแพทย์โดยยดึหลักปรัชญาของภาควิชา เพื่อออกไปรับใช้ชุมชนในทุกระดับของประเทศ 
3. ให้การบริการทางศลัยกรรมแกป่ระชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ อย่างดีที่สุด 
4. ท าการวิจัยผลิตองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านศลัยกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร  สุรกลุประภา 
ค่า CMI (Case Mix Index) (ทางภาควิชาคลินิกท่ีเกี่ยวข้อง)   3.85 
Website : www.dpmcloud.org 
Email  ของภาควิชา : mdcli03@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน  63252  63545 ภายนอก  043363252 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
 - 
กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
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ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
 การสอนวิชาสรีรวิทยาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มต้นปี พ.ศ. 2514 โดยสอนวิชาสรีรวิทยาให้กับนักศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา โดยคณาจารย์รุ่นบุกเบิกประกอบด้วย 
ผศ.ดร.ไพบูลย์ บูรณรักษ์ รศ.ดร.ดุสิต จิรกุลสมโชค ผศ.เรียง ม่วงดิษฐ์ และ รศ.วัชรัตน์ หลิมรัตน์ ขณะนั้นสังกัดภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก าลังด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากรัฐบาลในปี พ.ศ. 2515 และรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกปี 2517 

ปณิธาน ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
วิสัยทัศน ์มีมาตรฐานการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
พันธกิจ ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพ กอปรด้วย สติ ปัญญา ความรูค้วามสามารถ และจริยธรรมสร้างผลงานวิจัยสูร่ะดับชาติ และ
นานาชาติให้บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหลายระดับ ในระดับปริญญาตรีนั้น ภาควิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลิต
บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับบริการหลักด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตามภาควิชาฯได้จัดการเรียน
การสอนและประเมินผลรายวิชาสรีรวิทยาและรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท างานของร่างกายซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับคณะอื่น ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะที่ไม่ได้อยู่
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนสถาบันอ่ืน ๆ นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย รวมทั้งสิ้นจ านวน 
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18 รายวิชาภาควิชาฯ ยังมีบทบาทโดยตรงในการผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักระดับบัณฑิตศึกษาและร่วมมือกับภาควิชา
อายุรศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และเภสัชวิทยา ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ภาควิชา
ฯ ยังเป็นคู่ร่วมมือกับหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศในการผลิตบัณฑิตทั้งมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้าน
สรีรวิทยาทางการแพทย์และประสาทวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ น้ัน ภาควิชาฯให้ความส าคัญกับ
การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบแนวคิดบัณฑิตอุดมคติและการประยุกต์ความรู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ
พัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์เชิงวิชาการและการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
บรรยาย การสอนกลุ่มย่อย resource based learning  การสอนชนิด project based learning และการสอนปฏิบัติการ
ภาควิชาฯให้ความส าคัญกับการเรยีนรูด้้วยตนเองและการเรยีนรู้ตามอัธยาศัย ดังนั้นจึงเริ่มพัฒนาบทเรียนชนิด e-learning ขึ้น
ให้นักศึกษาทุกกลุ่มและทุกระดับสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย นอกจากนั้นเพื่อลดความสูญเสียทางการศึกษา
ภาควิชาฯมีการดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการไม่ประสบความส าเร็จเพื่อให้ประสบความส าเร็จในรูปแบบการตอบปัญหาผ่าน
ทาง e-mail  โทรศัพท์ และการสอนเสริม ภาควิชาฯยังรับผิดชอบด าเนินการจัด extracurriculum activity เพื่อพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามที่ก าหนดในบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวทางอุดมศึกษาไทย 

หัวหน้าภาควิชา (ประจ าปีงบประมาณ 2561)  
ผศ.สภุาพร  มัชฌมิะปุระ หัวหน้าภาควิชาสรรีวิทยา 
รศ.เทอดไทย ทองอุ่น รองหัวหน้าภาควิชาสรรีวิทยา 
รศ.พวงรัตน์  ภักดโีชติ รองหัวหนา้ภาควิชาสรีรวิทยา 

Website : http://202.28.95.5/physio/ 
E-mail ของภาควิชา : mdpre08@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน  63263  ภายนอก  043-348394 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

ภาควิชาท า SWOT เพื่อประเมินตนเองและให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อหา
โอกาสในการพัฒนาและมองหาความท้าทายเพื่อด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ของภาควิชา โดยได้จัดท าแผนด าเนินการระยะ
ยาว 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยให้สอดคล้องกับแผนของคณะและมหาวิทยา เน้นการพัฒนาบุคลากรเนื่องจาก
ภาควิชามีบุคลากรใหม่เข้ามาจ านวนน้อย บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุราชการไม่ถึง 10 ปี ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากร
รุ่นใหม่โดยให้ไปศึกษาต่อหลังระดับปริญญา ปี 60 อ.วีระพล แสงอาทิตย์ ไปศึกษาต่อระดับหลังปริญญาเอกที่ประเทศเกาหลี 
ปี 2561  

ผศ.วิยะดา ปัญจรัก ไปศึกษาต่อระดับหลังปริญญาเอกที่ประเทศสวีเดน และ อ.พัชรวิภา มณีไสย ไปศึกษาต่อระดับ
หลังปริญญาเอกท่ีประเทศอังกฤษ ในปีนี้ภาควิชาได้เปิดรับต าแหน่งอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพิ่ม 3 ต าแหน่ง ท้ังนี้ภาควิชาได้
มีการปรับตัวให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 โดยเน้นการน าเทคโนโลยี (Google doc., Google drive, Line) เข้ามามีบทบาทใน
การติดต่อประสานงาน การประชุมฯ การเก็บและแชร์ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในภาควิชาฯ รวมทั้งใช้ในการเรียนการสอน การ
แจ้งข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถด าเนินงานในเวลาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
ภาควิชาได้ร่วมมือกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เรื่อง “Translational Physiology: Implications in Health and Disease” 
จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 6 – 8 
ธันวาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนช่ัน 1-2 โรงแรมอาวานีขอนแก่น แอนด์ คอนแวนช่ัน เซ็นเตอรให้แก่สมาชิกและประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยด้านอาหาร
สุขภาพและการแพทย์ทางเลือกสู่ชุมชนในเขตจังหวัดขอนแก่น 
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คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัล 
-รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รศ.เทอดไทย ทองอุ่น ผศ.ปณคพร วรรณานนท์ ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ผศ.วิภาวี ทูค ามี  

ได้ รับรางวัล  Silver Medal จากผลงานเรื่ อง Abalone derived health products for elderly ในงาน "The 10th 
International Exhibition of Inventions" (IEI 2018) ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซานสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

-รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาส่วนประกอบของอาหารสุขภาพ ส าหรับคนสาม
วัยและกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษภายใต้ทุนวิจัย Spearhead  

-รศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2561 
-ผศ.วิยะดา ปัญจรัก เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้เสียสละในการผลิตบัณฑิตที่ดี ประจ าปีการศึกษา 2560 
-รศ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ รับรางวัล นักวิจัยระดับเงิน 
-รศ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ รางวัล The best poster presentation “Changes in Brain Metabolites after 

Transcranial Direct Current Stimulation in Spastic Cerebral Palsy:  A Pilot Study.” The 1 st Asia Oceanian 
Congress for Neurorehabilitation. 

-รศ.ภารดี  เอื้อวิชญาแพทย์ รางวัลบุคลากรผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

นักศึกษาได้รับรางวัล 
- นางสาวกุลดาวรรณ จันอ่อน ได้ รับ รางวัลที่  2 Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการครั้ งที่  34 คณ ะ

แพทยศาสตร์ มข.  ระหว่างวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561 
- นางสาวประภัสสร โพธิตึ ได้รับรางวัลที่  1 Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการครั้งที่  34 คณะ

แพทยศาสตร์ มข.  ระหว่างวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561 
- นางสาวจุฑามาศ วันเพ็ชร ได้ รับ รางวัลที่  2 Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการครั้ งที่  34 คณ ะ

แพทยศาสตร์มข. ระหว่างวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561 
- นางสาวโสภิดา ภู่ทอง  ได้รับรางวัลดีเด่น การน าเสนอผลงานประเภท Oral presentation กลุ่มการวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 
2561 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

- นางสาววรินท์ โอนอ่อน รางวัลที่ 1 การน าเสนอ Oral presentation น าเสนอผลงานการประชุมวิชาการ 
ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 28 กันยายน 2561 

- นายณัฏฐ์ ปะละชัย  รางวัลที่ 2 การน าเสนอ Oral presentation น าเสนอผลงานการประชุมวิชาการ 
ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 28 กันยายน 2561 

- นางสาวปรารถนา ศรีชมภู รางวัลชมเชย การน าเสนอ Oral presentation น าเสนอผลงานการประชุมวิชาการ 
ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 28 กันยายน 2561 

- นางสาวธันทิวา นาคแย้ม รางวัลที่ 2 การน าเสนอ Poster presentation น าเสนอผลงานการประชุมวิชาการ 
ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 28 กันยายน 2561 

- นายพุทธิวัฒน์ ทองวงศ ์ รางวัลชมเชย การน าเสนอ Poster presentation น าเสนอผลงานการประชุม
วิชาการ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 
2561 
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ภาควิชาภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ที่ไดร้ับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

การแบ่งส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 
เนื่องจากภาควิชาฯ มีหน้าที่ในการให้การเรียนการสอนและ การฝึกปฏิบัติ  นักศึกษาในช้ันคลินิก ซึ่งจะเริ่มเมื่อ

นักศึกษาขึ้นช้ันปีที่ 4 ฉะนั้นทางคณะแพทยศาสตร์ในระยะแรก จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลช่ัวคราวขึ้นในบริ เวณสีฐานที่รู้จักกัน
ทั่วไปว่า “Hut Hospital” ซึ่งภาควิชาฯ ก็ได้ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัตินักศึกษาแพทย์ในระยะเริ่มแรกและให้บริการแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยประกอบด้วยคลินิกผูป้่วยนอก ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยใน โดยมีเตียงผู้ป่วยหลงัคลอดจ านวน 9 เตียง ซึ่ง
ได้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2519 
 ในขณะเริม่แรกทางภาควิชาฯ ไดม้ีอาจารยเ์พียง 3 คน คือ 
  อาจารย์นายแพทยส์มพร โพธินาม 
  อาจารย์นายแพทย์อาคม สวัสดิพาณิชย ์
  อาจารย์แพทย์หญิงชวนชม   สกนธวัฒน ์
 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2523 ก็ได้ย้ายหอผู้ป่วยสูติกรรม มายังหอผู้ป่วย 2ก ณ โรงพยาบาลใหม่ คือโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ในปัจจุบัน 

 ปณิธาน : ตั้งข้ึนเพื่อร่วมผลติบณัฑิตแพทย์ และสูตินรีแพทย์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาทางด้านสูติ
ศาสตร์และนรีเวชวิทยา รวมทั้งบริการวิชาการแกส่ังคม 
วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาวิจัยช้ันน าระดับโลก ภายในปี 2020 ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีมาตรฐานการศึกษา และการบริการ ใน
ระดับสากล 
พันธกิจ : จัดให้มีการเรียนการสอน การบริการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยทางด้านสูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยาในภูมิภาค และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
วัฒนธรรมองค์กร : การเคารพผูม้อีาวุโส 
ค่านิยมองค์กร : OB&GYN 

O = Original  เป็นต้นแบบในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
B = Best   ท าทุกภารกิจให้ดีทีสุ่ด 
G = Good Governance มีการบรหิารจดัการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
Y = Young at Heart กระตือรือร้นดังหัวใจคนหนุ่มสาว 
N = Nurture  ส่งเสริมสนับสนุน เกื้อกูล ดูแลกัน 
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ค าขวัญ : สูตินรีเวชสามัคคี สตูินรเีวชเข้มแข็ง (O&G are Together, O&G are Stronger) 
หัวหน้าภาควิชา รศ.นพ.ยุทธพงศ์  วีระวัฒนตระกลู 
Website : Facebook : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
E-mailของภาควิชา : mdcli07@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน 63029 , 63030 ภายนอก 043-202489 โทรสาร 043-348395 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 

ด้านการศึกษา   
1. มีการประเมินนักศึกษาแพทย์ทุก 6 เดือน โดยอาจารย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้าน 
2. มีให้นักศึกษาแพทย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ ทุก 6 สัปดาห์ 
3. มีการให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านให้ข้อมูลย้อนกลับ ทุก  6 เดือน 
4. มีการประเมินแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน โดยอาจารย์ ทุก 1 เดือน 
5. มีการสัมมนาภาควิชาฯ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง  
ด้านงานวิจัย 
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยแก่แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้าน 
2. มีการติดตามการท าวิจัย เป็นระยะ ๆ 
3. มีการให้ค าปรึกษาแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน จนสามารถตีพิมพ์ได้ 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
1. อาจารย์ภาควิชาฯ ได้รับรางวัล เช่น ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ใน

ปี 2017 และ อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาระบบติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษา ในงาน
ประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 34 ประจ าปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Healthcare in Thailand 4.0” 

 
2. แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านได้รับรางวัล เช่น พญ.วิชินี ชูประเสริฐสุข ได้รับรางวัลที่ 1 , นพ.โชคชัย โชติ

บูรณ์ และนพ.สุริยา พิระชัย ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดการน าเสนอวิจัยแบบ oral presentation ในการประชุมวิชาการ 
ครั้งท่ี 34 ประจ าปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Healthcare in Thailand 4.0” 
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3. จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 เรื่อง “Update in OB & GYN 2018 : From theory to 
Reality” ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ช้ัน 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. จัดงานปีใหม่ภาควิชาฯ ปี 2561 เมื่อวันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า 

 

5. จัดงานสงกรานต์และงานไหว้ครู “สูตินรเีวช” ประจ าปี 2561  
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ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 

     
กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FESS2018   กิจกรรมโครงการบริการวิชาการป ี2561 

ประวัติและพันธกจิที่ส าคัญของภาควิชา 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะ 8 สาขาได้แก่ Audiology, Allergy, Head & Neck 
Cancer, Neuro-otology, Rhinology, Sleep Disorder, Speech, Voice, สามารถให้การบริการตรวจรักษา การเรียนการ
สอน และการวิจัยในสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะดังกล่าว โดยการวิจัยมีทั้งการวิจัยทางคลินิก ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ในการดูแล
รักษาผู้ป่วย และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ และมีการวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์เพื่ อเป็นความรู้พื้นฐานของโรคทางหู 
คอ จมูก ทางภาควิชาฯได้สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางด้านการวิจัย จริยธรรมการวิจัย และด้าน
การบริหาร อีกทั้งยังสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ไปศึกษาต่อและท าวิจัย ณ ต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อเปิดสาขาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะใหม่ทางด้าน Endoscopic skull base surgery 
 ภาควิชาฯมีการสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 ในวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยหมุนเวียนกลุ่มละ 1 เดือน มุ่งเน้นให้มี
ความรู้ในการดูแลรักษาโรคทางหู คอ จมูกที่พบบ่อย และภาวะฉุกเฉิน มีการสอนในลักษณะ Problem-Based Learning เพือ่
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Medicine) ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ภาควิชา
ฯมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท าการทบทวนปรับปรุงแผนและกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ให้
นักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ ์มีความรู้ความเข้าใจโรคทางหู คอ จมูกที่พบบ่อยเพิ่มมากขึ้น มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ส่งนักศึกษาแพทย์ไปเรียนที่แผนกผู้ป่วยนอกบางส่วน คณาจารย์
ในภาควิชาฯได้จัดท าต าราหู คอ จมูก เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ทั่วไปใช้ทบทวน
ความรู้โรคทางหู คอ จมูก มีการจัดท านวัตกรรมสื่อการสอนหุ่นจ าลองฝึกการผ่าตัดเจาะหลอดลม (Tracheostomy model) 
และ หุ่นจ าลองการใส่ผ้าห้ามเลือดในจมูก (Nasal packing model) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกทักษะการผ่าตัด และการ
เปลี่ยนท่อหลอดลม(Tracheostomy tube) และการใส่ผ้าห้ามเลือดในจมูกเสมือนจริง และมีการจัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจ
หูในโรงงานในจ.ขอนแก่น ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ในเชิงเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive 
Medicine) และการบริการชุมชน 
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 ในด้านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ า
บ้านโดยมุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการตรวจรักษา และผ่าตัดทางโรคหู คอ จมูก แก้ไขปัญหาใน
ภาวะฉุกเฉิน มีการค้นคว้าหาความรู้แบบเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Medicine) และสามารถท างานวิจัยได้ 
ทางภาควิชาฯสนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านทั้งในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
ผลงานของแพทย์ฝึกอบรมได้รับรางวัลชนะเลิศและ รองชนะเลิศการประกวดงานวิจัยของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทยต่อเนื่องทุกปี ทางภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้แพทย์ฝึกอบรมสามารถเลือกท่ีจะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
ณ สถาบันการศึกษาอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้เพิ่มพูนความรู้แล้ว ยังเป็นโอกาสที่แพทย์จะขยาย
วิสัยทัศน์ กรอบความคิด และเผยแพร่ช่ือเสียงของสถาบันให้เป็นที่รู้จั กมากขึ้น นอกจากนี้ภาควิชาฯยังมุ่งเน้นให้แพทย์
ฝึกอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสามารถไปท างานในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป มีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะด้านการผ่าตัดก่อนไปปฏิบัติในผู้ป่วยจริงได้แก่ Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery in Fresh 
Cadavers, Temporal Bone Dissection, Neck Dissection และBasic ENT and Surgical skill แพทย์ผู้ฝึกอบรมมีโอกาส
ได้ออกหน่วยบริการสังคม โดยออกหน่วยตรวจหูในโรงงานใน จ.ขอนแก่น ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ และออกหน่วยผ่าตัดหู
ร่วมกับมูลนิธิหูคอจมูกชนบทและสภากาชาดไทย 

ทิศทางของภาควิชาฯในอนาคต 
 เนื่องจากภาควิชาฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านหูคอจมูกที่มีความเป็นเลิศ 1 ใน 3 ล าดับแรกของ
ประเทศ ในปัจจุบันภาควิชาฯได้ด าเนินการอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ดังนั้นในอนาคต ภาควิชาฯจะมุ่งให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการรักษาพยาบาลและบริการชุมชนทางด้านโรคหูคอจมูก ให้ทันสมัยดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการวิจัยจะมุ่งเน้นการท าวิจัยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้ และ
สง่เสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลจะมีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยค านึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาล
โรคหูคอจมูก และเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านโรคหูคอจมูกแก่บุคลากรทางการแพทย์ส าหรับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง    

หัวหน้าภาควิชา 
 ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ   วัฒนศัพท์  1 ตุลาคม  2560 - 29  สิงหาคม  2561 
 ผศ.นพ.สรุพล   ซื่อตรง  30  สิงหาคม 2561   ถึงปัจจุบัน 
Website : http://www.ent.kku.ac.th  
E-mailของภาควิชา : mdcli08@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน 63563, 63565  ภายนอก - 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 

กระบวนการท างานด้านการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา ในส่วนของรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาในหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มีการด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ในส่วนของกระบวนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมี
การน าข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักในการน ามาใช้ในการปรับปรุง ซึ่งที่ผ่านมารายวิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยาได้รับการจัดล าดังความพึงพอใจอยู่ใน 3 อันดับแรกมาตลอด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรแพทยสภาบัณฑิตซึ่งมีผลกระทบต่อรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาอย่างมาก โดยเฉพาะการลดจ านวนเวลาการเรียน
จาก ๔ สัปดาห์เหลือ ๓ สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาที่ลด
น้อยลง ซึ่งจะต้องมีการประเมินความส าเร็จของการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เพิ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้หลักสูตร
ใหม่ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้ใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะจากผู้เรียนและอาจารย์ผู้ส่อน มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดท าแบบประเมินตนเองตามที่ สกอ.ก าหนด และขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการ
ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งจะทราบผลการประเมินเร็วๆ นี้ 

ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน มีนโยบายจากแพทยสภาผ่านทางราชวิทยาลัยให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ WFME และก าหนดให้มีการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ WFME ให้แล้วเสร็จ
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ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้ได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดระบบและกลไกต่าง ๆ รวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ WFME โดยคาดว่าจะขอรับการตรวจประเมินได้ประมาณเดือนเมษายน 
2562 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
1. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งแรกของ endoscopic advanced endoscopic sinus surgery and 

skull base surgery ในเดือนมกราคม 2555  จนถึงปัจจุบันเป็นปีท่ี  7 
2. การจัด Endoscopic sinus surgery in fresh cadaver ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548 จนในปัจจุบัน) จัดเป็น

ครั้งท่ี 14 
3. โครงการการบริการแก่ชุมชน ได้แก่ การฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร (Esophageal speech) แก่ ผู้ไร้กล่องเสียง (ผู้ป่วย

มะเร็งกล่องเสียง) ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2530-ปัจจุบัน และโครงการพัฒนารูปแบบการฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดาน
โหว่ในชุมชน (Development of community-based speech therapy model : for children with cleft lip/
palate in Northeast Thailand) ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ได้ให้ช่ือรูปแบบว่า “Khon Kaen 
Community-Based Speech Therapy Model 

4. เป็นศูนย์กลางแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการรับส่งผู้ป่วยมารับการรักษาโรค Laryngotracheal stenosis 
5. เป็นสถาบันแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีท าการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear implant) 
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ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 

 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
วิสัยทัศน์  เป็นภาควิชาที่สนับสนนุคณะแพทยศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชีย ในปี 2020  
วัฒนธรรม คือ การท างานเป็นทีม อยู่กันฉันพี่น้อง รับฟังเหตุผล  
ค่านิยม  เพ่ือน ามาใช้เป็นก าลังขบัเคลื่อนพัฒนาภาควิชา ได้แก่   

- การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทัศน ์
- ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรยีน 
- การเรยีนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล 
- การให้ความส าคับกับบุคลากรและคู่ควรร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
- ความคล่องตัว 
- การมุ่งเน้นอนาคต 
- การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
- การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
- ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ ่
- การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
- มุมมองในเชิงระบบ 

ความสามารถพิเศษของภาควิชาฯ 
-  ให้การดูแลรักษาและป้องกันโรคที่มีความยากและซับซ้อนทางด้านอายุรกรรม 
-  จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด โดยยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง (Patient centered)  
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (พันธกิจ) ของภาควิชา คือ  
- ผลิตบัณฑติแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร ์
- วิจัย และสร้างองค์ความรู ้
- การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและการดูแลชุมชนเป้าหมาย 
- ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชา : รองศาสตราจารย์ธงชัย ประฎภิาณวตัร 
E-mail ของภาควิชา : thongchai.en.kku.gmail.com 
เบอร์โทร ภายใน  363746  363664  363665  363654  63225    ภายนอก  089-1863664 
กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  

ชื่อ -สกุล รางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน /ป ี หน่วยงาน 

 
รศ.สมศักดิ์  เทียมเก่า 

1. รางวัลเกียรติยศ ผูไ้ดร้ับยกย่องให้เป็น  
อาจารย์ดเีด่นแห่งชาติ ปอมท.ประจ าปี 2560 
สาขารับใช้สังคม 

24-25 พฤศจิกายน 
2560 

สภาอาจารย์
มหาวิทยาลยั 
แห่งประเทศไทย 

2. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการชุมขน 
 ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

26-28 เมษายน 
2561 

ราชวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

 
รศ.ศิรริัตน์ อนุตระกูลชัย 

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
ช้ันสายสะพาย ช้ันมหาวิชิรมงกุฎ  
ประจ าปี 2560 

5  มิถุนายน 2561 กองทรัพยากรบุคคล  
งานสวัสดิการและสิทธิ 
ประโยชน์  กอง
ศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
รศ.ปณติา  ลิมปะวัฒนะ 

ได้รับรางวัลที่ 1 นักวิจัยดีเด่น  
ประจ าปี 2561 ประเภท Clinical  research 
อายุ 40 ปีข้ึนไป 

8  สิงหาคม 2561 งานบริการวิชาการ
และวิจัย คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
รศ.ชิงชิง  ฟูเจริญ 

1. Research  Award  ในการประชุมวิชาการ
ประจ า ครั้งท่ี 34 ช่ือผลงาน Effectiveness  of  
add - on therapy with domperidone vs 
alginic acid in proton pump inhibitor 
artial responese gastro-oesophageal  
refux disease in systemic sclerosis : 
randomized placebo - controlled trial 

26-28 เมษายน 
2561 

ราชวิทยาลัยอายรุ
แพทย ์แห่งประเทศ
ไทย 

2. อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2561. 

26-28 เมษายน 
2561 

ราชวิทยาลัยอายรุ
แพทย ์แห่งประเทศ
ไทย 

3.ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 
2561 ประเภทประเภท Clinical research อายุ
ไ ม่ เ กิ น  40 ปี ขึ้ น ไ ป ผ ล ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง 
Effectiveness of add-on therapy with  
domperidone vs alginic acid in proton 
pump inhibitor partial partial response 
gastro-oesophageal reflux disease in  

8  สิงหาคม  2561 งานบริการวิชาการ
และวิจัย คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ชื่อ -สกุล รางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน /ป ี หน่วยงาน 
systemic sclerosis: randomized placebo-
controlled trial ตี พิ มพ์ ใน  Rheumatology  
(Oxford,England) 2017 ; 56 (2): 214-222 

 
ผศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส 

Research  Award  ในการประชมุวิชาการ
ประจ า  ครั้งท่ี 34 ช่ือผลงาน SCN5A Genetic 
Polymorphisms  Associated With 
Increased Defibrillator Shocks in  
Brugada Syndrome 

26-28 เมษายน 
2561 

ราชวิทยาลัยอายรุ
แพทย ์แห่งประเทศ
ไทย 

 
ผศ.วิชัย   เส้นทอง 

ได้รับรางวัลที่  2 ผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 
2561ประเภท Clinical research อายุไม่เกิน 
40 ปี ผลงานวิจัยเรื่อง Low diastolic blood 
pressure is associated with a high 
atherosclerotic burden in patients with 
obstructive coronary artery disease 
ตี พิ มพ์ ใน  Cardiology Journal 2017 : doi 
:10.5603/CJ.a2017.0109. 

8 สิงหาคม 2561 งานบริการวิชาการ
และวิจัย คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ผศ.จาริญญ์ จินดา

ประเสริฐ 

ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงายวจิัยดเีด่น ประจ าปี 
2561ประเภท Clinical research อายุไม่เกิน 
40 ปี ผลงานวิจัยเรื่อง Programmed deat-
ligand 1 (PD-L-1)expression associated 
with a high neutrophil/lymphocyte  ratio 
in cholangiocarcinom ตีพมิพ์ใน Asian 
Pacific Jaurnal of  Cancer Prevention  
2017: 18 (6):1671-1674 

8 สิงหาคม 2561 งานบริการวิชาการ
และวิจัย คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

 

 
กิจกรรมท าบญุอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ ่

 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
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ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
ความเป็นมาของภาควิชาออรโ์ธปดิิกส ์
 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ภาระกิจหลักของภาควิชา คือ การสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  
นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาออร์โธปิดิกส์  และหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ให้การรักษาทั้งทางด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ
แก่บุคลากรด้านการแพทย์และประชาชนทั่วไป ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยในภาคะวันออกเฉียง
เหนือ รวมทั้งการจัดสัมมนาทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนา
โดยสังเขปถึงปัจจุบัน 

2519-2521 ริเริม่โครงการตรวจสุขภาพเด็กที่สถานคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2523  ร่วมจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2523  ร่วมจัดตั้งโครงการผลิตบุคลากรดา้นกายภาพบ าบดั 
2527  ร่วมโครงการลดอ้นตรายจากกับระเบิด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกองบัญชาการทหารสูงสดุ 
2528-2535 ด าเนินโครงการร่วมมือให้การรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยการผ่าตัดที่สถานพยาบาลโนนสมบรูณ์ 
2530  จัดตั้งชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2532-2535 ร่วมด าเนินกิจกรรมของหน่วยกีฬาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์
2533-2535 ร่วมกับหน่วยกีฬาเวชศาสตร์และโครงการศูนย์กีฬาเวชศาสตร์จัดท า “ต ารากีฬาเวชศาสตรเ์บื้องต้น” 
2534-2535 ร่วมด าเนินการจดัตั้งศูนย์กีฬาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2535        ร่วมกับสมาคมออรโ์ธปิดิกส์ฯ จัดประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งท่ี 14  เมื่อ 20-22 ตุลาคม 2535 
2535           โครงการจดัตั้งภาควิชาเวชศาสตรฟ์ื้นฟู 
2547            โครงการจดัตั้งหน่วยฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์ 

หัวหน้าภาควิชา : รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาป ี
Website : https://ortho.kku.ac.th/ 
E-mailของภาควิชา : mdcli10@kku.ac.th 
เบอร์โทร ภายใน    64069, 64070                  ภายนอก  043 348398 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 

การปรับปรุงด้านการเรียนการสอน (Education) 
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์มีการด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ ให้เป็นแบบ competency base และสอดคลองกับเกณฑ์ 
WFME เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านมีศักยภาพในการดูแลผูป้่วยทางออร์โธปิดิกสท์ี่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

การปรับปรุงด้านการรักษาพยาบาล (Healthcare) 
การด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุภาพ และมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค โดยได้ด าเนินการ

จัดตั้งทีมสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกบริเวณข้อสะโพกหัก (patient care team: hip fractures in elderly) โดยมี
เป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย ให้เป็นแบบองค์รวม ก าหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดในระยะเวลา 48-
72 ช่ัวโมง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยทีมดูแลผู้ป่วยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และวางแผนจัดตั้งกลุ่ม
วิจัยเฉพาะด้านในปี 2562 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลให้มีประสิทธิผล  

ทีมน าออร์โธปิดิกส์ร่วมกันพิจารณากลุ่มโรคที่เป็นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเพื่อ
การรับรองมาตรฐานฉพาะโรค ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการคือ กลุ่มผู้ป่วยเด็กกระดูกสันหลังคด กลุ่มผู้ป่วยเด็กเท้าปุก กลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งออสติโอซาร์โคมา กลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บทางกีฬาเอ็นไขว้ขาด กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกบริเวณข้อสะโพกหัก กลุ่ม
ผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง  
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การปรับปรุงด้านวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
การจัดตั้งกลุ่มวิจัยโรคมะเร็งกระดูก ภาควิชาจัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระดูก โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ร่วมกันผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งกระดูกทั้งในส่วนของกระดูกระยางค์และกระดูกสันหลัง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่น าไปสู่
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ซึ่งกลุ่มนี้มีตัวช้ีวัด คือผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์อย่างน้อง 2 เรื่องต่อปี 

การปรับปรุงการติดตามกระบวนการวิจัย แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน ในหลักสูตรแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ า
บ้านต้องมีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อกรรมการฝึกอบรมและสอบ ทางภาควิชาได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ส าหรับงานวิจัยแต่ละเรื่อง และให้มีการน าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายคือแพทย์ใช้ทุน แพทย์
ประจ าบ้านช้ันปีสุดท้ายทุกคนต้องน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมราชวิทยาลัยฯ ก่อนท่ีจะสอบบอร์ด 

Biomechanics การตรวจสอบทาง biomechanic ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างหนึ่งในทางออร์โธปิดิกส์ ได้จัด
ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับด้าน biomechanic และมีโครงการจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถทางออร์โธปิดิกส์ และ biomechanic เพื่อให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน ที่สนใจใน
ด้านนี้ 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
 การศึกษาทางออร์โธปิดิกส์ทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญานั้น การท าหัตถการถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความช านาญและมั่นใจในหัตถการนั้น เพื่อท่ีจะน าไปปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันจ านวนผู้ป่วยที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้ทักษะในการท าหัตถการต่าง ๆ อาจไม่
เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะทางออร์โธปิดิกส์ โดยได้รับความร่วมมือ
จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ในการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาในหัตถการต่าง  ๆ เช่น การท า 
Close reduction of anterior shoulder dislocation, posterior elbow dislocation, posterior hip dislocation การ
เจาะข้อ การท า debridement การเย็บแผลเป็นต้น นอกจากการศึกษาในระดับก่อนปริญญาแล้ว ยังขยายการเรียนรู้นี้ไปยัง
ระดับหลังปริญญารวมถึงแพทย์ที่ส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นการการผ่าตัดชนิดต่าง  ๆ เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดูแล รักษาคนไข้ต่อไป 

 
Cadaveric workshop
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โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 
โครงการประชุมวิชาการทางเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2561 
5th  Essential Knowledge in Emergency Care : LESS IS MORE  

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตรฉ์ุกเฉินแห่งประเทศไทย : การแข่งขันความรู้และ

ทักษะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 5 : 5TH Thailand Emergency Medicine Award 2018 
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ประวัติและพนัธกจิที่ส าคัญของภาควิชา  
1.1. ประวัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีช่ือเดิมคือหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

ก่อตั้งคือพัฒนาความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ โดยมี ผศ.ธเนศ รังสีขจี รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฝ่ายบริหาร ด ารงต าแหน่งเป็น
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินคนแรกและเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน นอกจากนี้โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินยังมีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยในห้องฉุกเฉินภาระงาน
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องตรวจอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินและจุดเกิดเหตุตลอด 24 ช่ัวโมงและท าหน้าท่ีประสานงานใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ รวมทั้งเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษา
พยาบาล ตลอดจนหลักสูตรส าหรับนักศึกษาจากต่างประเทศท่ีเข้ามาเรียนรู้ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

1.2. ก าเนิดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ปีพ.ศ. 2553 เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯจึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ชุดใหม่) โดยมี ผศ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา 

ปี พ.ศ. 2554 แต่งตั้งให้ รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ ตามค าสั่ง
คณะแพทยศาสตร์ที่ 886/2554 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และมีอาจารย์
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจ าทั้งหมด  5 ท่าน 

เมื่อวันท่ี10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายส านักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากอาคารเรียนรวมช้ัน 
๖ ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไปประจ าที่อาคารสว.2 ช้ัน 3และเป็นส านักงานในปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2555 แต่งตั้งให้ นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์ เป็นหัวหน้าธุรการโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตาม
ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 1566/2555 ลงวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 30สิงหาคม พ.ศ. 2553 

1.3. รายนามหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากอดีตถึงปัจจบุัน 
พ.ศ. 2550ถึง 2552 ผศ.ธเนศ         รังษีขจี หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2552 ถึง 2553 ผศ.เสริมศักดิ์    สุมานนท์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2553 ถึง 2557 รศ.วัชรพงศ์      พุทธิสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2557 ถึง ปัจจุบัน รศ.สมศักดิ์       เทียมเก่า รักษาการฯหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชา 

1.4. วิสัยทัศน ์
เป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ท่ีมคีวามเป็นเลิศ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศในปีพ.ศ.2565 

1.5. พันธกิจ 
- ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล 
- ผลิตบัณฑติ และแพทย์เวชศาสตรฉ์ุกเฉินท่ีมีมาตรฐานให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพของประเทศ 
- สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
- ส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 

ชื่อหัวหน้าภาควิชา : รองศาสตราจารยส์มศักดิ์ เทียมเก่า 
Website (ถ้ามี) : http://em.kku.ac.th/ 
E – mail  : md221@kku.ac.th        
เบอร์โทร ภายใน  6 6869  ภายนอก 0 4336 6869   
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การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
กระบวนการรับนักศึกษา ภาควิชาได้ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านโดยมี

กระบวนการคัดเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอบสัมภาษณ์ที่ท าอยู่เดิมเพื่อให้สามารถประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้อย่าง
รอบด้านและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้  

- เพิ่มกระบวนการสอบข้อเขียนซึ่งประกอบด้วย การสอบปรนัยและอัตนัย ความรู้พื้นฐานทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
- การสอบทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ และการสอบการบรรยายความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
- มีการตั้งเกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เข้าสอบอย่างชัดเจน โดยผลการ

ประเมินพบว่าคะแนนที่ได้จากการประเมินการสอบข้อเขียน การสอบบรรยาย และการสอบสัมภาษณ์มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งผู้เข้าสอบยังมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอบดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าเป็นวิธีการคัดเลือกที่เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาได้สนับสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการศึกษา/
ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้  

- ผศ.แพรว โคตรุฉิน เข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชา อายุศาสตร์โรคหัวใจ เรื่อง clinical study in hypertensive 
emergency ณ Jichi Medical University เมือง Tochigi ประเทศ ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่  27 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 
พฤษภาคม 2562   

- พญ.มัณฑนา ถวิลไพร เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด สาขาเวชบ าบัดวิกฤต ณ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

- อ.มธุรส บูรณศักดา เข้ารับการศึกษา สาขาวิชา Master’s in Health science และ Preparation programme 
(GIE/English for academic purpose/academic pathway course) ณ  Auckland university of technology เมือง 
Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันท่ี 4 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562  

- อ.กมลวรรณ  เอี้ยงฮง เข้ารับการฝึกอบรม สาขาวิชา Emergency Ultrasound  เรื่อง Bedside Ultrasound in 
Emergency Department  ณ  Mount Sinai School of Medicine เมือง นิวยอร์ก รัฐ นิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

- พญ.แพรวา ธาตุเพชร  เข้ารับการฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ (International Short 
Course Training in Research Methodology and Biostatistric) ณ หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2561  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน 

กิจกรรมหน่วยงาน และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ   
1. ตรวจรับรองเพื่อเพิ่มศักยภาพแพทย์ฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศ

ไทย โดยได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เพิ่มจ านวนแพทย์ประจ าบ้านจากเดิม 7 ต าแหน่ง เป็น 9 ต าแหน่ง   
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2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ภายในรพ.ศรีนครินทร์ รูปแบบกิจกรรม
คือการเดินรณรงค์ร่วมในขบวนงานสงกรานต์คณะแพทย์ การแสดงสาธิต CPR&AED บนเวทีงานสงกรานต์
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2561 

 

3. กิจกรรมท านุศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 
ร่วมกันระหว่างโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

4. จัดอบรมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น : First aid campus เป็นการอบรมเตรียม
ความพร้อมให้น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ปี5 เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ ให้การปฐมพยาบาล งานรับน้องใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

5. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สอบเพื่อวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ประจ าปี 2561 ผ่าน 100 % 
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6. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
7. Emergency ultrasound workshop ส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ / แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจ าบ้านเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 89 พรรษา และ ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab)  
อาคารเรยีนรวม ช้ัน 3  

 

8.  อบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน : FIRST AID” รุ่นที่ 17 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30  
ณ ห้องประชุมมติรภาพ อาคารเรยีนรวม ช้ัน 3 

 

9. PCT Hypertension  ได้รับรางวัลที่ 1 ในการน าเสนอผลงานการพฒันาคุณภาพ ประเภท KM ในงานวัน
คุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  
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ที่ปรึกษา : คณะผู้บรหิารคณะแพทยศาสตร ์

สนับสนุนข้อมลู : 
 รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบคุลากร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะผู้จัดท า : 
รศ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
ผศ.สุวิน  ว่องวัจนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
นางละมัย ไวยโภชน์ รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน 
นางสาวสาวิตรี พานสายตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูล : 
นางสาวสาวิตรี พานสายตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เผยแพร่ : เมษายน 2562 

 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทร 043-348360-8, 043-202000 
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โทร 043-348360-8, 043-202000 

http://www.md.kku.ac.th 
 


