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 สารจากผู้บริหาร” 
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะฯ ที่ให้บริการทางด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การสร้างผลงานวิจัย รวมถึง

การอุทิศให้สังคม ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ ยังคงมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่นักศึกษา  การ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยเฉพาะทางที่ต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมภายในคณะฯ และการสร้างผลงานวิจัยใหม่ ๆ รวมทั้งการบริหารด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม 

ด้านการศึกษา เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีความต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จ านวนมาก 
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นสถาบันที่มีความพร้อมและผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญมากที่สุดในภูมิภาคนี ้

ด้านการรักษาพยาบาล คณะฯ มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล มีการฝึกอบรมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับประเทศจ านวนมาก และมีโครงการจัดตัง้ศูนย์กลางบรกิารสขุภาพ (Medical hub) ซึ่งจะท าให้สามารถ
ขยายศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ (Centers of excellence) ได้มากขึ้น ท าให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะในภาคอีสาน เข้าถึง
บริการการแพทย์ชั้นเลิศได้เพิ่มขึ้น สามารถให้บริการชาวต่างชาติ ตลอดจนสามารถรองรับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในคณะฯ และสร้างผลงานวิจัยใหม่ๆ มีผลงานวิจัยเพิ่ม
มากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ และมีเป้าหมายที่จะรักษาอันดับโลกหรือท าให้อันดับโลกสูงขึ้นในการจัดอันดับของ QS 
world ranking by subject สาขา Medicine ให้อยู่ในอันดับ 300-400 ของโลก  

กิจกรรมที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนใน
สังคม คือ กิจกรรมงานศรีนครินทร์มินิมาราธอน โดยได้รับความสนใจจากบุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  

สุดท้ายนี้ ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรและนักศึกษาใน
คณะแพทยศาสตร์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้วยดีตลอดมา คณะแพทยศาสตร์จะยังคงมุ่งมั่นในการเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย 
และมวลมนุษยชาติ และด าเนินภารกิจและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมสืบต่อไป 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

6 กันยายน 2556 – 5 พฤศจิกายน 2562  

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล) 
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

6 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน 



 

3 

บทน า 
ข้อมูลองค์กร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5 ของประเทศไทย และเป็นแห่ง
แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี
ประชากรมากที่สุดของประเทศ ปัจจุบันคณะฯ จัดการศึกษารวมทั้งสิ้น 106 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 2 
หลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก 25 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.บัณฑิตฯ) วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด 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 ทั้งนี้ 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  

ค่านิยมขององค์กร : ACT– SMART  
A : รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability)     
C : ให้ใจผู้รับบริการ (Customer target)   
T : มุ่งด้านเทคโนโลยี (Technology)    
S : มีสังคมเป็นเป้าหมาย (Social responsibility)   
M : ตระหนักใช้ข้อมูลจริง (Management by fact) 
A : ไม่นิ่งเรื่องเปลี่ยนแปลง (Agility) 
R : เข้มแข็งงานวิจัย (Research & innovation based) 
T : มุ่งไปพร้อม ๆ กัน (Teamwork) 

สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ   
1. การเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยทักษะและสมรรถนะ  

(Skillful and highly competent medical teaching)  
2. การบูรณาการงานวิจัยจากโจทย์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่  

(Integration of research projects that tackle regional health problems) 
3. การให้บริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีคุณภาพสูง  

(High quality super tertiary healthcare) 
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เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะฯให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรักษาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการการศึกษา และงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรยีนแพทย์ระดับโลก (300th QS World University Rankings  
by subject : Medicine) และการพัฒนางานบริการรักษาพยาบาล ให้มีคุณภาพระดับสากล และเกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของคณะฯ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

1. มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เช่ียวชาญโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ
เปี่ยมไปด้วยทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษท่ี 21  

2. มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ สามารถ
รองรับการผลิตบัณฑิต ท้ังในระดับปริญญาตรี และผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีการจัดตั้ง โครงการศูนย์บริการ
การแพทย์ชั้นเลิศ  (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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คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

  

 

  

 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 
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญช ู
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็น

เลิศและศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ 

 

   

 

 รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา 
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สภาพแวดล้อม 

ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา 

นางประไพพรรณ เปียจ าปา
รักษาการหัวหนา้ส านกังาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2. ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร 

รักษาการรองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และ
ทรัพยากรบุคคล (31 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62) 

3. รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
4. ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน ์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 

(1 ต.ค. 61 – 30 ก.ค. 62) 
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. รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลาง

บริการสุขภาพ 
12. รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 
13. ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

(1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) 
14. ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
15. รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.วิเศษ นามวาท หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา  
17. ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ หวัหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา 
18. อ.นพ.สักการ สังฆมานนท์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  
19. ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 
20. รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
21. ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
22. ผศ.นพ.สุรพล ซื่อตรง หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา  
23. รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปี หัวหน้ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
24. รศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  
25. ผศ.นพ.อ านาจ กิจควรดี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
26. นายเรวัต จินดาพล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
27. นางประไพพรรณ เปียจ าปา รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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หัวหน้าภาควิชา 
1. ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
2. รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
3. รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร ์
4. ผศ.ดร.วิเศษ นามวาท หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา  
5. ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  (1 ต.ค. 61 – 29 เม.ย. 62) 
6. ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภากร หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  (30 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62) 
7. รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี       (1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61) 
8. รศ.ดร.นิษณา นามวาท หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี       (1 ม.ค. 62 – 30 ก.ย. 62) 
9. ผศ.นพ.ธิติชัย เวียงสิมมา หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร ์ 
10. รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ  หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
11. ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
12. อ.นพ.สักการ สังฆมานนท์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  
13. ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา 
14. อ.พญ.เสาวนันท์ บ าเรอราช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
15. ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา  
16. รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
17. ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา 
18. รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปี                                                หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
19. ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
20. ผศ.นพ.สุรพล ซื่อตรง หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา  
21. รศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 
22. รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
23. รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
24. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง 

ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
1. รศ.นพ.วิสูตร รีชัยพิชิตกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
2. รศ.พญ.สุรัตน์  เจียรณ์มงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
3. รศ.นพ.พรเทพ  เกษมศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
4. นางศศิธร  เรืองประเสริฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
5. รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
6. ผศ.นพ.ชัช  สุมนานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
7. ผศ.นพ.กฤษฎา  เปานาเรียง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
8. ผศ.คัชรินทร์ ภูนิคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
9. ผศ.ปิยธิดา  คูหิรัญญรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
10. ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
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11. ผศ.เกียรติไชย  ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
12. ศ.กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
13. รศ.จริยา  อ าคา เวลบาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
14. รศ.ลัดดาวัลย์  เส็งกันไพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
15. รศ.ภาธร  ภิรมย์ไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
16. อ.พญ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
17. ผศ.นพ.เก่งกาจ  วินัยโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
18. ผศ.พรทิพย์  เหลื่อมหมื่นไวย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
19. ผศ.นพ.จาริญญ์  จินดาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
20. อ.พญ.พัชรีภรณ์  ตันมิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
21. ผศ.วิยะดา ปัญจรัก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
22. ผศ.อิสราภรณ์  เทพวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
23. ผศ.นพ.รัฐพล  อุปลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
24. รศ.นพ.โกสินทร์  วิระษร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
25. อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
26. นายสมัย  จันทร์นามอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
27. ผศ.นพ.ชวลิต  วงศ์พุทธะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
28. ผศ.ศุภฤทธิ์  ศิลารัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
29. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30. ผศ.นพ.นรงฤทธิ์  เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
31. ผศ.อ านาจ  ไชยชุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 
32. ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
33. อ.นพ.วรานนท์ มั่นคง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
34. นางรื่นฤดี  แก่นนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร 
35. ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร 

 

หัวหน้างาน สังกัดส านักงานคณบดี 
1. นางปริศนา ใจบุญ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
2. นางละมัย ไวยโภชน ์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน 
3. นายเชิดศักดิ์ เจริญศักดิ์ขจร หัวหน้างานคลัง 
4. นายไพโรจน์ ส าราญบ ารุง หัวหน้างานพัสดุ 
5. นางพวงพยอม แก้วพิลา หัวหน้างานบริการการศึกษา 
6. นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 
7. นางวัลย์ณรัตน์ ศรีไสย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
8. ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. นางสาวจันจิรา  วราฤทธิพงษ์ รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศ (1 ต.ค. 61 -31 ธ.ค. 61) 
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10. นายรัตนศักดิ์ บุตดาราช รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศ (1 ม.ค. 62 - 7 พ.ค. 62) 
11. อ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศ (8 พ.ค. 62 -30 ก.ย. 62) 
12. นางดวงสมร ชาญกว้าง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
13. นายวิศรุต เชิดชู รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานซ่อมบ ารุง 
14. นายบุญเสริญ มีศรีจันทร์ หัวหน้างานนิติธรรม 
15. รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย หัวหน้าส านักงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
16. รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช หัวหน้าส านักงานระบาดวิทยา 
17. นางวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ หัวหน้าส านักงานกองทุนวันศรีนครินทร์ 

หัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
1. นางจันทิมา กาญจนสุรัตน์ หัวหน้างานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
2. นางสาวกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล 
3. นางชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้างานเภสัชกรรม 
4. นางวาสนา จันทะชุม หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ 
5. นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร  

(1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) 
6.  นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพรรณ์ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 

(1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) 
7. นายสุทธิกานต์ ก่อสกุล หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ 
8. นางสาวศรีสุดา วงศ์ประทุม หัวหน้างานโภชนาการ 
9.  นาง สุภาพิมพ์  พรหมพินิจ หัวหน้างานแม่บ้าน  
10. นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล หัวหน้างานจ่ายกลาง 
11. นางสายสมร  พลดงนอก หัวหน้างานเวชกรรมสังคม  
12. นางนภสร  เฮ้ามาชัย หัวหน้าสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน 
13. ทพ. ยุทธเกียรติ หอวิจิตร หัวหน้างานทันตกรรม 
14. นางสาวจงกล พลตรี หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ที่มา  หน่วยการเจ้าหน้าท่ี งานบรหิารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
 

หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
1. นางชาริยา บ ารุงศิริ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
2. นางเบญจมาศ แสนแสง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
3. นางสาวเนาวคุณ อริยพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม 
4. รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ 
5. นางอรสา ภูพุฒ หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพ 
6. นายวันชัย วะนะชัยศิริ เลขานุการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ / หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

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

ฝ่ายการพยาบาล 
1. นางสาวมัณฑนา สังคมก าแหง หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
2. นางกุลธรา จงตระการสมบัติ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
3. นางไพจิตร์ วงศ์แสน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
4. นางภาวิณี จิตรนอก หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 
5. นางวราลักษณ์ ภูสิทธิ์ธนากุล หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
6. นางพัชรินทร์ เกตษา หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
1. นางจ าเนียร พัฒนจักร หัวหน้างานตรวจสวนหัวใจ 
2. นางสาวชนิดา ถามีมาก หัวหน้างานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด 
3. นางอานิสรา อริยพิมพ์ หัวหน้างานเวชศาสตร์ชันสูตร 
4. นายมนตรี ยาสุด หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 
5. นางสาวสุพรรณี หมื่นหัส หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องหวัใจและปอดเทียม 
6. นายมนูญ ตนัยโชติ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 

ฝ่ายเภสัชกรรม 
1. นางมณีพิมาย ไชยชุน หัวหน้างานบริการจ่ายยา 
2. นางสาวธิติมา สามแก้ว หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรรม 
3. นางสาวชุลีกร เหล่าวชิระสุวรรณ หัวหน้างานบริหารเภสัชกิจ 
4. นางสาวภัทรพร ตั้งสุจริต หัวหน้างานเภสัชสารสนเทศ 

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

ที่มา : งานบริหารและธุรการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
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แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ 
No. 
(ท่ี) 

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
แพทย์ระดับนานาชาติ) 
 

World class education 
(WFME) 

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

3 Go Innovation 
(ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรม) 
 

High quality research 11. Research income (Outbound grant 
& Revenue from industrial and 
commerce) 
(หน่วย: บาท/คน) 
12. Citation: faculty (หน่วย: สัดส่วน) 
13. Paper : faculty (หน่วย: สัดส่วน) 

4 Go Professional 
(คุณภาพการบริหาร
องค์กรระดับเป็นเลิศ) 
 

1. Responsible to society 
 

14. Energy reduction 
15. จ านวน CSR project  

2. Best place to work 
 

16. Engagement score 
17. Productivity  
(หน่วย: จ านวนรายได้ต่อบุคลากร;ล้านบาท) 

3. Modern & Efficient 18. TQA/EdPEx (หน่วย: คะแนน) 
19. Customer satisfaction (หน่วย: ร้อย
ละ) 
20. ลดระยะเวลาการท างานด้วย IT cycle 
time (หน่วย:ร้อยละของเวลาที่ลดลง) 
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      แผนยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนนุพันธกิจ 
 

        (1) การบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

       (2) การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 
 
 

   
 

      
 
 
 
 
 
       (3) ความเป็นเลิศด้านวิจัย 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจ 

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) 
ที่ท า ให้ เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการ
ปฏิบั ติ ง านของบุคลากร (Happy workplace) 
ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (Good governance) 
และมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High 
performance organization) 

 

(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิต
และบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เช่ียวชาญที่
มีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล) มีความรับผิดชอบ 
คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจใฝ่รู้
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life 
long learning)  และมีทั กษะที่ จ า เป็นส าหรับ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พทย์ ใ น ศ ต ว ร ร ษ 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
เ ชิ งพาณิ ชย์  (Commercial application)  และ
อุตสาหกรรม 
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แผนยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนนุพันธกิจ 
 

   (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) มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม
และสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic 
service & network) สามารถรองรับการผลิตบัณฑิต
ทั้ งในระดับ ปริญญาตรีและการฝึกอบรมแพทย์
ผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะทาง (All medical curriculum 
integration)  การตั้ งศู นย์ กลางการบริ การทาง
การแพทย์ของภูมิภาค (Academic medical hub) 
เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความเช่ียวชาญและ
เทคโนโลยี ขั้ นสู ง (Super tertiary care)  ส าหรั บ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และนานาชาติ  (Value to Thai 
society and all mankind) 

(5) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการ
สร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา (Asset 
utilization system) มีการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรั พย์ สิ น  และทรั พย์ สิ นทางปั ญญาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Intellectual property management) 
ท าให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ (Organization sustainability) 

(6) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  มีการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และประ เพณี อั นดี ง ามของชาติ  ( Culture & 
heritage support) ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล (Mission 
integration) (7) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการ

พัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Quality assurance) ตาม
แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality 
award-TQA/ Education criteria for performance 
excellence-EdPEx) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน (Organization competitiveness) เกิดผลลพัธ์
ที่ดี  และมีมาตรฐานในระดับสากล ( 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) 



 

 

1
5

 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ข้อตกลงระหวา่งมหาวิทยาลยัขอนแก่น กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษในปี

การศึกษา 2558 

ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติ
หรือผู้เช่ียวชาญจาก

ต่างประเทศต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าท้ังหมด

(ปฏิบัติงานต้ังแต่ 3-5 เดือน) 

ร้อยละของนักศึกษาทุก
ระดับท่ีแลกเปลี่ยนไป
และมาต่างประเทศต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละของ
ผลงานวิจัย/วิชาการ

ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสทิธิบัตร
หรืออนุสทิธิบัตร

จ านวนหน่วยงาน/องค์กร
ของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มี
ชื่อเสียงในระดับชาติ/

นานาชาติที่คณะมีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

จ านวนผลิตภัณฑห์รือบรกิาร
ที่ได้รับการออกแบบและ

ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ศิลปวัฒนธรรมอสึานหรือภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

 

ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (ค่าเฉลี่ยนบัรวม
จากทุกหลกัสูตร รวม
หลกัสูตรระดับปริญญา

ตรี-โท-เอก) 

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้

งานท าทั้งหมด (บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา

โทที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วง

น้ าหนกั) 

ร้อยละอาจารย์ท่ีมี
วุฒิปริญญาเอกต่อ
จ านวนอาจารย์

ท้ังหมด 

ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศกึษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงาน

รวมถว่งน้ าหนัก) ร้อยละจ านวนผลงาน
วิชาการ (หนังสอื/ต ารา) 

ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

ร้อยละจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนหน่วยงาน/องค์กร
ของผู้ใช้งานบัณฑิตท่ีมี

ช่ือเสียงในระดับนานาชาติท่ี
คณะมีกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

จ านวนเงินสนับสนุน
ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์

และนักวิจัยทั้งหมด 

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

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

จ านวนบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง 

(citation) ในฐานข้อมูล 
Refereed journal ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าในต่างประเทศ
หรือตลาดงานอาเซียน 

การท าวิจัยรว่มกับ
มหาวิทยาลัยที่ติด
อันดับ 1-400 ของ

โลก 

อัตราการลดลงของการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

(เปรียบเทียบปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าที่ลดลง ) 

ระดับของการรับรู้
และเข้าใจทิศทาง

ขององค์กร 

ความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรต่อการจัด

สภาพแวดล้อมของคณะให้น่า
อยู่ ร่มร่ืนและมีพื้นท่ีสีเขียว 

ร้อยละของงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง
กับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
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ข้อตกลงการปฏิบัตงิานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs 

 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นเลิศด้วย OKRs

ด้านประชาคม 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(people)

1st OKRs

จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดระบบการศึกษาแบบบูรณา

การข้ามสูตร

5th OKRs

จ านวนโครงการวิจัยใน
รูปแบบแผนบูรณาการ
งานวิจัย (Research 

Program)

8th OKRs

ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตาม

ความถนัด

ด้านระบบนิเวศของ
มหาวิทยาลัย (Ecological)

13rd OKRs

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทันเวลา 

(แผ่นดิน/รายได้)

30th OKRs

ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติแบบ non-degree 

ทั้ง Outbound และ 
Inbound ระดับ ป.ตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เพิ่มข้ึน

จากปีที่ผ่านมา

ด้านจิตวิญญานความเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(Spiritual)

35th OKRs

จ านวนกิจกรรมการเรียนการ
สอน การท างานวิจัย และการ

บริการวิชาการร่วมกัน 
(โครงการเมืองอัจฉริยะ)
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุข
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy work place) ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (Good governance) และมาตรฐานการ
ท างานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง (High performance organization) 
 

ฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
งานนโยบายและแผน 
1. งบประมาณในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากกราฟ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะแพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการและ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จากแหล่งงบประมาณ 2 แหล่ง จ านวนท้ังสิ้น 5,176,433,607 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 399,063,500 บาท (ร้อยละ 7.71) และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 4,777,370,107 บาท  
(ร้อยละ 92.29) 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและจ าแนกตามรายจ่าย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ข้อมูลจากงานคลัง คณะแพทยศาสตร์ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจริงจ านวน 296,177,312 บาท ประกอบไปด้วย งบบุคลากร 0 
บาท (มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ตั้งงบประมาณ) งบด าเนินงาน จ านวน 55,530,563 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. 2562 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) 

 

-400,000,000
100,000,000
600,000,000

1,100,000,000
1,600,000,000
2,100,000,000
2,600,000,000
3,100,000,000
3,600,000,000
4,100,000,000

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน รวม
รวม 600,960,019 2,922,404,055 273,086,127 205,405,258 4,001,855,459

งบประมาณแผ่นดิน - 55,530,563 159,783,450 80,863,300 296,177,312

งบประมาณเงินรายได้ 600,960,019 2,866,873,492 113,302,678 124,541,958 3,705,678,147
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2. ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหน่วยงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2562 

 

 

3. อัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
อัตราก าลังของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกอัตราที่มีคนครอง 

3.1 บุคลากรสายผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562 

 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ด าเนินการ 768 787 899 826 814 847 821 814

ไม่ด าเนินการ 119 124 51 117 75 26 137 191

ร้อยละที่ด าเนินการ 87% 86% 95% 88% 92% 97% 86% 81%
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สรุปโครงการพัฒนาหน่วยงาน

 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

 120,000,000

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณในการด าเนินโครงการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
อาจารย์ 171 174 189 99 135 131 127

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 117 121 125 122 114 136 140

รองศาสตราจารย์ 139 142 141 141 104 128 115

ศาสตราจารย์ 29 29 30 32 30 34 26

รวม 456 446 485 394 383 429 408

0
50

100
150
200

อัต
รา

บุคลากรสายผู้สอน

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  
ส าหรับการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ระหว่างปีงบประมาณ 

2556-2562 
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3.2 จ าแนกตามประเภทบุคคล มบีุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 5,342 อัตรา และ บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์
จ านวน 716 อัตรา รวมบุคลากรทั้งหมด จ านวน 6,058 อัตรา จ าแนกได้ดังนี้ 

ประเภท คณะแพทยศาสตร ์ ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ รวม  
ข้าราชการ  89   89 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า 69 2 71 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 2,264 430 2,694 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)้ 1,421 152 1,573 อัตรา 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1,499 132 1,631 อัตรา 
  5,342 716 6,058 อัตรา 

(บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์หวัใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอ้มูล ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2562 
 

 
 

ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
 งานบริหารและธุรการ 
1. การจัดท าแผนแม่บทก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของคณะฯ 

คณะแพทยศาสตร์ โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล ร่วมกัน 
บริหารความต้องการด้านขีดความสามารถและกรอบอัตราก าลังผ่านคณะกรรมการบริหารบุคคลคณะแพทยศาสตร์ โดยหลัง
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เสร็จสิ้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ จะเริ่มค านวณกรอบอัตราก าลังโดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มวิชาการ  
2) กลุ่มสนับสนุนวิชาชีพ 
3) กลุ่มสนับสนุนสายเชี่ยวชาญ  
4) กลุ่มสนับสนุนท่ัวไป  
เมื่อได้กรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมทั้งปี จะด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังปีละ 2 รอบ และแบ่งเป็นสองส่วน คือ  
1) กรอบอัตราก าลังเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรต์ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
2) กรอบอัตราก าลังเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ  

ข้าราชการ 
1%

ลูกจ้างประจ า
1%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงิน

งบประมาณ)
45%พนักงาน

มหาวิทยาลัย (เงิน
รายได้)
26%

ลูกจ้างชั่วคราว 
(เงินรายได้)

27%
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และมีการปรับกระบวนการก าหนดกรอบอัตราก าลังเพื่อมุ่งเน้นการจ้างเหมาบริการจากหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
โดยลดการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและทยอยเปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาบริการมากข้ึน ท าให้คณะแพทยศาสตร์ สามารถเพิ่มบริการ
โดยจ านวนบุคลากรไม่เพิ่มตาม จึงส่งผลให้ผลิตภาพรายบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 
 

2. จัดท าโครงสร้างค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ที่เหมาะสม 

ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการความคาดหวังของบุคลากรด้านต่าง ๆ 
รวมถึงด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยผลสรุปความต้องการความคาดหวังด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะถูก
วิเคราะห์เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีการแบ่งกลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็น 5 ด้าน เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าว โดยใช้ความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นตัวชี้วัด นอกจากนั้นยังมีการปรับสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการ
บุคลากรเพิ่มเติม คือการให้สวัสดิการด้านการการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนแก่ลูกจ้างช่ัวคราว และสวัสดิการด้านแบบฟอร์มการ 
ท างาน แก่บุคลากรทั่วไป 

ความพึงพอใจของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
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3. จัดระบบสวัสดิการโดยเฉพาะกลุ่มพนกังานมหาวิทยาลัยให้ใกล้เคียงกับระบบข้าราชการเพ่ือจงูใจให้คนดี คนเก่ง มา
ท างานในคณะฯ 

ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล มีการจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกลุ่มบุคลากรโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มวิชาการ     2) กลุ่มสนับสนุนวิชาชีพ 
3) กลุ่มสนับสนุนสายเชี่ยวชาญ   4) กลุ่มสนับสนุนท่ัวไป  

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านสุขภาพ 

       1.1 การตรวจร่างกายประจ าป ี
        1.2 การใช้บริการศูนย์ดูแลบุคลากร 
        1.3 การสงเคราะห์กรณีการใช้วัสดุการแพทยเ์กินอัตรา 
       1.4 การดูแลกรณเีกิดอุบัติการณ์จากการท างาน 
        1.5 โปรแกรมดูแลสุขภาพพิเศษ 
        1.6 การใช้สถานออกก าลังกายภายในคณะฯ 
        1.7 การฉีดวัคซีนกลุ่มโรคตดิต่อจากการดูแลผู้ป่วย 

 2. ด้านค่าตอบแทน 

    2.1 ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน 
        2.2 ค่าตอบแทนสาขาเฉพาะทาง 
        2.3 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ (พตส.) 

    2.4 ค่าตอบแทนตามภาระงาน (Performance Pay) 
    2.5 ค่าตอบแทนการอยู่ปฏิบัตงิานล่วงเวลา 
    2.6 เงินโบนัส 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
   3.1 งบประมาณส าหรับการฝึกอบรมประจ าปี 
   3.2 สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร ์
   3.3 สวัสดิการชุดฟอร์มแก่บุคลากร 
   3.4 การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 
   3.5 การลาศึกษาต่อ 

4. ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว 

   4.1 สวัสดิการบ้านพักอาศัย 
   4.2 สวัสดิการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 

       4.3 สวัสดิการด้านทุนการศึกษา 
       4.4 สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

   4.5 สวัสดิการด้านการเข้าศึกษาต่อ 

   4.6 วันหยุดพักผ่อนประจ าป ี

5. ด้านอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการความคาดหวังของบุคลากรด้านต่าง ๆ และ เพื่อจูงใจให้คนดีคนเก่ง มา
ท างานในคณะฯ 

   5.1 สวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ 
       5.2 เงินช่วยเหลือกรณีประสบภยัธรรมชาติ 

   5.3 ส่วนลดร้านอาหารภายในคณะฯ 

   5.4 การเข้าใช้ระบบ WIFI ฟรี 
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4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ตรงตามภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน 

ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล มีการจัดท าแผนพัฒนาขีดความสามารถแยกตามกลุ่มของบุคลากร โดยมี
การปรับกระบวนการก าหนดขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมตามกลุ่มของบุคลากรทุกโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1) สมรรถนะพื้นฐาน  
2) สมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์  
3) สมรรถนะตามสายวิชาชีพ  
หลังจากวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรฉบับล่าสุดมีการ

มุ่งเน้นหลัก 3 ประการ คือ  
1) การมุ่งเน้นลูกค้าผ่านการก าหนดความพึงพอใจของลูกค้าและผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองปฏิบัติงาน  
2) การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ผ่านการก าหนดสมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร  
3) การมุ่งเน้นความต้องการของบคุลากรแต่ละสายงานของโครงการจากฝ่ายต่าง ๆ ผ่านการก าหนดสมรรถนะเชิงลึก  
หลังจากนั้นท าการประเมิน Competency gap แยกตามกลุ่มบุคลากร แล้วจึงก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี โดยคณะฯ ผลักดันระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติผ่าน การจัดฝึกอบรมสัมมนา การจัดสรรทุน
พัฒนาบุคลากร การยกย่องชมเชย และค่าตอบแทนตามภาระงาน เช่น บุคลากรที่สามารถพัฒนาตนเองจนถึงระดับสมรรถนะ
เชิงลึกจะได้รับการยกย่องชมเชยในหลายที่ประชุมสัมมนา และส่งเสริมให้เป็นท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรต่อไป  

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนนุ ประจ าปี 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

 

5. พัฒนาผู้บริหารเพ่ือให้เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนการพัฒนาผู้น าในต าแหน่งผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน หัวหน้า

ภาควิชาผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี และคณบดี โดยเริ่มจากการค้นหาคนเก่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ทักษะ 3 ด้าน ในการ
บริหารงาน บริหารคน และบริหารทรัพยากร เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงและเตรียมผู้บริหารในอนาคตต่อไปให้มี
ศักยภาพ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบบการน าองค์กร และ คอบคลุมกับ MD KKU Leadership system โดยจัดอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร(กรรมการประจ าคณะฯ) หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารผู้น าส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ เป็นการ
เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะแก่ผู้บริหารด้านสุขภาพเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้บริหารด้านสุขภาพ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นการสร้าง
ระบบเตรียมความพร้อมผู้น าองค์กรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเรียนรู้ผ่านกระบวนการอื่น ๆ 
ที่ไม่เป็นทางการเช่น การเรียนรู้ on the job training การศึกษา ดูงาน การแลเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM) เป็นต้น 

6. มีช่องทางเฉพาะส าหรับการรับอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิดีเด่นหรือเป็นสาขาท่ีมีความจ าเป็นตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1) มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญา เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับภาควิชาปรี

คลินิก ในสาขากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา โดยเฉพาะหากเป็นนักศึกษาที่จบ
การศึกษาตามโครงการ Ph.D.MD. จะรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
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2) มีการจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์คลินิกอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมการเป็นนักวิจัยทางการแพทย์เป็นผู้ที่มีความสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิกกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานการสร้างผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลศึกษาที่
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในส่วนของค่าตอบแทนพื้นฐาน (Basic salary) และค่าตอบแทนตามภาระ 
งาน (Performance pay) ที่เหมาะสม รายละเอียด ดังนี ้

1) ตรวจสอบ และจัดท าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพื้นฐาน (Basic salary) ตามประกาศ กบม.(ฉบับที่ 9/2555) และ
ประกาศ กบม.ฉบับที่ 8/2558) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการและประเภทสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบ แทนตามภาระงาน (Performance pay) 
ตามค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ ท่ี 2095/2558 ลว. 4 ธันวาคม 2558 

3) ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบ แทนตามภาระงาน (ด้านการรักษาพยาบาล) 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่ละภาควิชาไปทบทวนค่าคะแนน Performance pay อีก
ครั้งตามแบบฟอร์มที่ให้และส่งคืนหน่วยการเจ้าหน้าที่เพื่อสรุปรวบรวม น าเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

4) จัดท าประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่43/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระ
งานเป็นกรณีพิเศษ แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8. มีระบบดูแลสิทธิประโยชนของบุคลากร เช่น ที่พักการเข้าถึงกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้  
1) ปรับปรุงระบบยื่นขอท่ีพักออนไลน์โดยให้บุคลากร Login โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ แฟลต 10 -18 

3) ปรับปรุงกระบวนการเบิกเงินช่วยเหลือค่าท่ีพัก 

4) ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 232/2560) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือค่าท่ีพัก ส าหรับเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) (สาระส าคัญ ขยาย
เวลาเบิกเงินช่วยเหลือค่าท่ีพักออกไป อีกจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี) 

9. ส่งเสริมให้บุคลากรมีรายได้เสริมภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ร้านพอเพียง  
ประเภทกิจกรรม ร้านจดัจ าหน่ายสินค้าของสมาชิกกลุม่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตัิ ดูแลสมาชิกที่มาส่ง

ของ / จัดเวร / ดูความเรียบร้อยของร้าน   
เวลา ทุกวันท าการราชการ เวลา 06.30 -15.00 น. 
สถานที ่ สดุทางเดินข้างร้านสวัสดิการ (ตรงข้ามท่ีเก็บออกซิเจน) 
ผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (ต้องสมัครเป็นสมาชิกโครงการเท่าน้ัน) 

2. ตลาดพอเพียง  
ประเภทกิจกรรม เป็นการจ าหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่เป็นสินคา้จากบุคลากร ผู้ปลูก / ผู้แปรรูปเอง เพื่อเป็นการ

สร้างรายได้เสริมให้แก่บุคลากรทีร่ว่มโครงการ ท าให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การปฏิบตัิ พื้นทีก่ารจ าหน่ายสินค้าใหส้มาชิก/ดูแล
สินค้า และความเรียบร้อยของสมาชิกท่ีมาจ าหน่าย  
เวลา  ทุกวันพุธท่ี 2  และพุธที่ 4 ของเดือน เวลา 10.30-13.00 น. 
สถานที ่  ทางเดินข้างร้านสวัสดิการ  
ผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (ต้องสมัครเป็นสมาชิกโครงการเท่าน้ัน) 
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10. สร้างบรรยากาศการท างานที่ท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร 
ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล ในการสร้างบรรยากาศการท างาน ทางฝ่ายการคลัง พัสดุและทรัพยากร

บุคคล ร่วมกับฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อมทบทวนกระบวนการท างาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานต่าง ๆ 
ให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างบรรยากาศการท างานให้เกื้อหนุนและมี
ความมั่นคงต่อการท างาน ด้านเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบุคลากรตามข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานตลอดจนท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าต่อองค์กร 

11. สร้างระบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุทั้งชาวไทยและต่างชาติและมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการพยาบาลมาท างานในคณะฯ 

คณะแพทยศาสตร์มีการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อท าการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัยและ การบริการวิชาการ โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่ต้องการผู้มี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 24 ราย  
 

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

 ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อมประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในได้แก่ งานซ่อมบ ารุง ส านักงานอาชีวอนามัย และ
งานบริหารและธุรการ (หน่วยอาคารและสถานท่ี หน่วยสวนและสนาม หน่วยยานพาหนะ หน่วยรักษาความปลอดภัย) 

ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ก าเนิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 โดยเกิดขึ้นในรูปแบบโครงการสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม (โครงการ SHE) 

โดยมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 8 คณะอนุกรรมการ ด าเนินการผลักดันให้มีระบบงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีบุคลากรประสานงานเป็นอาจารย์แพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และ
ลูกจ้างโครงการ SHE ต่อมาในปี 2549 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แทนโครงการ 
SHE ภายหลังจัดตั้ง ได้มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ.2549 ซึ่งมีข้อก าหนดให้โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการที่จ าเป็นต้องมีระบบนี้ และ มีการ
ประกาศแนวปฏิบัติมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรและต่อมาได้มีการพัฒนา
เป็นนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวง
แรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 
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เนื่องจากระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน เป็นระบบงานที่สนับสนุน คุณภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก และมีภารกิจรองในการสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นกิจกรรมงาน  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานจึงสนับสนุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและมีคุณภาพขององค์กร 

1.1 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 2562 มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการท างานโดยตรวจความเข้ม
ของแสงสว่างครอบคลุม ร้อยละ 20 ตรวจวัดความเข้มของเสียงครอบคลุมร้อยละ 80  ตรวจวัดความร้อน (WBGT) ครอบคลุม
ร้อยละ 50 และมีการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศการท างาน ครอบคลุมร้อยละ 50 

  
 

 

 

 

 

1.1.2 การควบคุมความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

 การควบคุมความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอ้มในการท างานหลงัจากท าการประเมินด้วยการตรวจวัดแลว้ และการเดินส ารวจ
ความปลอดภัยตามหน่วยงานต่าง ๆ (safety patrol) ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะด าเนินการท าบันทึก
ข้อความ เกี่ยวกับผลการตรวจวัดและผลการส ารวจ รวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยท าการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมรวมทุกด้านจ านวน 18 หน่วยงาน ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน โดยมี 8 หน่วยงาน อยู่ในระหว่างการรอด าเนินการ และส ารวจด้านความปลอดภัยใน
หน่วยงาน (safety patrol) ทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ต้องมีการด าเนินการแก้ไขตามประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ
ทั้งหมด 42 หน่วยงาน ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 31 หน่วยงาน (ร้อยละ 73.81) และอยู่ในระหว่างรอด าเนินการ 11 หน่วยงาน 
(ร้อยละ 26.19) 

   

ดัชนีชี้วัดหลกัและเป้าหมาย เป้าหมาย ปีงบประมาณ  2562   
การตรวจวดัความเข้มแสงสว่างในการท างาน 50 หน่วยงาน 10 (ร้อยละ 20) 
การตรวจวดัระดับเสียง 5 หน่วยงาน 4  (ร้อยละ 80) 
การตรวจวดัความร้อน (WBGT) 4 หน่วยงาน 2  (ร้อยละ 50) 
มีการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศการท างาน 4 หน่วยงาน 2 (ร้อยละ 50) 
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1.1.3 การจัดการเร่ืองข้อร้องเรียนและรายงานข้อมูล/ปัญหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
สายด่วนของส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ 63587 และ 63362 เพื่อการให้บริการให้ค าปรึกษาด้าน  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัญหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
near miss (เหตุการณ์ทั่วไป) และ Incident (เหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุ) ได้รับการแจ้งจ านวน จ านวน 9 เรื่อง 
โดยค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่เกิน 12 เรื่องต่อปี 

1.2 การจัดการด้านอาชีวอนามัยส าหรับบุคลากร 
1.2.1 การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน 

การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เพือ่ประเมินความสามารถในการท างานโดยปราศจากความเสี่ยงของบคุลากรคณะ
แพทยศาสตร์ (pre-placement medical examination) เพื่อประเมิน fitness to work  โดยเริม่ด าเนินการตั้งแตป่ี พ.ศ. 
2550 ท้ังนี้บุคลากรใหม่ทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพให้แล้วเสรจ็สิ้นภายใน 30 วัน หลังจากมารายงานตัว 

ปีงบประมาณ จ านวนบุคลากรใหม่ทั้งหมด จ านวนบุคลากรใหม่ 
ที่เข้ารับตรวจสุขภาพ  

ร้อยละ หมายเหตุ 

2559 295 97 32.8 ไม่อนุมัตเินื่องจากระเบียบไม่เอื้อ 

2560 177 160 90.4 - 
2561 475 452 95.1 - 
2562 577 577 100 - 

ผลตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 577 คน พบว่าตรวจทันภายใน 30 วัน หลังจาก
รายงานตัว 570 คน (ร้อยละ 99.8) บุคลากรใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้ว จ านวน 146 คน จากกลุ่มสัมผัส
ผู้ป่วยโดยตรง 252 คน (ร้อยละ 57.7) และมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส varicella แล้วจ านวน 420 คน จากผู้ที่รับการตรวจ 
455 (ร้อยละ 92.3) และมีการตรวจการติดเชื้อ วัณโรคด้วย IGRAs เป็นจ านวนทั้งหมด 272 คน   

นอกจากนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ จะได้รับการจัดเข้าโปรแกรมการเฝ้าระวังทางสุขภาพ
ของบุคลากรที่ท างานสัมผัสกับสิ่งคุกคามทางสุขภาพ ส านักงานอาชีวอนามัยฯ ได้ท า health risk assessment ก่อนจัด
โปรแกรม ทั้งนี้ความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการงาน (periodic medical examination) โดยมี
โปรแกรมการตรวจสุขภาพท่ีส าคัญ ได้แก่ ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน จ าแนกตามสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในงาน 
มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในบริเวณพื้นที่ท างาน  และท าตามมาตรฐาน 
OSHA เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง ทั้งนี้น าไปสู่การจัดโปรแกรมการเฝ้าระวังทางการแพทย์ โดยได้สรุปออกมาได้ทั้งหมด 14 
โปรแกรม โดยมีผลการตรวจสุขภาพครอบคลุมทั้งสิ้น 11 โปรแกรม การด าเนินงานในโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากรที่สัมผัสเบนซีนและโทลูอีน ครอบคลุมร้อยละ 95 โปรแกรม
การตรวจสุขภาพบุคลากรสัมผัส formaldehyde ครอบคลุมร้อยละ 94.0 ส่วนโปรแกรมผู้สัมผัส ETO และ สัมผัสรังสีก่อ
ไอออนนั้นได้น าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นการตรวจ
สุขภาพหลังสัมผัสสิ่งคุกคามดังกล่าว โดยในโปรแกรมผู้สัมผัสเช้ือวัณโรคนอกจากการเฝ้าระวัง  post exposure แล้ว โดย
หลักการทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังต้องจัดการท า IGRA ในการตรวจก่อนเข้างาน และในโปรแกรมการสัมผัสเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบี และเช้ือ varicella ได้มีการป้องกันโดยจัดท าในรูปแบบ immunization ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ pre-placement 

แล้ว การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ ทั้งนี้ ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา
โรคติดต่อและหน่วยควบคุมการติดเชื้อ เป็นผู้ด าเนินการหลักในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญได้แก่  

- เฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรคปอด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคสุกใส  ในกลุ่มบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผลการด าเนินงานในปี 
งบประมาน 62 จ านวน  1033  คน   

- เฝ้าระวังโรคที่มีสาเหตุจากการท างาน จ านวน 7 ราย เช่น โรคผื่นแพ้สัมผัส (ถุงมือยางธรรมชาติ และสารเคมี) 
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- เฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการท างาน จ านวน 2 ราย  
ปัจจุบันพบว่า มีการรายงานอุบัติการณ์โรคเฝ้าระวังมากขึ้น เช่น วัณโรคปอด โรคสุกใส มีการด าเนินงานทันทีหลัง

ได้รับแจ้ง เข้าตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังโรคทั้งทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ใช้แบบสอบถามคัดกรอง การตรวจภูมิคุ้มกนั 
ส่งต่อและติดตามการรักษา ให้ภูมิคุ้มกันในบุคลากรที่มีความเสี่ยง และมีการควบคุม ด าเนินการเรื่องระบบระบายอากาศใน
หน่วยงานท่ีต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

1.2.2 การดูแลบุคลากรเมื่อมีการเจ็บป่วยจากการท างาน 

1.2.2.1 การรักษาโรคของบุคลากรการเยียวยาและการกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากการลาป่วย บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ จะได้รับการรักษาหากเจ็บป่วยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจาก
การท างาน บุคลากรจะได้รับการประเมินสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างานเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะกับภาวะสุขภาพ และมี
การรายงานอุบัติเหตุและโรคจากการท างานไปยังบุคลากรและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีบุคลากรที่สงสัยว่าจะเกิดโรค
ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ก็สามารถรับการปรึกษาสุขภาพที่คลินิกอาชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการท างาน ส าหรับการ
เยียวยาให้บุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือโรคจากการท างานนั้นส านักงานอาชีวอนามัยฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ
หารือผู้บริหารเป็นรายๆ ไป  

1.2.2.2 การประเมินก่อนกลับเข้าท างาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบผู้ป่วยเข้ารับการประเมินก่อนกลับเข้า
ท างานจ านวนทั้งสิ้น 83 ราย (ปี 2560 จ านวน 72 ราย, ปี 2561 จ านวน 104 ราย) โรคที่ได้รับการประเมินการกลับเข้า
ท างานมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 

- โรคกล้ามเนื้อกระดูกท่ีพบบ่อย หมอนรองกระดูกเลื่อน อาการปวดหลังส่วนล่าง carpal tunnel syndrome 

- โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรค Influenza A, B และวัณโรคปอด 

- โรคสุกใส และโรคผิวหนัง  
คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คปอ.) ได้มีการก าหนดเกณฑ์ของระดับการเจ็บป่วยและการ

บาดเจ็บของบุคลากร (injury and illness classification) ซึ่งมีตัวช้ีวัดคือ ได้แก่ injury frequency rate (IFR) โดยพบว่า 
อัตราการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการท างานของบุคลากรที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง มีค่าเท่ากับ 4.84 คนต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงการ
ท างาน ส่วนอัตราการเกิดบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการท างานของบุคลากรที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงเท่ากับ 0.56 คนต่อหนึ่ง
ล้านช่ัวโมงการท างาน โดยพบว่าโรคที่เกิดมากที่สุดคือ โรคโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้ อที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ผื่นแพ้
สัมผัสจากถุงมือยาง และโรคระบบทางเดินหายใจ แนวทางการป้องกันแก้ไขของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ปัญหาการแพ้ถุงมือ
ยาง ทางส านักงานอาชีวอนามัยฯ ได้มีการจัดหาถุงมือยางทางการแพทย์ที่ท าจากยางสงัเคราะห์มาไว้ให้บุคลากร โดยส านักงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นผู้เลือกประเภทถุงมือมาให้ 

1.2.2.3 จัดระบบการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมในคณะ
แพทยศาสตร์ ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดซื้อกระเป๋าปฐม
พยาบาลเพิ่มเติมจ านวน 100 ใบ วัตถุประสงค์เพื่อท าให้เพียงพอต่อจ านวน
หน่วยงานที่มีอยู่ ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีกระเป๋าปฐมพยาบาลจ านวน 
50 หน่วยงาน ซึ่ งทางส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะ
ด าเนินการจัดหาให้ครบทุกหน่วยงาน 

1.2.3 การป้องกันโรคติดต่อที่จ าเป็นโดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ทุกคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ทั้งนี้วัคซีนป้องกัน
โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีได้เริ่มให้ในบุคลากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้มีนโยบายการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน บุคลากรใหม่ทุก
คนพร้อมทั้งมีนโยบายให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี ให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ในบุคลากรใหม่ทุกคน นอกจากนี้
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บุคลากรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยตรงจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ และ โรคสุกใส  ซึ่งมีความ
ครอบคลุมและพัฒนากระบวนการเพื่อให้ครบความครอบคลุมหากมีกรณีการระบาดของโรคสุกใสก็ได้มีการจัดโปรแกรมให้
วัคซีนบุคลากรในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และได้รับยาเคมีบ าบัดของ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม   

   
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด้านสขุภาพ 

1.3 การอบรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.3.1  การอบรมบุคลากรใหม่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ได้จัดให้มีการจัดอบรมดา้นอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยส าหรับบคุลากรใหม่ ดังต่อไปนี ้

- วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 อบรมบุคลากรใหม่งานบริการพยาบาล จ านวน 54 คน 

- วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 อบรมแพทย์ใช้ทุน รวม 41 คน 

- วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 อบรมแพทย์ใช้ทุน รวม 45 คน 

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของกฎหมาย  

   

1.3.2  การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ได้จัดให้มีการจัดอบรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

- วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 อบรม ณ คลังเลือดกลาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 55 คน  
 - วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 อบรม ณ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คน 
 - วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 อบรม ณ ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน 

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน และให้สอดคล้องกับข้อก าหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190 
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1.3.3  การอบรมความปลอดภัยในการท างานของผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
 ได้จัดให้มีการจัดอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และ 4 ตุลาคม 2562 ซึ่งมี
ผู้รับเหมาเข้าร่วมทั้งหมด 21 คน จาก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทเบสท์ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด บริษัทคิว.เอ็มแอร์เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.พัฒนาก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการท างานของผู้รับเหมา และทราบถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของคณะแพทยศาสตร์ ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

   

 1.3.4 การอบรมความปลอดภัยในการท างาน ณ หน่วยงานต่าง ๆ  
 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562 อบรมความปลอดภัยในการท างาน ณ งานจ่ายกลาง มผีู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 51 คน ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการท างานแก่ บุคลากรที่ท างานกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น การท างานเกี่ยวกับสารเคมี 
ท่าทางในการท างาน การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท างาน 

   

1.4 ผลการด าเนินงานของระบบงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ในการท างาน  
1.4.1 การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(คปอ.)  เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และปรับแผนปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเสนอมาตรการในการควบคุม จึงมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อมเป็นประธานคณะกรรมการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน จากมติที่ประชุมท าให้เกิดการด าเนินการเพื่อควบคุมด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่  
1. การจัดท าร่างประกาศคุณธรรมและจริยาธรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( OH&S code of conduct)  
2. การส ารวจเพื่อก าหนดจุดติดตั้งป้ายทางออก ทางหนีไฟเพิ่มเติมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย   
3. การจัดท าร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการท างานเกี่ยวกับวัณโรค ภายในคณะแพทยศาสตร์ 
4. การตรวจวัดระดับสัมผัสสารเคมีอันตรายในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โดย สารที่ท าการตรวจวัดได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ เบนซีน 

และโทลูอีน 

5. การตรวจวัดระดับการสัมผัสฝุ่นในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งฝุ่นรวม (Total dust) และ ฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและ
สะสมในถุงลมปอดได้ (respirable dust) 
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1.4.2 โครงการวันสร้างสุขภาพความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแพทย์ (SHE:OH&S day 

คร้ังท่ี 15) 
 จัดงานเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 251 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานของผู้
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและติดตามความกาวหน้าของระบบงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน โดยมีผลการประเมินภาพรวมของการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

 - เนื้อหาการอบรมและวิทยากร ได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก ร้อยละ  92.56 

 - ประเมินภาพรวมของการจัดการอบรม ได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับดี-ดีมากร้อยละ 89.72  

   

1.5 งานอื่น 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 ารายงานผลไปยังรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อท า
การแก้ไขและปรับปรุงต่อไป  
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สัดส่วนของผลน้ าท้ิงออกสู่ภายนอกจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมท่ีผ่านค่ามาตรฐาน 

ล าดับ พารามิเตอร์ ปี 2559 

(ร้อยละ) 
ปี 2560 

(ร้อยละ) 
ปี 2561 

(ร้อยละ) 
ปี 2562 

(ร้อยละ) 
1 pH 100 100 100 100 

2 Biochemical oxygen demand (BOD) 100 100 91.7 83.3 

3 Settleable Solids (SS) 100 100 100 100 

4 Total Suspended Solids (TSS) 75 69.2 50 50 

5 Total Dissolved Solids (TDS) 100 100 100 100 

6 Sulfide (S2-) 100 100 100 100 

7 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 100 100 100 100 

8 Fat Oil & Grease (FOG) 100 100 100 100 

9 Residual Chlorine 100 100 100 100 

10 Dissolved Oxygen (DO) 91.7 83.3 100 91.7 

11 Total Coliform (TC) 91.7 100 100 83.3 

12 Fecal Coliform (FC) 75 100 100 83.3 

13 Chemical Oxygen Demand (COD) ไม่ได้ตรวจ 100 83.3 83.3 

ผลงานเด่นของหน่วยงาน 

1. มีการการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.)  ได้ตาม
ความที่กฎหมายก าหนด (เดือนละครั้ง) และผลการประชุมสามารถน าไปปรับแนวทางการท างานให้ปลอดภัย และผลลัพธ์ถึง
ค่าเป้าหมาย 

2. อบรมเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้กับบุคลากรใหม่ ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 เพื่อให้บุคลากรความส าคัญของความปลอดภัยในการ
ท างาน ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยพื้นฐาน อันน าไปสู่ความเข้าใจได้ถึงความปลอดภัย ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัยมากขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พนักงานเกิดความตระหนักและจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และบุคลากรปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย  

3. การฝึกใช้งานชุดเก็บกู้สารเคมีหกรั่ว (spill kits) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4. มีระบบการดูแลบุคลากรเมื่อมีการเจ็บป่วยจากการท างาน อย่างเป็นระบบมากขึ้น และครบทุกกระบวนการตั้งแต่
เกิดเหตุจนถึงการประเมินเพื่อกลับเข้าท างาน (return to work) 

5. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานที่เป็นรูปธรรมและสามารถเกิดการจัดการความรู้ 
และน าไปสู่ 2P safety goals ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) โดยแนวปฏิบัติในคู่มือนั้นเป็น
ตัวอย่างจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. การเฝ้าระวังการติดเช้ือวัณโรคในบุคลากรที่ส านักงานอาชีวอนามัยฯ ได้ด าเนินการเป็นรูปธรรม ส านักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จึงได้ให้ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยกร่างคู่มือการเฝ้า
ระวังทางการแพทย์ในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคโดยไม่ได้ป้องกันตนเอง เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในนามกรมควบคุมโรค 

7. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) 
และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 เรื่อง การบริหารและการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน  
SIMPLE “เพราะ SIMPLE เป็นเรื่อง SIMPLE” ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี  
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จังหวัดขอนแก่น ทั้งมีผู้เข้าอบรมจาก 130 โรงพยาบาล จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 207 คน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง 
16 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วทั้งสิ้น 3,286 คน จาก 77 จังหวัด 640 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลใน
เครือไทยจากประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง เป็นพยาบาล ร้อยละ 39 นักวิชาการสาธารสุข ร้อยละ 32 แพทย์ ร้อยละ 8 บุคลากร
ด้านบริหารจัดการและคณะกรรมการ ENV ร้อยละ 3 จป. วิชาชีพ ร้อยละ 2 นักจัดการทั่วไป ร้อยละ 2 เทคนิคการแพทย์ 
ร้อยละ 1 ทันตแพทย์ ร้อยละ 1 โดยมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 53 ภาคกลางร้อยละ 18 ภาคเหนือร้อยละ 10 
ภาคใต้ ร้อยละ 9 ภาคตะวันออกร้อยละ 6 ภาคตะวันตกร้อยละ 4   

หน่วยอาคารและสถานที่ งานบริหารและธุรการ 
1. การบริหารจัดการขยะภายในคณะแพทยศาสตร์ แบ่งออกเป็น  

           1.1 ด้านการจัดการขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีบริษัท ส.เรืองโรจน์ ได้
เข้ามาจัดเก็บขยะติดเช้ือ โดยคิดกิโลกรัมละ 10.80 บาท ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มีปริมาณขยะติดเช้ือประจ าปี 2562 ทั้งสิ้น
จ านวน  521,381.00 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน จ านวน 5,630,914.80 บาท  

   

 

1.2 ด้านการจัดการขยะรีไซเคิลคณะแพทยศาสตร์ ทุกภาควิชา / หน่วยงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการคัด
แยกขยะรีไซเคิล และน าส่ง ณ ศูนย์ขยะรีไซเคิล ในปีงบประมาณ 2562 จ านวนทั้งสิ้น 229,641.50 กิโลกรัม มีรายได้เกิดขึ้น
ประจ าปี จ านวน 1,188,881.50 บาท 

   

44,357.00 
42,346.00 41,574.00 

44,602.00 
43,177.00 42,605.00 

37,709.00 
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42,122.00 42,567.00 

46,882.00 
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1

สรุปปริมาณการก าจัดขยะติดเชื้อปีงบประมาณ  2562 (กิโลกรัม)

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
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1.3 ด้านการจัดการขยะทั่วไป ภายในคณะแพทยศาสตร์ โดยมีเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้ามาจัดเก็บขยะทั่วไป 
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มีปริมาณขยะประจ าปี 2562  ทั้งสิ้นจ านวน 648,132 กิโลกรัม   

 

สรุปปริมาณขยะทุกประเภทภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี 2562       

 

20,515.50 

15,566.00 
13,595.50 14,398.50 15,191.00 

13,394.00 

42,205.00 

17,818.50 
16,207.00 

19,579.00 
22,874.50 

18,297.00 

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

ขยะรีไซเคิล

สถิติปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ประจ าปีงบประมาณ  2562

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

52,107.00 

51,720.00 

54,060.00 

54,759.00 

52,776.00 

55,410.00 

54,060.00 
54,168.00 

54,630.00 

55,521.00 

54,228.00 

54,693.00 

 49,000.00

 50,000.00

 51,000.00

 52,000.00

 53,000.00

 54,000.00

 55,000.00

 56,000.00

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

สถิติปริมาณขยะไม่ติดเชื้อ ประจ าปีงบประมาณ 2562

521,381

648,132

229,642

สถิติการบริหารจัดการขยะทุกประเภท ประจ าปี 2562

ขยะติดเชื้อ ขยะไม่ติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล
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2. การสนับสนุนภารกิจของภาควิชา / หน่วยงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 

2.1 ด้านการบริการท าความสะอาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การขัดและเคลือบเงาพ้ืน การเช็ดกระจก ท าความสะอาด
มุ้งลวด พัดลม และการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ภายในหอผู้ป่วย/ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ขอความอนุเคราะห์  

ข้อมูลการขัดและเคลือบเงาพ้ืนภายในหอผู้ป่วย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ รายการ จ านวนหอผู้ป่วย หมายเหตุ 

1 การท าความสะอาดแบบครบวงจร 36 ขัดและเคลือบเงาพ้ืน เช็ดกระจก พัดลม มุ้งลวด 
กระจก 

2 การท าความสะอาดทีสู่ง 45 เช็ดกระจก พัดลม มุ้งลวด กระจก 

 รวมท้ังสิ้น 81  

ข้อมูลการขนย้ายสิ่งของภายในหอผู้ป่วยและภาควิชา/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ รายการ จ านวนคร้ัง หมายเหตุ 

1 การขนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ีจดัสถานท่ี 176 จัดสถานท่ีของภาควิชา/หน่วยงานขอความ
อนุเคราะห ์

2 การขนย้ายโต๊ะ ภายในหอผู้ป่วย 43  

3 การขนย้ายโต๊ะ ภายในภาควิชา/หน่วยงาน 61  

4 การขนย้ายและตดิตั้งบอรด์ 34  

 รวมท้ังสิ้น 313  

 

2.2 ด้านการจัดสถานที่กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ หน่วยอาคารและสถานที่ รับผิดชอบใน
การจัดสถานที่ภายในคณะฯ และภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์มา เช่น การจัดปีใหม่ งานท าบุญ งาน
เลี้ยงรับปริญญา ฯลฯ โดยสรุปการจัดสถานท่ีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวนคร้ัง 
1 การจัดสถานท่ีงานประจ าปีของคณะฯ 18 

2 การจัดสถานท่ีงานปีใหม ่ 12 

3 การจัดสถานท่ีงานท าบุญ 15 

4 การจัดสถานท่ีประชุมวิชาการ 10 

5 การจัดสถานท่ีแสดงความยินด ี 5 

 รวมท้ังสิ้น 60 

   

   



 

 

35 

หน่วยรักษาความปลอดภัย งานบริหารและธุรการ 
โครงการ “ฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธีมาตรฐานสากลและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

C.I.O. (Combat Intelligent Officer Program) Part 2” 

 ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันพบว่าปัญหาอาชญากรรมของกลุ่มคนร้ายมีแนวโน้มมากข้ึน คนร้ายอาจใช้อาวุธ
ร้ายแรงหรือใช้ก าลังในการข่มขู่บังคับผู้เสียหายเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ ซึ่งในการเผชิญเหตุซึ่งหน้าการเข้าระงับเหตุของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางครั้ง เป็นการเข้าระงับเหตุในระยะประชิดตัว จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าหรือแม้แต่กระทั่งการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธี ในการจับกุมหรือควบคุมตัวคนร้ายหรือแม้แต่ผู้ป่วยมีความพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงด้วยมือเปล่า และหน่วยรักษาความปลอดภัย งานบริหารและธุรการ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
อ านวยความสะดวกด้านการจราจร การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งในทางด้านร่างกาย   
ชีวิต ทรัพย์สิน ให้กับ นักศึกษา บุคลากร ที่ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเดิน
ทางเข้ามาติดต่อราชการหรือรับบริการด้านการรักษาพยาบาลในพื้นที่เป็นจ านวนมาก รวมถึงทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
สนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดขอนแก่นในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่ราชการหรือสถานศึกษา
ศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่บุคลากรภายในหน่วยรักษาความปลอดภัย ควรจะมีความรู้ 
ความสามารถและได้รับการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธีมาตรฐานสากลและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อให้เกิดความช านาญความเช่ียวชาญ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุ กเฉิน 
รวมถึงการปฏิบัติการจับกุม การควบคุมตัวที่ถูกต้องเป็นรูปแบบตามหลักยุทธวิธีสากล สามารถปฏิบัติงาน หรือสนธิก าลัง
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถป้องกันหรือรักษาชีวิตของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริสุทธิ์ มิให้
เกิดความสูญเสีย หลักสูตรนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้เป็นอย่างดี เพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นพื้นที่ท่ีไม่เน้นการต่อสู้หรือการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุร้ายที่ต้องใช้อาวุธแต่เน้นการต่อสู้ป้องกันตัว หรือการควบคุมคนร้ายโดย
มือเปล่าและการใส่กุญแจมือเท่านั้น ทั้งยังสามารถฝึกการเอาตัวรอดจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ เช่น ถูกคนร้ายใช้มีดจี้เป็น
ตัวประกัน, คนร้ายใช้ปืนจี้ข้างหน้าและด้านหลัง การเอาตัวรอดเมื่อคนร้ายจะลงมือข่มขืน 

  
 

หน่วยสวนและสนาม งานบริหารและธุรการ 
 การด าเนินงานหน่วยสวนและสนาม มีขอบเขตรับผิดชอบบริเวณภายนอกอาคาร ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 
ประมาณ 97,566 ตารางเมตร การปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียว และการปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยคณะ
แพทยศาสตร์ เช่น การจัดสวนหย่อม ปรับเปลี่ยนต้นไม้เสื่อมโทรมออก น าต้นไม้ใหม่มาปลูกทดแทน การดูแลสนามหญ้าให้
เขียวขจี และการดูแลรักษาต้นไม้ให้สดช่ืน รวมถึงการตัดแต่งก่ิงต้นไม้ยืนต้นตามถนน การตัดหญ้าบ่อน้ าดิบ และการดูแลความ
สะอาดบริเวณจอดรถยนต์,รถจักรยานยนต์ โดยรอบคณะแพทยศาสตร์  
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สรุปผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

ล าดับ พ้ืนที่ ผลงานที่ผ่านมา (ปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียว) ตารางเมตร/ต้น 
1 ทางเข้าด้านหน้า ร.พ. - ปลูกต้นเฟื่องฟ้าเพิ่มเติม 120 ตารางเมตร 
2 ด้านหน้าประชาสัมพันธ ์ - ปลูกต้นไม้ประดับเพิม่เตมิให้เตม็พื้นท่ี 50 ตารางเมตร 
3 บล็อกใต้อาคารเรียนรวม - ปลูกต้นไม้ประดับเต็มพื้นที ่  100 ตารางเมตร 
4 ด้านหน้าอาคารเรยีน1-3 - ปลูกหญ้ามาเลเซียเต็มพื้นท่ี  180 ตารางเมตร 
5 สวนหน้าห้องสมดุ - ปรับเปลีย่นต้นไม้หน้าเวที และดา้นหน้าร้าน S&P  100 ตารางเมตร 
6 สนามหญ้าหลังห้อง

บรรยาย2-3 
- ปลูกหญ้านวลน้อยเต็มพื้นที ่
- ปลูกต้นไม้ประดับ 

150 ตารางเมตร 

7 หน้าส านักงานแม่บ้าน - ปลูกหญ้านวลน้อยเต็มพื้นที ่
- ปลูกต้นไม้ประดับ 

100 ตารางเมตร 

8 ด้านหน้าอาคาร MRI - ปลูกต้นไม้ประดับเพิม่เตมิ 50 ตารางเมตร 
9 เนินทางขึ้นฉุกเฉิน - ปลูกต้นไม้ประดับ 200 ตารางเมตร 
10 ทางเดินเช่ือมไป อาคาร

กัลยาฯ 
- ปรับเปลีย่นต้นเอีย้งออก น าต้นเทียนทองปลูกทดแทน 160 ตารางเมตร 

11 ด้านหน้าอาคารกัลยาฯ - รื้อต้นไม้เสื่อมโทรมออก ปลูกต้นเทียนทองทดแทน 120 ตารางเมตร 
  รวม 1,330  ตารางเมตร  
 ระหว่าง1 ต.ค. 62-30 มี.ค.62 พื้นที่ด าเนินการ  = 1,240  ตารางเมตร 
 รวม 2,570  ตารางเมตร 

 

ตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น 
พ้ืนที่ ผลงานที่ผ่านมา จ านวน ต้น/คร้ัง 

ลานจอดรถด้านหลัง ร.พ. - ตัดแต่งก่ิงไม ้ 11 ต้น 
 

การก าจัดแมลง 
พ้ืนที่ ผลงานที่ผ่านมา จ านวน ต้น/คร้ัง 

โดยรอบคณะแพทยฯ์ และตามหนว่ยงาน 
ภาควิชาต่าง ๆ 

1) พ่นด้วยสารเคม ี

2) พ่นจุลินทรีย ์

26 ครั้ง 
5 ครั้ง 

รวม 31 คร้ัง 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม ขุดลอกท่อน้ าฝน 
พ้ืนที่ ผลงานที่ผ่านมา จ านวน ต้น/คร้ัง 

ขุดลอกท่อโดยรอบคณะแพทยศาสตร ์ - จุด รักษาความปลอดภัย อผศ.ถึง 
ด้านหน้าโรงพยาบาล และรอบ
คณะแพทย์ฯ 

ปีละ 2 ครั้ง และทุกครั้งท่ี
ท่ออุดตัน 

สรุปผลการด าเนินงาน พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 97,566 ตารางเมตร 
ปีงบประมาณ จ านวนพ้ืนที่ปรับปรุง ร้อยละ 

2562 2,570  ตารางเมตร 2.6% 
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หน้าอาคารกลัยาฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม เพ่ิมพื้นที่สี

เขียว 

การตัดแต่งกิ่งต้นไม้
ด้านหลัง รพ.ศรีนครินทร ์

 

ก าจัดยุงและแมลงด้วยจุลินทรีย์ และพ่นสารเคม ี

 

ขุดลอกท่อน้ าฝน 

งานซ่อมบ ารุง 
1. หมวดแก๊สทางการแพทย์ 

1. ตรวจสอบคุณภาพของหัวจ่าย (Local Outlet) ในแก๊สทางการแพทย์  (Air med , O2 , Vacc , N2O ) โดยการ
เปลี่ยนชุดอะไหล่ (Maintenance kits) ของอาคารหอผู้ป่วย กข , คง และอาคาร สว.  จ านวน 2,108 จุด 

2. บ ารุงรักษาและตรวจสอบการท างานของ ปั๊มจ่ายแก๊สทางการแพทย ์ (Air med , O2 , VAC , N2O )  

2. หมวดโทรศัพท์และสื่อสาร 
1. ติดตั้ง/ซ่อมแซม โทรศัพท์ภายในคณะแพทยศาสตร์ และ ตดิตั้งเบอรโ์ทรศัพท์ในงานวันออกอากาศวันศรีนครินทร์ ณ 

สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น 

2. บ ารุงรักษา ระบบชุมสายโทรศัพทข์องทางคณะแพทยศาสตร์ (อาคาร IZ และอาคาร สว.) 
3. บ ารุงรักษา ระบบเคเบิล้ ทีวี ระบบเสียงตามสาย ของทางคณะแพทยศาสตร์ 
4. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมประตูอัตโนมตัิ ระบบ Access Control ,Emergency light ,ป้ายทองออก และอปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ของทางคณะแพทยศาสตร ์

3. หมวดบ้านพักและบ าบัดน้ าเสยี  
1. เปลี่ยนท่อหลักจ่ายน้ าประปา แฟลตศูนย์แพทย์  11 , 12 , 13 และ 17 

2. ปรับปรุงระบบระบายน้ าเสีย /บ าบัดน้ าเสยี ของแฟลตศูนย์แพทย์ 19 , 20 

3. ติดตั้งตาข่ายกันนก หอพัก นักศึกษาแพทย์ท่ี  4 

4. บ ารุงรักษาระบบท่อระบายน้ าเสียบ้านพักศูนย์แพทย์ และแฟลตศูนย์แพทย์ 
5. บ ารุงรักษาระบบสูบน้ าเสยีของคณะแพทยศาสตร์ (โรงสูบนพเกา้ ,โรงสูบแฟลต 14) 
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ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของฝ่าย 
1. โครงการ Matching Fund ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ผลการลดพลังงานจากการด าเนินโครงการ 

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงแสงสว่างเป็นหลอด LED = 3,174,332 kWh/y 
มาตรการที่ 2 ติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงาน =  30,298.60 kWh/y 
มาตรการที่ 3 เปลี่ยนเครื่องท าน้ าเย็น แบบ Inverter ระบายความรอ้นด้วยน้ า (Chiller Water Cool) = 2,001,073.7 

kWh/y 
มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็น Inverter = 202,447 kWh/y 
มาตรการที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ = 1,915,785.72  kWh/y 
มาตรการที่ 6 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศแยกส่วน = 186,641.96 kWh/y 
มาตรการที่ 7 ติดตั้ง Heat pump และ Heat recovery เพื่อผลิตน้ าร้อน = 621,544.5 kWh/y 
มาตรการที่ 8 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้โอโซน = 1,487,282.5 บาท/ปี หรือ 371,820.625 kWh/y 
ผลประหยัดรวมทุกมาตรการ 9,619,405.98 kWh/y ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) = 5,386.8 ตันต่อปี ( 1 

หน่วยต่อปี เท่ากับ 0.561 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย 

2. ผลการด าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การด าเนินงาน/กิจกรรม 
1. จัดประชุมให้ค าปรึกษาทบทวนเอกสารระบบการจัด

การพลังงาน ตามข้อก าหนดมาตรฐานใหม่ ISO 50001:2018 
ให้แก่ ประธาน รองประธาน เลขานุการอนุกรรมการทุกฝ่าย /
หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงคณะท างานด้าน
เอกสารประจ าหน่วยงานในอาคารเป้าหมาย รวม 250 คน เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2562 วิทยากรโดย อ.พิรุฬห์ สรไชยสัมฤทธิ์ 
บริษัท ดี แอนด์ พี คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จ ากัด 

2.  จัดประชุมอบรมให้ค าปรึกษาทบทวนเอกสารระบบการ
จัดการพลังงานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การระบุและ
ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและโอกาสในการ
ปรับปรุง ให้แก่คณะอนุกรรมการเอกสารประจ าหน่วยงาน หัวหน้า
หอผู้ป่วยและหน่วยงานในอาคารเป้าหมาย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 และ 7 มีนาคม 2562 วิทยากรโดย อ.พิรุฬห์ สรไชยสัมฤทธิ์ 
บริษัท ดี แอนด์ พี คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จ ากัด 

3. จัดประชุมอบรมให้ค าปรึกษาทบทวนเอกสารระบบการ
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค
และวิเคราะห์พลังงาน ฝ่ายตรวจติดตามมาตรการและประเมินผล 
และฝ่ายเอกสารกลาง วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 วิทยากรโดย อ.
พิรุฬห์ สรไชยสัมฤทธ์ิ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม
เพื่อยืนยันการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 
50001:2011ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 และการตรวจติดตามเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2015 ครั้งที่ 3 (ต่ออายุอีก 3 ปี) โดยคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตัวแทน URS ประเทศอังกฤษ ผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 

4. จัดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กระตุ้นปลูกจิตส านึกการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการคณะ
แพทยศาสตร์ร่วมใจลดมลพิษส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เลิกใช้กล่องโฟม บรรจุ
อาหาร และการใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้านแทนถุงหิ้วพลาสติก) และโครงการจัดเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะ
แพทยศาสตร์ ในขบวนแห่พระพุทธรูปงานสงกรานต์แพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2562 
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5. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วันอนุรักษ์พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2562” 
เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยมีบุคลากรภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ประมาณ 300 คน มีการจัดประกวดการน าผลงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน และรักษา
สิ่งแวดล้อมประเภท Oral Presentation และประเภท Poster Presentation ของหน่วยงานภายในคณะมากกว่า 30 ผลงาน 
และจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Building Health and Happiness : อาคารสุขภาพที่ดีและมีความสุข” โดย อ.บัณฑิต 
งามวัฒนศิลป์ กรรมการบริหาร บ.อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งได้รับการต่อยอดด าเนินโครงการให้ค าปรึกษา “อาคาร
สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ในปี 2563 เพื่อตรวจสอบประเมินผลการตรวจวัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ภายในอาคารและ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ 

6. ผ่านการตรวจติดตามเพื่อยืนยันรักษามาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ระยะที่ 2 ครั้งท่ี 1 และ
การตรวจติดตามเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ครั้งที่ 3 (ต่ออายุอีก 3 ปี) 
จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

ฝ่ายโรงพยาบาล 
งานเวชระเบียนและสถิติ 

1. โครงการอบรมเรื่อง“พัฒนาบุคลากรคุณภาพแนวใหม่” เป็นกระบวนการที่เอื้อต่อประสิทธิผลขององค์กร เพื่อให้บรรลุ
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดตลอดจน บุคลากรในโรงพยาบาลมี
ความรักผูกพันและภาคภูมิใจต่อองค์กร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 

  

2. โครงการสัมมนาประจ าปีเรื่อง “บุคลากรคุณภาพแนวใหม่ เพื่อการท างานให้ก้าวหน้า” เพื่อพัฒนางานและเตรียม
ความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามกระบวน การรับรองมาตรฐานระดับ
ความก้าวหน้า โดยมีการแบ่งการสัมมนาเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และรอบที่ 2 ในวันที่ 18–19 
พฤษภาคม 2562   

  

งานจ่ายกลาง 
 1. โครงการ : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการจัดการงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Quantitative Data 
Analysis for Optimization ) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรและการมอบหมายงาน
ให้บุคลากรภายในองค์กรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการลดระยะเวลาการบริการในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการน้อย ท าให้ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากร โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการรักษา  
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2. โครงการ : ระบบการสืบค้นย้อนกลับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(Traceability of Medical Devices for Patient Safety) ระบบการติดตามเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อท่ี
มีประสิทธิภาพที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานในการรักษาและปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ 

3. โครงการ การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรอง ISO 50001 และ ISO 14001 

  

งานแม่บ้าน 
ภาระงานและปริมาณงาน  

การบริการ 
สถิติการบริการ 

2561 2562 
งานด้านบริการผ้า 
- การบริการผ้าสะอาดทุกชนิด 
- การขนย้ายผ้าเปื้อน/ซักผ้าด้วยเครื่องอุตสาหกรรม 
- แยกซักผ้าติดเช้ือและผ้าผ่าตัด 
- สลัดผ้า/คัดเลือกผ้าอบแห้ง 
- รีดผ้า/พับผ้าหน้าเครื่อง 
- อบผ้า 
- พับผ้า 
- บริการซัก-รีดชุดเจ้าหน้าที่ใส่ในเขตปลอดเชื้อ 
- บริการผ้านวัตกรรมและอื่น ๆ 
- ตัดผ้า 
- เย็บผ้า 
- แซกริมผ้า 
- ซ่อมผ้า 
- ผ้าช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ 
- เลือกผ้าช ารุด 
- ดัดแปลงผ้าช ารุดกลับมาใช้ใหม่ 
-  ตั ด เย็บประดิษฐ์ ผ้ านวัตกรรมสนับสนุนการ
รักษาพยาบาล 

 
19,132,368 ช้ิน 

9-10ตัน/วัน 
4-5 ตัน 

3,660,862 ช้ิน 
1,016,963 ช้ิน 

1,917,733 กิโลกรัม 
9,623,432ช้ิน 
74,342 ช้ิน 
1,402 ช้ิน 
40,792 ช้ิน 
37,523 ช้ิน 
25,487 ช้ิน 
43,200 ช้ิน 
34,854 ช้ิน 
66,237 ช้ิน 
126,177 ช้ิน 
2,065 ช้ิน 

 
20,041,608 ช้ิน 

9-10 ตัน 
5-6 ตัน 

4,553,280 ช้ิน 
2,249,484 ช้ิน 

5,594,880 กิโลกรัม 
12,429,636 ช้ิน 

95,975 ช้ิน 
74,400 ช้ิน 
42,135 ช้ิน 
30,929 ช้ิน 
23,440 ช้ิน 
21,110 ช้ิน 
33,247 ช้ิน 
41,838 ช้ิน 
63,619 ช้ิน 
3,448 ช้ิน 

การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย 
   -   รับ-ส่งผู้ป่วยรถเข็นนั่ง-นอน 
        -   ด่านหน้า 
        -   เปลรวม 
        -   รังสีรักษา 
        -   ฉุกเฉิน (1ตค61-30มิย62 /1กค.62เอกชน) 
   -   บริการรถไฟฟ้า 
   -   บริการออกซิเจน 
   -   จัดเก็บรถเข็นเข้าจุดบริการ 
   -   ช่วย CPR / ส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

 
186,900 เที่ยว 

- 
- 
- 
- 

5,486 เที่ยว 
9,037 เที่ยว 
9,055 เที่ยว 
295 เที่ยว 

 
206,462 เที่ยว 
45,228  เที่ยว 
72,448 เที่ยว 
12,736 เที่ยว 
76,050 เที่ยว 
5,851 เที่ยว 
9,545 เที่ยว 
9,454  เที่ยว 
1/325 เที่ยว 
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ผลงานเด่น  
1. การพัฒนาระบบการให้บริการผ้าแบบครบวงจร (ส่งผ้าสะอาดและรับผ้าเปื้อน) ให้หอผู้ป่วยต่าง ๆ ได้ครบ

ทั้งหมดในโรงพยาบาล รวมทั้งบริการ CPU ทั้ง 3 ที่ เพื่อลดภาระคนงาน ward มารับผ้าสะอาดได้ประมาณ 36- 40 คน / 2 
รอบ / วัน ซึ่งโครงการนี้ ได้ท าร่วมกันกับบริษัท โลจิสติกส ์

  

2. พัฒนาระบบบริการรับ-ส่งผู้ป่วย เพ่ือลดระยะเวลารอคอยพนักงานเปลของหอผู้ป่วย หน่วยรับ-ส่งผู้ป่วย
ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล ไปรับการตรวจพิเศษต่าง ๆ  ได้แก่ การเอกซเรย์พิเศษ ส่งส่องกล้อง เป็นต้น 
มีปัญหารอพนักงานเปลนาน ท าให้ผู้ป่วยถูกเลื่อนการตรวจและเสียเวลาในการนอนโรงพยาบาล เพื่อลดปัญหาหน่วยรับ -
ส่งผู ้ป่วยจึงปรับรูปแบบในการให้บริการโดยการกระจายพนักงานเปลไปให้บริการตามช้ันต่าง  ๆ ของอาคาร พบว่าลด
ระยะเวลารอคอยจาก 35 นาที เหลือ 7 นาที และเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลที่มีต่อพนักงานเปลจาก  
ร้อยละ 55.25 เป็นร้อยละ 86.50 

  

3. หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า งานนวัตกรรม งานประดิษฐ์ เพื่อให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ให้ผู้ป่วยพึงพอใจในการให้บริการด้านการรักษา 

3.1เสื้อให้นมบุตร ช่วยให้การให้นมบุตรสะดวก สบาย ง่ายไม่เกดิความเขินอายเวลาให้นมบตุร 

    
3.2 ถุงใส่ขวดสารคัดหลั่งท่ีออกมาจากผู้ป่วย เพื่อไม่ให้มองเห็นสารคัดหลั่งที่ออกมาจากผู้ป่วย ช่วยให้สภาพจิตใจ 

ผู้ป่วยหรือผู้ที่พบเห็นไม่เกดิความรังเกียจ 
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งานเวชกรรมสังคม 
1. จากรายงานข้อมูลปี 2561 พบผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสซิกา และพบบุคลากรป่วยเป็นไข้เลือดออก ผลการส ารวจ

สิ่งแวดล้อม ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 0.66-20.6 (ค่ามาตรฐาน = 0) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
บุคลากร และนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานการประเมินติดตามส ารวจลูกน้ ายุงและสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อ     
การเกิดโรคไข้เลือดออกในคณะแพทยศาสตร์ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบและด าเนินงานอย่างเนื่อง ในปี 2562 ค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย CI (Container Index) ลดลงจากเดิมพบร้อยละ 0.0-16.66 ด าเนินการคืนข้อมูลให้หน่วยงานและหอผู้ป่วย ท าให้ได้รับ
ความร่วมมือในการด าเนินการทั้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นการด าเนินการในหน่วยงานที่ยั่งยืน 
ส่งผลให้ไม่พบการระบาดของโรคทั้งในบุคลากรและนักศึกษา   

   

2. การพัฒนาระบบสื่อความรู้สุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาระบบและช่องทางสื่อสารเผยแพร่สื่อสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดท ามุมสื่อความรู้สุขภาพศรีนครินทร์เพื่อให้ความรู้สุขภาพ และให้ค าปรึกษาเฉพาะราย และถามตอบ
ปัญหาสุขภาพ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าถึงสื่อสุขภาพ ตอบสนองนโยบาย Smart campus และ Thailand 4.0 ได้แก่ 
การจัดท า “Motion graphic” “การจัดมุมความรู้สุขภาพศรีนครินทร์” ช่องรายการ “Youtube: สุขภาพดีกับโรงพยาบาลศรี
นครินทร์” เพจ “facebook: โรงพยาบาลศรีนครินทร์” รายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ท าให้สื่อความรู้เรื่อง
โรค ข้อมูลสุขภาพหรือค าแนะน าการปฏิบัติตัว เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 32 นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพ
กระจายสู่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก   

    

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

งานบริการพยาบาล 
1. การเปิดให้บริการหอผู้ป่วยใหม่ ณ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ จ านวน 3 หอผู้ป่วย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  

2562  ดังนี้  

หอผู้ป่วย 
ประเภทห้อง 

ประเภทผู้ป่วย 
อัตราครองเตียง 

(ร้อยละ) 

อัตราความ 
พึงพอใจ 
(ร้อยละ) พิเศษรวม VIP Premium 

หอผู้ป่วยพิเศษ 
กว.  6/1    

10 9 - ศัลยกรรม จักษุ ออโธปิดิกส์ 
และอื่น ๆ 

67.82 98.56 

หอผู้ป่วยพิเศษ 
กว.  6/2 

20 9 1 ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายตับ 
ศัลยกรรม จักษุและอื่น ๆ 

47.77 97.98 

หอผู้ป่วยพิเศษ 
กว.  7/1 

10 9 - ผู้ป่วยประคับประคอง  
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยจิตเวช 

29.61 100 

   

2. การปรับปรุงตกแต่งห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์   
      ปัจจุบันการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะด้านการผ่าตัดมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง และมีความต้องการใช้
ห้องผ่าตัดมากขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องผ่าตัดใหม่ ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2561 ถึง 11 กันยายน 2562 โดยมีการปิดการใช้ห้องผ่าตัดเป็นระยะ ๆ ดังนั้นแผนกการพยาบาลห้องผ่าตัดจึง
ต้องจัดระบบการบริหารจัดการห้องผ่าตัดในช่วงปิดปรับปรุงดังกล่าวทั้งในด้านบริหารจัดการรอบคิวห้องผ่าตัด ปรับเวลาใช้
ห้องผ่าตัดใหม่ และอัตราก าลังเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภท 

ห้องผ่าตัด 

อัตราการใช้ห้อง 
เช้า (จ-อา) บ่าย (จ-อา) เช้า (จ-ศ) บ่าย-ดึก (จ-ศ) เสาร์-อาทิตย ์

61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 

Elective 95.67 100 90.67 79.23 - - - - - - 
Emergency - - - - 83.75 76.25 40.92 40 38.25 43.25 

Endoscopy - - -  59.46 60.34     

Minor surgery - - -  50.56 45.25     

 และหลังจากปรับปรุงห้องผ่าตัดแล้วเสร็จ ท าให้โรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสากล มีพ้ืนที่ให้บริการที่
เหมาะสมเอื้อต่อการให้บริการมากขึ้น และมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
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ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
 1. มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ Go Premium 

        วันท่ี 6 ก.ค. 2562 รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาองค์กร 
QSHC ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ Go Premium :begin to the future  และทิศทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ปี2563 ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในงานสัมมนาติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี2563    

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ด้าน New Premium 
cardiovascular services: beginning to the future “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ” 

 2. ศูนย์หัวใจฯ ใส่ใจบุคลากร HRD HR DAY 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดงานวัน 
HRD HR DAY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนผลงาน  และสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้บุคลากรเก่ง ดี มี
สุข บุคลากรจะได้ข้อคิดและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงานและคงอยู่กับองค์กรต่อไป   

 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ ด้านบริการรักษาพยาบาลและด้านสนับสนุนการ
ให้บริการทั่วไป ผู้บริหารพบปะบุคลากร  ตอบข้อซักถาม สร้างความเข้าใจ สร้างความผาสุก มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 150 คน  
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 3. QSHC 5 ส.รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน เป็นบ้านทีน่่าอยู่ 

  

        วันที่  2 สิงหาคม 2562 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY OF QUEEN SIRIKIT HEART 
CENTER OF THE NORTHEAST 2019 โดยรองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น าผู้บริหาร 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันท าความสะอาดภายนอกและภายในอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย 

       กิจกรรม 5ส BIG CLEANING DAY มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้เรียนรู้การท างานเป็น
ทีม เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นกลุ่มพื้นที่  ท าให้ทุกคนได้ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นที่ท างานของตนเองให้สะอาด 
สวยงาม และท าให้สภาพแวดล้อมภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

4. โครงการอัตราก าลังหน่วยงานเดียว บริการ 2 โรงพยาบาล การจัดการอัตราก าลังบุคลากรในงานหน้าที่นัก
ปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม โดยใช้บุคลากรของงานปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม จ านวน 10 คน สังกัดฝ่าย
ปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อย่างเต็มก าลัง เพื่อให้บริการดูแลและสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจ ของโรงพยาบาลในสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ จ านวน 2 โรงพยาบาล คือศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯจ านวนห้องผ่าตัดทั้งหมด 4 ห้อง และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
จ านวนห้องผ่าตัด 1 ห้อง โดยหมุนเวียนอัตราก าลังนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมตลอด 24ช่ั วโมง เพื่อช่วยให้
สามารถบริการผู้ป่วยได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ท าให้ผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ามานอนรักษาและจ าเป็นต้องรับการผ่าตัดที่ศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ หรือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับบริการผ่าตัดรวมทั้งช่วยไม่ให้เกิดการกระทบขั้นตอนการรักษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ป่วย ท าให้สะดวกกับแพทย์ท่ีรักษาและสะดวกกับผู้ป่วยที่ไม่ต้องย้ายโรงพยาบาล     

สนับสนุนและให้บริการการใช้เครื่องพยุงหัวใจและปอด (ECMO) ของ 2 โรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์  
และยังให้บริการใช้เครื่องมือพิเศษในห้องผ่าตัดได้แก่ เครื่องเก็บเม็ดเลือดแดงเพื่อน ามาใช้ใหม่ เครื่องช่วยพยุงหัวใจ (IABP) 
เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราว จ านวนผู้ป่วยท่ีให้บริการที่เข้ารับผ่าตัด ท่ีศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้บริการ จ านวน 1,023 ราย เข้า
รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จ านวน 129 ราย จ านวนรวมกันทั้ง 2 โรงพยาบาล เท่ากับ 1,152 ราย   

 5. โครงการสนับสนนุให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ 

 กิจกรรม Performance Audit 
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 6. โครงการสัมมนาเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการพยาบาล 

  

 เป็นกิจกรรมเพื่อการระดมสมอง โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบุคลากรในทุกหน่วยงานของฝ่ายการพยาบาล 
เพื่อร่วมก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานจากยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้สอดคล้องและมีแผนการด าเนินงานท่ีสามารถติดตามและตอบสนองต่อตัวช้ีวัดที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย  

 7. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล 

  

 ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาจริยธรรมที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการพยาบาล” โดยในกิจกรรมได้เชิญ ดร.เพ็ญจันทร์ 
แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางพยาบาล โดยเน้นให้ผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความเสี่ยงที่มีกฎหมายและ
จริยธรรมของวิชาชีพเข้ามามีส่วนในการให้บริการรักษาพยาบาล 

 8. Fire safety for all ประจ าปี 2562 

  

          ระหว่างวันที่ 28 -30 สิงหาคม 2562 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโครงการ Fire 
safety for all ประจ าปี 2562 ขึ้น โดย รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า โครงการ Fire safety for all มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้น เข้าใจแผนระงับอัคคีภัย เข้าใจบทบาทหน้าที่
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ สามารถที่จะอพยพผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ออกจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย 
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ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
หน่วยประกันชีวิต ฝ่ายศูนย์บริการความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
โครงการ : ผลการด าเนินงาน บริการผู้ป่วยประกันชีวิตในรูปแบบการบริการจ่ายสินไหมโดยอนุมัติผ่านทาง

เครื่องโทรสาร (Fax claim) และอนุมัติผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (smart claim) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หลักการและเหตุผล 
หน่วยประกันชีวิต ฝ่ายศูนย์บริการความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริการผู้ป่วยประกันชีวิต ในรูปแบบการบริการจ่าย
สินไหมโดยอนุมัติผา่นทางเครื่องโทรสาร (Fax claim) และอนุมัติผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์(smart claim) โดยเน้นการให้บริการ
ระดับเป็นเลิศ (Go Premium) ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะท าให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการบริการผู้ป่วยประกันชีวิต 
 ในการด าเนินงานของหน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น หน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนงานแล้ว มีจ านวนผู้ป่วยประกันชีวิตเพิ่มขึ้น และรายได้
เพิ่มขึ้นตามล าดับ     

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1. เพื่อให้ลูกค้าประกันมีความพึงพอใจด้าน Premium Service 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้   
3. ลดข้อร้องเรียน  
4. เพื่อให้ทุกฝ่ายไดม้ีโอกาสร่วมแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 
ตัวชี้วัด   
 1. ลูกค้าประกันมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 10  % 

             2. รายได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 10 %   
ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)  
รายได้ค่ารักษาพยาบาล ดังแสดงในตาราง 

ตารางเปรียบเทียบรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันชีวิต ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
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 14 

ปี 2559 210 6,547,782 2,301,216 8,848,998 16 

ปี 2560 242 6,869,242 3,800,333     10,669,575 20 

ปี 2561 261 7,850,940 2,993,494     10,844,435 20 

ปี 2562 358 12,178,880 4,235,502     16,414,382 30 

สรุป จากตารางข้างต้น พบว่า รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันชีวิต เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2559 เพิ่มขึ้น 
2% ปี 2560 เพิ่มขึ้น 4% ปี 2561 เพิ่มขึ้น 0 % และปี 2562 เพิ่มขึ้น 10 %   

ข้อสังเกต ปี 2562 จ านวนผู้ป่วยประกันชีวิตและรายได้เพิ่มจากปีที่แล้ว เนื่องจาก ทางหน่วยประกันชีวิต ได้มีการ
ให้บริการหอป่วยพิเศษชั้น 10,11,12,13,15 = 55 ราย และ 8B, 9B, 9C, 6ข, 5ข, 5ง, 3ฉ, 2ฉ, 2ง, กว.6/1, กว.6/2, 
VCT ICU,AE4 = 31 ราย รวมจ านวนผู้มาใช้บริการที่ ward อ่ืน 86 ราย + สว.14 = 272 รวมทั้งสิ้น 358 ราย  

โอกาสพัฒนา 
1. ทางหน่วยประกันชีวิตจะท าแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้ป่วยประกันชีวิตที่นอนรักษาอยู่ตึกอื่น ๆ ที่ไม่ไช่ สว.

14 ให้ชัดเจน และท าความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรที่หอผู้ป่วยกับแพทย์ และบุคลากรที่
ให้บริการ Fax claim 
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2. การให้บริการ Fax claim ที่นอกเหนือจากอาคารสว.1 จะพบปัญหาว่า เครื่องแฟกซ์ไม่มี ณ จุดที่ให้บริการ 
จนท. ประกันจะต้องเดินมาใช้เครื่องแฟกซ์ท่ีสว.1 ส่งผลให้ระยะเวลาในการแฟกซ์ไปยังบริษัทประกันเพิ่มขึ้น  

3. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารการให้บริการ Fax claim ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน  

 

หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ 
1. โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลโรคมะเร็งระดับประชากรจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1 : หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 30-
31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารเก่า ช้ัน 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูลมะเร็งทุกระดับให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง รวมถึงการระดม
ความคิดเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง ซึ่งผลของการด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกว่าก่อนการอบรม ในส่วนของกระบวนการซออาร์ ( SOAR) เป็น
กระบวนการที่ท าให้เห็นจุดแข็งของเครือข่ายที่ผู้รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ข้อมูลมะเร็งของจังหวัด 

 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 : การติดตามโรงพยาบาลเครือข่าย ประกอบด้วย 1)รพ.บ้านไผ่ 2)รพ.ชุมแพ 3)รพ.พล  
4)รพ.กระนวน 5)รพ.มัญจาคีรี 6)รพ.บ้านฝาง และ 7) รพ.น้ าพอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินความถูกต้องและ
คุณภาพของข้อมูลมะเร็งหลังได้รับการเข้าร่วมอบรม และสนับสนุนสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาระบบข้อมูลโรคมะเร็ง
ประชากร โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารของของโรงพยาบาลชุมชน และทีมบุคคลากรผู้รับผิดชอบรวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านโรคมะเร็งซึ่งให้ความส าคัญและ
ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็งของจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการร่วมกันโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ  
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ฝ่ายสารสนเทศ 
1. โครงการอบรมบุคคลากร ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Health Object) แก่แพทย์และพยาบาล ใหม่ 

  ให้บริการวิชาการ ในด้านวิทยากรร่วมกับฝ่ายการคลัง พัสดุและทรัพยากรบุคคล ในการจัดอบรมแพทย์และพยาบาล
ใหม่ เพ่ือการใช้ระบบโรงพยาบาล ในระหว่างวันท่ี 25 – 26 มิถุนายน 2562 

  

ปัญหาท่ีพบในการอบรมการใช้งานระบบ HO ส่วนของแพทย์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องยังเป็นเครื่อง Lot เก่าอยู่ไม่สามารถเปิดใช้โปรแกรม HO ได้ 
3. โปรแกรม HO ตัว Train ที่ใช้ในการอบรมค้างและตอบสนองช้า บางครั้งหมุนและท าให้เครื่องค้างไปเลย 
4. ข้อมูลคนไข้ IPD ที่จ าลองมาในระบบยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่มาก 
5. ข้อมูลคนไข้ OPD มีสิทธ์ิการรักษาแค่สิทธ์ิเดียวคือ ช าระเงินเอง ท าให้หมอทดลองคีย์ยาที่ต้องสั่งตามสิทธ์ิไม่ได้ 
6. โปรแกรม HO ตัว Train ไม่ได้ผูกการเชื่อมต่อกับ server report ท าให้ไม่สามารถเรียกดูตัวอย่าง report ต่าง ๆ ได้ 
7. เครื่องที่ใช้ในการอบรมไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็น เช่น PACSKKU, Praxtical ท าให้ต้องรีโมทมาใช้เครื่องที่ลง HO 

ตัว Production ที่ตั้งอยู่ห้องสารสนเทศ 
8. ข้อมูล Item รายการตรวจต่างๆ เช่น ยา หัตถการ อุปกรณ์ต่างๆ ใน server ตัว train ยังไม่เป็นข้อมูลที่อัพเดตเป็น

ข้อมูลปัจจุบันเหมือน server ตัว Production 
9. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป ไม่พอดีกับเนื้อหา ท าให้วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วนทุกฟังก์ชันการ

ท างานท่ีจ าเป็น 
10. ผู้เข้าอบรมมาไม่ครบตามจ านวน 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดผู้เข้าอบรมให้พอดีกับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 
2. โปรแกรม HO ตัว Train ควรมีการปรับ Performance การท างานของโปรแกรมให้ท างานได้เสถียรและรวดเร็ว

เทียบเท่ากับโปรแกรม HO ตัว Production 
3. ก่อนวันอบรมควรมีการอัพเดตข้อมูลคนไข้ในฐานข้อมูลตัว train ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเหมือนกับฐานข้อมูลตัว 

Production 
4. คนไข้ OPD ที่จ าลองขึ้นมาควรมีการ add สิทธิ์การรักษาคนไข้ให้เหมือนของจริง เช่น rank1=สิทธิ์บัตรทอง , 

rank2=ช าระเงินเอง 
5. ในโปรแกรม HO ตัว Train ควรผูก report ต่าง ๆ ไว้ให้เหมือนกับโปรแกรม HO ตัว Production เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

สามารถทดลองคลิกเลือกดู report ต่าง ๆ ได้ 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมควรมีการติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับการตรวจรักษาของแพทย์ เช่น 

โปรแกรม PACSKKU, Praxtical 
7. ในฐานข้อมูลตัว train ควรอัพเดตข้อมูลรายการตรวจ ยา หัตถการ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเท่า

ข้อมูลในฐานข้อมูลตัว Production 
8. แพทย์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม HO ควรเข้าร่วมอบรมการใช้งานให้ครบทุกคน เพื่อจะได้เข้าใจฟังก์ช่ันการ

ท างานของโปรแกรม 
9. ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรมให้มากกว่านี้เพ่ือให้วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ละเอียดยิ่งข้ึน และหลังจากอบรมเสร็จควร

มีแบบฝึกหัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ท าแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาท่ีอบรมไป 
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ปัญหาท่ีพบในการอบรมการใช้งานระบบ HO ส่วนของพยาบาล IPD 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องยังเป็นเครื่อง Lot เก่าอยู่ไม่สามารถเปิดใช้โปรแกรม HO ได้ 
3. โปรแกรม HO ตัว Train ที่ใช้ในการอบรมค้างและตอบสนองช้า บางครั้งหมุนและท าให้เครื่องค้างไปเลย 
4. ข้อมูลคนไข้ IPD ที่จ าลองมาในระบบยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่มาก 
5. โปรแกรม HO ตัว Train ไม่ได้ผูกการเชื่อมต่อกับ server report ท าให้ไม่สามารถเรียกดูตัวอย่าง report ต่าง ๆ ได้ 
6. ข้อมูล Item รายการตรวจต่าง ๆ เช่น ยา หัตถการ อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน server ตัว train ยังไม่เป็นข้อมูลที่อัพเดตเปน็

ข้อมูลปัจจุบันเหมือน server ตัว Production 
7. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป ไม่พอดีกับเนื้อหาเนื่องจากเนื้อหาฟังก์ชันการท างานของพยาบาลมีเยอะมาก 
8. ผู้เข้าอบรมมาไม่ครบ ซึ่งพนักงานใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม HO ควรเข้าร่วมอบรมการใช้งานทุกคน 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดผู้เข้าอบรมให้พอดีกับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 
2. โปรแกรม HO ตัว Train ควรมีการปรับ Performance การท างานของโปรแกรมให้ท างานได้เสถียรและรวดเร็ว

เทียบเท่ากับโปรแกรม HO ตัว Production 
3. ก่อนวันอบรมควรมีการอัพเดตข้อมูลคนไข้ในฐานข้อมูลตัว train ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเหมือนกับฐานข้อมูลตัว 

Production 
4. ในโปรแกรม HO ตัว Train ควรผูก report ต่าง ๆ ไว้ให้เหมือนกับโปรแกรม HO ตัว Production เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

สามารถทดลองคลิกเลือกดู report ต่าง ๆ ได้ 
5. ในฐานข้อมูลตัว train ควรอัพเดตข้อมูลรายการตรวจ ยา หัตถการ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเท่า

ข้อมูลในฐานข้อมูลตัว Production 
6. พยาบาลใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม HO ควรเข้าร่วมอบรมการใช้งานให้ครบทุกคน เพื่อจะได้เข้าใจฟังก์ช่ันการ

ท างานของโปรแกรม 

7. ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรมให้มากกว่านี้เพ่ือให้วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ละเอียดยิ่งข้ึน และหลังจากอบรมเสร็จควร
มีแบบฝึกหัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ท าแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาท่ีอบรมไป 

 
2. การพัฒนา application ใช้โครงการทีS่CB มาพัฒนา mobile app  

วัตถุประสงค ์
  ตู้ช าระค่าบริการด้วยตนเองจัดท าขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการกับทางโรงพยาบาล เพิ่มช่องทาง
ความสะดวกในการช าระค่าบริการไม่ต้องเสียเวลาในการรอเรียกคิวนาน ๆ และยังสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียของ
ค่าบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

คุณสมบัติการท างานของตัวเคร่ือง 
1.รองรับการเข้าระบบได้หลายรูปแบบ 
2.ตรวจสอบคา่บริการและช าระไดส้ะดวกไม่ต้องรอคิว  
3.ช่องทางการช าระปลอดภัยไมต่อ้งใช้เงินสด  
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ขั้นตอนการใช้บริการ 

 

*** อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบ BI พัฒนาร่วมกับฝ่ายวางแผน 
 การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วให้กับผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินงาน หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
เหตุการณ์ การที่จะได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศเหล่านั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการรวบรวมข้ อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และมี
เครื่องมือเข้าถึงข้อมูลในหลากหลายมุมมอง เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ก่อให้เกิดคุณค่าทางกิจกรรมทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้ 
 การพัฒนาระบบ BI ที่ทางงานสารสนเทศได้พัฒนาร่วมกับฝ่ายวางแผนนั้น สามารถแบ่งตามเกณฑ์ตวัช้ีวัด EdPEx ได้ 
5 กลุ่ม ดังน้ี 

1. ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
2. ด้านลูกค้า 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
5. ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 
1. ข้อมูลที่ถูกเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลพร้อมใช้ เช่น ฐานข้อมูล MySQL ข้อมูลบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่

คณะแพทยศาสตร์, ฐานข้อมูล MySQL ข้อมูลนักศึกษาจากส านักทะเบียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
2. ข้อมูลที่ถูกเก็บในรูปแบบไฟล์ประเภทต่าง ๆ เช่น ไฟล์ Microsoft Word , Excel ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ จาก

งานวางแผนคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น 
3. ข้อมูลที่ถูกเก็บในรูปแบบกระดาษ เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการ จากงานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นต้น 
เครื่องมือในการพัฒนาระบบ BI ที่ทางทีมพัฒนาได้เลือกใช้ คือ โปรแกรม Microsoft Power BI ที่เป็นชุดเครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) และสร้างรายงานได้อย่างน่าสนใจ Power BI Dashboard ช่วยให้
มุมมอง 360 องศา ให้กับผู้ใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจ แบบรวมศูนย์ สามารถอัพเดต ได้อย่างทันที อีกทั้งยังสามารถดูได้
จากทุก ๆ อุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถท า คลิกเพื่อดูข้อมูลในมุมที่ต้องการ เพื่อที่จะหาค าตอบ เพื่อตัดสินใจ การสร้าง Dashboard 
ก็ยังสามารถเช่ือมต่อไปยังมากกว่า 50 ตัวเช่ือมต่อ ที่เป็นที่นิยม และยังมี Dashboard ที่สร้างมากึ่งส าเร็จรูปที่จะให้ทุกท่าน
สร้าง Dashboard ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานได้จาก Apps Power BI Mobile ทั้งใน 
Windows, iOS, Android อีกด้วย ด้วยหลักการของ Design One View Anywhere 
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Power BI Desktop คือ เครื่องมือในการจัดการกับข้อมูล ทั้ง จัดระเบียบ ค านวณ ปรับแต่งอัตโนมัติ และยังเป็น
เครื่องมือในการสร้างรายงาน มีความสามารถในการรวม ประสานข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้ง ฐานข้อมูล ไฟล์ต่าง ๆ ทั้ง Excel, 
Text File และ ข้อมูลจากเว็บไซต์  

Power BI จะยังสามารถน าข้อมูลของทั้งองค์กร ไม่ว่าจะอยู่บน คลาวน์ (Cloud) หรือ On-Premise โดยใช้ Power 
BI Gateway ที่จะเช่ือมโยงไปยังฐานข้อมูล SQL Server, Analysis Service หรือแหล่งต่าง ๆ ให้มาอยู่ใน Dashboard 
เดียวกันใน Power BI  และเผยแพร่ไปให้กับทุก ๆ อุปกรณ์ หรือน าไปแสดงผลในเว็บไซต์ ด้วย embed code 

 

 อีกหนึ่งความสามารถของ Power BI คือ การก าหนดให้โปรแกรมท าการ Refresh หน้าตาของกราฟแสดงข้อมูลใน
ทุก ๆ รอบเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 

 
 

1. ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
ข้อมูลด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ที่

น ามาพัฒนาระบบ BI จนแล้วเสร็จ มีดังน้ี 
1.1 การติดตามข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดย

เ ช่ือมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา จากส านักทะเบียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.2 การติดตามข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวช้ีวัดระหว่างเรียน 
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลผลสอบ NL1 
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1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลผลสอบ NL2 
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลผลสอบ NL3 

2. ด้านลูกค้า 
ข้อมูลด้านลูกค้า ที่น ามาพัฒนาระบบ BI จนแล้วเสร็จ มีดังน้ี 
2.1 รายช่ือผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ 
2.2 ข้อมูลหน่วยไต จ าแนกตามวันที่มารับบริการ 
2.3 ข้อมูลหน่วยไต จ าแนกตามวันที่มารับบริการ  
2.4 ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพแพทย์ใช้ทุน 
2.5ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพแพทย์ใช้ทุน 
2.6 ความพึงพอใจของสถาบันร่วมผลิต 
2.7ความพึงพอใจการสนับสนุนงานวิจัย 
2.8 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการ 
2.9 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในท่ีมารับบริการ 

3. ด้านบุคลากร 
ข้อมูลด้านบุคลากร ท่ีน ามาพัฒนาระบบ BI จนแล้วเสร็จ มีดังน้ี 
3.1 การติดตามข้อมูลอาจารย์  จากฐานข้อมูลบุคลากร  

คณะแพทยศาสตร์ 
3.2 ข้อมูลความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 
3.3 ข้อมูลความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 
3.4 ความพึงพอใจการบริการของหน่วยงาน 

 
4. ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 

ข้อมูลด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร ที่น ามาพัฒนา
ระบบ BI จนแล้วเสร็จ มีดังน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ติดตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญของคณะแพทยศาสตร์ 
4.2 การวิเคราะห์ติดตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญของคณะแพทยศาสตร์ 
4.3 การวิเคราะห์ติดตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญของคณะแพทยศาสตร์ 
4.4 การวิเคราะห์ 2P2I แยกตามข้อ (1-20) 
4.5 การวิเคราะห์ 2P2I แยกตามข้อ (1-20) เปรียบเทียบข้อมูลรายป ี
4.6 การวิเคราะห์ 2P2I ตาม Strategic Objective 
4.7 การวิเคราะห์ 2P2I ตาม Strategic Objective 
4.8 การวิเคราะห์ติดตามตัวช้ีวัดแยกฝ่ายตามรองคณบดี 
 

5. ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 
ข้อมูลด้านงบประมาณ การเงินและตลาด ที่น ามาพัฒนาระบบ BI 

จนแล้วเสร็จ มีดังน้ี 
5.1 การติดตามข้อมูลสถานะทางการเงินภาพรวมของคณะ 
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6. วางระบบการดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 
โครงการ “งานจ้างเหมาบริการดูแลระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสต์มหาวิทยาลัยขอนแกน่” 
หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมา 

 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการตรวจวินิจฉัย และข้อมูลการรักษาพยาบาลในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ รวมถึงระบบงานบัญชี และระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งมีผลท าให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์และผู้ใช้งานระบบ
ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อได้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและข้อมูลทางบัญชี 
การเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงลดระยะเวลาในการให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการ ทางคณะแพทยศาสตร์ จึงได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญในส่วนของการสนับสนุนการด าเนินงานในการใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ โดยจ้างเหมาบริการผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านระบบงานงาน
สารสนเทศดังกล่าวมาด าเนินการดูแล แก้ไขปัญหาและพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ 
2. เพื่อบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)ให้กับระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ ให้

สามารถท างานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ 
3. เพื่อปรับปรุงแก้ไข (Corrective Maintenance) วิเคราะห์ ซ่อมแซมระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ที่

ขัดข้องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บริการให้ค าปรึกษา แนะน า และด าเนินการด้านเทคนิค เพื่อควบคุมการท างานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามการ

ติดตั้งระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ 
5. เพื่อดูแลบ ารุงรักษาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 
6. จัดท าระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบ

สารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ บริษัทผู้รับจ้าง คือ บริษัทเทคโนวเลจ คอนซอลติง จ ากัด 
ระยะเวลาจ้างบริการ 

ระยะเวลาจ้างเหมาบริการมีก าหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน 
กรกฎาคม 2563 

7. โครงการพัฒนาหน่วยงาน 
ตามที่ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดสัมมนาโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการต่อยอดจากระบบพ้ืนฐานที่ได้ติดตั้ง
ไว้แล้ว ประจ าปี 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ และโรงแรม ไอบิส หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารของคณะ
แพทยศาสตร์  โดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 หน่วยเพื่ออภิปรายและน าเสนอ
แผนการด าเนินงาน ดังนี ้

7.1 หน่วยระบบสารสนเทศทางการแพทย์ 
เป้าหมาย  

 1. ข้อมูลในระบบถูกต้องทันเวลา 
 2. Setup new Item ภายใน 14 วัน (รวมระยะเวลารอ  CS โหลดข้อมูล) หมายเหตุ: กรณีที่ทาง IT สามารถโหลดข้อมลูได้
เองจะสามารถด าเนินการเสร็จภายใน 7 วัน 
3. First Setup ถูกต้อง 90% 
4. แก้ไขข้อมูล Setup ให้ถูกต้องภายใน 7 วัน (รวมระยะเวลารอ CS โหลดข้อมูล) หมายเหตุ: กรณีที่ทาง IT โหลดข้อมูลได้เอง
จะสามารถด าเนินการเสร็จภายใน 3 วัน กรณีที่ข้อมูลไม่เกิน 50 รายการ จะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน 
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7.2 หน่วยระบบสารสนเทศการคลังและพัสด ุ
เป้าหมาย : ดา้นการจดัซื้อและทรพัย์สิน 

1. แก้ไข ปรับปรุง การตั้งค่าต่าง ๆ ใน people soft 
2. แก้ปัญหา error ใน people soft 
3. แก้ไข เปลี่ยนแปลง พัฒนา โปรแกรมและรายงาน ใน 
people soft 
4. เพิ่มรหัส UNSPSC ในโปรแกรม people soft 
5. แก้ปัญหาขั้นตอนการท างานส่วนทรัพย์สิน ใน people 
soft  
6. ดูแล การเ ช่ือมต่อข้อมูลระหว่าง people soft กับ 
KKUfmis  

7. สอนวิธีการใช้งานโปรแกรม people soft 
8. หาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้งาน people soft ในกรณี
การใช้งานที่ไม่ตรงตามเง่ือนไขการท างานของพัสดุหรือ
ระเบียบพัสดุ 
9. เพิ่มแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 
10. ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเช่ือมต่อข้อมูลจากโปรแกรม 
people soft เข้าสู่ระบบ KKUFmis เพื่อหาแนวทางแก้ไข
และปรึกษาไปทางบริษัท  

เป้าหมาย : ดา้นการเงิน 
1. ดูแลการน าเข้าข้อมูลลูกหนี้ AR, Customer, ARresult, REV จากโปรแกรม HO เข้าสู่โปรแกรม PS เพื่อให้การเงินตัด
ลูกหนี้ออกจากระบบ  
2. ตรวจสอบแกไ้ขปัญหาข้อมลูลูกหนี้แยกตามสิทธ์ิต่าง ๆ ที่ข้อมูลมาไม่ครบท าให้ไมส่ามารถตดัลูกหนี้ออกจากระบบได้  
3. แก้ไขตรวจสอบการ interface ข้อมูลจากโปรแกรม HO เข้าสู่โปรแกรม PS ข้อมูลที่มีปญัหาไมส่ามารถน าเข้าได้  
4. สร้างเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกรายงาน และแก้ไขรายงานต่าง ๆ จากทางงานคลัง  
5. เพิ่มเติมและแกไ้ขเง่ือนไขการท างานของระบบ PS  
6. เพิ่มแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล  
7. แก้ปัญหาหน้างาน จากการแจ้งผ่านทางไลน์ของ งานคลัง โดยมีหน่วยงานดังน้ี  

- ห้องงบประมาณ  
- ห้องเงินรายได้  
- ห้องการเงิน  

- ห้องธุรการ  
- ห้องบัญชี  

8. แก้ไขงานตามที่แจ้งผ่านทางใบขอแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม CR Form และบันทึกข้อความ  
9. ประชุมความคืบหนา้ของระบบบัญชีและการรายงานงบการเงิน  
10. ฝึกอบรมการแกไ้ขโปรแกรม People Soft  
11. รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรม People Soft เข้าสู่ระบบ KKUFmis  
12. เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรึกษาไปทางบริษัท  
 

7.3 หน่วยโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูล 
เป้าหมาย 

1. ลด downtime จาก 10% ต่อปี 2. Recovery time ภายใน 5 ชม. (เฉลี่ย) 

 7.4 หน่วยสื่อสารองค์กร 
เป้าหมาย 

1. Web Site And Internet ครบถ้วนถูกต้องได้มาตรฐาน 

7.5 หน่วยซ่อมบ ารุงสารสนเทศ 
เป้าหมาย 

1. ลดการระบาดของ Virus Computer ภายในคณะฯ 2. ติดตั้ง Ad ของเครื่องลูกข่ายในระบบ รพ. ท่ีตกส ารวจ 

7.6 หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดการ 
เป้าหมาย 
1.Big Data Analysis 
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่ดี  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล) มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต (lifelong learning) และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 
(Professional graduate) 

ฝ่ายวิชาการ 
1. ด้านการเรียนการสอน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งสาขาแพทย์ และหลักสูตรอื่น ๆ ตาม
ประเภทของหลักสูตรการศึกษา ดังนี้  
1. ระดับปริญญาตรี  
     1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 
 1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (4 ปี)  
 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (4 ปี) 
 
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ จ านวน 11 สาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 4 
สาขาวิชา 

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

2.2  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 
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ล าดับ สาขาวิชา ล าดับ สาขาวิชา 
5. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 12. พยาธิวิทยากายวิภาค 
6. อายุรศาสตร์ 13. เวชศาสตร์ครอบครัว 
7. ออร์โธปิดิกส์ 14. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ จ านวน 10 สาขาวิชา และ หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 5 สาขาวิชา 
ล าดับ หลักสูตรปกต ิ ล าดับ หลักสูตรนานาชาติ 

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

2.4 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 

2.5 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.  ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  
4.  กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ 26.  ศัลยศาสตร์หลอดเลือด  
5.  กุมารเวชศาสตรโ์รคติดเชื้อ 27.  สรีระไฟฟ้าหัวใจ  
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ล าดับ สาขา ล าดับ สาขา 
6.  กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิและปริกาเนดิ 28.  หัตถการปฏบิัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  
7.  กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม  29.  จุลศัลยศาสตร์ทางมือ  
8.  กุมารเวชศาสตรโ์รคไต  30.  เนื้องอกกระดูกและระบบกล้ามเนือ้เกี่ยวกัน  
9.  กุมารเวชศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลสิม  31.  Spine  
10.  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  32.  กีฬาเวชศาสตร์  
11.  อายุรศาสตรโ์รคระบบทางเดินอาหารและตับ  33.  โรคข้อสะโพกและข้อเข่า  
12.  อายุรศาสตรโ์รคไต  34.  โรคจอตาและวุ้นตา  
13.  อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ  35.  โรคต้อหิน  
14.  อายุรศาสตรโ์รคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤต  36.  โรคกระจกตาและการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ  
15.  อายุรศาสตรโ์รคข้อและรมูาตสิซั่ม 37.  จักษุวิทยาเด็กและตาเข  
16.  อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ 38.  โรคจมูกและภูมิแพ้  
17.  อายุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา  39.  โรคโสตประสาท  
18.  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา  40.  ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดนิน้าดี  
19.  รังสีร่วมรักษาของลาตัว  41.  ศัลยศาสตร์ตกแต่งปากแหว่งเพดาน โหว่ และ

ความผิดปกติทางศีรษะและใบหนา้  
20.  ภาพวินิจฉัยชั้นสูง  42.  มะเร็งศรีษะและคอ  
21.  ภาพวินิจฉัยระบบประสาท  43.  ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก  
22.  วิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตดัหัวใจและหลอด

เลือดฯ  
44.  ภาพวินิจฉัยเตา้นม  

จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2558-2562 

ล าดับ ระดับการศึกษา ปีการศึกษา (คน) 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. ปริญญาตรี       
1.1 ปริญญาตรี (แพทยศาสตรบัณฑติ) 1,568 1,576 1,591 1,609 1,597 
1.2 ปริญญาตรี (รังสีเทคนิค) - - - 30 62 
1.3 ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 89 88 93 90 114 

2. ปริญญาโท 132 111 102 110 102 
3. ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก 
253 257 269 288 292 

4. ปริญญาเอก 140 139 134 141 132 
รวม 2,182 2,171 2,189 2,268 2,299 

จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2561 

ล าดับ ระดับการศึกษา ปีการศึกษา (คน) 
2558 2559 2560 2561 

1. ปริญญาตรี      
1.1 ปริญญาตรี (แพทยศาสตรบัณฑติ) 262 269 237 284 
1.2 ปริญญาตรี (รังสีเทคนิค) - - - - 
1.3 ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 26 28 14 15 

2. ปริญญาโท 65 62 31 34 
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ล าดับ ระดับการศึกษา ปีการศึกษา (คน) 
2558 2559 2560 2561 

3. ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 120 126 125 140 
4. ปริญญาเอก 21 37 39 27 

รวม 494 522 446 316 

ผลสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (National License : NL) ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1-3 
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ) 
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ปี 
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ขอนแก่น 86.60 75.70 86.20 86.68 68.45 74.10 93.16 97.53 88.85 87.35 89.84 96.59 91.74 80.53
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กราฟสถิติผลสอบ ขั้นตอนที่  1 การสอบผ่านคร้ังแรก

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ขอนแก่น 92.00 98.75 94.74 95.31 97.70 95.40 96.03 96.53 91.63 97.29 84.21 91.57
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กราฟสถิติผลสอบ ขั้นตอนที่  2  การสอบผ่านครั้ งแรก

ล าดับ ระดับการศึกษา ปีการศึกษา (คน) 
2558 2559 2560 2561 2562 

1 ผลสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 (การสอบครั้งแรก) 

 89.84  96.59 91.74  80.53  - 

2 ผลสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 2 (การสอบครั้งแรก) 

91.63    97.29   84.21  91.57 - 

3 ผลสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ณ วันที่ ส าเร็จการศึกษา 

98.47  92.94 98.10 96.81 - 
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2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
ผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเชิงประจักษ์ในการด าเนินการดังกล่าว   

รางวัลเชิดชูเกียรติ  
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ประเภทรางวัล  
การจัดการเรยีนการสอน  

รางวัลส่วนงานท่ีมรีะบบและกลไก
การบริหารจัดการหลักสูตรดเีด่น  

ด้านการผลติบัณฑติ    
สาขาวิชา/กลุม่ แพทยศาสตรบณัฑิต 

 
 

  
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อติดตามการเรียนการสอนตามผลลัพธ์ทางการศึกษา (Learning outcome) เพื่อมุ่งสู่การ

เป็นหลักสูตร outcome based curriculum โดยการน า E-portfolio 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ปีการศึกษา 99.28 99.30 97.47 98.47 92.94 98.10

99.28 99.30 

97.47 
98.47

92.94

98.10

88

90

92

94

96

98

100

ผลสอบผ่านขั้นตอนที่1-3 (NL OSCE) ณ วันที่ส า เร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2555-2560
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การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา   
คณะแพทยศาสตร์  ได้ด า เนินการปรับปรุ งหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงจาก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2562 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
ส าหรับแพทยศาสตรศึกษา  WFME (Basic Medical Education 
World Federation for Medical Education Global Standards for 
Quality Improvement)  เ พื่ อ ให้ บัณฑิ ต แพทย์ ไ ปศึ กษาต่ อ ยั ง
ต่างประเทศได้ และเห็นชอบการรับรองสถาบัน ผ่านการประเมิน 
(รับรองมาตรฐานถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2567) และรับรองศักยภาพใน
การรับนิสิตนักศึกษา ณ ปัจจุบัน 288 คน 

การพัฒนาการจัดการเรียนการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    
 ฝ่ายวิชาการ ได้มีนโยบายน าร่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (Team-based learning หรือ TBL) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มย่อย (5-7 คนต่อกลุ่ม) ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) โดย
ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษาด้วยตนเองมาก่อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ใน TBL ได้แก่ การท างานรายบุคคล การท างาน
เป็นทีม การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างทันท่วงที ( immediate feedback) โดยน าร่องกับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Module: 353 311 Urinary System จ านวน 4 ครั้ง จัดในช่วงเดือน กันยายน 2562 ณ ห้องสอบ
ช้ัน 7 และห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 Module: 353 321 Reproductive System จ านวน 4 ครั้ง ซึ่งจัดในช่วงเดือน ตุลาคม 
2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม มีอาจารย์จากภาควิชาปรีคลินิกให้ความสนใจเข้าร่วมเป็น Tutor และ
สังเกตการณ์  
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ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ฝ่ายวิชาการ ได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อติดตามการเรยีนการสอนตามผลลัพธ์ทางการศึกษา (Learning 

outcome) เพื่อมุ่งสู่การเป็นหลักสูตร outcome based curriculum โดยการน า E-portfolio เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ติดตามในทุกรายวิชา และแล้วเสร็จในทุกรายวิชาเมื่อปี พ.ศ. 2561  

  
ภาควิชาปรีคลินิก ภาควิชาคลินิก 

1. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการจ านวน 10 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

278 คน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์/ฐานข้อมูลออนไลน์ และจัด เสวนา “อ่านวันละนิดพิชิต NL”   

มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาหนังสือ/การบอกรับวารสารวิชาการ
อิ เล็กทรอนิกส์  จ านวน 17 ช่ือ ฐานข้อมูล จ านวน 19 ฐาน โดยสามารถเข้าใ ช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุดที่  
https://library.kku.ac.th/mdlib/ และหนังสือพิมพ์ อีกทั้งยังมีการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อให้
ทรัพยากรที่ถูกจัดหามาได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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2. ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางคลินิก (Simulation center) 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจรงิทางคลินิก (Simulation center) เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่สอดคลอ้ง

กับบริบทในเรื่อง patient safety ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ทันสมัย สถานที่ อาคารกัลยานิวัฒณานุสรณ์ ช้ัน5  ให้บริการ
ส าหรับการเรียน การสอน และการสอบ ในการฝึกทักษะเสมือนจริงที่ทันสมัย แก่หลักสูตรทั้งก่อนและหลังปริญญา 
ประกอบด้วย 

 ด้านหน้า

 
 

ห้องกล้องจุลทรรศนผ์่าตดัทางศัลยกรรม 

 

ห้องฝึกการสอนทักษะอลัตรา้ซาวด์เสมือนจริงด้านสูติ-นรเีวช

 
 

ห้องจ าลองสถานการณ์การท าคลอดขั้นสูง

 

ห้องควบคุม

 
 

ห้องจ าลองสถานการณ์ช่วยชีวิตขัน้สูง 
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ห้องจ าลองสถานการณ์ส่องตรวจขอ้เข่า

 
 

ห้องจ าลองฝึกผ่าตัดผ่านกล้องส าหรับ Endoscope 

 

ห้องจ าลองฝึกส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

 
 

ห้องสังเกตการณ์ 2 ห้อง

 

ห้องประชุม  

 
 

ห้องบรรยาย  

 

ห้องโถง  

 

 
ให้บริการการเรียน การสอน การสอบ การจัดประชุม 

ภาควิชาต่าง ๆ การให้บริการ 
-     วันปกติ 08.30 น. – 16.30 น. 

-     นอกเวลาราชการ 16.30 น. – 20.30 น. 
-     วันเสาร์ 08.30 น. – 16.30 น. 

-     วันอาทิตย์และหยุดนักขัตฤกษ์ตามหนังสือบันทึก
ข้อความขอใช้บริการ 
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ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab) 
ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab) เพื่อเอื้อต่อ

การเรียนรู้ สถานที่คือ อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 โดยได้ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีให้ทันสมัย และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยสถิติ
การใช้บริการ ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 วันปกติ เวลา 08.30 – 16.30 น. จ านวน 10,639 คน/ครั้ง วัน
ปกติ นอกเวลาราชการ 16.30 – 20.30 น. จ านวน 5,566 คน/ครั้ง  วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 
16.30 น. จ านวน 3,509 คน/ครั้ง  

หน้าห้อง 

 
 

ห้องโถง  

 

ห้องส าหรับ Cadaveric   

 

ห้องเล็ก 19 ห้อง

 

การพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) จัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ  Joint International Medical Education Symposium 2019 KKU-PSU-CMU-CPIRD ระหว่างวันที่  4 -5 
พฤศจิกายน 2562 ณ Convention Hall 3 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ “Practical Keys to Teaching 
and Assessing Clinical Reasoning Skills” โดยปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 
และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน และ รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าว
รายงาน งานประชุมดังกล่าว มี Asst. Prof. Satid Thammasitboon, Asst. Prof. Brian Rissmiller, Asst. Prof. Moushumi 
Sur จาก Baylor College of Medicine และ Prof. Josep Rencic จาก Boston University Medical School เป็นวิทยากร 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์แพทย์สถาบันต่าง ๆ อาทิ ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ เกล้า คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ในช่วงเย็นของงานประชุมวันแรก รศ.นพ.
อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและ
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มอบของที่ระลึกให้วิทยากร พร้อมรับชมการแสดงพื้นเมืองและวงดนตรีจากนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นสีสันของงาน  

  

  

การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ตามนโยบายของโครงการ ดังน้ี  
1. โครงการฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 ครั้งดังนี้   

1) วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของครูแพทย์ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง 
ผู้เข้าร่วม 25 คน สถานที่จัดคณะแพทยศาสตร์ 

2) วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับอาจารย์ใหม่  วิทยากร ได้แก่  
ผศ.นภา หลิมรัตน ์รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ ์อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ 
และ รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ผู้เข้าร่วม 21 คน สถานที่ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น  

3) วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูงส าหรับอาจารย์ช้ันคลินิก วิทยากร 
ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ 
ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธ์ิ รศ.นพ.พลพันธ์ บุญมาก รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล อ.นพ.นนทพล ปิยวัฒนเมธา ผู้เข้าร่วม 26 
คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 

4) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูงส าหรับอาจารย์ช้ันปรีคลินิก  วิทยากร 
อ.พญ.วนัชพร อุสส่าห์กิจ อ.นพ.นนทพล ปิยวัฒนเมธา  รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร  ผศ.นภา หลิมรัตน์ ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร 
อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์  รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท ผู้เข้าร่วม 21 คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 
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โครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ที่มเีวลาจ ากัด ได้เข้า

ร่วมโดยจัดเวลา 12.00-13.00 น. ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ตั้งแต ่เดือนพฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 เวลา 12.00-13.00 
น. รวม 11 ครั้ง วิทยากรโดย อ.นพ.อธิพงศ์  พัฒนเศรษฐพงษ์ และ รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร  จ านวนผู้เข้าร่วม 161 คน/ครั้ง  

หัวข้อ วันท่ี หัวข้อ วันท่ี 
1) Path to Expertise 1 20-พ.ย.-61 7) Feedback เพื่อการไม่หยุดนิ่ง 14-พ.ค.-62 

2) Path to Expertise 2 11-ธ.ค.-61 8) สร้างสื่อและพาวเวอร์พอยท์ยังไงให้ปัง 11-มิ.ย.-62 

3) Trifecta of Assessment 15-ม.ค.-62 9) วิธีสอนทักษะทางกายและการท าหัตถการ 23-ก.ค.-62 

4) Learners Motivation 12-ก.พ.-62 10) Spaced Learning 20-ส.ค.-62 

5) MCQ ตอนท่ี 1 19-มี.ค.-62 11) ครูแพทย์ก้าวย่างสร้างความเปลี่ยนแปลง 17-ก.ย.-62 

6) MCQ ตอนท่ี 2 9-เม.ย.-62   

  

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา วิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกคณะ อีกจ านวน จ านวน 
7 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม 432 คน/ครั้ง ดังนี้ 

1) วันที่ 22-23/11/61 เรื่อง การท าสื่อการสอน 4.0 วิทยากร 
รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร อ.พญ.วนัชพร อุสส่าห์กิจ รศ.ดร.จินตนา สัต
ยาศัย อาจารย์แคน กอมณี อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ นายเตมิ
นทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล นายสามารถ สิงห์มา อ.นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์ 
ผู้เข้าร่วม 59 คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 

2) วันท่ี 5-6 ก.พ. 62 เรื่อง การวัดและการประเมนิผล วิทยากร 
ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย รศ.นพ.โกสินทร์ 
วิระษร ผศ.พญ.กาญจนา จันทร์สูง ผู้เข้าร่วม 33 คน สถานที่จัดคณะ
แพทยศาสตร์ 

3) วันที่ 20-21 มี.ค. 62 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน WFME วิทยากร ศ.พญ.จามรี ธีรตกุล
พิศาล ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วม 65 คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 

4) วันที่ 25-เม.ย.-62 สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ WFME  
วิทยากร รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข ผู้เข้าร่วม 46 คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 

5) วันที่ 17,18,19,20,21,27,28 มิ.ย.62 เรือง Team based learning วิทยากร รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร ผู้เข้าร่วม 
108 คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 

6) วันที่ 27-28 มิ.ย. 62 สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ WFME  
วิทยากร รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข ผู้เข้าร่วม 66 คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 
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7) วันที่ 31 ก.ค. -1 ส.ค.62 เรื่อง Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์ วิทยากร กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม 
กัปตันอนิวรรต ท้วมเริงรมย ์กัปตันณัฐ เมทินีวงศ์ นางเนตรนภิศ ไชยรัตนะ นางภีมพ์กมล วสิษฐ์ธ ารง  ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 
อ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ รศ.พญ.โฉมพิลาศ จงสมชัย ผู้เข้าร่วม 55 คน สถานท่ีจัดคณะแพทยศาสตร์ 

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี 2562 

1) วันท่ี 24 พ.ค. 62 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน “เหลียวหลังแลหน้า : การจัดการเรียนการสอนช้ันปรีคลินิก” ณ 
โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น จ านวนผู้เข้าร่วม 65 คน 

2) วันที่ 30 พ.ค. 62 “เหลียวหลังแลหน้า : การจัดการเรียนการสอนช้ันคลินิก” ณ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น จ านวน
ผู้เข้าร่วม 70 คน 

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา 
1) ประชุมวิชาการ Thai-Charite Medical Education Conference 2018 “Disruptive Medical Education in 

the new Era” วันท่ี 29-30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท หาดอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ จ านวนผู้เข้าร่วม 33 คน 

  
2) ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  เรื่อง “Leadership towards Medical Education 

Excellence” วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมค ามอกหลวง ห้องประชุมพวงชมพู และห้องประชุมพู่ระหง อาคาร 
Education Park (E-Park) M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ านวนผู้เข้าร่วม 14 คน 

 

 โครงการอื่น ๆ 

1) ผู้บริหารคณะร่วมกับฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน Team Based Learning (TBL) ณ YONG 
LOO LIN SCHOOL OF MEDICINE , NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 -23 
ตุลาคม 2562 รายช่ือผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ 1. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 2. รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข  
3. รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ 4. รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ 5. รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร 6. รศ.ดร.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 7. ผศ.
พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา 8. อ.พญ.พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง 9. อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์  และ 10. อ.นพ.สักการ สังฆมานนท์ 
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2) การด าเนินงานจัดประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 -9 สิงหาคม 2562 
Innovation and Disruptive Technology in Medical Education and Services “นวัตกรรมและการพลิกโฉมเทคโนโลยี
ทางแพทยศาสตรศึกษาและการบริการทางการแพทย์ วิทยากรจากภายนอก 25 คน และวิทยากรภายใน 109 คน รวมทั้งสิ้น 
134 คน จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,556 คน 

   
3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลของคณะฯ เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความสามารถสูงมาสมัครมาก

ขึ้น และประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้าง
ความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีต่อสาธารณชน 

  
 

4) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายการศึกษา ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ เดอะ ณาร์ม บูทีค แอนด์โฮเทลขอนแก่น วิทยากร โดย 
อ.ดร.อิจฉริยะ อุปการกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

  

5) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริการการศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเวชวิชชาคาร 
คณะแพทยศาสตร์ 
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6) กิจกรรมสร้างความผูกพัน ขวัญก าลังใจ กระชับความสัมพันธ์ อ่ิมอก อิ่มใจ อ่ิมทอง 

  

3. ด้านสนับสนุนทุนการศึกษา  
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   

ล าดับที ่ ทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

1. ทุนส าหรับนักศึกษาในประเทศ  20,746,000 92.04 

 1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานคณะแพทยศาสตร์ 

42 2,290,000 10.20 

 1.2 ทุนพัฒนาขีดความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ 

14 780,000 3.47 

 1.3 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับ
นักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร
และท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเช่ียวชาญ (joint funding 

ทุนวิจัยแบบร่วมทุน) 

3 216,000 0.96 

 1.4 ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

291 17,460,000  77.76 

2. ทุนส าหรับนักศึกษานานาชาติ  2,885,100 12.85 

 2.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ (Full Support) 

12 2,150,000 9.85 

 2.2 ทุน Co-funding (กองการต่างประเทศ มข.)    

       2.2.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

5 376,000 1.67 

       2.2.2 ทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลอื
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา(ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3 359,100 1.60 

 รวม 370 22,452,448   
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ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
1. ทุนการศึกษา 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษา  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ช้ันป ี รหัสต้น จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับทุน (คน) จ านวนทุนการศึกษา (ทุน) จ านวนเงินทุนการศึกษา (บาท) 
1 62 15 15 770,000 
2 61 22 23 1,228,000 
3 60 28 30 1,314,000 
4 59 28 32 1,064,000 
5 58 19 20 900,000 
6 57 25 28 1,594,000 

รวม 137 148 6,870,000 

หลักสูตรเวชนิทัศน์และเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

ช้ันป ี รหัสต้น จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับทุน (คน) จ านวนทุนการศึกษา (ทุน) จ านวนเงินทุนการศึกษา (บาท) 
1 62 8 8 130,000 
2 61 1 1 20,000 
3 60 13 13 190,000 
4 59 11 14 170,000 

รวม 33 36 510,000 

หลักสูตรรังสีเทคนิค 

ช้ันป ี รหัสต้น จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับทุน (คน) จ านวนทุนการศึกษา (ทุน) จ านวนเงินทุนการศึกษา (บาท) 
1 62 3 3 50,000 
2 61 13 17 296,000 

รวม 16 20 346,000 

2. หอพักนักศึกษา 
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้บริการหอพักนักศึกษาแพทย์ ทั้งหมด 4 หอพัก ประกอบด้วย หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 หอพัก
นักศึกษาแพทย์ท่ี 2 หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 3 (ปิดปรับปรุง) และหอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 4 รวม 8 อาคาร รายละเอียดดังนี ้
หอพักนักศึกษาหญิง ได้แก่ หอพักนักศึกษาแพทย์ 1  และหอพักนักศึกษาแพทย์ 4 (โซน AB ช้ัน 2 - 5, โซน B ช้ัน 6) รวมมี
จ านวนห้อง 200 ห้อง รองรับนักศึกษาได้มากท่ีสุดจ านวน 400 คน   
หอพักนักศึกษาชาย ได้แก่ หอพักนักศึกษาแพทย์ 2 และหอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 4 (โซน A ช้ัน 6 - 7, โซน AB และโซน C ช้ัน 
2 - 7) รวมมีจ านวนห้องทั้งหมด 160 ห้อง สามารถรองรับจ านวนนักศึกษาได้มากท่ีสุด 320 คน   
 ดังนั้นหอพักนักศึกษาแพทย์ท้ังหมด สามารถรองรับจ านวนนักศึกษาได้มากท่ีสุดรวมทั้งสิ้น 766 คน (พักห้องละ 2 คน) 

หอพัก จ านวนห้องพัก จ านวนนักศึกษา 
หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 1 (หญิง)  69 125 
หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 2 (ชาย) 69 107 
หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 3A (ชาย) 

ปิดปรับปรุงฯ หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 3B (หญิง) 
หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 3C (ชาย) 
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หอพัก จ านวนห้องพัก จ านวนนักศึกษา 
หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี  4 (ชาย)     
ช้ัน  2 – 7 โซน C 48  
ช้ัน  6 โซน A 14  
ช้ัน  7  โซน AB 29 196 
หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี  4 (หญิง)     
ช้ัน  2 – 5  โซน AB   116  
ช้ัน  6B 15 338 

รวม 360 766 
หมายเหตุ : หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3 ปิดปรับปรุง (ตามโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3) 

หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1  
แพทยศาสตร ์ นักศึกษาหญิง จ านวน  91 คน 
เวชนิทัศน ์ นักศึกษาหญิง จ านวน  32 คน 
รังสีเทคนิค นักศึกษาหญิง จ านวน  2 คน   
รวมท้ังสิน จ านวน 125 คน 

หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 
แพทยศาสตร ์ นักศึกษาชาย จ านวน  97 คน 
เวชนิทัศน ์ นักศึกษาชาย จ านวน  8 คน 
รังสีเทคนิค นักศึกษาชาย จ านวน  2 คน   
รวมท้ังสิ้น จ านวน 107 คน 

หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 
แพทยศาสตร ์ นักศึกษาชาย จ านวน 193 คน  นักศึกษาหญิง จ านวน 335 คน  
เวชนิทัศน ์ นักศึกษาชาย จ านวน 2 คน  นักศึกษาหญิง จ านวน 3 คน  
รังสีเทคนิค นักศึกษาชาย จ านวน 1 คน  นักศึกษาหญิง  จ านวน – คน  
รวมท้ังสิ้น จ านวน 534 คน 
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3. ชมรมผู้ปกครอง 
 ความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ริเริ่มจากการที่ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ได้มีแนวคิดหลังจากกลับจากการเยี่ยมชมที่โรงเรียนแพทย์ประเทศไต้หวัน
ซึ่งมีระบบ Parent-Family ship ซึ่งเป็นระบบที่ดีในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษา ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม      
จึงได้ด าริที่จะน ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา และคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้มีการประชุม
ครั้งแรกกับผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1 ในวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2551 โดยมีผู้ปกครองสมัครเป็นคณะกรรมการชุด
แรกจ านวน 6 ท่าน  ปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน 1,550 คน มีการด าเนินงานของชมรมผู้ปกครองโดยคณะกรรมการชมรมฯ 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์  ร่วมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ 

    

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
ได้มีการก าหนดจัดตั้งตัวช้ีวัดหลัก (KPI) ที่สอดคล้องไปกับเกณฑ์การจัดล าดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยช้ันน าของ

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

ตัวช้ีวัดหลักของฝ่ายวเิทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 
1. จ านวน Research Oriented MOU กับสถาบันท่ีอยู่ใน QS World top 500 
2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergraduate exchange student 
3. จ านวนนักศึกษา Outbound undergraduate exchange student  

ผลด าเนินงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศในปีงบประมาณ 2562 

 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) 

เป้าหมายของ
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการ
ด าเนินงานใน

ปี 2562 
จ านวน Research Oriented MOU กับสถาบันท่ีอยู่ใน QS World top 500 20 21 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergraduate exchange student 105 100 
จ านวนนักศึกษา Outbound undergraduate exchange student  63 66 

ผลด าเนินงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมาทาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
การให้บริการด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับ undergraduate และ postgraduate โดยได้รับความ
ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษามากมายในต่างประเทศในการส่งนักศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการน าส่งนักศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนหรือรับ
นักศึกษาต่างชาติเข้ามา นอกจากนักศึกษาแล้วฝ่ายวิเทศสัมพัทธ์ฯ ก็ยังมีส่วนในการช่วยประสานงานหากมีการแลกเปลี่ยน
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อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือในบางครั้งนั้นควบถึงบุคคลากรอื่น ๆ ท้ังในส่วนของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
นอกเหนือจากการดูแลจัดการนักศึกษาและบุคลากรตา่งชาติแล้วฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ยังมีหน้าท่ีในการต้อนรับแขกที่มาเยือนคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคอยอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่แขกมาเยือน ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ ยังมีส่วนช่วยในการเตรียมการเซ็นสัญญา MOU กับองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นหน้าที่หลักของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 
นอกจากจาก KPI หลักแล้วก็จะได้แก่ 

1. จัดงานพิการเซ็นสัญญา MOU ให้แก่คณะแพทยศาสตร์และองค์กรต่างชาติ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ นั้นจะเป็นตัวกลางส าคัญในการเซ็นสัญญา MOU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และองค์กรต่างชาติ ในบางครั้งหน้าที่นี้ก็รวมไปถึงการเซ็นสัญญาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยเช่นกัน งานในด้านนี้จะเริ่ม
ตั้งแต่ประชุมหารือเพื่อจัดท าข้อตกลงที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองฝ่าย ไปจนถึงเลือกสถานที่ในการลงนามพร้อม
เตรียมการจัดพิธีลงนามเซ็นสัญญา MOU สัญญา ซึ่ง MOU เหล่านี้จะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาคณะและโรงพยาบาลใน
อนาคตต่อไป 

  
MOU ระหว่างโรงพยาบาลศรีนครนิทร์และ Tokyo medical and dental university และ BNH medical Center 

  
งานเซ็น MOU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์และ Guangxi International Zhuang Medical Hospital 

2. เป็นส่วนหน่ึงในโครงการของทางคณะฯ โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย 

 อีกหนึ่งในหน้าที่ส าคัญของนักวิเทศสัมพันธ์นั้นก็คือร่วมกิจกรรมหรือโครงการของทางคณะฯ โรงพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่แล้วโครงการที่วิเทศสัมพันธ์จะเข้าร่วมนั้นจะเป็นโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างชาติมาร่วมด้วย ซึ่ง
หน้าท่ีของเราก็คือการช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาร่วมโครงการเหล่านั้นโดยเริ่มตั้งแต่ช่วยจัดสรรหาที่พักไปจนถึงดูแลการ
กินอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการและช่วยเป็นสื่อกลางการสื่อสารขณะที่โครงการด าเนินไปด้วยเช่นกัน 
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3. เป็นส่วนหน่ึงในการพานักศึกษาและครูอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ไปศึกษาเพิม่เตมิในต่างประเทศ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ นั้นมีหน้าที่ส าคัญอีกอย่างก็คือการช่วยเหลือพานักศึกษาหรือบุคลากรของคณะไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ต่างประเทศซึ่งระยะเวลาก็หลากหลายแล้วแต่โครงการหรือ MOU ที่ได้ท าไว้กับสถาบันต่างชาตินั้น ๆ ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ฯ นั้นจะเปรียบเสมือนตัวกลางที่คอยเช่ือต่อผู้คนเหล่านี้กับสถาบันหรือองค์กรต่างชาติ พวกเราจะคอยให้การ
ช่วยเหลือตั้งแต่ในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการหรือประกาศรับสมัครเพื่อชักชวนผู้คนให้เข้าร่วมจากนั้นจะเป็นตัวกลางให้การ
ช่วยเตรียมเอกสารส าคัญในการเข้าร่วมโครงการตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการและคอยให้การช่วยเหลือ
แต่ผู้เข้าร่วมหากมีเหตุอันใดเกิดขึ้น 

4. ต้อนรับนักศึกษาและบุคลกรที่มาแลกเปลีย่นจากต่างประเทศ 

งานในส่วนนี้จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับในส่วนก่อนหน้าโดยหน้าที่หลักนั้นก็คือการอ านวยความสะดวกช่วยเหลือใน
การเตรียมเอกสารส าคัญและช่วยจัดสรรที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรจากต่างประเทศที่มา
แลกเปลี่ยนรวมไปถึงให้การแนะน าเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตหรือท างานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

5. ช่วยกระจายข่าวสารเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร ์

  

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ นั้นยังมีหน้าที่ส าคัญในการกระจายข่าวสารในรูปแบบสื่อต่าง  ๆ เพื่อช่วยโปรโมทคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสื่อท่ีใช้ในการโปรโมทนั้นก็มีหลากหลายตัง้แต่การอัพข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษในเวบ็
ไซด์ของคณะหรือการสร้างเพจในเฟสบุ๊คเพื่ออัพข่าวสารเกี่ยวกับต่าง ๆ  
 

ฝ่ายโรงพยาบาล 
งานเวชกรรมสังคม 
1. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 3 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 กองเวช

ศาสตร์ชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนจ านวน 12 กลุ่มในหัวข้อ “Disease 
surveillance, Investigation and control” โดยบรรยายและเล่าประสบการณ์ 
การด าเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ   
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดี เพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ (Value to Thai society and all mankind) 
รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial application) 

ฝ่ายวิจัย 

1. การพัฒนาและผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ 
 1.1 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
 

 
 
ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้เรียนเชิญ Mr.Kaoru Kobayashi ผู้แทนผู้จัดการจากบริษัท 

ADTEC CO..LTD ประเทศญี่ปุ่น, คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ต าแหน่ง ผู้จัดการ และคุณเจะนูรียาห์ มงคลประเสริฐ ต าแหน่ง 
นักวิจัย จากบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ Dr.Hiroshi Yamasaki จาก National Institute of 
Infectious Diseases, Tokyo, Japan เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน การบริหารจัดการของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
(Innovation & Enterprise) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความพร้อม platform ของโครงการพัฒนา
ชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง และ
ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์  

1.) เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนา รวมถึงสนับสนุนนักวิจัยด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบทาง
การแพทย์ด้วยเทคโนโลยี Lateral Flow หรือ Immunochromatography test (ICT)  

2.)ประเมินความพร้อม เพื่อประสานการผลิตและขยายตลาดในการจ าหน่ายชุดทดสอบ ซึ่งการเรียนเชิญทั้ง 3 
หน่วยงานมาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ร่วมท างานกับภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ 
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วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.40-13.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะจาก ศลช. รวมทั้ง ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศ.ศุภชัย 
ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ และ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและคณะจากศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพบปะหารือร่วมกันในการด าเนินโครงการ
เมดดิโคโพลิส-เวชนคร วัตถุประสงค์ของโครงการจะน าผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคให้เกิดเป็นเมืองนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ครบวงจรผ่านระบบเครือข่าย โดยมี
คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้  

 1.2 การจัดอบรมนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation วิทยากรโดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี 
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 (3C) ช้ัน 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์และบุคลากรที่ท าวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อตอ่
ยอดในเชิงพาณิชย ์
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 1.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยใช้หลักการ immunochromatography 
test (ICT) หรือ Lateral flow  

  

 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสรมิ
ให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีการ
สนับสนุนเครื่องมือ เพื่อสร้างชุดทดสอบแบบรวดเร็วที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยใช้หลักการ immunochromatography 
test (ICT) หรือ Lateral flow นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ประสบความส าเรจ็ ผลิตชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อวินิจฉัยโรคปรสติ
ในเขตร้อน ได้ 8 โรค ได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมผลิตกับ
บริษัทเอกชน สร้างมูลค่าทางการค้า และน ามาให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือปรสิตในโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการได้
และโครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 90001: 2015  

 1.4 รางวัลทรัพย์สินทางปัญญา 

 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่

ป รึ ก ษ า  รั ก ษ า ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี และมอบ
ร า ง วั ล ผลง านด้ า นทรั พย์ สิ นทางปัญญา  IP 
Champion 2019 ให้กับคณะ/หน่วยงานท่ีมีผลงาน
โดดเด่นมีการยื่นจดทะเบียนสูงสุดในด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละประเภท คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล IP Champion 
2019 ประเภทอนุสิทธิบัตร โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ 
เส็งกันไพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนเข้ารับ
รางวัลในนามคณะแพทยศาสตร์  
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 1.5 รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 

 1.5.1 ผลงานวิจัยเร่ือง "การศึกษาพัฒนาพรมมิเพ่ือใช้เป็นสมุนไพรบ ารุงความจ า” โดย รศ.พูนศรี รังษี
ขจี รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ได้รับรางวัลรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดเีด่น 60 ปี วช. ในมิติ
การน าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม 

 

2. โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง 

 

 ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดตั้ง
โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ เพื่อสร้างคลังตัวอย่างชีวภาพที่ได้มาตรฐานสากล และเพื่อให้บริการรับฝาก และขอใช้ตัวอย่าง
ชีวภาพแก่นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 90001: 2015 



 

 

80 

3. การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ และงานวิจัยกัญชา 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จัดอบรม การใช้กัญชาทางการแพทย์ 
วิทยากรโดย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง โดย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงาน 
ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากกัญชา จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในเรื่องนี้  โดยมีบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และจากบุคคลภายนอก
สนใจเข้าร่วมรับฟังจ านวนมาก 

4. การอบรมพัฒนาศักยภาพแก่นักวิจัย 
 4.1 การอบรมเรื่อง Research Tools and Techniques 

 

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง Research Tools and Techniques เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร วิทยากรในการอบรม รศ.วนิดา แก่นอากาศ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้คณาจารย์ นักสารสนเทศ และนักระบาดวิทยา ได้น าเทคนิคและ
ความรู้จากการอบรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยต่อไป โดยฝ่ายวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าข้อมูลจ านวนมาก
ที่เก็บรวบรวมมานานหลายปีที่เรียกว่า Big Data แต่มีข้อจ ากัดบางประการท าให้ข้อมูลที่มีอยู่มาก ยังไม่มีการวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
เพียงขุมเหมืองข้อมูล (data mining) จ าเป็นต้องใช้กระบวนการด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ทันสมัย ตั้งค าถามวิจัย ดึงข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่มาเรียบเรียงและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมทันสมัยมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามวิจัย ส่งผล
ให้งานวิจัยเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การมี Research Tools และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมและ
ทันสมัย จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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 4.2 Training & Consulting ภายใต้โครงการ Overseas Visiting Professor 

 

  

  

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562  Professor Timothy E.O' Brien, PhD. จาก Loyola University 
Chicago, Visiting Professor เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "Workshop on Scientific Writing and Bio statistical 
Methods" มีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Essentials of Technical Writing และ Program R and Basic 
Statistics จ านวนมาก อีกทั้งมีนักวิจัยทั้งด้านคลินิกและปรีคลินิกเข้ารับการปรึกษาในการเขียน  Manuscript และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อเตรียมยื่นตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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5. หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ 
 5.1 โครงการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของหนูแฮมสเตอร์จากแหล่งเพาะพันธุ์ที่หน่วยสัตว์ทดลอง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการอ้างอิงและเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความง่ายในการเกิด
มะเร็งท่อน้ าดี 

 

หน่วยสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการเพาะพันธุ์หนูแฮมสเตอร์ (Golden Syrian hamster) เป็น
โมเดลในการทดลองด้านการก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ าดี มาอย่างช้านานมากกว่า 30 ปี หนูแฮมสเตอร์ (MDKKU-hamster) ท่ี
เพาะพันธุ์นี้ไม่เคยมีการศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมมาก่อน โครงการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของหนูแฮมสเตอร์จากแหล่ง
เพาะพันธ์ุที่หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการอ้างอิงและเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความง่ายใน
การเกิดมะเร็งท่อน้ าดี จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานด้านพันธุกรรม (Transcriptome) ของหนูแฮมสเตอร์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยด้านโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี อีกทั้ง เพื่อบันทึก (submit) ข้อมูล Transcriptome 
sequencing ของ MDKKU-hamster และหนูแฮมสเตอร์จากแหล่งเพาะพันธุ์ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ในฐานข้อมูล NCBI 
(GenBank)  เป็นวิธีที่มีคา่ใช้จ่ายต่ ากว่าการศึกษาด้วย genome sequencing และเอื้อประโยชน์ต่อนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้
มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลไปแลว้ประมาณ 75 - 80 เปอร์เซ็นต์  หากส าเร็จคณะแพทยศาสตร์ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู
แฮมสเตอร์ที่แรกของประเทศไทยท่ีมีข้อมูล Transcriptome ที่สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีค่าผลกระทบสูง 

 5.2 ผลงานนวัตกรรมของหน่วยสัตว์ทดลอง ที่เกิดจากการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 

 
หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าผลงาน “นวัตกรรมกล่องการุณยฆาต Super 

Lock” ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการ “2018 KKU WOW” (The 8th Shoe and share) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2561 ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านสนับสนุนการบริหารการวิจัย  และเมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2562 ส านักงาน
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บริการการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ได้จัดงานประชุม
วิชาการ การจัดการความรู้ Share & Learn 2018 ซึ่งทางหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น า
ผลงาน นวัตกรรมกล่องการุณยฆาต Super Lock ส่งเข้าประกวดอีกครั้ง และได้รับ รางวัลล าดับท่ี 2 ( KM Good Practice ) 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Back office) โดยนวัตกรรมกล่องการุณยฆาต Super Lock ที่จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ได้อุปกรณ์การท าการุณยฆาตสัตว์ทดลองที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และเพื่อให้ได้อุปกรณ์การท ากา
รุณยฆาตสัตว์ทดลองที่มีราคาถูกสามารถจัดท าเองได้ง่าย 

6. การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร 
 หน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการค านึงถึงหลัก Good laboratory Practice (GLP) โดยการจัดให้มีการอบรม GLP แก่นักวิจัยเป็นประจ า
ทุกปี  นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารงานของฝ่ายวิจัย  

  
6.1 หน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจยั ได้จดัอบรม Good laboratory Practice (GLP) ประจ าปี 2562 เพื่อให้ความรู้และ

ความเข้าใจการใช้พื้นที่ห้องปฏิบัตกิารส่วนกลาง รวมถึงเครื่องมือวิจยัได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562) 

  
6.2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและอาคาร

วิจัยเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562) 

  

6.3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศกึษาดูงานการบริหารจดัการห้องปฏิบัติการและ
อาคารวิจัยเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันท่ี (30 สิงหาคม 2562) 
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7. ระบบ Management Information System เพื่อสนับสนุนการวิจัย 
 ฝ่ายวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยเพี่อให้บริการแก่นักวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ ให้การรับบริการสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ รวมถึงระบบการรายงานผลกิจกรรมและตัวช้ีวัด
จากข้อมูลการให้บริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงแก่ผู้รับบริการและเป็นข้อมูลในการติดตามตัวช้ีวัดและผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ 

  

  

  

 

 

 



 

 

85 

มีการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล scholar.kku.ac.th/report ท าให้สามารถทราบข้อมูลการมีเครือข่ายด้านการวิจัย
ร่วมกับต่างประเทศ และ scholar.kku.ac.th/reports/keywords ท าให้ผู้บริหารหรือแหล่งทุน สามารถ สืบค้นหาผู้เช่ียวชาญ
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการความสามารถในการแข่งขันด้านทุนวิจัยภายนอก  

 

8. ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
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ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer) 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม OR ช้ัน 4 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือด

และทรวงอก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความเป็นเลิศการผ่าตัดซอ่มลิ้นหัวใจ (Train The Trainer) ให้กับศัลยแพทย์
โรคหัวใจ และหลอดเลือด แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก วิสัญญีแพทย์ โรคหัวใจ วิสัญญีพยาบาล พยาบาล นัก
ปฏิบัติการเครื่องปอด และหัวใจเทียม และบุคลากร ที่เข้าร่วมกว่า 80 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับ นานาชาติ คือ 
นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ประธานสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT – International Academic Institute Program 
(CCIT-IAIP) สถาบันโรคทรวงอก เป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้ครั้งนี้  

  

ฝ่ายโรงพยาบาล 
งานโภชนาการ 
การประชุมวิชาการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจ าปี 2562 ภายใต้ Theme 

“Meta R2R to Value Based Healthcare” ประจ าปี  2562  หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่แดงเหลอืใช้ ได้รับโล่รางวลั
ผลงาน R2R ดีเด่น    

งานเวชกรรมสังคม 
ผลงานวิจัยเรื่อง การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี  ในนักศึกษา

แพทยศาสตร์ (Serological response to hepatitis B vaccine in medical students) 

งานบริการพยาบาล 
ได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ รางวัล R2R ระดับตติยภูมิ ในการน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของดนตรีพื้นบ้าน

อีสานต่อการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในเวที R2R Thailand 2562 และได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีมาก 
ในการประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562  
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการรักษาพยาบาลที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Joint Commission International, JCI) มีระบบเครือข่ายการ
ให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผลักดันการตั้งศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของ
ภูมิภาค (Academic medical hub) เพ่ือรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Super tertiary care) ส าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
นานาชาติ (Value to Thai society and all mankind) 
 

ฝ่ายโรงพยาบาล 
จ านวนผู้รับบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 

รายการ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 
1. รวมจ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการทั้งหมด  881,075 904,643 960,205 1,020,378 1,072,791 

1.1 ผู้ป่วยนอก คร้ัง 837,542 859,946 915,173 975,573 1,026,251 
ผู้ป่วยใหม ่ ราย 58,198 48,885 44,671 45,811 48,917 
ผู้ป่วยเก่า ครั้ง 779,344 811,061 870,502 929,762 977,334 

1.2 ผู้ป่วยรับไว้ คร้ัง 43,533 44,697 45,032 44,805 46,540 
ผู้ป่วยประเภททั่วไป ครั้ง 38,882 40,179 39,868 39,236 41,153 
ผู้ป่วยคลอดบุตร ราย 2,408 2,372 2,717 2,949 2,936 
ทารกแรกคลอด ราย 2,243 2,146 2,447 2,620 2,451 

1.3 ผู้ป่วยจ าหน่าย  44,026 44,811 45,085 44,811 46,422 
ผู้ป่วยจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ราย 43,436 44,215 44,492 44,257 45,886 
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ราย 590 596 593 554 536 
วันนอนรวมของผู้ป่วยจ าหน่าย วัน 299,525 302,748 291,493 281,885 275,496 
วันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยจ าหน่าย วัน 6.80 6.76 6.47 6.29 6.01 

2. ข้อมูลค านวณเป็นร้อยละ       
อัตราการตายต่อผู้ป่วยจ าหน่าย ร้อยละ 1.34 1.33 1.32 1.24 1.17 
อัตราการครองเตียง ร้อยละ 77.59 78.50 75.53 73.22 70.53 
อัตราการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ร้อยละ 5.20 5.20 4.93 4.59 4.53 
อัตราการหมุนเวียนเตียง ร้อยละ 1.97 1.85 2.09 2.29 2.48 

3. จ านวนหอผู้ป่วย หอผู้ป่วย 51 52 53 53 56 
4. จ านวนเตียงทั้งหมดในร.พ. เตียง 1,572 1,583 1,568 1,662 1,744 
5. จ านวนเตียงผู้ป่วยนอนรักษาในร.พ.(น ามา
ค านวณอัตราการครองเตียง) 

เตียง 1,055 1,058 1,055 1,051 1,118 

- เตียงสามญั เตียง 684 688 686 686 686 
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รายการ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 
- เตียงพิเศษ เตียง 307 306 305 301 368 
- คริบ คริบ 64 64 64 64 64 

6. จ านวนเตียงที่ไม่น ามาค านวณอัตราการครอง
เตียง 

เตียง 517 525 513 611 626 

- เตียงในห้องผ่าตัด เตียง 29 29 20 19 26 
- เตียงตรวจที่ OPD เตียง 295 294 299 334 352 
- เตียงตรวจท่ีอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (AE) เตียง 31 31 28 32 32 
- เตียงตรวจท่ีทันตกรรม OPD เตียง 8 9 9 9 9 
- เตียงDay Chemo เตียง 37 37 37 37 37 
- เตียงท่ีใช้เพื่อการอื่น เตียง 117 125 129 180 170 

7. จ านวนผู้ป่วย       
- ผู้ป่วยท่ีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (AE) ครั้ง 64,000 62,763 70,079 70,847 61,876 
- ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา ครั้ง 112,096 120,832 173,044 183,708 195,833 
- ผู้ป่วยภาควิชารังสีวิทยา ครั้ง 64,183 80,862 78,183 75,987 77,066 

 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
การน าเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล เช่น Patient safety goals, Risk management, 

Lean in health care มาใช้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
การอบรมเรื่ อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ฉบับที่  4 

(2018)  วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ทีม/หน่วยงานสามารถน าแนวคิดมาตรฐานคุณภาพ HA สู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องตาม 
มาตรฐานคุณภาพ HA ฉบับท่ี 4 (2018) ซึ่งทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ปรับปรุง
เป็นฉบับล่าสุด และเริ่มประกาศใช้เดือนกรกฎาคม 2561 ในวันท่ี 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
หน่วยอาคารและสถานที่ ช้ัน 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ โดยมี CLT SLT แผนกการพยาบาล หน่วยงาน ต่าง ๆ เข้าร่วม 
วิทยากรโดย อาจารย์วัชระ รัตนสีหา 
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล ศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยบริการใน
สังกัด มีก าหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ (Provincial Healthcare Network) สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) จังหวัดขอนแก่น โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันท่ี 6 – 7 มีนาคม 
2562 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับเกียรติให้ได้รับร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล คณะกรรมการตรวจประเมิน ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น  
 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ผ่านระบบโปรแกรม HRMS โดย ส านักงานบริหารการบริการวิชาการ การจัดการความรู้ และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ “การจัดการความรู้ : Share and Learn ประจ าปี 2561” ขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ (ช้ัน 3) อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการ และนวัตกรรม  
 การรับรองมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยา คลัง
เลือดกลาง ภาควิชาปรสิตวิทยา และภาควิชานิติเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย จะเข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ 
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ภาควิชาพยาธิวิทยา คลังเลือดกลาง ภาควิชาปรสิตวิทยา และภาควิชานิติเวชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561    

 การประชุมหารือประเด็น การวางแผนด าเนินงานคุณภาพและบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –  
สิงหาคม 2562 ให้มีความต่อเนื่องเตรียมรับการเยี่ยมเฝ้าระวัง และการรับรองต่อเนื่อง ด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะเตรียมการ
รับการเยี่ยมประเมินการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) เพื่อให้การด าเนินงานระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

  

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ขอเข้าศึกษาดูงานกระบวนการ
ติดตามตัวช้ีวัดด้านการแพทย์และการบริหาร ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันท่ี 21 – 
22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลศรีนครินทร์เข้าร่วมต้อนรับ และน าเสนอผลการด าเนินงาน  

  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดท าแผนด าเนินงาน (Action Plan) ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
เป็นตามเป้าหมายของโรงพยาบาลคือ เตรียมการรับการเยี่ยมประเมินการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance survey) 
การต่อยอดมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานการรับรอง HA ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 
16.00 น. ณ ร้านอาหาร EDEN by ADAM & EVE Cafe  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่เพื่อการท างานให้ก้าวหน้า 
ในวันอาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม 2561 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ เป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจของบุคลากร อันเป็นความรู้สึกภายในท่ีท าให้เกิดพลังในการท างานด้วยความตั้งใจ มีความ
รับผิดชอบด้วยความกระตือรือร้นอย่างมีความสุข เกิดแง่คิดที่ดี เพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการท างานในการอยู่ร่วมกันในองค์กร เติม
ศักยภาพทั้งการคิดการกระท า และการสื่อสารของบุคลากรที่ดีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความ
สามัคคีในการท างานในองค์กร วิทยากรโดย ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อ านวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต และที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการตลาดองค์กรต่าง ๆ  

 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดฝึกอบรม การ

พัฒนาทักษะพี่เลี้ยง สอนงาน SMART MENTOR ระหว่างวันท่ี 22 – 23 เมษายน  2562 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ประชุม
สมาคมศิษย์เก่า และห้องเรียน 5AB  อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์   
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ขอรับการประเมินรับรองตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification, DSC) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ขอแสดงความจ านง
เพื่อขอรับการประเมินรับรองตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification, DSC) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip – Cleft Palate) 
ของศูนย์ความเป็นเลิศตะวนัฉาย และการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของศูนย์ความเป็นเลิศ
การุณรักษ์ ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ และได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคฯโดยมีอายุการรับรองระหว่างวันท่ี 
5 มีนาคม 2561 - 4 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 ปี  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ HA National Forum คร้ังท่ี 20 ภายใต้แนวคิดหลัก “Chang & Collaboration 
for Sustainability” ระหว่างวันท่ี 12-15 มีนาคม 2562  เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพลังความคิดสรา้งสรรค์
ในการท างาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ของการท างานในอนาคต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอ
ในรูปแบบโปสเตอร์ใน จ านวน 13 เรื่อง มีบุคลากรได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมประชุมทั้งทีมน าทางคลินิก ทีมน าการบริการ 
หน่วยงานต่าง ๆ จ านวนกว่า  65 ท่าน  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ร่วมต้อนรับ ทีมผู้บริหารจากโรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษา ดูงาน
ด้านศูนย์ความเป็นเลิศ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562  

  
อาจารย์วัชระ รัตนสีหา รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ นางสาวจงกล พลตรี 

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล บรรยายเรื่องการเขียน Service profile ฉบับใหม่ ที่สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ CLT/SLT วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. CLT เวชศาสตร์ชุมชน ณ ห้องประชุม
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และวันท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

การเย่ียมส ารวจคุณภาพภายในประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561– 31 มกราคม 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพร่วมกันในทุกทีมน าคุณภาพ และทุกหน่วยงาน รวมถึงเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาโอกาสพัฒนารวมทั้งวางแผนการพัฒนาร่วมกันตลอดจน
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เพื่อเป็นการเตรียมรับการเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 

  

จัดกิจกรรมวันคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร กิจกรรมวันคุภาพศรีนครินทร์
ครั้งที่ 17 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
350 ท่าน และมีบุคลากรหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอจ านวนกว่า 211 เรื่อง 

   
 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ จะจัดให้มีการน าเสนอผลงาน “R2R ดีเด่น”
ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น  
โดยโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่นประจ าปี 2562 จ านวน 3 เรื่อง 
ประเภทผลงานตติยภูม ิ 1.เรื่อง การพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารว่างแพนเค้กจากไข่

แดงต้มสุกส าหรับผู้ป่วยท่ีต้องการโปรตีนและพลังงานสูง 
โดย นายธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์  
งานโภชนาการ 

2. ผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดัน
โลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

โดย นางสภุาพ อ่ิมอ้วน 
แผนกการพยาบาลอุบัตเิหตุฉุกเฉนิ 

ประเภทผลงาน
สนับสนุน  การบริการ 

3.ผลของการให้เลือดแบบแอนตเิจนเข้ากันไดเ้พื่อลดการ
สร้าง alloantibody ในผู้ป่วยธาลสัซีเมยีของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดย รศ.อมรรตัน์ ร่มพฤกษ์ 
คลังเลือดกลาง 

  
  

2. การพัฒนาการบริหารจัดการด้วย Lean Management  
ได้พัฒนาระบบงานการดูแลผู้ป่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยแนวคิดการบริหารจัดการแบบ  Lean Management เกิด

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสู่การปฏิบัติในการ
ปรับปรุงผลิตภาพ และเกิดโครงการพัฒนางานได้หลากหลายทีมสหสาขา 
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การพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ด้าน Lean management ประจ าปี 2562   
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Lean management ให้กับบุคลากรผู้ป่วยนอก วันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 89 
พรรษา อาคาร 89พรรษา ช้ัน 4 เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรูก้ารบรหิารจัดการแบบ lean ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความ
มุ่งมั่นของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ Lean management ให้กับบุคลากร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  
อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการแบบ lean ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่น
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  

   
 

ประชุมคณะกรรมการ Lean management  
แนวทางการแก้ไขจุดที่เป็นคอขวดขององค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดและได้รับความพึงพอใจในการมาใช้
บริการ   

1. ประชุมคณะกรรมการ Lean management ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสีฐาน (ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล) ช้ัน 6 

2. ประชุมคณะกรรมการ Lean management ครั้งท่ี 2/2562 ในวันท่ี 18 เมษายน 2562 เวลา 12.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

    

3. โครงการส าคัญของศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 เพื่อสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและกระบวนการพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและ
กระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน HA ด้วยการใช้เครื่องมือ
การพัฒนาคุณภาพ เช่น Tracer SPA ฯลฯ  

1. ส่งที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ Quality Coach ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 11-12 ธันวาคม 
2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ฝึกเยี่ยมส ารวจ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 -9 มกราคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร  

3. ส่งที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเรียนรู้มาตรฐานและร่วมวางแผนในการพัฒนารวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี
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4. ส่งที่ปรึกษาฝึกเยี่ยมรพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานครฯ วันที่  13 -15 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลราชวิถี  
กรุงเทพมหานคร 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมส ารวจใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเลอ
เบลแอร์ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HA tools ส าหรับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระหว่างวันท่ี 22-23 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HA tools ส าหรับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 

2562 ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
 

4. ด้านบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1) โครงการหลักสูตร “Simulation Training in Patient Safety and Emergency Medicine for 5th Year 
Medical Student” วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 เตรียมความพร้อมในการปฏบิัติงานในด้านความรู้ และฝึก
ปฏิบัติก่อนเข้าสู่นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มากที่สุด วันท่ี 23-26 เมษายน  
2562 เวลา 08.30 น.–16.00 น. ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ช้ัน 5  

    

2) กจิกรรม Quality Case Conference วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเน้นเป้าหมายคุณภาพบริการและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
องค์กร จ านวน 13 ครั้ง   

3) โครงการอบรม พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอุบัติการณ์ SRIM-HRMS ส าหรับบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานความเสี่ยงที่สะดวก รวดเร็ว และ
สามารถน าสู่การบริหารจัดการไดอ้ย่างทันเหตุการณ์ทั้งในระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในองค์กรให้เป็นระบบ โดยใช้โปรแกรม สารสนเทศเช่ือมโยงข้อมูลความเสี่ยงทั่วทั้งโรงพยาบาล โดยการจัดอบรมในครั้ง
นี้ จัดรวม 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ส าหรับหัวหน้างาน/หน่วย/ภาควิชา และ รุ่นที่ 2,3 ส าหรับบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน  
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4) งานพัฒนาคุณภาพร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดท าโครงการกิจกรรมเสริมทักษะเตรียมความพร้อมก่อนไปท างาน
เป็นแพทย์ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิกโดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษามีความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดกระบวนการการดูแลรักษาพยาบาล 2. นักศึกษามีความเข้าใจปัจจัยของมนุษย์ 
ที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล 3.นักศึกษามีความเข้าใจความซับซ้อนของระบบการให้บริการ
รักษาพยาบาล ที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล 4. นักศึกษาเข้าใจว่าความผิดพลาด หรืออุบัติการณ์ไม่
พึงประสงค์ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 Patient safety 1: What is patient safety
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562  Patient safety 2: Human factors for patient safety ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
Patient safety 3: Complexity of patient care and systematic thinking  

  
5) กิจกรรมเข้าเยี่ยม Risk-SHE-IC-ENV Round ณ หน่วยผู้ป่วยนอก และ พื้นที่รอบ ๆ อาคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

เวลา 11.00-15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตามรอยและค้นหาความเสี่ยงในระบบการบริการน าสู่การวางแผนพัฒนาเพิ่มความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น     

  
 

งานโภชนาการ 
       เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโภชนาการ : ค่ายชมรมผู้ไร้กล่องเสียง Voice from the hear งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพและน้ าสมุนไพร งาน
มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4 ให้ความรู้ด้านโภชนาการ ประจ าบูธโภชนบ าบัด ให้ความรู้ด้านโภชนาการโรคพาร์กินสัน ประจ า
ฐานอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน "รู้ เท่าทันสั่นต้องสู้" โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) ในการอบรมหลักสูตรการดูแลผูม้ีภาวะไตวายเรือ้รังแบบองค์รวม (train the trainers) ครั้งท่ี 
2 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคไต "Kidney Smile" ไตหรรษา ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์และชมรม
เพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบูธและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโภชนบ าบัดส าหรับโรคไต งานบริการวิชาการกิจกรรมชมรม
ลมวิเศษ เนื่องในวันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก (World COPD Day 2018) ภาคอีสาน ให้ความรู้ด้านโภชนาการ โครงการ 
“ให้ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการดูแลสุขภาพหลังปลูกถ่ายไต” ภายใต้โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) ร่วมเป็นวิทยากรประจ าบูธ นิทรรศการสุขภาพ เรื่องกิน อยู่ อย่างไร ไกลไตเสื่อม ในการ
ประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม : รวมพลัง สร้างสาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน" ร่วมเป็นวิทยากรในการออกบูธ โครงการ ชวนกันฟิต พิชิต
พุง : Fight for fat off หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบไขข้อข้องใจ "โภชนบ าบัดส าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะ" 
ภายใต้โครงการ CKDNET ร่วมกับคณะกรรมการ service plan เขต 7 และ ขอนแก่น และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คนขอนแก่นไตแข็งแรง บูรณาการโครงการขอนแก่น รักษ์ไตอร่อยได้ไม่ต้องเค็ม” (CKD 
Khon Kaen Model) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบบริการสุขภาพฯ และขับเคลื่อนนโยบาย โดยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
จาก 26 อ าเภอในจังหวัดขอนแก่น อ าเภอละ 1 ต าบล โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
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ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 12 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่ายป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง เขต
สุขภาพที่ 12" เรื่องผู้จัดการรายกรณีส าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และการเช่ือมต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เป็นวิทยากร
ร่วมกับ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ CKDNET ในการลงพื้นที่ 
เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพกินอยู่อย่างไร ไกลไตเสื่อม โครงการให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบ
โลก (World Hepatitis Day) ปีท่ี 9 ครั้งท่ี 78 

 

 

งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
การสร้างระบบบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

ด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189: 2012/ 15190:2003 อย่างต่อเนื่องตามนโยบายคุณภาพของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้บริหารของงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสตูร 
ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการ โดยได้การรับรองระบบคุณภาพแก่งาน
ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2561 และได้ต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 
ล่าสุดในปัจจุบนั 

มาตรฐาน ISO 15189: 2012  เลขทะเบียน  4186/59  
ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่  5 ตุลาคม 2563 

มาตรฐาน ISO 15190: 2003  เลขทะเบียน  4186/59  
ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่  5 ตุลาคม 2563 

 
ภาพที่ 1 แสดงใบรับรองการผ่านมาตรฐานสากล ISO15189/ ISO15190 
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สถิติการให้บริการงานห้องปฏิบตักิารเวชศาสตร์ชันสตูร มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานประมาณรอ้ยละ 4 ถึง
ร้อยละ 7 ต่อปี ดังแสดงดังแผนภมูิที่ 1 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงสถิติการให้บริการงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 

ผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
ประเด็นประเมินความพึงพอใจ micros chem sero micro ทะเบียนกลาง โดยรวม 

การไดร้ับข้อมลูเกี่ยวกับการให้บรกิารของหน่วย  94.5 98.2 96.4 97.3 95.5 96.4 
พฤติกรรมการให้บริการ (Service mind)  99.1 100.0 100.0 97.3 98.2 98.9 
คุณภาพและความถูกต้องของผลการตรวจวเิคราะห์  99.1 100.0 100.0 100.0 98.2 99.5 
วามรวดเร็วในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  100.0 100.0 100.0 97.3 98.2 99.1 
รูปแบบการายงานผลผ่านระบบโรงพยาบาล  98.2 98.2 99.1 96.4 98.2 98.0 
การตอบสนองต่อข้อร้อง/ปญัหาของใช้บริการ  95.5 97.3 97.3 94.5 93.6 95.6 
การรักษาความลับ/สิทธิของผู้ป่วย  99.1 100.0 99.1 100.0 99.1 99.5 
การติดต่อสื่อสารและประสานงานในการแก้ไขปัญหา  97.3 97.3 98.2 96.4 97.3 97.3 
รายการตรวจ (Test) ที่เปดิให้บรกิาร  100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 99.8 
ความพึงพอใจโดยรวม  98.1 99.0 98.9 97.7 97.5 98.2 

โดยสรุป  
1) ความพึงพอใจผู้รับบริการโดยภาพรวมได้ 98.2% โดยคิดคะแนนจากระดบั 3 ขึ้นไป  
2) ในการประเมินความพึงพอใจครั้งต่อไป ให้น าคะแนนตั้งแต่ ระดบั 5 ขึ้นไปมาคิดโดยมดีัชนีช้ีวัดที่ มากกว่าร้อยละ 30  

ผลงานการพัฒนาหน่วยงานในด้าน R2R ได้รับรางวัล ดังนี ้
1. ผลงาน R2R ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง

แบบองค์รวม น าเสนองานวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2562 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -
16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. ผลงาน R2R ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ลดระยะเวลารอคอยผล AFB ของผู้ป่วย OPD น าเสนองาน
วันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2562 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ  Smart lab project 2019 ประเภท Quality ในหัวข้อเรื่อง เตรียม 
positive control DNA ส าหรับการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute lymphoblastic 
leukemia (ALL) 

ปี2557 ป2ี558 ป2ี559 ปี2560 ป2ี561 ปี2562
เคมีคลินิก (Tests) 2,888,977 2,862,915 3,042,239 3,166,890 3,355,911 3,456,588

จุลทรรศน์วินิจฉัย (Tests) 512,362 491,229 504,181 535,532 574,850 603,592

จุลชีววิทยาคลินิก (Tests) 155,300 124,542 135456 127,029 113,864 120,695

หน่วยภูมิคุ้มกันฯ (Tests) 301,722 294,306 306708 401,820 323,184 336,111
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ภาพที่ 2 ผลงานการพัฒนาหน่วยงานในด้าน R2R ได้รับรางวัล 

งานจ่ายกลาง 
เพื่อตอบสนองการบริการรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยยึดพันธกิจ คือเป็นศูนย์กลางในการ

บริการเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ปราศจากเช้ือ ที่มีคุณภาพ เพียงพอ รวดเร็ว ทันเวลา ผู้ รับบริการและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยมีโครงการและผลลัพธ์ของโครงการ ดังน้ี  

โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลัง  
โครงการ : การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านระบบการท าปราศจากเชื้อตามมาตรฐานสากล JCI  
โครงการ : เพ่ิมผลผลิตการจัดการองค์กร ด้วยวิถี 5ส. 
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานจ่ายกลางประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการ : หน่วยงานแห่งความสุข Happy workplace  
โครงการ : การประชุมวิชาการ งานจ่ายกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2562  เรื่อง มาตรฐาน 

คุณภาพ สร้างคณุค่ากับสังคม 
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1.  ผลงานด้านการท าลายเชื้อและการท าปราศจากเชื้อ ด้านบริการการท าลายเช้ือและการท าให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการติดตามการประกันคุณภาพที่ส าคัญ คอื
ระบบก ากับและติดตามตัวช้ีวัดและประกันคุณภาพ ผลการด าเนินการ  

 

2.  หมวดการผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ของงานจ่ายกลาง ได้มีการจัดแบ่งหมวดตาม
กลุ่มเป้าหมายให้บริการการใช้งานในการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

รายการตามหมวดการผลิต จ านวนรายการ จ านวน (ชิ้น/ชุด) 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

หมวดที ่1 หมวดผลติชดุท าแผลและชดุช าระ 13 197,088 187,504 
หมวดที ่2 หมวดผลติชดุวินิจฉัยและรกัษา 40 90,980 80,458 
หมวดที ่3 หมวดถุงมือ 7 395,993 412,076 
หมวดที ่4 หมวดผลติชดุผ้าทุกประเภทผ้าซับโลหิตและอื่น ๆ 44 213,481 222,679 
หมวดที ่5 หมวดชุดกระบอกฉีดยาและอ่ืน ๆ 23 51,645 67,672 
หมวดที ่6 หมวดผลติซับพลายและอื่น ๆ 39 2,693,964 2,371,188 
หมวดที ่7 หมวดผลติอับส าลแีละกระปุก 16 56,787 50,202 
หมวดที ่8 หมวดอบแก๊ส 30 108,471 111,764 
หมวดที ่9 หมวดบริการเครื่องมือพิเศษอบแก๊ส 249 142,807 145,712 
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ผลงานด้านการท าลายเชือ้และการท าปราศจากเชือ้ 

ค่าเปา้หมาย

ปี 2561

ปี 2562

ที ่ รายการตัวชี้วัดคุณภาพ เป้าหมาย (%) 2561 2562 
1 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานปราศจากเชื้อโดยการสุม่

ตรวจเฉพาะเช้ือตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด 
100 100 100 

2 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการท าปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

100 100 100 

3 อัตราการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสด ุอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

100 99.79 100 

4 อัตราการจ าหน่ายจา่ยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
หน่วยงานครบถ้วนถูกต้อง 

100 99.90 100 

5 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีต่องาน
จ่ายกลาง 

85 92.69 93.75 

6 อัตราบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีครบถ้วน 100 100 100 
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งานเวชระเบียนและสถิติ 
โครงการบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง “การเพิ่มช่องทางให้บริการเวชระเบียนเพื่อการตรวจรักษา” ที่หน้าห้องตรวจ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดของผู้ป่วยที่หน้างานเวชระเบียน โดยเพิ่มการให้ บริการตรวจสอบสิทธิ์ และรับ
ลงทะเบียนตรวจ รวมเป็น 9 จุดบริการ คือ ที่ห้องตรวจเบอร์ 2 ห้องตรวจเบอร์ 4 ห้องตรวจเบอร์ 10 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก 
ห้องตรวจรังสีรักษา ห้องตรวจรังสีวิทยา อาคารกว. อาคารสว. และที่หน้างานเวชระเบียนสว.ช้ัน2   

ทีเ่วชระเบียน 

 

ทีเ่วชระเบียน 

 
 

ห้อง 2 นรีเวช 

 

ห้อง 4 ศัลกรรม (เก่า) 

 
 

ห้อง10 กายภาพ 

 

ห้อง X –RAY 

 

ตึก กว 

 
 

ห้องตรวจ หอคอจมูก 

 

งานเวชกรรมสังคม   
 1. การบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มีอัตราความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพ
เพิ่มขึ้น  ทั้งกลุ่มผู้บริหาร ผู้เกษียณ และบุคลากรกลุ่มเสี่ยง และได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดูแล
สุขภาพ และผลลัพธ์สุขภาพในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและมีโรคประจ าตัว  (Srinagarind perfect health) ด าเนินการร่วมกับ 
สหสาขาวิชาชีพในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อรักษา ติดตามประเมินผลการดูแล
สุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพของบุคลากรที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพใน
บุคลากรที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ซึ่งผลการด าเนินการท าให้มีแนวทางการส่งต่อรักษาที่ชัดเจน บุคลากรได้รับการดูแลจาก
แพทย์เฉพาะทางที่เป็นระบบมากข้ึน ในเดอืนมิถุนายน - กันยายน 2562 บุคลากรรับการตรวจสุขภาพประจ าปีจ านวนทั้งหมด 
2,266 คน บุคลากรมีผลตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อรักษาเพื่อการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม จ านวน 372 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16.58 โดยพบภาวะสุขภาพผิดปกติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การท าหน้าที่ของไตผิดปกติ  100 ราย (ร้อยละ26.88)  
2) ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 69 ราย (ร้อยละ 18.55) 3) มีเลือดปนในอุจจาระ 66 ราย (ร้อยละ17.74) 
 2. การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส าหรับกลุ่มประชาชนเป้าหมายและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยการ
ให้บริการเชิงรุก และติดตามเฝ้าระวังอาการภายหลังการฉีดวัคซีนโดยใช้ QR Code ร้อยละความพึงพอใจการบริการระดับดี-  
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ดีมากร้อยละ 99.79 ความครอบคลุมร้อยละ98.2 ผลการติดตามภาวะแทรกซ้อนภายหลังการฉีดวัคซีนในผูร้ับบรกิาร 625 ราย 
(ร้อยละ 20.83) พบเพียงอาการปวดบริเวณที่ฉีดร้อยละ 30 และไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 

    

ผลงานเด่นของงานเวชกรรมสังคม   
1. ผลงานวิจัยเรื่องการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บีในนักศึกษา

แพทยศาสตร์ (Serological response to hepatitis B vaccine in medical students) ได้รับรางวัลชมเชย จากการ
ประกวด Oral Presentation ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น ครั้งท่ี 35  ปี 2562    
 2. รับรางวัลหน่วยงานที่มีการจัดการความปลอดภัยในการท างานและการดูแลสุขภาพบุคลากรที่ดี จากการประชุม
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย (SHE : OH & S Day) วันท่ี 27 สิงหาคม 2562    

   
3. บุคลากรในหน่วยงานได้รับรางวัล 

        
รางวัลลูกจา้งช่ัวคราว รางวัลชนะเลิศ Role model 

of hand hygiene 
บุคลากรตัวอย่างด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
 

 งานบริการพยาบาล 

1. โครงการ Open House คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย งานบริการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามก ากับดูแล ให้บุคลากรทางการพยาบาลมีการปฏิบัติตามนโยบาย Patient Safety และเพื่อค้นหา best practice 
โดยเข้าเยี่ยมทุกหอผู้ป่วยและหน่วยงาน เป็นช่วง ๆ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง 24 กันยายน 2562 (9เดือน) ได้
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ gap analysis น าไปสู่การพัฒนาและการพัฒนาระบบการบริการรักษาที่ดี ดังนี้ 1) โครงการจัดท าแนว
ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน(  VTE prevention) ในผู้ป่วยศัลยกรรมและอายุรกรรม 2) 
โครงการบ่งช้ีผู้ป่วยเพื่อป้องกันความผิดพลาด 3) พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ 4) พัฒนาระบบการ
จัดการความปวด (pain management)   
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2. โครงการน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางการพยาบาล Show and shareประจ าปี 2562 เพื่อจัด
เวทีน าเสนอผลงานคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานนวัตกรรมและวิจัยทางการพยาบาล 
วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา เรื่อง “เคล็ด
ไม่ลับกับการพัฒนาคุณภาพ” “ผลงานที่ภาคภูมิใจฝากไว้ไม่รู้ลืม” show and share จากบุคลากรในงานบริการพยาบาล 
น าเสนอผลงานแบบ oral presentation จ านวน 151 ผลงาน แบง่เป็น 1) พัฒนาคุณภาพการบริการ(CQI : QA) 90 เรื่อง  2) 
บริหารจัดการความเสีย่ง(CQI :RM) 21 เรื่อง  3) การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (CQI : IC) 21 เรื่อง 4) พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์พลังงาน(CQI : ENV) 12 เรื่อง 5) การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 7 เรื่อง 6) VDO Clip เรื่อง 
Patient Identification 8 หน่วยงาน และมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผลงาน รางวัลที่ 1 (10 ผลงาน) รางวัลที่ 2  
(9 ผลงาน) รางวัลที่ 3 (20 ผลงาน)และรางวัลชมเชย (29 ผลงาน) 

 

 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน : การพัฒนาระบบการดูแล
ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต ผู้ป่วย
มะเร็งระบบโลหิตวิทยา ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยสมองเสื่อม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดระบบการดูแล
แบบครบวงจร เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้ป่วยจากการจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมพร้อมผู้ป่วยและ
ครอบครัวจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ติดตามประเมินและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตามสภาพเป็นจริงขณะอยู่บ้าน และให้ความรู้แก่
บุคลากรเครือข่าย และใช้การสื่อสารในกลุ่ม Line ผู้ป่วย เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มเติมอีก
ด้วย โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมรวม 450 คน 

    

4. โครงการ Interesting Case Conference เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพยาบาลรักษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
และมีความปลอดภัย โดยร่วมกันทบทวนความเสี่ยง นโยบายการการบริหารยา การป้องกันพลัดตกหกล้ม ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน และร่วมน าเสนอความคิดเห็นแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง 2.เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ การจัดการ
ความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์   โดยได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ ได้ ดังนี้  1. แนวทางป้องกัน Medication 
administration error 2. การ identification 3. การป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด 4. Risk register การเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยหนักไปตรวจพิเศษ 5. Un plan CPR  
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ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
ความสามารถการให้บริการ 

ข้อมูลการข้อมลูให้บริการรักษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การบริการรักษาพยาบาล จ านวนผู้รับบริการ 
จ านวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด (เตยีง) 200 

จ านวนการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (ราย) 94,477 

จ านวนการตรวจรักษาผู้ป่วยใน (ราย) 7,350 

จ านวนการตรวจรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤติ (ราย) 2,858 

สถิติการผ่าตัด 2,113 

การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด Open Heart Surgery 894 

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิดในผู้ใหญ่ (Adult Open Heart Surgery)  702 

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิดในโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital Open 
Heart Surgery) 

192 

การผ่าตัดหัวใจแบบปดิ (Close Heart Surgery) 1,218 

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปิดในผู้ใหญ่ (Adult Close Heart Surgery) 81 

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบปิดในโรคหัวใจพิการแต่ก าเนดิ (Congenital Close Heart 
Surgery) 

37 

    การผ่าตัดอื่น ๆ 439 

    การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 383 

    การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ 279 

สถิติห้องปฏิบัติการ ตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด 39,053 

    การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) 28,598 

    การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน (EST) 1,262 

    การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด  24  และ 48 ชม. (Holter) 663 

    การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (TEE) 141 

    การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (TTE) 8,306 

    การตรวจภาวะการเป็นลมหมดสติ (TTT) 30 

    การตรวจบันทึกความดันโลหติชนิด 24 ชม.  (ABPM) - 
 สถิติห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ  

   การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography) 3,176 

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Percutaneous Coronary 
Intervention) 

1,476 

   การตรวจสวนหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Catheterization) 236 

   การตรวจสวนหัวใจผู้ใหญ่ (Left and Right Heart Catheterization) 242 

   การขยายลิ้นหัวใจไมทรลัตีบด้วยบอลลูน (Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty) 12 

   การขยายลิ้นหัวใจเอออรต์ิคหรอืพัลโมนิคตบีด้วยบอลลูน (Percutaneous Balloon Aortic or  
   Pulmonic Valvuloplasty) 

15 

การปิดรรูั่วในหลอดเลือดส่วนเกินผ่านสายสวนหัวใจ (Transcatheter intervention:PDA 
Occluder) 

34 
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ข้อมูลการข้อมลูให้บริการรักษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การบริการรักษาพยาบาล จ านวนผู้รับบริการ 
การปิดรรูั่วที่ผนังก้ันห้องหัวใจห้องบนผ่านสายสนวนหัวใจ (Transcatheter 
intervention:ASD Closure Device ) 

26 

การรักษาโรคหัวใจเต้นผดิจังหวะดว้ยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Permanent Pacemaker 
Implantation) 

408 

การรักษาโรคหัวใจเต้นผดิจังหวะดว้ยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study And 
Radiofrequency Ablation) 

533 

  การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Peripheral Angioplasty) 386 

คุณภาพการบริการ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ผู้ป่วยนอก 63.30 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ผู้ป่วยใน 84.55 

อัตราความสมบรูณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก 87.40 

อัตราความสมบรูณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน 89.99 

อัตราการครองเตียง  54.69 

ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน  6.85 

สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกจ าแนกตามสิทธกิารรักษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สิทธิการรักษาพยาบาล จ านวนผู้ใช้บริการ 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 31,200 

เบิกต้นสังกัด 41,140 

ประกันสังคม 1,862 

ช าระเอง 7,594 

รวม 81,796 

สถิติการให้บริการผู้ป่วยในจ าแนกตามสิทธิการรักษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สิทธิการรักษาพยาบาล จ านวนผู้ใช้บริการ 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,181 

เบิกต้นสังกัด 2,336 

ประกันสังคม 278 

ช าระเอง 259 

รวม 7,054 
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ผลการด าเนินงานโครงการ 
1. โครงการฝึกปฏิบัติการทักษะการดูแลเคร่ืองช่วยพยุงหัวใจและปอด (ECMO) ผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤติ เป็น

การจัดประชุมวิชาการ ครึ่งวัน ร่วมกับการปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้เครื่อง อีกครึ่งวัน โดยมีวิทยากรแพทย์ พยาบาลไอซียู 
ร่วมกับนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ แพทย์ พยาบาลไอซียู ทั้งในและนอกคณะ
แพทยศาสตร์ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ดที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมด้วย 

   
 2. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ส่งเสริมวิชาการและวิจัยสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ การด าเนินงานเรียนเชิญวิทยากรผู้คุณวุฒิให้เกียรติช้ีแนะแนวทางการเขียนคู่มือและการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 
ผลงานท่ีส่งแล้วร้อยละ 44 รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่ง ส่งผลงานวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง (คน) 
1 ช านาญงาน 9 
2 ช านาญการ 36 
3 ช านาญการ พิเศษ 1 
4 เชี่ยวชาญ - 
 รวม 46 

  

 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจด้วย log book ส าหรับโรคหัวใจ ได้แก่ ACS, CABG, Valvular 
replacement and repair, aneurysm สามารถตอบตัวช้ีวัดระดับทีมคร่อมสายงานได้ 

 4. ยกระดับคุณภาพบริการรักษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศรายโรค ผ่านคณะกรรมการทีมคล่อมสายงานด้วยระบบ
การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลรายโรค แยกตามสายงาน 3 สายงาน ได้แก่ ศัลยกรรมหัวใจ อายุรกรรมหัวใจและกุมารเวช
กรรมหัวใจ 
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 5. โครงการ ยกระดับสมรรถนะบริการพยาบาลอย่างมืออาชีพ 

  

จัดกิจกรรมอบรม พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ ขึ้นเพื่อกระตุ้นทัศนคติเชิงบวกที่พร้อมส่งมอบบริการที่สร้างความ
ประทับใจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ อาทิเช่น ท่วงท่าอิริยาบถ การสื่อสารที่มีป ระสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความน่าเช่ือถือ
มากยิ่งข้ึน 

 
ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 

งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ 
1. Basic Science in Oncology 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากสหสาขา
วิชาชีพมาบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรม Basic 
Science in Oncology โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่แพทย์ผู้สนใจ จัดขึ้นในระหว่างเดือน
กันยายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 
14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมงาน เวชกรรมสังคม ช้ัน 2 
อาคารเรียนรวม  

2. โครงการอบรมแนวทางการเขียนขออัตราก าลัง 
 งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการเขียนขอ
อัตราก าลัง  ในวันพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร ช้ัน 5 อาคารเตรียม
วิทยาศาสตร์ 3 วิทยากรโดย คุณชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน คณะ
แพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนเพื่อขออัตราก าลัง และแนะแนวทางการเขียน
ขออัตราก าลังให้กับศูนย์ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต   
            ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่การ
รับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2561 ณ ไอวิว พาร์ค  
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รีสอร์ท (I View Park Resort) อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อวางแผนการพัฒนาสู่รับรอง
มาตรฐานเฉพาะโรค ให้ก้าวสู่ advance HA และ JCI ตาม
แผนกลยุทธ์ เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานสู่
ความเป็นเลิศต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู    
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 

4. โครงการอบรมการพัฒนาการแพทย์แม่นย า 
(Precision Medicine) 
 งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาการแพทย์แม่นย า 
(Precision Medicine) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ช้ัน 3 
อาคารเรียนรวม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์มานพ พิทักษ์
ภากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ม า บ ร ร ย า ย ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น หั ว ข้ อ  “ Cancer Precision 
Medicine” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการแพทย์แม่นย าให้แก่อาจารย์ แพทย์ และนักศึกษา
แพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน 

 

5. โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คร้ังท่ี 1       
ประจ าปีงบประมาณ 2562   

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และกลุ่มวิจัยโรคหลอด
เลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องบริรักษ์ 1 
ช้ัน 8 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้เรื่องยาของเภสัชกรที่ให้
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สร้างความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  
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  6. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network)     
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จังหวัดขอนแก่น   

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยบริการในสังกัด ได้เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ (Provincial Healthcare Network) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จังหวัด
ขอนแก่น โดยกรรมการจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จ านวน 3 ท่าน ในระหว่างวันที่ 6 – 7 
มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ขอนแก่น รพ.ชุมแพ รพ.บ้านไผ่ และรพ.น้ าพอง  

 

 7. โครงการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันไตโลก คร้ังท่ี 14 ประจ าปี 2562   

ศู นย์ ค วาม เป็ น เ ลิ ศทางการแพทย์ โ รคไต 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจ าปี 
2562 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่
ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้
ประชาชนทั่วไปโดยครอบคลุมทุกกลุ่มอายุให้ทราบ
เกี่ยวกับไตและโรคไต การดูแลไตของตนเอง โดยเฉพาะ
การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไต ตลอดจนทราบวิธี
ป้องกันตนจากโรคไต รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพโรคไต ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน พร้อมให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโรค การเสวนาการดูแล
และป้องกันโรค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไต การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลโรค การ
รับบริจาคอวัยวะ สาธิตการประกอบอาหารลดเค็ม และเหมาะสมส าหรับผู้ป่วย ยาปลอดภัยและผักปลอดสารพิษ โดยได้รับ
เกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสง่ียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน 

 8. โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายพัฒนาการดูแลรักษาโรคจอตาผิดปกติในทารก เกิดก่อน
ก าหนดของเขตบริการสุขภาพที่ 7         

            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอ
ตาในทารกเกิดก่อนก าหนด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัด
ประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายพัฒนาการ
ดูแลรักษาโรคจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนก าหนดของเขต
บริการสุขภาพที่ 7 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 
ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของโรงพยาบาลในเครือข่ายให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ของสหสาขา



 

 

111 

วิชาชีพจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่าย ให้มีความแนบแน่นและยั่งยืนสืบไป และสร้างทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 

9. โครงการจัดประชุมวางแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี 2562   

งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการประชุมวางแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี 2562 ในวัน
พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Science Park) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพการบริการต่าง  ๆ บนพื้นฐานความต้องการของผู้มารับ
บริการ รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนางาน และเป็นการขับเคลื่อน กลุ่ม
ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม รวมถึงมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยกระดับการบริการสู่
สากล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ  เป็น
ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว 

 

 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการตรวจกรองความพิการแต่ก าเนิดของทารกในครรภ์โดย คลื่นเสียง
ความถี่สูง 
            ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัด โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจกรองความพิการแต่ก าเนิดของทารกในครรภ์โดยคลื่นเสียงความถี่สูง เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์  
ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในด้านการเรียน การสอน การบริการและวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.
นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 
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11. โครงการ “วันสุขภาพทารกในครรภ์ รพ.ศรีนครินทร์ คร้ังท่ี 2” 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัด โครงการ 

“วันสุขภาพทารกในครรภ์ รพ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ ช้ัน 2 อาคาร สว.1 วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะ สตรีตั้งครรภ์และครอบครัวได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของสุขภาพทารกในครรภ์ และให้บุคลากรทางการ
แพทย์ทุกหน่วยงานที่ดูแลสตรีตั้ งครรภ์ ได้  ร่ วมมือกันในการดูแลสุขภาพทารกในครรภ์  โดยได้รับเกียรติจาก  
ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 

 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง (Excellent cancer center)   
งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็น

เลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง” ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม i-like1 โรงแรม   
I-Hotel จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบเปา้หมายและแผน ปฏิบัติการระยะ 2 ปี (2563-2564) ของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ 1+ และเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านโรคมะเร็งอย่าง
บูรณาการโดยความร่วมมือของผู้เช่ียวชาญและสหสาขาวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่าย
ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน 
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13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าเร่ือง การบริหารงานอย่างมืออาชีพ   
งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าเรื่อง การบริหารงานอย่างมือ

อาชีพ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมภุมริน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 
วิทยากรโดย ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ ์ Executive Consultant รพ.บ ารุงราษฎร์ และ ภก.นพรัตน์ หัสไทย กรรมการผู้จัดการ 
ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาองค์การ บ.แลนเทิร์นเดเวลอปเมนต์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารทางการ
พยาบาลได้รับการเสริมทักษะของภาวะผู้น า สร้างความเข้าใจในงานและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถ
น ามาปรับเปลี่ยนและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาให้ประสบความ ส าเร็จอย่างมืออาชีพในปัจจุบัน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล เป็นประธานเปิดการ
ประชุมดังกล่าว 

 

14. Multidisciplinary Team CCA Conference  

  ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี     
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อเป็นการทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี โดยการจัดประชุม Multidisciplinary Team CCA Conference ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เป็นประจ าทุกเที่ยงวัน
พุธสุดท้ายของเดือน ณ ห้องประชุม MRI ภาควิชารังสีวิทยา 

 

https://www.posttoday.com/ent/celeb/534422
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อ
การพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการสร้างรายได้เพ่ือให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา (Asset utilization 
system) มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ (Intellectual 
property management) ท าให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ (Organization 
sustainability) 

ฝ่ายโรงพยาบาล 
งานเวชระเบียนและสถิติ 
โครงการตรวจสอบซ้ าเวชระเบียนที่มีค่าใช้จ่ายสูง งานเวชระเบียนและสถิติ มีการตรวจสอบและทบทวนการสรุป

เวชระเบียนผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูงตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2562 ท าให้ได้ค่า
น้ าหนักสัมพัทธ์ (RW) เพิ่มขึ้น จาก 5.6707 เป็น 6.2474 คิดเป็นร้อยละ 10.17 โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรเงินตามระบบ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

โครงการสรุปเวชระเบียนให้ทันก าหนดเวลา
ส่งเบิก มีกระบวนการติดตามการสรุปเวชระเบียนให้แล้ว
เสร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังผู้ป่วยจ าหน่าย เพื่อการให้รหัส
โรค รหัสหัตถการและการผ่าตัดได้เร็วขึ้น และสามารถส่ง
ข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่าชดเชยทางการแพทย์ได้ทันตาม
เวลาก าหนด และโรงพยาบาลได้รับเ งินจัดสรรค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นและตรงกับความเป็นจริง ซึ่งผลการ
สรุปเวชระเบียนภายใน 2 สัปดาห์ เพิ่มขึ้น จากปี 2561 
ร้อยละ 85.28 เป็นปี 2562 ร้อยละ 89.10 และเป็น
โครงการปฏิบัติงานตามพันธกิจของโรงพยาบาลฯ ทีไ่ด้รับ
รางวัล ประเภท CQI ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงาน
ประชุมวิชาการวันศรีนครินทร์ ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2562 เมื่อ 27-28 มิถุนายน 2562 และรางวัลชมเชย ในงานประชุมวิชา 
การ Regional HA forum ครั้งท่ี 16 เมื่อ 18-19 กรกฎาคม 2562       

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 
ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอาชีวเวชศาสตร์และเพื่อให้บริการในมิติการป้องกันโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มผู้รับบริการวัยท างานที่ครอบคลุมทั้งผู้ใช้สิทธิประกันสังคม สิทธิจ่ายตรง และสิทธิบัตรทอง 
นอกจากนี้ยังเป็นการบริการเชิงรุกที่สามารถบริหารจัดการรายได้ด้วยตนเอง โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานในสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองเพื่อค้นหา
โรคในระยะเริ่มต้น ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เช่น ตรวจการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจ
สายตาอาชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น ผลการด าเนินงานตรวจสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 8  
สถานประกอบการ จ านวน 1,084 คน ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมากร้อยละ 86 ระดับดีร้อยละ 14

http://hacc.kku.ac.th/system_member/index.php
http://hacc.kku.ac.th/system_member/index.php
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ชาติ  ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการ
รักษาพยาบาล  

 
ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร 

1. การส่งเสริมให้บุคลากรและนกัศกึษามีกจิกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

วันส าคัญในทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนนิยมประกอบพิธีกรรม มีการ
บูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นพิเศษแต่เดิมก าหนดไว้ 3 วัน คือ วันวิสาขบูชา วัน
อัฏฐมีบูชาและวันมาฆบูชา ภายหลังได้เพิ่ม วันอาสาฬหบูชา เข้าอีกวันหนึ่ง รวมเป็น 4 วัน 
คณะแพทยศาสตร์จึงก าหนดจัดงานเวียนเทียนและรับฟังพระธรรมเทศนาในวันส าคัญ
ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการน้อมถึงพระรัตนตรัยและเป็นการท าจิตใจให้บริสุทธ์ิและประพฤติตน
เป็นคนดี  

2. การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในด้านการด าเนินชีวิต และสามารถสร้างนักเรียนนักศึกษาที่ดี ที่ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ในอนาคต โดย คณะได้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี และได้ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน เป็นผู้ออกแบบและจัดท าโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
 วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลย
เดชวิกรมพระบรมราชชนก 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 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีรดน้ า
ด าหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหารคณาจารย์ ขบวนแห่พระพุทธรูป และประกวดขบวนแห่ ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์
สัมพันธ์ การแสดงดนตรี จากสโมสรนักศึกแพทย์ สร้างความครื้นเครงภายในงาน ประกวดเทพีสงกรานต์ประจ าปี 2562 
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5. ปลุกจิตส านึกและกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศกึษา งานมุฑิตาจิต 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ 

ประจ าปี 2562 ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นขวัญก าลังใจ และยกย่องผู้
ที่ปฏิบัติงานเพื่อคณะแพทยศาสตร์อย่างยาวนาน และสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 

  

 
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 1. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าม่วงไข่ จ.เลย 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ผศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวายกฐิน
สามัคคี ณ วัดป่าม่วงไข่ ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม โดยมีหลวงพ่อขันตี ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดป่าม่วงไข่ เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งศรัทธากฐินครั้งนี้รวมกว่า 1,233,372.25 บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

2. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี 

  

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีอัญเชิญศิลาฤกษ์ในงาน
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

กิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี ได้รับเกียรติจากนายสันติ บุญเสง่ียม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะผู้บริหารจาก
คณะ หนว่ยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก   
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โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกอบพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานพิธีด้านหน้า
พระหฤทัยสัมฤทธิ์ผล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ปูชนียาจารย์ ปูชนียบุคคล จากนั้นได้ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธี
ส าคัญคือพิธีจัดตั้งศิลาฤกษ์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จมาเป็นประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2537 เมื่อครั้งด ารงพระราชอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกมุาร 
จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ช้ัน 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 3. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ น าคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากร 
ประกอบพิธีบวงสรวงและสรงน้ า "พระหฤทัยสัมฤทธ์ิผล" พระพุทธรูปศูนย์รวมจิตใจ ที่บริเวณลานประดิษฐาน หน้าศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 ทัง้นี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ยังร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่
ดีงาม โดยจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่เคารพรัก เพื่อรับพรอันเป็นมงคลในการด าเนินชีวิตที่ดี
ต่อไป 

4. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯจัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562 

  

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์ ร่วมกับผู้บริหารคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมน าเจ้าหน้าที่บุคลากรและประชาชน ร่วมท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์ ณ ลานพระพุทธหฤทัยสัมฤทธ์ิผล บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

  

      นอกจากน้ี ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น าเจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ต่อหน้าพระ
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บรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ที่ลานอเนกประสงค์ช้ัน 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยปีนี้ยังได้จัดกิจกรรม
จัดเลี้ยงโรงทาน และการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการผา่ตัดหัวใจ และการตรวจสุขภาพหัวใจฟรี 
88 ราย ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

1. โครงการ สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 

  

2. โครงการอบรมพัฒนาจิตธรรมะเตรียมเป็นหมอ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วัน จังหวัดขอนแก่นวันท่ี 6-10 กันยายน 2562 

   

3. ประเพณีลอยกระทง 

   

4. ประเพณีสงกรานต์  
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5. พิธีค านับครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 

6. โครงการเตรียมตัวเป็นแพทย์ท่ีดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระหว่างวันที ่28 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ และห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 คณะแพทยศาสตร์ 

 

   

7. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก และพิธีสวมเสื้อกาวน์ให้น้อง ประจ าปีการศึกษา 2561  
วันพุธท่ี 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 คณะแพทยศาสตร์ 
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8. โครงการอบรมพัฒนาจิตธรรมะเตรียมเป็นหมอ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  
ระหว่างวันท่ี 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand quality award-TQA) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (Organization competitiveness) 
เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล (International ranking & outcome) 

 
ฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 

งานพัฒนาคุณภาพ 
1. โครงการสัมมนาการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx300 จ านวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือน

เมษายน 2561 – มกราคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ และโรงแรมเดอะฌาร์ม บูติก รีสอร์ท  

   
โดย : อาจารย์ นพ.สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล CEO บริษัท LTCI จ ากัด 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx และ
ร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
เกณฑ์ EdPEx ระดับคะแนน 300 จาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสตูร และหัวหน้างาน จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน 

2. โครงการสัมมนาผู้บริหารเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมิน EdPEx300  
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหนองแวง ช้ัน 6 อาคารเรียนรวม 

   
วิทยากรโดย : ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจาก SAR EdPEx 2017 ก่อนการ
รับการตรวจประเมิน EdPEx300 จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี จ านวนผู้เข้าร่วม  15 คน 
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3. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับฝ่าย ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันท่ี 16-18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองแวง ช้ัน 6 อาคารเรียนรวม 

   
ประธานกรรมการ : ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกิจกรรมตรวจประเมินภายในระดับฝ่ายทั้ง 12 ฝ่าย 4 พันธกิจและยกระดับการพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์ EdPEx รวมทั้งน าผลการตรวจประเมินเพื่อเตรยีมรบัการตรวจประเมินคุณภาพระดบัคณะ จากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างาน จ านวนผู้เข้าร่วม  50 คน 

4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันร่วมผลิต 4 แห่ง  ด้วยเกณฑ์ EdPEx และ 
WFME ประจ าปี 2561-2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลสรรพ
ประสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

   
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการประเมินตนเอง ให้ความรู้และติดตามประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx และ WFME 
ผู้เข้าร่วม : ผู้อ านวยการศูนย์ฯ อาจารย์ประจ าศูนย์ฯ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรและนักศึกษา จ านวนผู้เข้าร่วม 200 คน 

5. สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินเกณฑ์คณุภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx300) คร้ังท่ี 2/2562 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องกวี ทังสุบุตร 

   
วิทยากรโดย : ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค ์: เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300) 
ทุกระดับ 
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และหัวหน้างาน จ านวนผู้เข้าร่วม  60 คน 
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6. สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินเกณฑ์คณุภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx300) คร้ังท่ี 1/2562 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรยีมวิทยาศาสตร ์

 
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx300) ทุกระดับ 
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสตูร ผูต้รวจการพยาบาล และหัวหน้างาน จ านวน
ผู้เข้าร่วม  150 คน 

7. รับการตรวจประเมินเกณฑ์คณุภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx เพ่ือก้าวเขา้สู่ระดับ 300 
คะแนน ในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องกวี ทังสุบุตร 

  
คณะกรรมการโดย : ผอ.พรทิพย์ กาญจนิยต ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ได้แก่ ศ.คลินิก สุวัฒน์ เบญจพล
พิทักษ์ ผศ.พนาสันฑ์ เกาะสุวรรณ์ รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ และ ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์กรอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็น
เลิศทางการศึกษา ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้แข่งขันได้ในระดับ
สากล และเข้าสู่ EdPEx ระดับ 300 คะแนน 
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน และบุคลากร จ านวนผู้เข้าร่วม  70 คน 
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8. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารองค์กรโดยใช้ EdPEx / TQA Criteria ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562  
ณ บรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 

  
วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์กรอย่างก้าวกระโดดเพื่อ
ไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
แข่งขันได้ในระดับสากล และเข้าสู่ EdPEx ระดับ 300 คะแนน 
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน จ านวนผู้เข้าร่วม 90 คน 

9. อบรมหลักสูตรการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Result) ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร 

 
วิทยากรโดย : อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานด้วย OKRs และ
เตรียมพร้อมรับการถ่ายทอดตัวช้ีวัด OKRs จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้เข้าร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน จ านวนผู้เข้าร่วม 90 คน 

 
ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารและธุรการ 
1. จัดกิจกรรม KM ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานบริหารการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ KM คณะแพทยศาสตร์ และบริการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ ดังนี้ 
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 1.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ การขับเคลื่อนงานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R โดย
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยจะเป็นการสนับสนุนการท างานของทีมที่พัฒนางานประจ าในคณะ
แพทยศาสตร์ ทั้งด้านการศึกษา การรักษา และการบริการให้มีการปรับปรุงการท างาน โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นเครื่องมือ
ในการท างานไปสู่การปรับปรุง และพัฒนางานประจ าที่ท าอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งมีทีมเข้าร่วม จ านวน 15 ทีม และส่งผลให้ผลงาน R2R 
บางส่วน ได้ส่งเข้าร่วมงาน R2R ระดับประเทศ พร้อมกับได้รับรางวัลในระดับประเทศ 

   

 1.2 โครงการอบรมเทคนิคการสอนและแนะน าเพ่ือพัฒนาคนให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย (Teach – Train – 
Coach – Suggest) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่พึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วย ได้เรียนรู้เทคนิคแนวทางการ
ปฏิบัติปฏิบัติ ในการวิเคราะห์และสื่อสารจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และให้ได้ผล
งานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะน า 

   

 1.3 โครงการนักจัดการเรียนรู้: Student KM MD KKU ได้จัดท าคลินิก Consult ส าหรับนักศึกษาคณะแพทย์ ได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุก ๆ ช้ันปีได้ปรึกษาปัญหาในการท ากิจกรรมผ่านวิทยากรผู้เช่ียวชาญ พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการ
ผ่าองค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม โดยมีวิทยากร 4 ท่านในหัวข้อ ได้แก่ 1) Design and Visual thinking, 
2) Project and Change management, 3) Start-up and social Enterprise model, 4)Holistic education ด้วยความ
เชื่อ Knowledge is the opportunity of change 

   

 1.4 งานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ : Share and Learn หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลสู่การน าไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งการค้นหา Best Practice 
ตามภารกิจการปฏิบัติงาน ของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ และ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จ เพื่อการเรียนรู้และการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณอภิศักด์ิ เจริญอัครวิชญ์ บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (SCG) และมีจ านวนผลงานของที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ จ านวน 112 ผลงาน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 



 

 

127 

56.25 ของผลงานปีท่ีแล้ว) มีผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินงาน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรจากสถาบันแพทยศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งสิ้น 
320 คน 

   

 
ฝ่ายโรงพยาบาล 

งานเวชระเบียนและสถิติ   
1. โครงการล้างตู้เก็บบัตร เป็นการคัดแยกบัตรตรวจโรคผู้ป่วยท่ีขาดการติดต่อเกิน 5 ปีออก จัดเรียงและตรวจสอบ

ความถูกต้องของการจัดเก็บบัตรตรวจโรค เพื่อช่วยลดเวลาการค้นหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดค้น จัดเก็บบัตรตรวจโรค
ของผู้ป่วย ผลคือ ร้อยละของการค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยในไม่พบ (ต้องออกใบแทน) ดีขึ้น คือจากปี 2561 เป็น 0.49 และ 
2562 เป็น 0.07 

                                   

งานเวชกรรมสังคม 
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ส าหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  “ชวนกันฟิต 

พิชิตพุง : Fight for Fat off” เป็นการแข่งขันลดน้ าหนักเป็นทีมในบุคลากรที่มีดัชนีมวยกายเกิน 25 กก./ม2 ทีมละ 3 คน มี
ทีมเข้าร่วมจ านวน44 ทีม ระยะเวลาการแข่งขัน 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องอาหาร ออกก าลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน การสะท้อนกลับข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ ( coaching) และ
ประเมินติดตามน้ าหนัก ไขมัน และพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องผลการด าเนินการจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการครบ 6 เดือน 
ทั้งหมด 23 ทีม  น้ าหนักลดลง 17 ทีม (ร้อยละ 73.91)  มวลน้ าหนักตัว โดยไม่รวมไขมัน (FFM) เพิ่มขึ้น 20 ทีม (ร้อยละ 
86.95) และพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น 39 คน (ร้อยละ 56.52) เกิดบุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ (Story telling) กระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญและเกิดการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพท่ีส าเร็จได้ 

    

 2. โครงการส ารวจความต้องการช่องทางและรูปแบบสื่อความรู้สุขภาพของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ เพื่อพัฒนาระบบสื่อความรู้สุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยผลการส ารวจพบว่า 
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1) ความต้องการรูปแบบสื่อความรู้สุขภาพมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คลิปวิดีโอ จากผู้เช่ียวชาญ/แพทย์ รายการสุขภาพ 
(โทรทัศน์) หน้าห้องตรวจ และมุมสุขภาพและเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาสุขภาพ 2) ความต้องการช่องทางการเผยแพร่สื่อความรู้
สุขภาพมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ Facebook YouTube และ Website จากผลการส ารวจดังกล่าวได้น าสูก่ารพัฒนาช่องทาง
หรือรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพท่ีตรงตามความต้องการของผู้รับบริการที่ครอบคลุมและผู้ใช้บริการเข้าถึง
ทุกกลุ่มวัย และกลุ่มโรค ท าให้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี- ดีมากร้อยละ 98.68 

 

 
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

1. โครงการรณรงค์ วันล้างมือ (Hand Washing Day) 

  

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการรณรงค์ “วันล้าง
มือ (Hand Washing Day)” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดโครงการรณรงค์ “วันล้างมือ” 
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และประชาชนถึงความส าคัญของการล้างมือให้ถูกวิธี  เนื่องจาก
โรคติดต่อหลายชนิดสามารถติดต่อได้ด้วยการสัมผัส มีมือเป็นพาหะน าเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย แต่การล้างมือท่ีถูกต้องจะสามารถ
ลดเช้ือโรคได้ถึง 90% โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่อง “การล้างมือ” การ
สาธิตการล้างมือ การทดสอบการล้างมือ และการตอบค าถามพร้อมแจกของรางวัล  

ผศ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า การล้างมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อของโรคต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกต้องก่อนรับประทานอาหารและหลัง
การใช้ห้องน้ าสามารถช่วงชีวิตผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปได้มากกว่าการฉีดยาและการใช้ยารักษาโรคอีกด้วย 

 2. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับการเย่ียมเฝ้าระวังคุณภาพสถานพยาบาล จาก สรพ. 
  เ มื่ อ วั นที่  7 พฤศจิ ก า ยน  2561 ศู น ย์ หั ว ใ จสิ ริ กิ ติ์  ภ าคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวังจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (The 
Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) หรือ สรพ. หลังจากได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
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ครบ 60 ปี ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี จากวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 โดย ภก.ปรมินทร์ วีระอนันต
วัฒน์ หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมส ารวจ และอาจารย์เรวดี ศิรินคร ผู้เยี่ยมส ารวจ เพื่อเฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง  

  

3. สัปดาห์คุณภาพ QSHC >> Kick off JCI 2019 
วันที่ 2 กันยายน2562 ที่ห้องประชุม นพดล ทองโสภิต ช้ัน 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์คุณภาพ QSHC โดย รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น า
เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของ
โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลสถานพยาบาลมาตรฐานสากลหรือ JCI 

 

        สัปดาห์ QSHC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของ
โรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการ Re-Accreditation ในปีหน้า เพื่อจุดมุ่งหมาย Go Premium ตามวิสัยทัศน์
ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติตามฐานต่าง ๆ ได้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  

 4. “พลังบุคลากร กับการพัฒนาองค์กร” QSHC Go Premium 
        วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ช้ัน 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส 
ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดการอบรม “พลังบุคลากร กับการพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์    
บุญญฤทธิ ์สมบัติหลาย ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เติมพลังคิด 
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เติมพลังฝัน สร้างสรรค์พลังใจ ยิ่งใหญ่พลังทีม” และ “รักองค์กร เอื้ออาทร Service mind” ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล 
และส่วนงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของ
โรงพยาบาล ในการเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการ Re-Accreditation JCI ที่จะมีขึ้นในปี 2563 นี ้

  

 
ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 

หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ 
 1. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายทะเบียนมะเร็ง รพ.มะเร็งล าปาง และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายทะเบียน
มะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความส าคัญในการพัฒนาให้องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี นับเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยให้บุคลากรได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการสร้างเครือข่ายแบบองค์รวม ที่เป็นโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทะเบียนมะเร็ง ให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน และยังเป็นการพัฒนาระบบงาน
และสร้างแรงขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความพร้อมในด้านศักยภาพทางความคิด การปฏิบัติงานท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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ผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกับหน่วยงานภายนอก 
(Corporate social responsibility & community trust) 

 
ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  

1. การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
คณะแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย โดยด้านชุมชนสัมพันธ์มีความจ าเป็น

ที่ต้องประสานงาน ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
วันครบรอบ ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นแก่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.1 โครงการ “แพทยศาสตร์ ปันรักฮักชุมชน” 
โครงการ “แพทยศาสตร์ปันรักฮักชุมชน” เพื่อจัดหาสิ่งของอุปโภคและบริโภค และน าไปมอบให้แก่ประชาชน

หรือผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความตระหนักในการเสียสละ การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน 

  
 

1.2 การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม 

ราชานุญาต ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น 
“วันศรีนครินทร์” เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช-
ชนนี ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ปวงชนสืบไป และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” ขึ้น เพื่อเป็น
ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดหารายได้สมทบในกองทุนเป็นประจ าทุกปี การจัดงานในปีที่ผ่าน
มา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชน  
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2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือกับ องค์กร ชุมชน 

หน่วยงานภายในและภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณเพือ่สร้างความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
อาทิ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนด้านการพัฒนา 
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกิดเครือข่ายในการด าเนินการที่เข้มแข็ง ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านบริการ
วิชาการ และไปสู่การมีส่วนร่วมของคณะแพทยศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ เข้มแข็ง โดยการให้ผู้แทนคณะฯน า
พวงมาลัยดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าเยี่ยมไข้ เข้าแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส ของของหน่วยงานหรือผู้มี 
อุปการคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดการร่วมมือกันตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

  

  

 
ฝ่ายโรงพยาบาล 
 งานเลขานุการ โรงพยาบาล 

1. การออกหน่วย พอ.สว.   
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกับหน่วยงานภายนอก (Corporate social 
responsibility & community trust) และการมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานเลขานุการ รพ. จึงเป็นผู้ประสานงาน
ในการออกหน่วย พอ.สว.ร่วมกับทางจังหวัด และ สสจ.ขอนแก่น จัดให้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยแพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นเจ้าภาพในการจัด
แพทย์ออกหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เดือนตุ ลาคม) วันคล้ายวัน
สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (เดือนมกราคม) วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (เดือนพฤษภาคม) วันคล้ายวันประสูติสมเด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
(เดือนกรกฎาคม)    
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2.  การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   

ด้วยส านักพระราชวังได้เชิญคณะแพทยศาสตร์ เปิดหน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามการท างานโครงการส่วน
พระองค์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้โปรดเกล้าฯ ให้เปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน งานเลขานุการ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงได้ประสานจัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 
และออกหน่วยฯ ตามแผนปีละ 4 ครั้งในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ เพื่อรักษาผู้ป่วยท่ัวไปและนักเรียนใน
โครงการส่วนพระองค์  

 

   

3. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

 



 

 

134 

งานสังคมสงเคราะห์ 
การท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และการเสริมพลังอ านาจให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองด้านการ

ดูแลสุขภาพ (ระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2562) ดังนี ้
1. การให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแด่พระภิกษุสงฆ์/สามเณร  : ร่วมกับ

ทีมสหวิทยาการ พยาบาล นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ และส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น โดยจัด
กิจกรรมทั้งหมดจ านวน 3 ครั้ง รวม 340 รูป 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายละเอียดกจิกรรมและผลลัพธ์ทีไ่ด้จากโครงการ  
1) การสร้างถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรให้เข้าใจในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดี มี

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ รู้จักการปฏิบัติให้เหมาะสม การป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาพร้อมกับได้รู้จักการออก
ก าลังกายให้เหมาะกับเพศบรรพชิต   

2) มีความรู้ในการรับประทานอาหารโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสมและสามารถประพฤติปฏิบัตตินในการฉันท์ภัตตาหาร
ให้ห่างไกลโรค 

3) มีความรู้เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการที่ควรได้รับเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยทั้งภาวะฉุกเฉินวิกฤต เจ็บป่วย
ต่อเนื่อง และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

 

  

2. การให้ความรู้เพ่ือลดความเสี่ยง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี ณ หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม และ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) : 
ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดกจิกรรม และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ  

1) กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน จ านวน 70 คน ในวันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจในสภาพปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี มีแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทาง
เพศ อีกทั้งทราบถึงผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของผู้ประสบปัญหาต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี  

2) กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่อาสามาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน 50 คน ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 
8.30- 12.00 น. ณ หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม (PCU) แผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว งานบริการ
พยาบาล เพื่อส่งเสริมบทบาทการดูแลผู้ถูกกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้กับเจ้าหน้าที่ในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในชุมชนได้รู้จักหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีคนในชุมชนถูกกระท าความรุนแรงทั้ง
ทางเพศและทางร่างกาย กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและมีทัศนคติในทิศทางที่ดีต่อผู้ถูกกระท า 
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           ตามที่หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยใน งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดท าโครงการการให้ความรู้เพื่อลดความ
เสี่ยง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน 
จ านวน 70 คน ในวันพุธที่29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  
           จากการจัดโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ รับฟังดีมาก เห็นได้จากการมีส่วนร่วมซักถามและการตอบ
ค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่วิทยากรให้ความรู้ เกิดความตระหนักและเกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ อีกทั้งทราบ
ถึงผลกระทบต่อชีวติและจิตใจของผู้ประสบปัญหาต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  

เวชกรรมสังคม 
 การท ากิจกรรมส่งเสริมสขุภาพในชุมชน 
 1. กิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่า     
สู่สังคม ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นทั้งโรคเรื้อรังและโรคสมองเสื่อม 
และการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น มีประชาชนเข้าร่วมจ านวน 500 คน   

    

 2. การให้บริการตรวจสุขภาพพิเศษในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจ าปี 
2561 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 มีประชาชนเข้าร่วมตรวจสุขภาพและรับค าปรึกษาประมาณ 100 คน  
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 การเสริมพลังอ านาจให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองด้านการดูแลสุขภาพ 
1. โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชน ครั้งท่ี 2 ปี 2562 “พลิก

โฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี” (KKU Transformation to Smart & Health KKU Citizens) ระหว่างวันที่ 15 -
17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 มข. โดยมีกิจกรรมบรรยายและเสวนาความรู้การป้องกันโรค ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น แข่งขันตอบปัญหาความรู้สุขภาพ “อัจฉริยะเยาวชน คนสุขภาพ”ระดับมัธยมศึกษา ประกวดข้อเขียนประทับใจที่มีต่อ 
รพ. ศรีนครินทร์ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Info graphic เรื่อง “อัมพาต: 270 นาทีชีวิต มาเร็วดีแน่ จะแย่หากมาช้า”
และกิจกรรมไขข้อข้องใจโรคและสุขภาพ (Live สด) ซึ่งมีผู้สนใจผู้เข้าร่วมทั้งหมด 387 คน 

    

 2. กิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษ์สุขภาพ: คน มข. ดูแลกัน”ร่วมกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มข. 
วิทยาเขตหนองคาย มีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ประเมินภาวะสุขภาพจิต และให้ค าปรึกษาเฉพาะราย ส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 125 คน 

    

งานบริการพยาบาล 
โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพจิตส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนารูปแบบการบริการเชิงรุกด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 
เป็นต้นมา เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว มีแนวทางการจัดการดูแลรักษาและส่งต่อที่เป็นระบบและมีการดูแลที่
ต่อเนื่อง โดยจัดทีมพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย PCU OPD จิตเวช ,OPD AE และแพทย์จากภาควิชาจิตเวชภาควิชาเวช
ศาสตร์ชุมชน จัดระบบคัดกรองนักศึกษาที่เข้ารับการบริการ โดยการใช้แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) จัดตั้งคลินิกให้
ค าปรึกษา เตรียมความรู้บุคลากรในการใช้แบบประเมิน 2Q, 9Q, 8Q, อบรม Satir Model จัดระบบนัดหมาย ประสาน
แนวทางการส่งต่อ ระบบการจัดเก็บแฟ้มและติดตามผู้รับบริการเชิงรุก  

ผลการจัดโครงการ จ านวนนักศึกษาได้รับการคัดกรองและมีคะแนน 2Q เข้ารับบริการในคลินิก ถึงเดือนตุลาคม 
2562 จ านวน 281 คน มารับริการ จ านวน 560 ครั้ง และผลจากการติดตามหลังครบการรักษา พบว่าคะแนน 2Q = 0 ร้อย
ละ 50 และกลุ่มทีคะแนน 9Q มีค่าระดับความรุนแรงน้อยมากและระดับน้อย ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับคะแนนก่อนให้การ
ปรึกษาซึ่งอยู่ในเกณฑ์รุนแรงปานกลางถึงระดับรุนแรง 
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ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
1. โครงการบริการสุขภาพสู่ชุมชนขอนแก่น (ออกหน่วย)  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 
 เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคหัวใจ รวมทั้ง การให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางปฏิบัติตนแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันท่ี 8 และ 10 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการสุขภาพ
ชุมชนเมือง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมดังนี้  
 1. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. งานเวชศาสตร์ชันสูตร  จะเข้าไปให้บริการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจ
วิเคราะห์การท างานของไต (Creatinine) ไขมันในเส้นเลือด (LDL - cholesterol) และน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) 
 2. วันท่ี 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. งานเวชศาสตร์ชันสูตร จะเข้าไปด าเนินกิจกรรม โครงการบริการสุขภาพ
สู่ชุมชนขอนแก่น (ออกหน่วย) ประจ าปี 2562 โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ ค าปรึกษาและการแนะแนวทางปฏิบัติตน
แก่กลุ่มประชากรที่ได้รับการเจาะเลือด การเล่นเกมตอบค าถามชิงรางวัล ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นประชากรในพื้นที่ 141 คน 
และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ 8 คน  

ผลผลิตของที่ได้จากโครงการ (Outputs) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ หน่วยนับ 

1. จ านวนร้อยละของความพึงพอใจเนื้อหาของกิจกรรม 80.00 98.00 เปอร์เซ็นต ์

2. จ านวนร้อยละของความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจหลังการให้ค าแนะน า 80.00 100.00 เปอร์เซ็นต ์

3. จ านวนร้อยละของความพึงพอใจ ประโยชน์ท่ีได้รับหลังการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี ้ 80.00 100.00 เปอร์เซ็นต ์

4. จ านวนร้อยละของความพึงพอใจ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 80.00 100.00 เปอร์เซ็นต ์

5. จ านวนร้อยละของความพึงพอใจ ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 80.00 100.00 เปอร์เซ็นต ์

ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจและวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 
- ผู้จัดท าโครงการฝึกความร่วมมือกันท างานเป็นทีม ร่วมแรงสามัคคีเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 
- ผู้คนรู้จักศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึน และสร้างช่ือให้กับหน่วยงาน 

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของโครงการ 
- ปัญหาการสื่อสารระหว่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกับชาวบ้านให้เข้าร่วมโครงการยังไม่ทั่วถึง 
- สถานท่ีในการจัดงานท่ีศูนย์สุขภาพยังคับแคบ เลยต้องขอพื้นทีอ่ืนในการจัดงาน 

    
ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวคน ต าบลหนองหมื่นถ่าน อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอด็ 

1. กิจกรรมการพัฒนา  : 
1. ให้สุขศึกษาเรื่องการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (กลุ่มผู้ใหญ่) 
2. ให้สุขศึกษาเรื่อง “โรคหัวใจ ใกล้ฟันผุ” และสาธิตวิธีการแปรงฟัน (กลุ่มเด็ก) 
3. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 
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4. แจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

5. การตรวจสุขภาพใหก้ับประชาชนในชุมชน : ช่ังน้ าหนัก วัดความดัน ตรวจไขมันและน้ าตาลในเลือด ตรวจEKG พบแพทย์ 
6. มอบอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียน อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 

2. ผลส าเร็จหรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่เป็นรูปธรรมจากโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
1. เด็กนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันฟันผุ การรักษาความสะอาดของช่องปากและทราบถึง

ความส าคัญและขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องมากขึ้น โดยสามารถประเมินได้จากการสอบถามความเข้าใจและแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง  

2. มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างชุมชนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ท ากิจกรรมร่วมกันในการพัฒนา
อาคารอเนกประสงค์ และร่วมมือกันในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและห้องน้ าช้ันอนุบาล 

3. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ในการท าความสะอาดช่องปาก หนังสือส่งเสริม
พัฒนาการ และทุนการศึกษา 

4. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และทราบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด  

5. ประชาชนในชุมชนได้รับการคัดกรองโรค ตรวจรักษา และรู้จักวิธีการป้องกันการเกิดโรคหัวใจอย่างถูกต้อง 
6. ช่วยประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯและมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักของโรงเรียนและชุมชน 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ : 
1. ผู้เข้าร่วมด าเนินงานโครงการ จ านวน 33   คน 

2. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 136 คน 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ / ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของโครงการ 
1. ในนามของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯไดม้ีส่วนช่วยเหลือสังคม และสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับชุมชน ดังนี้ 

แบ่งปันสิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้กบัผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย 

- ผ้าห่ม 100 ผืน 
- ชุดแปรงสีฟัน 60 ชุด 
- อุปกรณ์ปรบัปรุงสนามเด็กเล่นตามหลัก BBL 
- ของเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณก์ารเรยีนและอุปกรณ์กีฬา 
- ตู้ยาและยาสามญัประจ าบ้านจ านวน 1 ชุด  
- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีนที่มีความประพฤตดิี จ านวน 7 ทุน  

2. ปรับปรุงและทาสีห้องน้ า 
3. ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 

4. ให้สุขศึกษากับเด็กนกัเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อให้เด็กเห็นความส าคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟัน เพื่อป้องกัน โรคฟันผุ เนื่องจากภายในช่องปากนอกจากประกอบด้วย ฟัน ลิ้น น้ าลาย ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารแล้ว 
ยังมีเช้ือโรคหลายชนิดซุกซ่อนอยู่โดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรียที่มีชื่อว่า สแตรปโตคอคคัส เช้ือแบคทีเรียกลุ่มนี้จะยิ่งพบมากขึ้นใน
ช่องปากที่มีฟันผุ เหงือกบวมอักเสบ ในคนไข้โรคหัวใจถ้ามีบาดแผลในช่องปากเชื้อโรคเหล่านี้จะแทรกซึมเข้าทางบาดแผลไป
ตามกระแสเลือด ฝังตัวท่ีผนังหัวใจเกิดภาวะผนังหัวใจอักเสบภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อน้ีจะมีอาการแสดงคือ มีไข้
เรื้อรัง อ่อนเพลีย น้ าหนักลด ปวดข้อ ข้ออักเสบ มีการติดเช้ือกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ ปัสสาวะปนเลือด ซีด มีจุด
เลือดออกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เกิดภาวะหัวใจวาย อาการเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากเด็กไม่ได้รับการดูแลสุขภาพปากและ
ฟันที่ดี ท าให้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
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5. ให้สุขศึกษากับประชาชนในหมู่บ้าน เรื่อง โรคหัวใจไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพื่อให้ประชาชนตระหนักและ เห็นความส าคญั
ของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อาการแสดง และสิ่งที่ควรท า รวมถึงการป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ 

6. มีกิจกรรมสันทนาการสร้างความบันเทิงให้กับเด็ก ๆ  

 

2. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ต้ังจุดบริการประชาชน ณ พุทธมณฑลอสีาน 

  

ระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. 62 ทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งจุดบริการตรวจสุขภาพและแจกจ่ายน้ าดื่ม พิมเสน พร้อมเตรียมรถฉุกเฉิน   ส าหรับ
ให้บริการประชาชน ที่มาร่วมในงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ และกราบสักการะรูปปั้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยบรรยากาศ ตลอด
ทั้งวันมีประชาชน ศิษยานุศิษย์จ านวนมากเดินทางมาชมความสวยงามของนกหัสดีลิงค์เทินบุษบก และองค์ประกอบต่าง ๆ บน
ยอดเขาพระสุเมรุจ าลอง พร้อมกับมีผู้ศรัทธาหลวงพ่อคูณ มาร่วมตั้งโรงทาน และร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภายในศาลา
ใกล้กับฌาปนกิจสถานช่ัวคราวด้วย 

 
ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 

หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ 
 1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือตรวจหามะเร็งระยะแรกเนื่องในวันมะเร็งโลก 

 หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ เทศบาลต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น    
จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจหามะเร็งระยะแรกเนื่องในวันมะเร็งโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาล
ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องด้วยวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก ภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็ง  และการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกใน
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ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักและวิธีปฏิบัติที่จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และเพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว  

 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
1. โครงการค่ายอาสาสู่สังคม 2562 ณ แก่นประดู่ ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน่ 

   
 

2. โครงการ ค่ายหมอชายขอบ ณ จังหวัดบึงกาฬ 

   
 

3. โครงการ ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ คร้ังท่ี 23 ณ โรงเรียนสาวะถพีิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันท่ี 27 
พฤษภาคม -  2 มิถุนายน 2562 
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ผลงานและกิจกรรมเด่น 
1. พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)  
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสิทโธ คณะแพทยศาสตร์ 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และวัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ก าหนดจัดพิธีข้ึนระหว่าง
วันที่ 21-30 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญนาภิเษก และที่ฌาปนสถานช่ัวคราว วัดหนองแวง พระอาราม
หลวง บริเวณเกาะกลางน้ า ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยพิธีพระราชทานเพลิง ก าหนดเวลา 22.15 น. ของวันท่ี 29 มกราคม 2562 
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2. โครงการ Medical Hub 

 

1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เป็นศูนย์บริการสุขภาพช้ัน

เลิศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ตติยภูมิเฉพาะทาง ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย และสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนภุูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง  

ประเด็นและแนวโน้มส าคัญที่เป็นเหตุผลหลักของการจัดท าโครงการ 
1.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีประชากรมากท่ีสุดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย 

โดยมีจ านวนประชากรประมาณ 10 ล้านคน เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพขึ้นจะช่วยรองรับความต้องการด้านการ
บริการสุขภาพท้ังในจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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 
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3. แผนด าเนินการ  
โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการบริการสุขภาพ (Medical hub) ได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการขอเข้า

ใช้พื้นที่ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น การออกแบบอาคารสถานที่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล 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 

4. ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้  
1) ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารส านักงานและคลังพัสดุของส านักงานน้ าบาดาลเขต 4 

1.1) การขนย้ายและติดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ตรวจรับงานเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2562 
1.2) งบประมาณส าหรับก่อสร้างบา้นพักข้าราชการ ไดร้ับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระ

หว่าด าเนินการตามขั้นตอนของงานพัสด ุ 
2) ความคืบหน้าในการรับมอบพ้ืนท่ีส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น  

อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
3) การเพิกถอนทางสาธารณะ บนท่ีดินหนองแวง 

อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้อ านวยการกฎหมายกฤษฎีกา 
4) การด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ 20 ช้ัน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง 



 

 

145 

3. กองทุนวันศรีนครินทร์ 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2540 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้วันท่ี 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันศรีนครินทร์” เพื่อน้อง
เกล้าฯ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาติจัดตั้ง “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 วิ่งมาราธอน
และเดินเพื่อสุขภาพ การแข่งขันม้า กิจกรรมบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ได้แก่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ชนบท การตรวจสุขภาพพิเศษประจ าปี และจัดบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่า ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต 

ในปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขของประเทศท าให้ผู้ป่วยรายได้น้อย สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพอย่างทัดเทียมกันได้มากข้ึน โดยใช่ช่องทางบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภยั
จากรถ เป็นต้น คณะกรรมการกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก าหนด
วัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ ในด้านการรักษาพยาบาล การเรียน
การสอย และการศึกษาวิจัยด้วยเจตจ านงอันสูงยิ่งท่ีจะธ ารงไว้ซึ่งความส าคัญและความหมายแห่ง “วันศรีนครินทร์” เพื่อร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ในสมเด็จย่าให้ประจักษ์แจ้ง และสถิตในจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

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

รายนามผู้บริจาคให ้กองทุนวันศรีนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่มีมูลค่าต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  
ล าดับ รายนาม จ านวนเงิน 

1 นางวิมลศรี  กองจันทร ์ 3,000,000 
2 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 2,000,000 
3 บริษัท ศิริวัฒน์ออยล์แอนด์เอ็นจีวิ จ ากัด 1,700,000 
4 หจก.ขอนแก่นแสงอุปกรณ ์ 1,000,000 
5 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จ ากัด 1,000,000 
6 นายสุนทร  อรณุานนท์ชัย 1,000,000 
7 บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ ากัด 1,000,000 
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4. ศรีนครินทร์มินิมาราธอน 

 น้อมเกล้าร าลึกถึงพระมหากรุณธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันศรี
นครินทร์และเพื่อจัดหารายได้สมทบ "กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นทุนช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย และสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป 
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5. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์สู้โรคมะเร็งท่อน้ าดี ปัญหาส าคัญของคนอีสาน ต้นเหตุจากปลา
ดิบ เปิดตัวศูนย์เฉพาะทาง “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี CASCAP” บริการผู้ป่วยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางในการให้บริการ
วินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยท่อน้ าดีในระดับ Super Tertiary Service Center อย่างเป็นทางการ   
 โดยได้ท าวิจัยในเรื่องพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดีนั้นมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้มีการเรียนรู้ เข้าใจกลไกในการ
รักษา และปรับกระบวนการในการรักษาให้ได้ผลดี แต่การรักษาที่จะให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องพัฒนาใน
ด้านนวัตกรรม อันน าไปสู่การคัดกรองผู้ป่วย และรักษาผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้น การตั้งศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดีขึ้นนั้น จึงมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาก
ยิ่งขึ้น และพยายามส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลเพื่อให้รับรู้ว่าว่าประชาชนจ านวน
มากยังมีปัญหามาก หากรัฐบาลเห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากปล่อยไป
ตามยถากรรมประชาชนจะเสียชีวิตไปปีละมากกว่าหมื่นคน อันเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 
  ปัญหาจ านวนของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี เป็นปัญหาที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การตั้งศูนย์ท่อน้ าดีขึ้นมา จะสามารถช่วยผู้ป่วย
ระยะแรกได้รับการดูแลรักษาจนหายได้โดยการผ่าตัด โดยมีภารกิจส าคัญในการฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ในการ
ดูแลรักษาคนไข้กว่าหมื่นคนในภาคอีสาน ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน แม้ สปสช. จะให้
สิทธิ์ในการดูแลรักษาทุกอย่าง  แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่อนข้างสูง   ดังนั้น 
นอกจากเป็นศูนย์รักษา และส่งต่อ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรม ให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภารกิจของศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็ง
ท่อน้ าดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นแห่งแรกของ
โลกและประเทศไทย พร้อมด าเนินภารกิจใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกด้วย 
 ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี (Cholangiocarcinoma Center of Excellent)  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้จัดให้มีห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยส าหรับโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยเฉพาะ ใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ บุคลากรเป็นที่เช่ือถือ และเครื่องมือส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี
โดยเฉพาะ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวว่าจะได้รับการรกัษาที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลรกัษาที่ควรจะเปน็
ตามเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในอนาคตจะเปิดรับผู้ป่วยนอก Out Patient Department (OPD) ส าหรับบริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีโดยเฉพาะ เพื่อให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพครบวงจรมากที่สุด 
 และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โครงการ Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR (CCAL) ภายใต้
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีด้วยการผ่าตัดส าหรับแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลมโหสถ สปป.ลาว โดย
เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในโรคมะเร็งท่อน้ าดี โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี 
จากนั้นเป็นการบรรยาย 

ล าดับ หัวข้อการบรรยาย ผู้บรรยาย สังกัด 
1 Minimizing blood loss during hepatectomy ผศ.นพ.วร์ ลุวีระ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
2 Hepatectomy procedure (VDO presentation) นพ.อรรถพล ติตะปัญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
3 Post-operative complication and management นพ.ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
4 Anesthesia in hepatectomy นพ.พีรพงษ์ สังข์สูงเนิน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
5 Endoscopic Treatment in Cholangiocarcinoma นพ.อภิวัฒน์ เจริญรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายผลักดันให้การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งมะเร็งท่อน้ าดีกลายเป็น
นโยบายสุขภาพของประเทศในอนาคต เพื่อให้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่ตลอดภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
โดยมีสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ เพื่อผลักดันท าให้เกิดศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีในสปป.ลาว อีกทั้งเปิดโอกาสให้แพทย์ 
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และบุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี อันจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้ท าพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันเมื่อ 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 และพิธีเปิดตัวโครงการ เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 
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6. การประชุมวิชาการคร้ังที่ 35 ประจ าปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวัข้อ นวัตกรรมและการพลิกโฉมเทคโนโลยีทาง
แพทยศาสตร์ศึกษาและการบริการทางการแพทย์ 

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นหัวข้อท่ีเน้นการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจได้รับบริการที่เหมาะสม 
การเข้าสู่ระบบที่สะดวกสบายและลดความเสี่ยง การค านึงถึงความต้องการของประชาชนแบบองค์รวม อีกท้ังส่งเสริมการศึกษา
ต่อเนื่องของแพทย์และบุคลากรทางการสาธารณสุข เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่แพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย ์ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และวงการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิทยาการทางการแพทย์ และ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันกับยุคสมัยซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานตามวิชีพ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้
ภายในงานยังมีโปสเตอร์ผลงานวิชากรต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้ชมผลงาน 
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7. การประชุมวิชาการ วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 “Healthy 
society : สังคม สุขภาพดี เร่ิมที่ตัวเรา” 

การจัดกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน น าสู่การมีสุขภาพ
ดี และปลอดภัย โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ผู้บรรยาย 

1 การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “ปรับชีวิตให้ Like ทั้งใจกาย” รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ 
2 การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “Inspiration for a strong heart and smart health: The 

Iron man แรงบันดาลใจมหัศจรรย์ของพลังชีวิต” 

ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ 

3 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวข้อ “ชวนกันฟิต พิชิตพุง: From fatty to 

healthy” และ “Healthy society: สังคมสุขภาพดี เริ่มที่ตัวเรา” 

 

4 การออกบูธนิทรรศการสุขภาพ และการน าออกก าลังกายแบบลีลาศ: Ballroom 
dance 

ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล 

5 มอบรางวัล “หน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น หน่วยงานตรวจสุขภาพ
ประจ าปีดีเด่น บุคคลสุขภาพดี หน่วยงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
ดีเด่น 

 

6 มอบรางวัลการแข่งขันลดน้ าหนัก เป็นทีม ในโครงการ “ชวนกันฟิต พิชิตพุง” 
จ านวนทั้งสิ้น 65 รางวัล 

 

7 มอบประกาศนียบัตรแสดง ความขอบคุณวิทยากร AYZ exercise class  
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8. อบรมเชิงปฏิบัติการ “14th Khon Kaen FESS Course & 7th Khon Kaen  

International Course in Advanced Endoscopic Sinus & Skull 

base surgery: Hands-on Dissection In  Fresh  Frozen Cadavers"  
ในปัจจุบันการผ่าตัดโรคจมูก ไซนัส และฐานกะโหลกศีรษะได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก โดยเฉพาะการ ใช้เครื่องมือ

ผ่าตัดที่ทันสมัย ท าให้การรักษาได้ผลดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาก การผ่าตัดโรคจมูก ไซนัสและ ฐานกะโหลกศีรษะด้วยกล้องเป็น
การผ่าตัดที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญด้านการวิภาคเป็นอย่างดี  

อุปสรรคหนึ่งในการเพิ่มทักษะการผ่าตัด โรคจมูก ไซนัส และฐานกะโหลกศีรษะในประ เทศไทยและหลายๆประเทศ 
คือ การขาดแคลนอาจารย์ใหญ่ (ศพบริจาคเพื่อการศึกษา) ส าหรับใช้ในการฝึกผ่าตัดก่อนที่จะเริ่มผ่าตัดจริงในผู้ป่วย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ช่ือว่าเป็นสถาบันท่ีมีผู้บริจาคร่างกาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแพทย์มากที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ในปัจจุบันมีการเก็บรักษาอาจารย์ใหญ่ที่เพิ่งเสียชีวิต โดยการเก็บไว้ในตู้เย็นท่ีสามารถคงอุณหภูมิต่ า 
มาก ๆ ได้ ท าให้สามารถคงสภาพของเนื้อเยื่อได้ใกล้เคียงปกติ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
และภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เคยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การการผ่าตัดไซนัสด้วยกล้องในศพแช่แข็ง
ต่อเนื่องกันมา 7 ปี โดยวิทยากรระดับโลกได้ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดอบรมในระดับนานาชาติขึ้นที่ขอนแก่น ตั้งแต่ปี 
2555 เป็นต้น 

 

                                             กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FESS2019 
(วันท่ี 21-25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อใหผู้้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงลักษณะทางกายวิภาคของจมูก ไซนัส และฐานสมอง  
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคการผ่าตัดไซนัส จมูก และฐานสมอง โดยมีภาพฉายรังสี

คอมพิวเตอร์ของโพรงอากาศข้างจมูก (CT PNS) ประกอบ  
- เพื่อใหผู้้เข้าร่วมประชุมเพิ่มทักษะการผ่าตัดโรคไซนัส จมูก และฐานสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแพทย์

ที่มีความสนใจด้านนี้ทั้งจากในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแพทย์ที่มีความสนใจด้านนี้ทั้งจากในและ
ต่างประเทศ
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ผลงานภาควิชา 
153 || ตารางสรุปผลงานภาควิชา 
154 || คลังเลือดกลาง 
159 || ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
162 || ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
165 || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
166|| ภาควิชาจักษุวิทยา 
169 || ภาควิชาจุลชีววิทยา 
172 || ภาควิชาชีวเคมี 
176 || ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
178 || ภาควิชาปรสิตวิทยา 
181 || ภาควิชาพยาธิวิทยา 
185 || ภาควิชาเภสัชวิทยา 
190 || ภาควิชารังสีวิทยา 
193 || ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
198 || ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
201 || ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
204 || ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
208 || ภาควิชาสรีรวิทยา 
211 || ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
216 || ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
219 || ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
222 || ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
226 || โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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ตารางสรุปข้อมูลภาควิชา 

  
  
  
  

ปรีคลินิก (8 ภาควิชา) คลินิก (13 ภาควิชา) 
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ิกส
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จัด

ตั้ง
เวช

ศา
สต

ร์ฉ
ุกเฉ
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อาจารย์สาย ก (คน) 

ทั้งหมด 22 19 19 13 17 17 18 18 25 9 19 5 32 20 10 40 27 14 15 54 7 

อาจารย์ 7 5 6 5 8 4 5 3 10 3 9 1 13 9 2 16 8 3 5 16 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 8 7 2 6 7 8 6 7 1 5 4 9 4 7 21 8 4 6 13 1 

รองศาสตราจารย์ 8 4 5 1 2 4 4 8 6 5 4 - 9 7 1 1 8 7 4 18 1 

ศาสตราจารย์ - 2 1 5 1 2 1 1 2 - 1 - 1 - - 2 3 - - 7 - 
อาจารย์พิเศษสาย ข (คน) - - - - 2 - - 18 1 1 1 - - 1 11 10 10 3 3 3 - 
สายสนับสนุน (คน) 23 18 10 11 33 6 8 8 10 10 9 14 14 114 146 8 8 5 10 10 88 
แพทย์ประจ าบ้าน (คน) - - - - 14 - 25 - 15 15 5 19 - 27 14 37 37 20 7 13 64 
แพทย์ใช้ทนุ (คน) 1 - 1 - 4 2 7 1 26 26 11 14 - 23 21 44 44 18 17 23 29 

นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 
(คน) 

โท 11 27 14 7 8 5 16 5 - - - - - - - - - - - - 17 

เอก 13 24 17 16 2 9 21 25 - - - - - - - 1 - - - - - 

นักศกึษาต่างชาติ (คน) 
โท - 1 - 5 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - 
เอก - 3 1 3 1 - - - 10 - - - - - - 1 2 - - - - 

จ านวนหลักสูตร 
ไทย 2 5 2 2 4 2 4 2 2 4 3 - 10 3 3 8 7 4 1 1 3 

นานาชาต ิ - - 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 
จ านวนผลงานวิจัย ประจ าปี 
2018 (ทั้งปี) (1 ม.ค.-31 
ธ.ค. 2561) (เรื่อง/ชิน้) 

ระดับชาต ิ 9 4 4 - - 3 40 7 - 1 - 1 3 13 5 - 5 - 1 23 3 

ระดับนานาชาต ิ 28 36 47 41 61 30 49 24 39 2 17 4 22 10 11 51 45 15 21 176 12 

ลิขสิทธิ/์สิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร - 3 - - 2 - 1 4 - - - - - 1 - - 2 - - - - 
จ านวนผลงานวิจัย ประจ าปี 
2019 (9 เดือน) (1 ม.ค.-30 
ก.ย. 2562)  (เรื่อง/ชิน้) 

ระดับชาต ิ 4 2 - - - 3 2 2 - - - - - 8 1 - - - - 33 - 
ระดับนานาชาต ิ 11 16 37 23 23 16 24 27 41 1 8 7 16 7 5 43 21 5 16 74 10 

ลิขสิทธิ/์สิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร - 7 1 - 2 - - 4 - - - - - 1 - - 1 - - - - 

การน าเสนอผลงานวจิัยและ
การเป็นวทิยากร  (ครั้ง) 

วิทยากรระดับชาต ิ 1 4 22 17 4 15 73 13 13 38 135 6 52 67 38 - 37 35 55 577 10 

วิทยากรระดับนานาชาติ  - - 2 1 - 4 - 3 12 - - - 15 5 - - 5 12 2 17 3 

การน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  10 2 1 - 1 6 5 2 6 2 10 - - 6 - 172 30 2 - 2 - 
การน าเสนอผลงานวจิัยระดับ
นานาชาต ิ

19 11 9 2 2 4 5 6 8 1 10 1 4 1 4 11 3 2 1 9 - 

ค่า CMI (Case Mix Index) (ส าหรับภาควชิาคลินิก)  - - - - - - - 1.8 1.8 1.7 - 2.6 - 2.8 3.6 1.31 2.12 2.99 3.03 0.83 

ภาควิชา ข้อมูล 
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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 เมื่ออาคารศูนย์คลังเลือดได้ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2523 งานคลังเลือดได้ย้ายจากตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมาอยู่ที่อาคารคลังเลือดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ 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 ให้ชัดเจนขึ้นได้แก่ งานธุรการ งานจัดหาโลหิต งานเตรียมส่วนแยกของโลหิต งานห้องปฏิบัติการ
และบริการซึ่งมีหน้าที่หลักได้แก่ การตรวจเลือดที่รับบริจาคทุกยูนิตเพื่อความปลอดภัยของผู้รั บโลหิต มีการตรวจทาง 
Immunohematology เพื่อการจัดเตรียมส่วนประกอบของโลหิตที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการทดสอบ
เนื้อเยื่อ เพ่ือสนับสนุนการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัชรินทร์ ภูนิคม เป็นรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง 
ปรับปรุงระบบรับส่งเลือดเป็นระบบโลจิสติกส์ 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง 
พัฒนาระบบเตรียมเลือดผ่าตัดแบบ Type & screen ให้ครอบคลุมทุกภาควิชาฯ พัฒนาระบบการจ่ายเลือดให้หอผู้ป่วยกรณี
ไม่เร่งด่วน ริเริ่มการจัดท าระบบกลุ่มไลน์ผู้บริจาคโลหิต แยกตามหมู่โลหิต กลุ่มไลน์ผู้บริจาคเกล็ดโลหิต และจัดท า “Red 



 

 

155 

Give” Blood Bank Mobile Application มาใช้ในงานจัดหาโลหิต พัฒนาการจัดการเลือดส ารองให้เหมาะสมและการบรหิาร
จัดการวัสดุคงคลัง เตรียมการและพัฒนาการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานสากลในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิต
วิทยา สร้างความร่วมมือกับศูนย์รับบริจาคโลหิตและศูนย์บริการโลหิตอื่น ๆ สนับสนุนให้คลังเลือดกลางมีความพร้อมในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรอง
มาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 
(ประกาศนียบัตรเลขท่ี 62-32-07) รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมการย้ายคลังเลือดกลาง ไปยังคลังเลือดกลางแห่งใหม่ ที่อาคาร
กัลยาณิวัฒนาณุสรณ์ โดยเปิดให้บริการได้ตามล าดับดังนี้ ห้องรับบริจาคโลหิตและห้องรับบริจาคเกล็ดโลหิต ช้ัน 1 เปิด
ให้บริการวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ห้องรับบริจาคเกล็ดโลหิต ช้ัน 8 เปิดให้บริการวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ห้องเตรีย ม
ส่วนประกอบโลหิต ห้องปฏิบัติการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วย และห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหิตบริจาค ช้ัน 8 เปิดให้บริการวันท่ี 
7 กรกฎาคม 2562  จัดหางบประมาณในการติดตั้งจอ LCD เพื่อการรณรงค์ให้ความรู้ และแจ้งข่าวสารในการบริจาคโลหิต 
ประจ าส่วนงานจัดหาโลหิตและคลังเลือดกลาง มีการพัฒนาฟื้นฟูวิชาชีพ การเตรียมเพื่อท าการฝึกอบรม non-degree 
training in Blood Transfusion และเตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดตั้งสาขาวิชาเวชศาสตร์การบริการโลหิต 

ผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง รองศาสตราจารย์เกรยีงศักดิ์  เจนวิถีสขุ 
Website: Facebook; Fan page คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

E-mail: mdcli13@kku.ac.th 
เบอร์โทร   

สถานที ่ เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก 
งานจัดหาโลหิต ช้ัน 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ ์ 63945-7 043-363945-7 
ห้องรับบริจาคโลหติเฉพาะส่วน ช้ัน 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ 67120  
ห้องปฏิบัติการบริการ ช้ัน 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานสุรณ์ 
 

63423, 63427, 63428 
67145, 67122 

043-363423,043-363427 
043-363428 

โลจสิติกส์รับ – ส่งเลือด ช้ัน 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานสุรณ ์ 63017 043-363017 
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหิตบรจิาค ช้ัน 8 อาคารกัลยาณิวัฒนา
นุสรณ ์

67118, 67124  

ห้องเตรียมส่วนแยกของเลือด ช้ัน 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ 67126  
ห้องปฏิบัติการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและสเต็มเซลล์ ช้ัน 8 อาคาร
กัลยาณิวัฒนานุสรณ ์

63126 043-363126 

ธุรการ ช้ัน 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ ์ 63722 043-363722 

จ านวนผลงานวจิัย 

รายละเอียดผลงาน 
จ านวนผลงานวิจัย 

2018 (ทั้งปี)  
(1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561) 

2019 (9 เดือน) 
 (1 ม.ค.-30 ก.ย.2562) 

ระดับชาติ (เรื่อง) 1 5 
ระดับนานาชาติ (เรื่อง) 1 4 
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทีผ่่านการรับรองแล้ว (ช้ิน) - 1 



 

 

156 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1.1  โครงการพัฒนางานจัดหาโลหิต การจัดท า Blood Bank Mobile Application “Red Give” 
การจัดท าแอพพลิเคช่ันส าหรับผู้บริจาคโลหิต เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์บริจาค

โลหิต ผู้บริจาคโลหิตสามารถโหลดแอพพลิเคช่ันผ่านมือถือได้ทั้งระบบ Android และ IOS มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อครบ
ก าหนดบริจาค แจ้งการเตรียมตัวก่อนและหลังการบริจาค บันทึกข้อมูลการบริจาคในรูปแบบ donation electronic card ไว้
บนมือถือ smart phone ผู้บริจาคโลหิตสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดภาวะขาดแคลน
โลหิตบริจาค เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตได้ทั้งผู้บริจาคแบบรวม หรือเลือกเชิญชวนบริจาค
เฉพาะบางหมู่เลือด แบบรายบุคคล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย แอพพลิเคช่ันสามารถแสดงจ านวนครั้งที่ผู้บริจาค
จะได้รับเข็มที่ระลึกหรือเหรียญกาชาดสมนาคุณ ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ผู้บริจาคโลหิตดูแลตนเอง และกลับมาบริจาคโลหิต
อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เริ่มใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 

1.2 โครงการพัฒนาความคิดและพัฒนาทีมงานเชิงบวก 
โครงการพัฒนาความคิดและพัฒนาทีมงานเชิงบวก ในหัวข้อ “ลักษณ์ฉันนั้นเพื่อเธอ” จัดเมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 

2562 ณ ห้องประชุมคลังเลือดกลาง ช้ัน 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิง
บวก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานและการท างานเป็นทีม  เพื่อให้
บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการประสานงานท่ีดี เพื่อให้บุคลากร มีสุขภาพจิตที่
ดี และ มีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงผลดีของการคิดเชิงบวก 
เพื่อให้สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจ านวน 32 คน 
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ด้านการบริการรักษาพยาบาลที่ด ี
4.1 โครงการ อบรมให้ความรู้ทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต 
โครงการประชุมเวชศาสตร์การบริการโลหิต "การใช้โลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ" วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 

15 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการต่าง ๆ 
ของคลังเลือดกลาง ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต การขอใช้
โลหิตและส่วนประกอบโลหิต การจัดเก็บที่ถูกต้อง กระบวนการและการประสานงานในการขอใช้ส่วนประกอบโลหิตชนิดต่าง 
ๆ ตลอดจนการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการให้โลหิตผู้ป่วย และเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการขอใช้โลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรบท้ัง 2 รอบ จ านวน 175 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 97.27%  

 

 

4.2 โครงการจัดหาโลหิตเพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดผู้ป่วย 
จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับนักศึกษา

ภาควิชาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีเป้าหมายรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิต มาบริจาคโลหิตประจ าสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน  
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ด้านระบบพัฒนาคุณภาพที่ดี 
7.1 โครงการ ยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO 15189 คลังเลือดกลาง 
เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 คลังเลือด

กลางและห้องปฏิบัติการบริการภาควิชาร่วมกัน
จัดส่งเอกสารคุณภาพไปยังส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นขอต่ออายุและขยาย
ขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ
มาตรฐาน ISO 15190  

  

7.2 ขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
1. มีการน า Total Lab Automation เข้ามาใช้ในงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหิตบริจาค โดยได้ติดตั้งและใช้งาน

ระบบงาน Blood bank เป็นที่แรกในประเทศไทยและเป็นที่แรกในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตัวเครื่อง Pre-analytic จะเช่ือมต่อด้วย
ระบบรางเพื่อเช่ือมต่อกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานทาง Serology และงานทาง Nucleic Acid Amplification 
Testing 

   

            2. มีการน าระบบการปั่นแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติ (Reveos System) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้ได้
ส่วนประกอบโลหิต ที่มีการปนเปื้อนเม็ดเลือดขาวน้อย มีความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น และช่วยลดภาระการท างานใน
ระบบ workload manual ได้มากข้ึน 

 



 

 

159 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

  
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ประจ าปี 2562 (ระหว่างวันท่ี 21-24 มิถุนายน 2562) 

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.
กมลทิพย์ (รัตนไพโรจน์) บราวน์ เป็นอาจารย์ท่านที่สองที่ได้มาร่วมปฏิบัติราชการ ณ ภาควิชาฯ โดยในช่วง 2 ปีแรกเป็นการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นช่วงเตรียมการเพื่อท่ีจะรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นแรกในปี พ.ศ. 
2517 และในปีดังกล่าว ศ.นสพ.ดร.สมบูรณ์ สรุงบุญมี ได้โอนย้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์  เป็นท่านแรก (ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ านาญ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่ท่านได้ย้ายจาก คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2538 ไปรับราชการที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหิดล ตามล าดับ และได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555) ขณะเดียวกัน
ท่านได้ก่อตั้งหน่วยภาพการแพทย์ ขึ้นในภาควิชาฯ (เวชนิทัศน์) ปัจจุบันคือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร์ โดยมี อ.โอภาส ศิริพรอมาตย์ (ต่อมาได้ลาบวชและครองตนอยู่ในสมณะเพศจนถึงปัจจุบัน) เป็น
เจ้าหน้าท่ีช่างภาพการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2520   
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 ในปี พ.ศ. 2517 เป็นปีแรกที่ภาควิชาฯ ได้เริ่มสอนนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกที่คัดเลือกจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 2 จ านวน 16 คน โดยจัดการเรียนการสอนที่ ตึกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. 
2520 ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์ เก่า ซึ่งปัจจุบันเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ที่ 
คณะแพทยศาสตร์ ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2525 
วิสัยทัศน์ :  กายวิภาคศาสตร์ทันสมยั งานวิจัยสู่สากล เพื่อชุมชนด้วยวิชาการ 
พันธกิจ :  ผลิตบัณฑติด้วยมาตรฐานอุดมศึกษา วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านกายวิภาคศาสตร์                      

บริการวิชาการแก่ชุมชน และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
วัฒนธรรมองค์กร : อุทิศตน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี มีวินยั      
ค่านิยม :  สอนดี มีวิจัย ใฝ่คณุธรรม 

หัวหน้าภาควิชา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลวรรณ  หม้อทอง 
E-mail ของภาควิชา:  mdpre01@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน  63671, 63173, 63212  ภายนอก  043-202426 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยังมีกระบวนการท างานตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยรับผิดชอบด้านการเรียน การสอน
และการวิจัย 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
ผลงานเด่นของหน่วยงาน 
1. ให้บริการ Fresh cadaver ที่มีคุณภาพเสมือนจริงและมีปรมิาณมาก เพียงพอต่อความต้องการ 
2. มี Bone collection มากที่สดุในประเทศ 
3. ให้บริการการเตรยีมครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน ส าหรับสถาบันการศกึษาอื่น   
4. ให้บริการศึกษาดูงานด้านกายวภิาคศาสตร์ ส าหรับหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 
4. มีผู้บริจาคร่างกายเพื่อใช้เป็นครูใหญ่มาก  
5. มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนของภาควิชาฯ เป็นอย่างด ี
6. มี Professor ชาวต่างประเทศมาประจ าภาควิชาฯ  
7. มีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเครื่อง Scan slide 
8. มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล ์
9. มีความร่วมมือกับสถาบันการศกึษาที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 
10. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และมีการก าหนด KPI รายบุคคลของอาจารย์ที่ชัดเจน 

 รางวัลของบุคลากรภาควิชาฯ 
รศ.ดร.จริยา อ าคา เวลบาท ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2561 ประเภท Biomedical research (นักวิจัย

อายุ 40 ปีขึ้นไป) 

รางวัลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- น.ส.สุทธิดา บุญสืบ รหัส 605070013-9 ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานทางวิชาการ Oral Presentation กลุ่ม นศ. ป.โท 
- เอก เรื่อง Presence and Changes of Tyrosine Phosphoryiated Protein Expression in Ovary, Oviduct, 
and Uterus of Chronic Stress Rats งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 
2562  
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การเตรียมครูใหญ่ Fresh cadaver ปี 2562 (วันท่ี 1 มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562) 
ที ่ หน่วยที่รับบริการ เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
1 ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์ 10 35 - 
2 ภาควิชาศัลยศาสตร ์ 22 75 - 
3 ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา 13 6 - 
4 ภาควิชา โสต ศอ นาสิก วิทยา 3 4 2 
5 ภาควิชาอายุรศาสตร ์ 3 - - 
6 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 2 - - 
7 ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์ - - 32 
  53 120 34 
  รวมท้ังหมด =  207 

การเตรียมครูใหญ่ดองฟอร์มาลินส าหรับสถาบันการศึกษาอืน่ (1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562)  
ที ่ วันที่ไปส่ง หน่วยที่รับบริการ จ านวนครูใหญ่  (ร่าง) 
1 18 ก.ย. 62 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 14 
2 30-31 พ.ค. 62 มหาวิทยาลยัพะเยา 28 
3 7 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  15 
4 31 พ.ค. 62 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 12 
5 14 ก.ค. 62 วิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   2 
6 4 มิ.ย. 62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 
7 4 มิ.ย. 62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธ์ิประสงค์ อุบลราชธานี 2 
8 1-2 ส.ค. 62 วิทยาเขตนครสวรรค ์ 1 
9 23 พ.ค. 62 วิทยาลัยนครราชสมีา 4 

   79 
ด้านชุมชนสมัพันธ์ที่ดี (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

งานบริการด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   
วันที ่ ชื่อหน่วยงานที่มาขอรับบริการ ชื่อเร่ือง จ านวน 

16 ม.ค. 2562 ภาควิชาพยาธิวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเพื่อฝึกอบรม 
ณ หน่วยจลุทรรศน์อิเล็กตรอน 

1 ราย 

29 เม.ย. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา 
เข้าร่วมศึกษาวิจยั 

3 ราย 

30 พ.ค. 2562 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝกึ
ปฏิบัติการ 

1 ราย 

10 มิ.ย. 2562 ภาควิชาปรสติวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือวิจยั 1 ราย 

งานการเรียนการสอน 
วันที ่ ชื่อหน่วยงานที่มาขอรับบริการ ชื่อเร่ือง จ านวน 

9 ต.ค. - 31 
ต.ค. 2561 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
ภาควิชาปรสติวิทยา 

617 737 Immuno-Electron Microscopy Gold 
Technique 

4 ราย 

11 ก.ย. - 31 
ก.ย. 2562 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
ภาควิชาปรสติวิทยา 

567 713 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Laboratory Technique in Medical Science 
Module 7: Electron microscope technique 

3 ราย 
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

  

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ปรัชญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การบริการและวิจัยในระดับอาเซียน ผลิตบัณฑิตแพทย์ กุมารแพทย์และกุมารแพทย์ต่อยอดที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ให้บริการที่มีมาตรฐานและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพน าไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนในภูมิภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือและประเทศ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มีการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และ
ด ารง ศิลปวัฒนธรรม 

ปณิธาน ผลิตบัณฑิตแพทย์ กุมารแพทย์และกุมารแพทย์ต่อยอดที่มีคณุภาพโดยเน้นด้านเวชศาสตร์ทั่วไปและสขุภาพ
ชุมชน ให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยแก้ปัญหาด้านสุขภาพในภูมิภาค 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสาขากุมารเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้บริการ 
รักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลและผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่าต่อสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตสาขากุมารเวชศาสตร์( education) เป็นศูนย์กลางการให้บริการและรับส่งต่อ
ผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับตติยภูมิ (health care) ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  ( research and innovation) 

ค่านิยม ใส่ใจ แบ่งปัน (care and share) 
เป้าประสงค์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังต่อไปนี้ 
 1. ผลิตแพทย์และกุมารแพทย์ที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอื้ออาทร และทันยุคกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล สามารถเป็นผู้น าในการท างาน
แบบเครือข่าย และ สหวิชาชีพ สามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กท่ัวไป และให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางที่รับ
และส่งต่อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ท างานโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แบบองค์รวม ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยแบบมืออาชีพ 

 2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยทั่วไป และสามารถให้การตรวจวินิจฉัยดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการ
สมวัย ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม เป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป 

3. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางกุมารเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบปัญหาสุขภาพของ
เด็กในภูมิภาค สร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน 

4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างรากฐานการศึกษาให้เกิด
ความมั่นคงในชุมชนในด้านการให้การศึกษา การเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ   
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5. มุ่งความเป็นผู้น าระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาให้แก่ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 6. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (end of life care) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตั้งแต่ระยะ
ปริก าเนิด ทารกแรกเกิด และเด็กอย่างครบวงจร 

หัวหน้าภาควิชา :   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงผกาพรรณ เกยีรติชสูกุล 

Website :   http://202.28.95.5/ped1/ 
E-mail ของภาควิชา :  mdcli01@kku.ac.th 
เบอร์โทร :  ภายใน 63012,63013   ภายนอก 043-348382,043363012 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. หลักสูตรของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
1) ได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาในหลักสูตร รายวิชา ตามการปรับปรุงหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (ปี 2562) จาก

การลดหน่วยกิต ปรับจ านวนช่ัวโมงการสอนบรรยาย ตามมติกรรมการวิชาการ และที่ประชุมกรรมการคณะฯ 
2) ได้จัดท า E- portfolio ส าหรับประเมินและให้คะแนนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5, 6 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
3) มีความร่วมมือทางวิชาการในการรับแพทย์ประจ าบ้านกุมารเวชศาสตร์จาก Rainbow Babies and 

Childrens’ Hospital มหาวิทยาลัย Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา มาแลกเปลี่ยนและเรียน
วิชา Pediatrics ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  1.2 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยได้น าข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากผู้เรียน อาจารย์ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มาทบทวนเพ่ือ ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ 
WFME และยังอยู่ในระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม 

2. ด้านการบริการ  
2.1 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วย  

1) มีการทบทวนกระบวนการงานบริการผู้ป่วย ตามมาตรฐานงานบริการ HA  
2) มีการประชุม patient care team ของแต่ละ ward ทุกเดือนเพื่อติดตามดูผลการด าเนินงานในมิติตา่ง ๆ เช่น  

patient safety อัตราการติดเช้ือ การล้างมือ ทบทวนปัญหาในการปฏิบัติงานหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข พร้อมน าเสนอ
ข้อมูลหลังการแก้ไขในเดือนถัดไป 

3) กรณีเกิดอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการร้องเรียน ได้มีการท า quality case conference ร่วมกับฝ่าย
โรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อทบทวนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

4) มีการขยายเตียงที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต จาก 8 เป็น 10 เตียง เพื่อแก้ปัญหาการที่ต้องส่งต่อ
มารดาและทารกในครรภ์ไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่นเนื่องจากเตียงในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤตเต็ม 

2.2 การบริการวิชาการ         
1) จัดประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ประชุมวิชาการประจ าปีภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประชุม

วิชาการทารกแรกเกิดภูมิภาคประจ าปี ประชุมวิชาการ KKU Pediatric Respiratory and Critical care Conference 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด การช่วยกู้ชีพข้ันสูงในเด็ก  

2) เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากต่างสถาบัน และ
ต่างประเทศ 

3.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม       
  3.1 สนับสนุนการท างานโดยความร่วมมือกับกลุ่มวิจัย 

3.2 จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พื้นฐานการวิจัยให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบา้นและ แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด 
3.3 แอพพลิเคชันคุณลูก ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ภาควิชากุมารได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการการพัฒนาและขยายผลการใช้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กไทย  
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กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
- จัดสัมมนาเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภาควิชา โดยวิทยากร รศ. เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนาคุณภาพ เมื่อวันที่ 20 และ 27 พฤศจิกายน 2562 
- จัดสัมมนาคณาจารย์ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านและสายสนับสนุน 2 ครั้ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการ

ปฏิบัติงาน  
- สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และสาขาวิชาชีพบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกฝ่าย 

ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
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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 โดยมีอาจารย์จิตแพทย์ของ รพ.จิตเวชขอนแก่นเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง มีอาจารย์พิเศษจากสถาบันทางจิตเวชศาสตร์ในกรุงเทพฯ มาช่วยสอนภาคทฤษฎีปีละ 1 ครั้ง  
 พ.ศ. 2525 อาจารย์นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ จบการศึกษาวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์จากแพทยสภา
โดยผ่านการอบรมแพทย์ประจ าบ้านจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้มาเป็นอาจารย์ประจ าคน
แรกของภาควิชาได้ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นสอนวิชาจิตเวชศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ เปิดบริการตรวจและรักษา
ผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หัวหน้าภาควิชา:   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพูนศรี รังษีขจี  
Website:   http://202.28.95.5/psychi1/ 
E-mail ของภาควิชา:  mdcli02@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน 363027-8  ภายนอก 043-363027-8 
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ภาควิชาจักษุวิทยา 

 
 

ภาควิชาจักษุวิทยา เริ่มก่อตั้งและด าเนินงานในปี พ.ศ.2517 โดยมีพันธกิจร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และผลิตจักษุแพทย์
อนุสาขาให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์
ของประเทศโดยเน้นปัญหาที่ส าคัญของท้องถิ่นการให้บริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีรายวิชาจักษุ
วิทยา 369 521 และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาได้เริ่มเปิดสอน เมื่อปี พ.ศ. 2532 และ
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เดือนมิถุนายน 2555 เพื่อให้ผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้านบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา นอกจากน้ี ภาควิชาได้
เปิดโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา ในปี พ.ศ. 2549 อนุสาขาโรคต้อหินในปี พ.ศ. 
2551 อนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดสายตาผิดปกติในปี พ.ศ. 2553 และเปิดศูนย์เลสิค เมื่อเดือนกันยายน ปี 2552 เปิด
ศูนย์แว่นตาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และในปี 2559 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคตาเด็ก
และตาเข รวมทั้งได้รับอนุมัติให้เพิ่มศักยภาพแพทย์ฝึกอบรม จาก 7 อัตรา เป็น 8 อัตรา 
 การบริหารงานของภาควิชาจักษุวิทยา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนภัทร รัตนภากร เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ มีวาระ 4 
ปี โดยมีรองหัวหน้าภาควิชา 3 คน ช่วยดูแลด้านการบริหาร ด้านงานบริการและด้านวิชาการและการต่างประเทศ และใน
รูปแบบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีคณะกรรมการที่ช่วยในการบริหาร 5 ชุด คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการประชุม 1-2 ครั้งต่อ
เดือน และแจ้งความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ขอความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ในที่ประชุมภาควิชาฯ และภาควิชายัง
มีหน่วยงานสายสนับสนุน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยงานธุรการ และหน่วยงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หัวหน้าภาควิชา:  ศาสตราจารย์นายแพทย์โอฬาร สุวรรณอภิชน (1 ต.ค. 61 – 29 เม.ย. 62) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทยธ์นภัทร รัตนภากร (30 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62) 

Website:   http://eye.kku.ac.th 
E-mail ของภาควิชา:  mdcli04@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน   63010-11  ภายนอก  043-348383 
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การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
Education :  
น าผลการประเมินจากทั้งผู้เรียน ผู้สอนและคณะกรรมการประเมิน มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบการประเมินผู้เรียนและผู้สอน เพื่อสามารถน าผลการประเมินมาติดตามและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

2. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการพัฒนาแบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง
ก่อนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมผลการสอบและผลการประเมินการปฏิบัติงาน อาจารย์ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าโดยบันทึกเป็นข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย  

3. ปรับปรุงการฝึกผ่าตัดในตาหมู (wet lab) ให้มีหัตถการที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาตามช้ันปีในหลักสูตรฯ โดย
เปลี่ยนมาจัด wet lab ในวันเวลาราชการ เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมและคุมการฝึกผ่าตัดได้อย่างครบทุกท่าน 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสสอนบรรยายแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การสอนและการ
สื่อสารข้อมูลทางการแพทย์แก่บุคลากรหลายระดับ 

Human resource (HR) :  
1. เพิ่มการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรแบบเฉพาะกลุ่มการท างาน ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน

และแผนกห้องผ่าตัด นอกเหนือจากการจัดอบรมแบบรวมทุกกลุ่ม   
2. เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ด้านประสบการณ์ท างานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริม medical 

professionalism 
3. ส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนเข้าร่วม workshop เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถในการท า

หัตถการ 

IT :  

มีการปรับปรุง website ภาควิขาฯ มีการน าระบบ workplace มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร พัฒนาและ
ส่งเสริมให้บุคลากรเก็บข้อมูลไว้ใน google drive เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาที่ง่ายขึ้น   

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
 ภาควิชาจักษุวิทยาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียน การสอน นักศึกษาแพทย์ หลักสูตร การบริการ การ
วิจัย และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทันสมัยและก้าวให้ทันยุคThailand  4.0 รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
จากจุดเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น Excellent eye center ภาควิชาฯ จึงได้เตรียมการในการจัดหาเครื่องมือทางการ
แพทย์ท่ีมีคุณภาพและมีราคาสูงให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์จักษุ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์
ชนิดครบวงจรทั้งด้านการเรียน การสอน การบริการ และการวิจัย ประกอบด้วยศูนย์ย่อยภายใน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จอตาและ
วุ้นตา ศูนย์เลสิค ศูนย์กระจกตา ศูนย์โรคตาเด็กและตาเข ศูนย์ประสาทจักษุ ศูนย์เลเซอร์รักษาโรคตา ศูนย์ต้อหิน ศูนย์จักษุ
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศูนย์จักษุสาธารณสุขชุมชน ศูนย์แว่นตา อีกทั้ง ยังมีบริการแว่นตาเลนส์สัมผัสและตาปลอม
อีกด้วย เรียกว่าเป็นศูนย์ท่ีให้บริการรักษาผ่าตัดทางจักษุท่ีครบวงจร ผู้ป่วยส่วนใหญ่ผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนพักรักษา
ในศูนย์ในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็ใช้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่เป็นศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศให้บริการรักษา
โรคตาที่ซับซ้อนที่รับการส่งต่อจากสถานพยาบาล อื่น ๆ เป็นศูนย์กลางการท างานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางการแพทย์ และมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นสถาบันฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ในการลงนามความร่วมมือกับ University of California Sanfrancisco ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยน นักศึกษา แพทย์ประจ าบ้าน งานวิจัยร่วมกัน รวมถึงสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ  
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ผลงานและงานวิจัยดีเด่น 

ประกวดผลงานวิจัย รางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รางวัล “RCOPT 
Research Contest Award"  ร า งวั ล  Best presentation จากการ เสนอผลงาน Free paper เ รื่ อ ง  “Outcome of 
retinopathy of Prematurity (ROP) networking by using Telemedicine” เรื่อง Two Way Social Media Messaging 
in Postoperative Cataract Surgical Patients:  Prospective Interventional Study ใ น ง า น  3 2 nd APACRS Annual 
Meeting 2019 ณ เมือง Kyoto ประเทศญี่ปุ่น 

บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานด้านการบริการได้รับประกาศเกียรติคุณในการ
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยมากที่สุด จากสภากาชาดไทย กิจกรรมที่ภาควิชาด าเนินการจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปี คือ การ
ออกหน่วยให้บริการตรวจตาเด็กมูลนิธิธรรมิกชนคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนพระเยซูพระแม่
มารีย์ และออกตรวจตาให้ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดกิจกรรมวันต้อหินโลก เพื่อตรวจ
คัดกรอง และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยต้อหิน สมาชิกผู้ป่วยรวมตัวกันสมาคมผู้ป่วยต้อหิน จัดในเดือนมีนาคม
ของทุกปี และโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา งานจอตาดี ชีวีมีสุข จัดที่ห้างเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากประชาชนท่ัวไปเป็นจ านวนมาก  

ภาควิชาจักษุวิทยา เป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเป็นโรงเรียนแพทย์ ที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและบริการ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ บุคลากรมีศักยภาพใน
การผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้ความส าคัญต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมและสืบสานประเพณี บุคลากรภาควิชาจักษุวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเทพี
สงกรานต์ ประจ าปี 2562 

  
งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 45 ปี ภาควิชาจักษุวิทยา  

29-30 สิงหาคม 2562 
 

งานกิจกรรมรับแพทย์ใหม่ ประจ าปี 2562 
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ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

 
โครงการการจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 10 พฤษภาคม 2562 

 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ภาควิชาจลุชีววิทยา 11 สิงหาคม 2562 

 



 

 

170 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยอยู่ที่ช้ัน 2 ของตึกเคมี

เก่า คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะพยาบาล เกษตรศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ โดยเนื้อหาของการสอนประกอบด้วยวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ดังนั้นจึงมีบุคลากรรุ่นบุกเบิก 2 สาขาวิชา 
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา หลังจากได้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ.2515 โดยมีนักศึกษาแพทย์
ทั้งหมด 16 คน จึงได้มีการแยกภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาออกจากกัน โดนมีหัวหน้าภาควิชาร่วมกัน และได้มีการ
ย้ายภาควิชามาอยู่ที่ใหม่คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ในปี พ.ศ.2518 และย้ายมายังคณะแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2525 ในที่สุด 
ภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทรุ่นแรกในปี พ.ศ.2536 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน ภาควิชาฯได้
มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ
สาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย   

วิสัยทัศน์ ภาควิชาจุลชีวิวิทยาช้ันน าระดับสากล ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย และบริการ เพื่อสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ต่อสังคม 

พันธกิจ ภาควิชามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องและผลิตบัณฑิตหลังปริญญาสาขาจุล
ชีววิทยาทางการแพทย์ สร้างผลงานวิจัยท่ียอมรับระดับชาติ นานาชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีเร่งด่วน
ของชุมชนและของประเทศ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและรักษาพยาบาล พร้อมทั้งด ารงไว้ซึ่งการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

หัวหน้าภาควิชา:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ  นามวาท   

Website:   https://sites.google.com/kku.ac.th/medicalmicrobiologykku/home   
E-mail ของภาควิชา:  microbio@kku.ac.th 

เบอร์โทร:  ภายใน  ภายใน: 63808   ภายนอก: 043-363808 

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาได้มกีารปรับปรุงกระบวนการท างานตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1. การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Education) 

1) การรับเข้า โดยมีการมีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มจ านวนการประชาสัมพันธ์ จาก
เดิม 1 ครั้ง เป็น การประชาสัมพันธ์ภายใน 2 ครั้ง และภายนอก 1 ครั้ง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายเพื่อน
นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์ ซึ่งเป็น personal contact network รวมถึงการใช้ระบบ early advising system and 
allocation ส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษาเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นจาก 6 คน เป็น 15 คน ทั้งนี้จากการทบทวนพบว่า ยังมีโอกาส
พัฒนาด้านการจัด early advising and allocation ให้ดีมากขึ้นเพ่ือคงจ านวนนักศึกษาให้อยู่ในระบบอย่างต่อเนื่อง 

2) การเรียนการสอน ได้มีการปรับปรุงรายวิชา Special topic ให้มุ่งเน้นให้นักศึกษาท า literature review 
เพื่อน าไปสู่การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจบตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังมีการ
ปรับปรุงหัวข้อรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เหมาะสมกับศาสตร์ปัจจุบัน  ผลการปรับปรุงการเรียนการสอน ท าให้
นักศึกษาได้มีร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปีการศึกษาแรก 
 2. การปรับปรุงคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
  ภาควิชาฯได้มีการวางแผนระบบการจัดซื้อเครื่องมือส าหรับท าวิจัยที่จ าเป็นและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการท า
วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สนับการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และยังสนับสนุนให้
บุคลากรน าผลงานที่ได้เพื่อขออนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการท า Routine to research (R2R) ในแผนพัฒนา
ภาควิชาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ร่วมมือกันผลิตผลงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดในห้องปฏิบัติการ ในปีการศึกษา 2561 ที่
ผ่านมาได้รับอนุสิทธิบัตรทั้งหมด 7 รายการ 
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กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการส ารวจความคาดหวัง 
ส ารวจศักยภาพของนักศึกษาใหม่ ให้รุ่นพี่แนะน ารุ่นน้อง จัดให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความคุ้นเคยกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษารุ่นพี่ รับทราบกฎระเบียบ แนวทางการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ โครงการนี้ด าเนินการติดต่อกันเป็นประจ าทุกปี มี
โครงการสัมมนานักศึกษาบัณฑิตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีโครงการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาบัณฑิตก่อนที่จะเริ่มต้นท าวิทยานิพนธ์ โดยมีการจัดอบรมในโครงการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Good 
laboratory practice (GLP) จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การอบรมและทดสอบ
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ในภาควิชาฯ การอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
(Manuscript camping) มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ และมัชฌิมนิเทศเพื่อให้โอวาท และสอบถามข้อมูลย้อนกลับเพื่อประเมิน
หลักสูตรและน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร และมีการจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้น าเสนอผลงานและวิจัย ฝึกการจัดงานประชุม และ
เรียนรู้กระบวนการท างาน รวมถึงการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ภาควิชาด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในภาควิชา
รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การจัดงานปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ วันไหว้ครู งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณอายุราชการ งานแสดงความยินดีผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น และภาควิชามีการส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพ มีการ
กระตุ้นให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับรางวัล หน่วยงานตรวจสุขภาพประจ าปีดีเด่น ในวันสร้างเสริม
สุขภาพ ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2562 

 

 

งานแสดงความยินดีแดผู่้เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 5 ธ.ค. 2561  

         

งานมัชฌิมนิเทศนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 29 พ.ค. 2562 
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ภาควิชาชีวเคมี 

 

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 10 คน ปัจจุบัน (พ.ศ.2560-2562) มี รศ.ดร.นิษณา 
นามวาท เป็นหัวหน้าภาควิชา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วยสายอาจารย์ 18 คน สายสนับสนุน 10 คน  

พันธกิจที่ส าคัญมี 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านการเรียนการสอน โดยในระดับปริญญาตรี เป็นแกนในการก ากับดูแล
จัดการเรียนการสอน จ านวน 3 รายวิชาของหลักสูตรแพทย์ คือ 353102 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1 353103 ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทั่วไป และ 353113 หลักการทั่วไปส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 นอกจากน้ีภาควิชาได้ร่วมเป็น
กรรมการและผู้สอนในระบบวิชาอื่น ๆ รวมทั้งด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวเคมีในระดับปริญญาตรี ส าหรับ
นักศึกษาคณะต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 9 รายวิชา มีการบูรณาการเรียนการสอนทั้งภาวะปกติและภาวะ
เกิดโรค จัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ปัญหาผู้ป่วยเป็นฐาน (problem-based) และเพิ่มการเรียนแบบ 
flipped classroom ในวิชา 353102 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์ และเชิง
วิพากษ์ (critical thinking) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ ในปี พ.ศ.2542 และปรับให้ทัน
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาเป็น สาขาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุลในปัจจุบัน ส าหรับ พันธกิจด้าน
การวิจัย มีโจทย์ส าคัญจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อเมลอิอยโดสสิ และโครงการโรคไตวายเรื้อรงั ซึ่งมุ่งหา
องค์ความรู้ในการวินิจฉัย ป้องกัน รักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ซึ่งเช่ือมโยงไปยังพันธกิจการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้หลักสูตรยังสร้างบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง ผ่านนักศึกษาปริญญาโทและ
เอกให้สามารถสื่อสาร สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี impact factors เป็นหลัก ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือจัดท าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 
Double Degree Program (DDP) ร่วมกับ Kumamoto University, Japan ที่สามารถรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 
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นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตรโดยให้นักศึกษาฝึกจัดประชุมวิชาการ “Conference in 
Biochemistry and Molecular Biology (CMB)” ปีละครั้ง เพื่อฝึกให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านการท างานเป็นทีม ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสาธารณะ และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21  

ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาชีวเคมี ภายใต้ข้อตกลงให้ความร่วมมือทางวิชาการ จากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยฯ ได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย ท าให้ภาควิชาสามารถด าเนินการเรียนการสอน
และการวิจัยด้านชีววิทยาเชิงระบบ (Systems Biology) ได้อย่างเต็มรูปแบบ ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนชีววิทยาเชิง
ระบบในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล และนักศึกษาในสาขาสามารถท า
วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเชิงระบบได้ นอกจากนี้ภาควิชายังได้จัดการประชุมฝึกอบรมระยะสั้นเรื่อง 
“โครงการอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ “มุ่งสู่การแพทย์แม่นย า” Short Course 
in Clinical and Natural Product (CliNaP) Metabolomics “Towards Precision Medicine” ขึ้นในระหว่างวันที่  2 
เมษายน 2562 ถึง 5 เมษายน 2562 ท้ังนี้คณะแพทยศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม และภาควิชายัง
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ 1. สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. Imperial College London 4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 5. ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านชีวโมเลกุลและฟีโนม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้การจัดการประชุมส าเร็จลงได้เป็นอย่างดี นับเป็นก้าวกระโดดของภาควิชาชีวเคมีที่สามารถขึ้นเป็น
ผู้น าการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเมแทโบโลมิกส์และชีววิทยาเชิงระบบได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

หัวหน้าภาควิชา:   รองศาสตราจารย์รศนา วงศ์รัตนชีวิน (1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61) 
รองศาสตราจารย์นิษณา นามวาท (1 ม.ค. 62 – 30 ก.ย. 62) 

Website:   https://sites.google.com/kku.ac.th/biochemistrymdkku/home  
E-mail ของภาควิชา:   mdpre03@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน  63265   ภายนอก   0-4336-3265 

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา    
 จากวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ในการมุ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกท่ีมีคุณค่าต่อสงัคมไทยและมวลมนุษยชาติ 
โดยเน้นพันธกิจหลัก 3 เสาหลักคือ การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ การบริการรักษาผู้ป่วย และการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ในฐานะหน่วยหนึ่งของคณะ ภาควิชาชีวเคมีเป็น
หนึ่งในก าลังส าคัญในการท างานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเกี่ยวเนื่องอยู่ในการผลิตบัณฑิตทาง
การแพทย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่รู้ลึกในปัญหาของชุมชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้โจทย์
วิจัย ทั้งพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี โรคติดเช้ือเมลิออยโดสิส และไตวายเรื้อรัง สอดแทรกในเนื้อหา และเป็นแนวทางใน
การคิดวิเคราะห์ มีการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย และเทคโนโลยีทันสมัย เช่น Transcriptomics, Proteomics 
และ Metabolomics เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา เช่น cancer-related biomarkers, cancer 
biomarkers, melioidosis diagnostic kits เพื่อ ช่วยคัดกรองผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถทางชีวเคมี และชีววิทยาโมเลกุลในการศึกษาหาปัจจัยในการเกิดโรค นอกจากนี้
ยังบริการตรวจ genetic diseases โดยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม ซึ่งกลยุทธ์
ที่ภาควิชาด าเนินการที่ผ่านมา ทั้งหมดล้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนในพื้นที่ และสามารถขยายไปใช้ประโยชน์กับสังคมระดับประเทศ และในโลกได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมในฐานะที่เปน็
โรงเรียนแพทย์ระดับโลก เพื่อให้มีมาตรฐานการเรียนการสอน การวิจัยและการรักษาพยาบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล  
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การออกแบบกระบวนการท างาน 

 1. การพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาชีวเคมีด าเนินหลักสูตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ทั้งแบบปกติและนานาชาติมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยทั้งสี่หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. และมีความเป็นนานาชาติ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่เรียนต่อในระดับบัณฑิ ตศึกษามีน้อยลง ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ และได้นักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาไทยท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาในหลักสูตรรวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เข้ามาใช้ในการท าวิจัย จากการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสามารถอาศัยฐานการวิจัย ที่มีคู่ความร่วมมือกับ 
Medical School ของ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ส่งเสริมการเปิด
หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ จึงน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึ้นเป็น international standard ในรูปแบบของ Double 
degree โดยได้เจรจาความร่วมมือจนบรรลุข้อตกลงในการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาเอก มีการลงนามใน MOU เพื่อท า 
Double Degree Program (DDP) ร่วมกัน โดยนักศึกษาทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นที่เข้าเรียนในหลักสูตร ใช้เวลาเรียนใน
ต่างประเทศ 1 ปี พร้อมท าวิจัยโดยการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในไทยและญี่ปุ่น เนื่องจาก DDP สามารถโอนและ
เทียบเคียงรายวิชาส่วนมาก เมื่อบรรลุความต้องการของหลักสูตรทั้งสองประเทศ นักศึกษาสามารถรับปริญญาเอกจากทั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Kumamoto University และได้รับ DDP certificate โดยปัจจุบันมีนักศึกษาไทยเข้าหลักสูตรแลว้ 
2 คน และคณะได้มีประกาศสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาด้วย 
 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 ทั้ ง proteomics และ metabolomics สามารถ
น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยได้เพิ่มขึ้น จึงก าหนดเป้าโจทย์วิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อน า proteomics และ metabolomics มาศึกษาหา 
cancer biomarkers และ metabolisms ของคนปกติเทียบกับคนที่เป็นโรค เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและรักษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานวิจัยของประเทศ โดยที่ผ่านมาบุคลากรสายอาจารย์ในภาควิชา ได้เป็นแกนส าคัญในการ
ขอทุนวิจัย spearhead จากภายนอก ทั้ง CASCAP และ CKDNET ผลการด าเนินการที่ผ่านมา ภาควิชามีจ านวนผลงานวิจัยใน
ฐานนานาชาติ 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 และความภาคภูมิใจ  
ภาควิชาชีวเคมี มีบุคลากรท่ีได้รางวัลส าคัญ ในปี 2562 ดังนี้ 

รศ.วัชรินทร์  ลอยลม 

1. รางวัล ดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคปก. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2561 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

2. รางวัล ดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคปก. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี  2561 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ Pre-
Congress Symposium 2019 ณ ห้องบรรยาย 3  

3. รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการและวิจัย ประจ าปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ร า งวั ล  ศิ ษย์ เ ก่ าดี เ ด่ น  ด้ านวิ ช าการและ เทค โน โลยี  ประจ าปี  2561 คณะ เทคนิ คการแพทย์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. รางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภท Biomedical research อายุ 40 ปีขึ้นไป จากหน่วยบริหาร
งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2562 ณ ห้องบรรยาย 1 
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ผศ.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 
รางวัล Certificate of Travel Grant Award ในงานประชุมวิชาการ 78th Annual meeting of Japanese 
Cancer Association JCA2016 Kyoto, Japan. 

ผศ.เรณู  ทานันท ์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2562  เรื่อง Prolonged oxidative stress down-regulates Early B cell 
factor 1 with inhibition of its tumor suppressive function against cholangiocarcinoma genesis 
ตีพิมพ์ใน Redox Biology 2018; 14: 637-644. ประเภท Biomedical research อายุไม่เกิน  40 ปี หน่วย
บริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2562 ณ ห้องบรรยาย 1 

ดร.จารุพงษ์ แสงบุญมี 
1. รับโล่ช่ืนชมยินดี “เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2561 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ใน

พระบรมราชูปถัมภ์” ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium2019 ณ ห้องบรรยาย 3 
2. รางวัล Certificate of Travel Grant Award ในงานประชุมวิชาการ 78th Annual meeting of Japanese 

Cancer Association JCA2016 Kyoto, Japan. 

ภาพกิจกรรมภาควิชา 
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ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญ 

 แต่เดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ยังไม่มีอาจารย์ที่สังกัดโดยตรง 
ต่อมาในปี 2522 ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ (ต าแหน่งในขณะนั้นสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา) ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รักษาราชการหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์อีกต าแหน่งหนึ่ง การเรียนการสอนวิชานิติเวชศาสตร์ในระยะเริ่มต้นเป็นการสอน
แบบต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ แก่นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 5 โดยเชิญอาจารย์พิเศษ (ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์) จากภาควิชานิติเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาสอน ต่อมาจึงได้เชิญอาจารย์จากภาควิชาพยาธิวิทยา มาสอนแทนและด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเองทั้งหมดเป็นระบบ complete block rotation โดยสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 กลุ่มละ 1 สัปดาห์ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ได้เปิดท าการสอนวิชา 371 120 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เป็นวิชา
เลือกส าหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และบริการสอนวิชานิติเวชศาสตร์ให้แก่คณะต่าง ๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคณะ
จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชา 371 411 นิติเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ส่วน
ในเรื่องการให้บริการ เดิมคณาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยาให้ความช่วยเหลือในด้านการตรวจศพคดี ต่อมาเมื่อมีคณาจารย์มากขึ้น
ทางภาควิชาจึงได้ให้บริการตรวจศพคดีเองทั้งหมด ทางด้านห้องปฏิบัติการ มีการเปิดบริการตรวจหาตัวอสุจิและเอ็นซัยม์แอซิด
ฟอสฟาเตสในคดีความผิดทางเพศ เปิดบริการตรวจหาเอ็นซัยม์โคลินเอสเตอเรสในเลือด มีการพัฒนาการตรวจหาสารพิษ การ
ตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด การตรวจหาหมู่เลือดจากคราบเลอืด เปิดบริการด้านคลินิกผู้ป่วยคดี เพื่ออ านวยความสะดวก
ด้านการออกใบชันสูตรบาดแผลและการให้ความเห็นทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระท าความผิดทางอาญาและด าเนินธุรกรรมทางกฎหมายแทนแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยคดีในแต่ละราย และได้เปิด
ให้บริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติเวชตามล าดับ     
 พันธกิจของภาควิชา:  นิติ เวชศาสตร์เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางด้านนิติเวชศาสตร์ ให้แก่ประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท้ังทางด้านวิชาการและบริการ 

หัวหน้าภาควิชา:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธิตชัิย  เวียงสิมมา 
E-mail ของภาควิชา:  mdcli12@kku.ac.th  
เบอร์โทร:  ภายใน  63509 ,63508,  ภายนอก  043-202859  
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
       ภาควิชาการปรับปรุงระบบการจัดการโปรแกรมการตรวจดีเอ็นเอ จากระบบ manual มาใช้ในการช่วยออกรายงาน
ผลการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อลดระยะเวลาในการรายงานการตรวจ ให้สามารถรายงานผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีการเก็บ
ฐานข้อมูลการตรวจดีเอ็นเอของผู้มารับบริการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและสอบทานได้ให้มีความถูกต้องแม่นย ายิ่งข้ึน 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
1. ผศ.วันชนะ สืบไวย น าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมือง Kyoto ประเทศ Japan ช่ือผลงาน “Impact 

of hyperglycemia and aberrant glucose metabolism on the progression of cholangiocarcinoma”  ช่ื อ ก า ร
ประชุม The 78 th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association. จัดโดย (ช่ือหน่วยงาน / สถาบัน)  The 
Japanese Cancer Association ระหว่างวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ประเภทการน าเสนอ (P) Oral Presentation 
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12.2  ได้รับรางวัล travel grant award จากการน าเสนอผลงานวิจัยนี้ 

 
12.2 บุคลากรในภาควิชาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินตามส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจประเมินห้อง

ปฏิบัติกานระดับชาติ กลุ่มงานพิษวิทยา กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน และกลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 2 ครั้ง 

12.3 เป็นสถานที่ฝึกอบรมดูงานของนักศึกษาต่างสถาบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 
กันยายน 2562 

  
12.4 ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ เรื่อง The 11th Asian Forensic Sciences Network (AFSN) Annual Meeting 

& Symposium, ณ Ho Chi Minh City, Vientnam ณ Convention Center 272 เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม เมื่อ
เสร็จสิ้นการอบรมได้ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก Asian Forensic Science Network ระหว่างวันท่ี 17-21 ก.ย.62 
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ภาควิชาปรสิตวิทยา 

 

คณาจารย์ ภาควิชาปรสติวิทยา 

 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักวิจัย นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา และ ศิษย์เก่า ภาควิชาปรสิตวิทยา  
รวมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทติาจิต   

 

 
คณาจารย์ และ นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
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คณาจารย์ได้รับรางวัล 

 

คณาจารย์ได้รับรางวัลตา่ง ๆ 
 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
ประวัติความเป็นมา 

 หลังจากมีพระราชบัญญัติให้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยมีคณบดีคนแรกคอื 
ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ในปี พ.ศ. 2517 คณาจารย์ปรสิตวิทยาได้เริ่มท าการสอนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาล
ศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา และยังได้ร่วมสอนให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์อีกด้วย หัวหน้า
ภาควิชาปรสิตวิทยาคนแรก คือ รศ.นพ.สมบัติ ชัยเพ็ชร และอาจารย์รุ่นบุกเบิกของภาควิชาไดแ้ก่ รศ.ดร.เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์   
รศ.สุชาติ ปริยานนท์ และ รศ.วิชิต พิพิธกุล สถานท่ีท างานในระยะแรกอยู่ท่ี อาคารเก่าคณะวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2518 
ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารคณะแพทยศาสตร์เดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะสาธารสุขศาสตร์ในปัจจุบัน จนกระทั่ง พ.ศ. 2526 ได้ย้ ายมา
อยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาปรสิตวิทยา มีบุคลากรสายผู้สอน จ านวน 13 คน สายสนับสนุน 
จ านวน 10 คน  

พันธกิจของภาควิชา คือ ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และทางการแพทย์ รวมทั้งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขา
ปรสิตวิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหาโรคปรสิตและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หัวหน้าภาควิชา:   ศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ  
Website:     http://www.parasite.md.kku.ac.th/ 
E-mail ของภาควิชา:    mdpre04@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน  63268, 63434  ภายนอก  043-348387  

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
ด้านการเรียนการสอน (Education) 

  ส าหรับการเรียนการสอนระดบัปริญญาตร ีได้วิเคราะห์ผลจากการประเมนิของนักศึกษาและคณาจารย์มาปรับใช้การ
เรียนการสอน ในส่วนของเนื้อหารายวิชา จ านวนช่ัวโมง ปฏิบัติการ การออกข้อสอบ เป็นต้น ในแต่ละปี โดยเฉพาะวิชา 
General Principles for Medical Science IV มี ก า ร น า  quiz online แ บ บ  real time ผ่ า น  socrative. com แ ละ
quizzes.com มาใช้เพื่อกระตุ้นการเรียนการสอนให้นักศึกษา ซึ่งดูแลโดยภาควิชาปรสิตวิทยา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน    
  มีการเรียนการสอนแบบ active learning ในการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา โดยน าผลจากการวิเคราะห์  
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและคณาจารย์ มาปรับการเรียนการสอนให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น  
และนอกจากนี้แล้วหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ได้ผ่านการรับรองแล้วและมีการโอนถ่ายนักศึกษาบางส่วนเข้าสู่ระบบ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติแล้ว 

ด้านบริการโรงพยาบาล (Healthcare)  
 มีการพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาให้เป็นมาตรฐานตามที่ราชวิทยาลัยก าหนด  
เพื่อให้ระบบบริการตรวจวินิจฉัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามนโยบายและพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการจัดท า
ระบบเอกสาร SOP ของงานบริการตรวจต่าง ๆ การเตรียมและพัฒนาบุคลากร การเตรียมและสอบเทียบครุภัณฑ์ มีการจัดท า 
internal control และมีการจัดท า knowledge management (KM) ให้กับบุคลากร  
มีการอบรมทางห้องปฏิบัติการผ่าน 100%    

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ 20 ปี เรื่องวิจัยและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสังคม 
และเชิงพาณิชย์  ท าให้ภาควิชาปรสิตวิทยาสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนสังคม 
โดยเฉพาะโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี ท าให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักและก้าวสู่ความเป็นระดับโลก นอกจากนี้มีการพัฒนาชุดตรวจ
โรคพยาธิโดยเทคโนโลยี ICT kit ได้แก่ ตัวจี๊ด โรคพยาธิแคปิลลาเรีย โรคพยาธิสตรองกายลอยดิส โรคพยาธิ fascioliasis    
โรคพยาธิใบไม้ตับ opisthorchiasis เป็นต้น เพื่อประโยชน์ด้านการวินิจฉัยที่รวดเร็วและสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ได้ 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
ภาควิชาปรสิตวิทยา มีความโดนเด่นทั้งเรื่องการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยทางด้านปรสิตวิทยา และ

จัดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการตีพิมพ์ผลงานท าให้สามารถขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์คิดเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุด  
งานเด่นท่ีภาควิชามีส่วนส าคัญในการผลักดันท าให้เกิดเป็นนโยบายประเทศได้คือ โครงการแก้ไขปัญหาของพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี โดยมีคณาจารย์มากกว่ากึงหนึ่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยทั้งคนและสัตว์ท าให้เกิ ดความเข้าใจ
เรื่องนี้เป็นอย่างดี เกิดความร่วมมือระหว่างคนในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลก อีกทั้งคณาจารย์ในภาควิชายัง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุดตรวจโรคพยาธิโดยเทคโนโลยี ICT kit ได้แก่ ตัวจี๊ด โรคพยาธิแคปิลลาเรีย โรค
พยาธิสตรองกายลอยดิส โรคพยาธิ fascioliasis โรคพยาธิใยไม้ตับ opisthorchiasis เป็นต้น นอกจากนี้แล้วศาสตราจารย์วัน
ชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับทุน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจ าปี 2562-2565 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)    
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ภาควิชาพยาธิวิทยา 

 

  

สัมมนาภาควิชาฯภายในคณะแพทยศาสตร์ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า   

ประวัติ และพันธกิจที่ส าคัญของภาควิชา  
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ โดยให้บริการด้านพยาธิวิทยา มี ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
ฯ คนแรกของภาควิชาพยาธิวิทยา ให้บริการพยาธิวินิจฉัยและตรวจศพ และบริการเซลล์พยาธิวิทยา แก่โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นโรงพยาบาลช่ัวคราว (Hut Hospital) บริเวณหมู่บ้านสีฐาน ซึ่งอาคารดังกล่าวปัจจุบันคือที่ท าการ
ของคณะนิติศาสตร์  
 พ.ศ. 2525 อาคารตรวจรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายภาควิชา
พยาธิวิทยามาอยู่ท่ีอาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริเวณชั้น 3  
 พ.ศ. 2530 ให้บริการเซลล์พันธุศาสตร์และจัดตั้งหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยในเวลาต่อมา 
 ในระยะแรกภาควิชาพยาธิวิทยาได้ท าการสอนรายวิชาทางด้านพยาธิวิทยาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาคณะอื่น ๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ กายภาพบ าบัด เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ให้บริการช่วยสอนรายวิชาด้านพยาธิวิทยาแก่
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดขอนแก่น ให้การฝึกอบรม
แพทย์ผู้ให้สัญญาและแพทย์ประจ าบ้านจากภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รับนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการทางเซลล์พยาธิวิทยาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (Fellow) สาขามะเร็งนรีเวช
วิทยาฝึกอบรมในงานเซลล์และศลัยพยาธิวิทยา นอกจากน้ียังมีแพทย์ใช้ทุนอนุสาขาศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
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 ภาควิชาพยาธิวิทยา เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค เมื่อ พ.ศ.2548 และด าเนินการ
ฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบัน นับเข้าสู่ปีที่ 15 ของปีการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

หัวหน้าภาควิชา:   อาจารย์นายแพทยส์ักการ สังฆมานนท์ 
Website:   202.28.95.5/patho1 
E-mail ของภาควิชา:  mdpre05@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน   63691, 3976   ภายนอก  043-363691, 043-363976 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 
 ภาควิชาพยาธิวิทยามีการเชิญ Visiting Professor เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนส าหรับ
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และนักศึกษาปริญญา โท เอก ให้ฝึกทักษะและได้บัณฑิตศตวรรษท่ี 21 คือได้เรื่องภาษาอังกฤษ 
ฝึกการฟัง พูด ตอบโต้ ซักถาม และน าเสนอกับผู้เช่ียวชาญศาสตร์นั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลใหก้ิจกรรมดังกล่าวครบ 
PDCA รอบเล็ก ต้องมีแบบประเมินความพึงพอใจ และ/หรือ ความต้องการของนักศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงกิจกรรมในปีถัดไป 
หรือสอบถามนักศึกษาถึงสิ่งทีต่้องการเพิ่มเติม  

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
 1. ด้านการบริการรักษาพยาบาล (Premium service) 
 1. ภาควิชาพยาธิวิทยา มีงานบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งเป็น
สถานพยาบาลระดับตติยภูมิที่ส าคัญของภูมิภาคที่รับรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค ภาควิชาฯ จึงได้มีการพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการของพยาธิแพทย์ให้ลงสู่ความเช่ียวชาญระดับอนุสาขามากข้ึน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของ
แพทย์ผู้รักษาที่ต้องการผลการตรวจวินิจฉัยท่ีมีความละเอียด แม่นย ามากขึ้นในปัจจุบัน    

2. มีระบบงานสารสนเทศพยาธิวิทยากายวิภาค (Pathology Information System; PIS) ที่เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการบริการทางพยาธิวิทยาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ซึ่งปัจจุบันผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาท าได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ถึงประมาณร้อยละ 90     

3. งานบริการพยาธิวิทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189/15190 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2561 (อายุการรับรอง 3 ปี สิ้นสุดวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2563)  และผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (อายุการรับรอง ตั้งแต่ 22 มี.ค.2562 ถึงวันท่ี 21 มี.ค.2565) 
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 4. ภาควิชาฯ มีการพัฒนาการให้บริการทางพยาธิวิทยาขั้นสูงต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของ
แพทย์ผู้รักษาที่มีความจ าเป็นต้องอาศัยผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพและเป็นเทคนิคช้ันสูงมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิเช่น การ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ molecular pathology ห้องปฏิบัติการ transmission electron microscopy รวมถึงการพัฒนา
ความร่วมมือด้านการบริการร่วมกับแพทย์ผู้รักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย เช่น FNA clinic เป็นต้น 

 2. ด้านนวัตกรรม งานวิจัย และหนังสือ 

1. คณะผู้วิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา น าโดย รศ.สุพินดา คูณมี ได้ด าเนินโครงการวจิยั
เรื่อง การพัฒนาการจัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็งท่อน้ าดี ระยะก่อนการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา เพื่อ
การศึกษาสารชีวภาพ (Cholangiocarcinoma specimens handling development in 
pre-analytic phase for biomarker study) และได้ต่อยอดโครงการวิจัยสร้างนวัตกรรม
กล่องบรรจุช้ินเนื้อมะเร็งเต้านม ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 9256 ในปี 2557-2563 
มีเอกชนมาซื้อลิขสิทธ์ิอนุสิทธิบัตรเพื่อน าไปผลิตเชิงพาณิชย์ และสมาคมโรคเต้านมสนับสนนุ
โครงการ และน าไปใช้งานในโรงพยาบาลเครือข่าย 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ อย่างเป็น
รูปธรรม และจะมีการต่อยอดน านวัตกรรมไปทดสอบใช้กับการเก็บช้ินเนื้ออ่ืน ๆ ต่อไป 

- รศ.สุพินดา คณูมี ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมดเีด่น จาก TCELS (Thailand 
Center of Excellence for Life Sciences) หรือศูนย์ความเป็นเลศิด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองคก์ารมหาชนภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลงาน “นวัตกรรม "ปทุมรักษา" ท่ีพัฒนายกระดับการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม” ในงาน Thailand Startup for Life Sciences 2019 "Journey to success" ณ Pathumwan princess 
Hotel, Bangkok  

 

2. ผศ.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ล าดับที่ 3 
ประจ าปี 2562 ประเภท Biomedical research อายุ 40 ปีข้ึนไป 
ผลงาน “Comparative analysis of modified liquid-based 
cytology and CytoRich Red preparation in assessment of 
serous effusion for cancer diagnosis” ในผลงาน Asian Pacific 
Joumal of Cancer Prevention 2018 ณ ห้องบรรยาย 1-4 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3.  ผศ.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธกีารเตรียมตัวอย่างส าหรับ
การตรวจวเิคราะห์ทางเซลล์วิทยา” เลขท่ี 13409 ในปี 2560-2566 ซึ่งผลงานนี้อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

4. ผศ.เยาวลักษณ์ ฉ่ ากระมล บรรณาธิการหนังสือ “พยาธิวิทยาท่ัวไป” ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พิมพ์ครั้งท่ี 4 จ านวน 
2,000 เล่ม 2562. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จ านวน 313 หน้า 

 

3. กิจกรรมสันทนาการ  
การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ 4 ชนิด คือ หนู หมี กระทิง นกอินทรีย์ สัตว์ทั้ง 4 ชนิด เปรียบเทียบกับอุปนิสัยการ

ท างานของคนแบ่งได้ 4 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของแต่ละกลุ่มและวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
ในการสัมมนาภาควิชาและกิจกรรมนอกสถานท่ี 6-8 เมษายน 2562 ณ รัตนปุระ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน Visiting Professor (Professor Reza Alaghehbandan, 
MD, University of British Columbia, ประเทศ Canada) ระหว่างวันท่ี 26 พ.ค.-1 มิถุนายน 2562  

     
Prof.Reza สอนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านท่ีห้องประชุมพิสิฐน์อนุสรณ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
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ภาควิชาเภสัชวิทยา 

 

งานวนัสงกรานต ์ภาควิชาเภสชัวทิยา 

 

งานวนัไหวค้รู ภาควิชาเภสชัวิทยา 

 

ศิษย์เก่ามหาบณัฑติ นายนภัทร ปราบมีชัย เจ้าของส านักพิมพ์ Short note publishing จ ากัด 
สัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในเรยีนและการท างานจากศิษย์เก่า วันท่ี 9 กันยายน 2562 
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ประวัติภาควิชา และพันธกจิที่ส าคัญของภาควิชา  
ประวัติ 

 ภาควิชาเภสัชวิทยาถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2515 แต่เริ่มจัดการ
เรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ในระยะแรก การจัดเตรียม
เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนอยู่ในความดูแลของ พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ
ในวิชาเภสัชวิทยาซึ่งสังกัดหน่วยงานอื่นของคณะฯ เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี พยาธิวิทยา มาช่วย
สอนร่วมกับอาจารย์ของภาควิชาฯ ซึ่งมีเพียง 2 อัตราในขณะนั้น ต่อมาภาระงานสอนของภาควิชาฯ เพิ่มขึ้นเป็นล าดับตาม
จ านวนนักศึกษาแพทย์ท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากไม่ถึง 20 คนในรุ่นแรก เป็นประมาณ 280 คนในปัจจุบัน และการขยายการบริการ
การสอนวิชาเภสัชวิทยาให้แก่นักศึกษาคณะอื่น ๆ เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน 

พันธกิจ 

 ร่วมในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา ให้มี
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสขุ
ที่ส าคัญของประเทศและท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การบริการวิชาการด้านเภสัชวิทยาแก่สังคม สร้างรากฐาน
การศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพในประเทศ สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด ารงไว้
ซึ่งจารีตประเพณีที่งดงามของท้องถิ่น  

 ระดับปริญญาตรี ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยศาสตร์ จ านวน 14 modules โดย รับผิดชอบเป็น
ประธาน 2 module ได้แก่ module neuroscience และ endocrine system module สอนนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5 รายวิชา (7 หลักสูตร) ได้แก่ วิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ (3 หลักสูตร คือ ปกติ สมทบ 
และนานาชาติ) เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด ทันตแพทยศาสตร์ นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2561 ยังเปิดสอนวิชาเลือก 
2 รายวิชา 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ Drugs in daily life มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 549 คน และ Foods supplements, 
Drugs and cosmetics for health มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 179 คน ภาควิชามีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-based 
Learning กับนักศึกษาปริญญาตรีคณะอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในทางคลินิก นอกจากนี้
ภาควิชาฯ มีการประชุมสัมมนา ประเมินและสรุปการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชาทุกปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียน การ
สอนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคณะฯ ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ ได้ใช้หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. ทั้งระดับปริญญาโท 
และเอก โดยหลักสูตรทั้งสองได้ผ่านการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ซึ่งผลการประเมินของทั้ง 2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา (3.6) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอยู่ในระดับดี (3.5) ในปี 2562 นี้ ได้ผลการ
ประเมิน 3.7 และ 3.66 ตามล าดับ นอกจากนี้ ได้จัดท าหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 เริ่ม
ใช้ในปีการศึกษา 2561  

 ภาควิชาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกด้าน ได้แก่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเรียนจากการแนะน าของอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ , การสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาเพื่อสรุปผลรวมทั้งปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ นอกจากนี้ยังก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตเข้าอบรมที่
หน่วยงานได้จัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ได้แก่ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการใช้
สัตว์ทดลอง, การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ, การเขียนเค้าโครงการวิจัย, หลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ รวมทั้ง
การสนับสนุนให้เข้าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่าง  ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรพิเศษ  
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โดย ศ. ดร. โสพิศ วงศ์ค า เพื่อให้ข้อคิดกับนักศึกษาบัณฑิตฯ ในการท างานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ในหัวข้อ“ชีวิตนี้........
ลิขิตเอง” วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลให้นักศึกษา ฯ โดยเชิญ ศิษย์เก่ามหาบัณฑิต 
นาย นภัทร ปราบมีชัย เจ้าของส านักพิมพ์ Short note publishing จ ากัด เพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการ
ท างานจากศิษย์เก่า วันท่ี 9 กันยายน 2562 

หัวหน้าภาควิชา:   ศาสตรจารย์วิจิตรา ทัศนียกุล 
Website:   https://pharmacology.kku.ac.th/ 
Facebook ของภาควิชา:  https://www.facebook.com/groups/187846445072763/ 
เบอร์โทร:   ภายใน 043-348397  ภายนอก 363259, 363148 

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
 ภาควิชาเภสัชวิทยามุ่งเน้นการท างานโดยยึดหลักพันธกิจของคณะแพทย์ฯ ได้แก่ การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ การบริการทางการแพทย์ และการวิจัยที่มุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผลงานวิจัยของ
ภาควิชาได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ ในระดับสูง นอกจากนี่ห้องปฏิบัติการบริการด้านเภสัชพันธุศาสตร์เป็นการ
ให้บริการที่พัฒนามาจากงานวิจัย pharmacogenetics ของอาจารย์ในภาควิชาฯ และมุ่งเน้นพัฒนาห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศซึ่งจะท าให้เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ โดยให้การบริการที่แม่นย า ครอบคลุมพื้นที่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ดียิ่งข้ึน  
 1. การพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาเภสัชวิทยา ด าเนินหลักสูตรมหาบัณฑิตมาเป็นเวลา 26 ปี และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มาเป็นเวลา 19 ปี หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และหลักสูตรปรับปรุงล่าสุดในปี 2560 โดยมีความมุ่งหมายผลิต
นักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในสาขาวิชาเภสัชวิทยาที่ทันสมัย มีความสามารถในการท าวิจัย มีความรู้ในเชิง
บูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขในประเทศ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ และสามารถพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญในการวิจัย สร้างผลงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับชาติและนานาชาติ ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกที่วางไว้ จากผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี
มากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม, ความรู้ความสามารถทางวิชาการ, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี , รวมถึง สะท้อนอัตตา
ลักษณ์ Ready to work 
 2. Healthcare, Research and Innovation ภาควิชาเภสัชวิทยา มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการสร้างงานวิจัย 
และให้บริการการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นการให้บริการที่
พัฒนามาจากงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา และเป็นการบริการแบบครบวงจร โดยมีการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ร่วมไปกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัช
พันธุศาสตร์ในอนาคต ท าให้เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ นอกจากนี้ ภาควิชา ฯ มีกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง 
โดยมีอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยมากกว่า 30 ปี และเป็นผู้มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติเป็นหัวหน้า
กลุ่มวิจัย ได้แก่ กลุ่ม pharmacogenetics, cancer research, metabolic syndrome และ neuropharmacology 
  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของภาควิชาฯ ได้แก่ ข้อมูลผลงานด้านการวิจัย การตีพิมพ์ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงข้อมูลศิษย์เก่า และฐานข้อมูลส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็น port-folio ให้สามารถ
รวบรวม และ เข้าถึงได้ง่ายผ่าน website ภาควิชา       

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจ 

 1. คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ  
 รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย ไดร้ับรางวัลอาจารย์แพทย์ทีส่นับสนุนงานการเรยีนการสอนดีเด่น ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 
สิงหาคม 2562 
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 2. รางวัลการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 5 รางวัล 

 นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม ได้รับรางวัล Certificate of best poster award Poster Presentation เรื่อง “Anti-
metastatic effect of rice bran hydrolysates on cholangiocarcinoma cells through suppression of FAK/PI3K/Akt 
Pathway” ในงานประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Natural Products October 18- 20, 2018 
Hotel Hyundai, Gyeongju, Korea  
 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง “Antimetastatic effect of 
phenformin in cholangiocarcinoma cells”   ในการประชุมวิชาการ Pre-congess Symosium 2019 หัวข้อ Precision 
Medicine in Cholangiocarcinoma วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
 นางสาวสุธิดา บุญสม เป็นผู้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง “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  
 นางสาวชณกานต์  พรชู ไดร้ับ 2 รางวัล  
 1)  ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ดี เ ด่ น  เ รื่ อ ง  “ Anti- metastasis effect of all- trans- retinoic acid on 

cholangiocarcinoma cells” ประเภทพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี การประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2561 วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 
 2) รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย เรื่อง “ฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิด 
(all-trans-Retinoic acid) ในเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี” ในการประชุมวิชาการ Pre-congess Symosium 2019 หัวข้อ Precision 
Medicine in Cholangiocarcinoma วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 1) การบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการบริการด้านเภสัชพันธุศาสตร์ 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 336 รายการ เพิ่มจากปี 2560 = 78 รายการ ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 415,000 บาท นอกจากนั้นยังให้
บริการตรวจสอบ Interlaboratory traceability แก่หน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์มาด้วย 
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 อาจารย์ประจ าที่เป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (peer review) วารสารระดับนานาชาติ
จ า น วน ม า ก  เ ช่ น  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 
 ระดับชาติมหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สารศิริราช, 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ, สมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศ
ไทย, ส านักบริหารการวิจัยและคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สกว., สวรส, ศรีนครินทร์เวช
สาร, สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย , Thai Journal Pharmacology, วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์,วารสาร
ประสาทวิทยาศาสตร์, วารสารวิจัย มข., ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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 4) เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ 2 ท่าน จ านวน 5 คร้ัง 
 ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล  บรรยาย เรื่ อง “Pharmacogenomics of Severe Cutaneous Adverse Reactions 
(SCARs)” 9 กันยายน 2562 ณ เมือง Jakarta ประเทศ อินโดนีเซีย 
 เรื่อง “Pharmacogenomics of severe cutaneous adverse drug reactions in Thailand” 11 พฤศจิกายน 
2561 The 10th International Congress on Cutaneous Adverse Drug Reactions Conference, Japan  
  เรื่อง “Roles of drug metabolizing enzymes in drug- induced severe cutaneous adverse reactions” 
The 2018 International Joint Meeting of the 22nd International Symposium on MDO and the 33rd Annual 
Meeting of JSSX, Kanazawa, Japan 
   รศ. จินตนา สัตยาศัย บรรยายเรื่อง “Rice Bran Oil : as a Personalize Life Style Medicine for NCD ในการ
ประชุมวิชาการ The 6th International Conference on Rice Bran Oil (ICRBO)” 9 กันยายน 2562 ณ เมือง Guangzhou 
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเรื่อง “Nutraceutical for brain health and gut functions: a case of dark 
purple glutinous rice var.Luem Pua. , November 14-16, 2018, The 4th International Conference on Pharma 
and Food (ICPF) 2018 Contribution to Health and Longevity Nippondaira Hotel, Shizuoka 

 5) จัดท าหนังสือ เภสัชวิทยา ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1 จ านวน 489 หน้า ส าเร็จ กันยายน 
2562 และจัดพิมพ ์จ านวน 1,000 เล่ม ด้วยความร่วมมือของอาจารย์ทุกท่านในภาควิชา 
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ภาควิชารังสีวิทยา 

 
โครงการประชุมวิชาการประชุมวชิาการรังสีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 5 เรื่อง Update in Onco-Radiology 

วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

  

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณไีทย วัน
สงกรานต ์

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณไีทย วันไหว้ครู 

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
ภาควิชารังสีวิทยา เริ่มก่อตั้งในปี 2519 โดยเริ่มให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลช่ัวคราว (Hut Hospital)  

บริเวณหมู่บ้านสีฐาน ตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอาคารดังกล่าวปัจจุบันคือ คณะนิติศาสตร์ ปี พ.ศ.2520 เริ่มให้บริการด้าน
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยมี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ เป็นผู้ช่วยเหลือให้การสนับสนุน ปี พ.ศ.2523 แพทย์รุ่นแรก
ที่มาบริการเต็มเวลาที่โรงพยาบาลชั่วคราวคือ อ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า และในปี พ.ศ.2524 มี อ.พญ. เอมอร ไม้เรียง มาท างาน
เพิ่ม ปี พ.ศ.2525 อาคารตรวจรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายภาควิชารังสีวิทยามาอยู่ที่
อาคารตรวจรักษา และเปิดให้บริการครบทุกสาขาวิชาคือ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้านรังสีรักษา โดยมี
อาจารย์แพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ช านาญเฉพาะทางกลับมาปฏิบัติราชการ 
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      พันธกิจภาควิชารังสีวิทยาจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและ
ประชาชนในภูมิภาค และส่วนต่าง ๆ ของประเทศให้บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในภูมิภาค ปลูกฝังจริยธรรมและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร 

หัวหน้าภาควิชา:   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรารถนา เชาวน์ช่ืน 
Website:   www.radiology.kku.ac.th 
E-mail ของภาควิชา:  radiomdkku@gmail.com 
เบอร์โทร:  ภายใน 63614, 63178    ภายนอก  043-348389 

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. ด้านการเรียนการสอน 

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาในหลักสูตร รายวิชา 372 521 ตามการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (ปี 2562) จากการลดหน่วยกิต (เป็น 3 หน่วยกิต) ปรับจ านวนช่ัวโมงการสอนบรรยายตามมติกรรมการ
วิชาการ และที่ประชุมกรรมการคณะฯ 

1.2 ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560   
1.3 หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ได้รับการตรวจประเมนิคุณภาพ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรยีน

การสอน ตามโอกาสการพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาของกรรมการบริหารหลักสูตร  
1.4 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขารังสีรักษาและมะเรง็

วิทยา และสาขาวเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามเกณฑ์ WFME และรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ WFME ปีการศึกษา 
2561    

2. ด้านการบริการ 
2.1 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วย 

- มีการทบทวนกระบวนการงานบริการผู้ป่วย ของทั้งหน่วยรังสีวินิจฉัย หน่วยรังสีรักษา และหน่วยเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย มาตรฐานงานบริการ HA และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางรังสี 

- การบริการผู้ป่วยโดย Center of excellent CT & MRI และ Breast imaging, Conceal Aneurysm และ Body 
Intervention   

- สามารถให้บริการผู้ป่วย ลดปัญหาคิวรอตรวจนาน และช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ได้ตามเป้าหมาย    

  2.2 การบริการวิชาการ  
-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ โครงการอัลตราซาวด์ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ  
-  โครงการอบรมร่วมกับโครงการ CASCAP จัดอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี  
-  การจัดประชุมวิชาการโดยเชิญ Visiting Professor ด้าน chest radiology และ emergency  

โดยได้เชิญ Professor Stefania Romano จาก Napoli NA, Italy และ Professor Mini V. Pakkal จาก Toront, 
Canada วันท่ี 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอ็มอาร์ไอ 

-  โครงการอบรมร่วมกับโครงการ CASCAP: MR Elastrography for Research 2019 โดยได้เชิญ Prof.Richard L. 
Ehman, M.D.  Mayo Clinic, Rochester, USA และ Prof.Neil Roberts, BSc MSc Ph.D. , UK.  ระหว่ างวันที่  27 -28 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอ็มอาร์ไอ    

- จัดประชุมวิชาการประจ าปี รังสีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  
- เป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากต่างสถาบัน  
- เป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ภายในและภายนอกคณะ จ านวน 163 คน 
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3.   ด้านการวิจัย 

- สนับสนุนการท างานโดยความร่วมมือกับกลุ่มวิจัย ได้แก่ โครงการ CASCAP ศูนย์ตะวันฉาย กลุ่มวิจัยโรคลมชัก กลุ่ม
วิจัยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มวิจัยโรคสมองเสื่อม  

- จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พื้นฐานการวิจัย ได้แก่ Basic Medical Educational Research การอ่านสถิติในงานวิจัย
ทางการแพทย์  

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

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  

จัดประชุมวิชาการ ด้าน advanced technique ทางด้าน neurointerventional radiology and case discussion  
วิทยากรโดย Professor Todd A. Abruzzo จาก Department of Radiology, Phoenix Children’s Hospital, Arizona

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร เอ็มอารไ์อ ภาควิชารังสีวิทยา 

  
การบรรยายพิเศษ และให้ความรู้ในด้าน emergency และ chest radiology วิทยากรโดย Professor Stefania Romano 

และ Professor Mini V. Pakkal  วันท่ี 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร เอ็มอารไ์อ ภาควิชารงัสีวิทยา 
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ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

 
พิธีรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 การบริหารและจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใน SIMPLE : เพราะ SIMPLE เป็นเรื่อง SIMPLE ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
อบ ร มน าน าช า ติ  หลักสูตร “Tropical Medicine Community Health Care  and 
Research” ให้กับชาวต่างชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับการ
สนับสนุนทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 3 
มีนาคม 2562  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Complex Issues in Family Medicine” เป็นการประชุม
ครั้งใหญ่ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 2 จากทั่วประเทศ ด าเนินการโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 
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ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นภาควิชาปรีคลินิกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมคณะแพทยศาสตร์ เดิมเคยรับผิดชอบรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์ชุมชน การศึกษาชุมชนและการท างานกับชุมชน ในรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร์ตั้งแต่ช้ันปีที่ 
1 ถึง 5 ต่อมาเมื่อมีการปรับปรับสูตร จึงได้มีการปรับลดรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2552 ลงเหลือ 3 ช้ันปี 
ได้แก่ช้ันปีท่ี 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 
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ พร้อมคุณธรรมเพื่อบริการสุขภาพแบบบูรณาการแก่ชุมชน 
- วิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
- บริการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
- ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพชุมชน 

พันธกิจที่ส าคัญตั้งแต่ปี 2555 คือ 
- มีส่วนร่วมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาสุขภาพชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง 
- พัฒนาสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ ท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
- สนับสนุนให้มีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีใน

การท างาน   

ปีนี้คณาจารย์ภาควิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ CASCAP และ CKDnet 

หัวหน้าภาควิชา:   อาจารย์แพทย์หญิงเสาวนันท์ บ าเรอราช  
Website:   หลักสตูรพัฒนาสุขภาพชุมชน: http://chd.kku.ac.th/index.php/en/yournal.html  ,   

หลักสตูร เวชศาสตรค์รอบครัว: http://fammed.kku.ac.th/contact.php  
หลักสตูร อาชีวเวชศาสตร์: ใช้ Facebook อาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

E-mail ของภาควิชา:  mdpre07@kku.ac.th 
เบอร์โทร   ภายใน  63588    ภายนอก  043-363588 

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 
พันธะกิจด้านการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาดูแลรับผิดชอบรายวิชาส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จ านวน 4 
รายวิชานั้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ 

1. การเรียนการสอน 

1.1 รายวิชา 374 341 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 มีการปรับ
หัวข้อและเนื้อหาให้มีความทันสมัย ปรับรูปแบบการเรียนของวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น 

1.2 รายวิชา 374 351 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 หรือการออกฝึกภาคสนามเพื่อศึกษาชุมชมและ
การให้บริการชุมชนในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบการ
ประเมินนักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามโดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และการประเมินนักศึกษาผ่าน QR code และปรับรูปแบบ
คู่มือการออกฝึกภาคสนามในชุมชนในรูปแบบไฟล์ให้สามารถศึกษาได้โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ แท็ปเล็ต 



 

 

 

195 

คอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถลดการใช้กระดาษได้มากถึง 80 % และยังช่วยลดความคาดเคลื่อนของข้อมูลคะแนนนักศึกษา อีก
ทั้งมีการใช้ Internet และสื่อการสอนออนไลน์เข้ามามากข้ึนเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ก่อนออกฝึกภาคสนามในชุมชน 

1.3 รายวิชา 374 421เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2561 มีการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลร่วมสอน และได้ปรับปรุงการประเมินผลจากเดิมใช้การพิจารณาแบบอิง
เกณฑ์ปรับเปลี่ยนเป็นการพิจารณาแบ่งเกรดตามอันตรภาคช้ัน และปรับปรุงการดูแลนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติที่
โรงพยาบาลชุมชนจากเดิมมีอาจารย์ที่ปรึกษาไปนิเทศที่โรงพยาบาลชุมชน ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดให้พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ ากลุ่มก่อนออกฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชนและใช้การสื่อสารรูปแบบอื่น เช่น โทรศัพท์ E-mail Line เป็นต้น เข้ามาใช้
ในระบบการให้ค าปรึกษานักศึกษาแพทย์ระหว่างออกฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชนเข้ามาแทนการไปนิเทศที่โรงพยาบาล
ชุมชน 

1.4 รายวิชา 374 52 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 ในปีการศึกษา 
2562 รายวิชาได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1.ทดลองการประเมินผลโดยใช้ระบบ e-portfolioในการประเมินนักศึกษาส าหรับ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและออกตรวจ ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินตนเอง และให้อาจารย์ได้ประเมินผล
นักศึกษาโดยตรงภายหลังการฝึกปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด 2.การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมในการวิเคราะห์
ทางสถิติให้ทันสมัยมากขึ้น โดยปรับจาก SPSS V19 เป็น SPSS V20 ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Epi Info 3.5.4 เป็น 
Epi Info 7 ในส่วนการค านวณขนาดตัวอย่างยังคงใช้ WinPepi11.65 คงเดิม และได้ยกเลิกบางโปรแกรมที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
วิเคราะห์ไป เนื่องจากใน version ใหม่ได้ครอบคลุมการวิเคราะห์สถิติทั้งหมดแล้ว 3.ได้มีการจัดท าแนวทางการด าเนินการวิจัย
ของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สามรถด าเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงเสนอแนะกรอบ
เวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งในส่วนของการน าเสนองานวิจัย การส่งงานวิจัย และการขอจริยธรรมซึ่งเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ โดยเขียนเป็นแนวทางลงใน e-learning และอธิบายในวันท่ีปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้นกองใหม่  

2. ด้านการให้บริการวิชาชีพ  
2.1 สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์มีการบริการวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) สาขาอาชีวเวชศาสตร์ ได้เป็นผู้พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ 

ตั้งแต่ปี 2545 และเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลอื่น ๆ มาศึกษาดูงานในปีนี้โรงพยาบาลที่ขอเข้าศึกษาดูงานในปี 2562 ได้แก่ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จากผลงานดังกล่าวท าให้
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ให้โอกาสเป็นผู้ร่างแนวปฏิบัติ Personnel Safety Goal ในส่วน
ของ P และ E ใน guideline Personnel Safety Goals SIMPLE Thailand 2018 เป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากร 
ประเทศไทย พ.ศ.2561 นอกจากนั้นสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ยังให้บริการในเชิงคลินิกการบริ การอาชีวอนามัยส าหรับ
บุคลากร ท้ังตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (fit for work) การเฝ้าระวังทางการแพทย์และให้ความเห็น return to work  

 

สาขาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

2.1 คลินิกอาชีวเวชกรรมและ
คลินิกโรคจากการท างาน 

2.2 ให้บริการอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบกิจการ 

3. ศูนย์ตรวจสุขภาพ อา
ชีวเวชศาสตร์ (Mobile) 

1.  จัดบริการอาชีวอนามัยให้แก่บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ภายใต้ส านักงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 

การให้บริการของคลินิกอาชีวเวชกรรมและ
คลินิกโรคจากการท างาน ในปีงบประมาณ 
2562 
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2) การให้บริการของคลินิกอาชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการท างาน ในปีงบประมาณ 2562  
     2.1) คลินิกอาชีวเวชกรรมโดยการสนับสนุนของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดให้บริการแก่พนักงานและ

บุคลากรในหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งช่องทางปกติของคลินิกได้ให้บริการที่อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ช้ัน 2 วันพุธบ่าย และ
วันศุกร์ (เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียง 1 วันท าการ) มีพนักงานจากสถานประกอบการมาใช้บริการมากข้ึน มีการตรวจในโปรแกรม
เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานขับรถ โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ท างาน OGUK 
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น โดยมีหลายสถานประกอบการที่เลือกมารับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นประจ า
มากขึ้น  

     2.2) คลินิกอาชีวเวชกรรมยังได้จัดบริการแพทย์ท่ีปรึกษาประจ าสถานประกอบการ (company doctor) ให้กับ
สถานประกอบการ 2 แห่ง เป็นบริการวิชาการโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์
พบผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นมากขึ้น และได้ฝึกปฏิบัติในฐานะแพทย์อาชีวอนามัย (occupational health doctor) โดยใช้หลัก 
clinical prevention ได้แก่ การให้ความเห็น fit for work และการให้ความเห็นผลการเฝ้าระวังสุขภาพโดยการเฝ้าระวังทาง
การแพทย์ ซึ่งผลลัพธ์สถานประกอบกิจการได้น าไปวางแผน และปรับเปลี่ยนหน้างานให้เหมาะสมแก่พนักงาน รวมถึงพนักงาน
คนอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ผลลัพธ์สถานประกอบการก็ยังมีความไว้วางใจต่อสถาบันมากยิ่งขึ้น 

3) การให้บริการอาชีวเวชกรรมเชิงรุก สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ให้การสนับสนุนการให้บริการอาชีวเวชกรรม โดย
การร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากงาน กับศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการ
ไปท้ังสิ้น 9 โรงงาน ซึ่งมีพนักงาน/คนงาน ได้รับการตรวจสุขภาพท้ังสิ้น 903 ราย มีรายได้ 1,362,798 บาท จากการให้บริการ
ฯ ในเชิงรุก เมื่อพนักงาน/คนงานมีปัญหาสุขภาพที่จ าเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือปรับงาน ป้องกัน เพื่อน
ร่วมงานคนอ่ืน ๆ คลินิกอาชีวเวชกรรมจะด าเนินการติดตามต่อไป 

  
 
2.2 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวมีการบริการวิชาชีพ  
1. ในปัจจุบันทางภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนมีการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่หอผู้ป่วยจนถึงที่บ้านโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวร่วมกับสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงร่วมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องกับภาควิชาต่าง ๆ เช่น
ภาควิชาออโธปิดิกส์ในกลุ่มผู้ป่วยสะโพกหัก นอกจากนี้ยังมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ดูแลต่อเนื่องของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
เพื่อให้การดูแลต่อเนื่องและการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2. พัฒนาระบบการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องตรวจจิตเวช และห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การดูแลรักษา และพิจารณาความ
จ าเป็นในการส่งต่อพบจิตแพทย์ทั้งในระบบผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และห้องตรวจจิตเวช รวมถึงระบบการดูแลต่อเนื่อง 
 

3. การดูแลสุขภาพของนักเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
มีการให้บริการดูแลสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ความเป็นเลิศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ การควบคุมและป้องกันโรค ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการปรับระบบและรูปแบบให้มีการดูแลอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความ
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ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยในระดับเบื้องต้น มารับการดูแลและให้
ค าปรึกษาท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 
 

   ภาควิชาอาศัยกลไกการท างานปกติ และระบบประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (TQF) ในการบันทึกผลการ
ท างาน  ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาอาศัยการท างานของกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรในการดูแลหลักสูตรต่าง ๆ  

พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล อาศัยกระบวนการปกติของโรงพยาบาลในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  พันธกิจด้านการวิจัย และนวัตกรรม อาศัยกระบวนการปกติของโรงพยาบาลในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

พันธกิจด้าน Enablers (ได้แก่ HR, IT และ Social) ก็อาศัยกระบวนการปกติของคณะในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน ในการประชุมของภาควิชาได้มีการระบุสาขาวิชาคณาจารย์ที่ต้องการเป็น ด้าน เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ 
อาชีวเวชศาสตร์  

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
 ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได้จัดอบรมนานาชาติจ านวน 1 ครั้ง และอบรมระดับชาติ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่   

12.1 อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Tropical Medicine Community Health Care  and Research” ให้กับชาวต่างชาติ 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 3 
มีนาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2562 ระหว่างวันท่ี 
25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 ช้ัน 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 การบริหารและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน SIMPLE: เพราะ SIMPLE เป็นเรื่อง 
SIMPLE ในระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

12.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Complex Issues in Family Medicine” เป็นการประชุมครั้งใหญ่ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ช้ันปีที่ 2 จากทั่วประเทศ ด าเนินการโดย 
ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างวันท่ี 9 – 13 กันยายน 2562 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

12.5 เหตุการณ์มีผู้เกษียณจ านวน 4 คน คือ ศ.นพ.อมร เปรมกมล รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ 
โจทย์กิ่ง นางนภาพร ครุสันธิ์ และรับอาจารย์ใหม่ อ.พญ.วริษา สุนทรวินิต 
 

คณาจารย์ท่ีได้รับรางวัลได้แก ่

1. รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (การน าเสนอผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์) 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสารเติมแต่งยางกับการเกิดผื่นระคายสัมผัสในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 12-14 ธันวาคม 2561 

2. อ.นพ.ภาณุมาศ ไกรสร ได้รับรางวัล Best Designed Poster เรื่อง Occupational Health and Environment: 
Challenges and Opportunities in Sustainable Development ในงานประชุม The 9th Nation Scientific Conference 
and the 5th International Scientific Conference on Occupational and Environmental Health จ า ก  National 
Institute of Occupational and Environmental Health (Vietnam) วันท่ี 10-12 กันยายน 2562 
คณาจารย์ท่ีมีนวัตกรรม 

1. รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย ได้ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ช่ือผลงาน แบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานฉบับ
แปลภาษาไทยเวอร์ชั่น 2 THE THAI VERSION OF A WORK-RELATED QUALITY OF LIFF SCALE-2 (Thai WRQLS-2) 
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

  

ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นภาควิชาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากวิสัยวิสัยทัศน์ของรองศาสตราจารย์

ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ ซึ่งได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและผู้พิการ จึงได้สนับสนุนให้แพทย์หญิง นลิน
ทิพย์ ต านานทอง เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งได้ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.  2528 และ
กลับมาก่อตั้งหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ในระยะแรกได้ให้บริการฟื้นฟูสภาพเฉพาะผู้ป่วยนอก ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2529 แพทย์หญิงจิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ ได้ส าเร็จการศึกษากลับมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูท่านท่ีสอง จึงได้จัดตั้ง
หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้การบูรณาการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดให้บริการเริ่มแรกจ านวน 6 เตียงเนื่องจาก
ความจ ากัดของบุคลากรและได้ขยายเป็น 28 เตียงท่ีหอผู้ป่วย 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 เริ่มจาก ภาควิชาออธ์โธปิดิกส์ได้แบ่งให้สอนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูส าหรับนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 1 สัปดาห์ต่อกลุ่ม และนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 จ านวน 2 ช่ัวโมงต่อกลุ่ม และต่อได้ขอเปิดรายวิชาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟูส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 จ านวน 1 หน่วยกิต เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยได้รับความกรุณาจากภาควิชาออธ์ปิ
ดิกส์แบ่งหน่วยกิตให้ ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในปี พ.ศ. 2543 ได้ปรับเพิ่มรายวิชาเวชศาสตร์
ฟื้นฟูเป็น 2 หน่วยกิต จนกระทั่งปัจจุบัน 
           ส่วนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อภาควิชามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร การบริการ
รักษาพยาบาลและการวิจัย ในปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาได้เปิดรับแพทย์ใช้ทุนสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจ านวน 2 อัตราต่อปี และเปิด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกช้ันสูงสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในปี พ.ศ. 2550 และขยายเวลา
หลักสูตรเป็น 2 ปี ในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดรับแพทย์ประจ าบ้านและให้การฝีกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จ านวน 1 อัตราต่อปีในระยะแรก และได้ขอเพิ่มเป็น 3 อัตราต่อปีตามศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันภาควิชาเปิดให้การ
ฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจ านวนท้ังหมด 6 คนต่อปี   
           นอกจากนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูยังมีการจัดการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตร่วมกับสถาบันสมทบ 
และเป็นสถานท่ีฝึกอบรมและฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน นักศึกษากายภาพบ าบัดทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
ต่างสถาบัน ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากสถาบนั
อื่น ๆ 
            ในปัจจุบันภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบไปด้วยบุคลลากรทั้งหมดจ านวน 75 คน ที่ส าคัญดังนี้ อาจารย์ สาย ก 
10 คน อาจารย์แพทย์สาย ข 1 คน หน่วยกายภาพบ าบัด 24 คน หน่วยกิจกรรมบ าบัด 5 คน หน่วยกายอุปกรณ์เสริมและ
เทียม 12 คน ธุรการภาควิชา 4 คน ผู้ช่วยวิจัย 2 คน แพทย์ใช้ทุน 5 คน แพทย์ประจ าบ้าน 12 คน  
โดยมโีครงสร้างภาควิชาดังนี้ 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
 

 

 

                                                

 

                                                     

พันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
1. วิสัยทัศน์ของภาควิชา คือ เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศ 1 ใน 3 ของประเทศ ในปี ค.ศ. 2020 

2. วัฒนธรรมของภาควิชา คือ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  
3. ค่านิยม คือ ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา 
4. 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:   รองศาสตราจารย์นายแพทยณ์ัฐเศรษฐ  มนิมนากร 
Website:   http://202.29.95.5/rehab/ 
E-mail ของภาควิชา:    mdcli11@kku.ac.th  
เบอร์โทร:   ภายใน  64123-4     ภายนอก  043-348392 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู 

หัวหน้าภาควิชาฯ 

ส านักงานภาควิชา หน่วยกายอุปกรณ์ หน่วยกิจกรรมบ าบัด หน่วยกายภาพบ าบัด 
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การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ภาควิชามีการปรับปรุงหลักสูตร ให้ระดับ ปริญญาตรี โดยมีการสัมมนาภาควิชา  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้

ทันสมัย ตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงของคณะ และยังร่วมกับ โรงพยาบาลร่วมสอน ได้แก่ โรงพยาบาล อุดรธานี โรงพยาบาล
ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม หน้าโรงพยาบาลอุบลราชธานี โรงพยาบาลอุบลราชธานี โดยการออกแบบสอบถาม 
ประเมินการเรียนการสอน และน ามาปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการน าระบบ E- portfolio มาใช้
ประเมิน ผลเรียนของนักศึกษาแพทย์ 

ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง และหลักสูตรวุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชา
มีการประชุม ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ได้ตามมาตรฐาน WFME และยังมีการ
สอบถามผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง กับการท างานในปัจจุบัน มีปรับปรุงการคัดเลือกการรับ
นักศึกษา เข้าเรียนต่อ มีการส่งแพทย์ประจ าบ้าน ไปดูงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่นและ
สิงค์โปร์ รวมถึงมีโครงการ เชิญ visiting professor มาสอนให้กับแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทุกปี มีการเรียนทางไกลและ
ท า conference ร่วมสถาบันอื่น ๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น มีการน าระบบการประเมิน นักศึกษาทาง Google 
doc หลังจากสิ้นสุด การท า topic หรือ conference ต่าง ๆ 

การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล  
ส าหรับการปรับปรุงด้านการรักษาพยาบาล ภาควิชาได้ปรับปรุงวิธีการรักษาพยาบาล มีการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย

มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พยาบาล นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง ขบวนการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีการใช้ระบบ ไอที Health object ซึ่งท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคนไข้ได้แม่นย ามากข้ึน 
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 hub ในอนาคต เป็นการ
พัฒนาการฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่ การรักษาด้วยหุ่นยนต์ โดยใช้ 
Virtual reality rehabilitation เพื่อเป็นการศูนย์กลางของฟื้นฟูผู้ป่วยด้านนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การพัฒนาด้านการวิจัย 
 ส าหรับงานวิจัยมีการส่งอาจารย์ใหม่ เข้าเรียนคอร์ส Clinical epidemiology จะท าให้เกิดความเข้าใจความรู้ ใน

การพัฒนางานวิจัยทางด้านคลินิก มีการพัฒนางานวิจัยโดยแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้วิจัยคนละ 1 เรื่อง ภาควิชามีเครือข่ายใน
การท าวิจัย ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ 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 
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ประวัติ และพันธกิจที่ส าคัญ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ในปี พ.ศ.2518 เป็นการให้บริการในห้องผ่าตัด 2 ห้อง ของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านบึงสีฐาน ถนนมะลิวัลย์ หรือที่ เรียกตามความนิยมในกลุ่มผู้ปฏิบัติ เดิมว่า                 
“Hut hospital” ในช่วงเริ่มต้นมีเครื่องวางยาสลบท่ีทันสมัย 2 เครื่อง มีวิสัญญีพยาบาล (เดิมต าแหน่งพยาบาลระงับความรูส้กึ) 
2 ท่าน ต่อมาในพ.ศ. 2520 ได้มีวิสัญญีแพทย์ท่านแรกคือ อาจารย์แพทย์หญิงสุวัฒนา สิทธิอมร มีรักษาการหัวหน้าภาควิชา
วิสัญญีวิทยาท่านแรก (พ.ศ.2518-2520) คือ ศาสตราจารย์ทองอวบ อุตรวิเชียร ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
ในขณะนั้น 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.รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เช้ืออินทร์ (พ.ศ.2552 -2556)  
6.รองศาสตราจารย์วิมลรัตน์ ศรีราช (พ.ศ.2556-2561)  
7.รองศาสตราจารย์พนารัตน์ รัตนสุวรรณ (พ.ศ.2561- ปัจจุบัน)  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีบุคลากรประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ 31 คน แพทย์ใช้ทุน 21 คน แพทย์ประจ าบ้าน 14 คน วิสัญญี
พยาบาล 113 คน อยู่ในระหว่าง ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล อีกจ านวน 8 คน และพนักงานสายสนับสนุน 25 คน รวมทั้งสิ้น 
212 คน  (ข้อมูล กันยายน 2562) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีพันธกิจที่ส าคัญสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านการผลิตบัณฑิตในระดับ ปริญญาตรีและระดับหลังปริญญาในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ทั้งหลักสูตรวุฒิบัตรและหลักสูตร
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขา หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 2) ด้านการบริการ โดยให้บริการระงับความรู้สึก แก่
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในระดับตติยภูมิขั้นสูง ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งการผ่าตัดทั่วไปและผ่าตัดซับซ้อนเฉพาะสาขา 3) ด้าน
การวิจัย มีการด าเนินการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการรักษาพยาบาล และการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างตอ่เนือ่ง 
และมีความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) ด้านการให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ โดยคณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และภาควิชาฯให้การส่งเสริมกิจกรรม บริการสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
หัวหน้าภาควิชา :   รองศาตราจารย์แพทย์หญิงพนารตัน์ รัตนสุวรรณ 
Website :   http://202.28.95.5/anaes 
E-mail ของภาควิชา :  mdcli06@kku.ac.th 
เบอร์โทร :   ภายใน 63059 , 63060   ภายนอก 043-363059 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

1. Education: หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WFME ในปี พ.ศ. 2562 และได้เชิญ Visiting Professor Joseph J. 
Schlesinger ที่เช่ียวชาญด้าน critical care จาก Vanderbilt University Medical Center, USA มาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการและวิจัยร่วมกัน  

2. Research: ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย โดยการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการอบรม 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสนับสนุนการสร้างและขอรับรองอนุสิทธิบัตรส าหรับนวัตกร รม
สิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้ในการบริการผู้ป่วย 

3. HRD: ภาควิชาฯได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดการอบรมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วน
ภูมิภาคประจ าปี ให้การสนับสนุนการอบรมต่าง ๆ แก่ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การ
ประชุมวิชาการ Euroanaesthesia (ESA) ปี 2019 การประชุมวิสัญญีวิทยาประจ าปี ประชุมพัฒนาวิชาชีพวิสัญญี การประชุม
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และงานประชุมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการบริการในหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาความก้าวหน้าตามสาย
งานให้แก่บุคลากรด้วย 
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4. IT:  อบรมบุคลากร มีการน า Google form มาใช้ในงานบริการวสิัญญี ท าให้การท างานและพัฒนางานแต่ละส่วน
รวดเร็วมากขึ้น ไดส้รา้งและน ามาใช้ในงานบริการวิสัญญี มีจ านวน 15 เรื่อง ดังตัวอย่าง 

 
        5. CSR: โครงการให้ความรู้แก่ชุมชน โดยมีกิจกรรมการออกหน่วยให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเกี่ยวกับดา้นวิสัญญี โดย
ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอสว. 

  

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
 บุคลากรในภาควิชาฯ น าเสนอผลงานและได้รับรางวัลต่าง ๆ ในปี 2562 ดังนี้ 

1. รางวัลผลงานวิจัย oral presentation ยอดเยี่ยมรองอันดับ 2 เรื่อง The analgesic effect of ice cooling on 

pain perception prior to local anesthesia in spinal block. การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 35 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันท่ี 7 – 9 สิงหาคม 2562 

2. รางวัลผลงานวิจัย oral presentation รางวัลชมเชย 3 รางวัล ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 35 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันท่ี 7– 9 สิงหาคม 2562 ได้แก่ 
2.1 Analgesia nociceptive index guided intraoperative fentanyl administration in patient 

undergoing mastectomy. 
2.2 The efficacy of nasal cannula versus face mask with reservoir bag in preventing postoperative 

hypoxemia after general anesthesia 

2.3 The effectiveness of lidocaine sprayed at laryngeal inlet and intravenous lidocaine reducing 

cough during extubation: A prospective randomized controlled trial 

3. ผลงานเรื่อง English for fun ส าหรับการให้บริการวิสัญญี ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท CQI งานประชุม
วิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 18 ปี ในวันท่ี 27–28 มิถุนายน 2562 
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ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
การก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2517 ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล 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 หลังจากนั้นได้พบปะหารือกันอีกหลายครั้งที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร ได้ด าเนินการโอนย้าย จากต าแหน่ง อาจารย์เอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มารักษาการต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2517  

 ด้วยการสนับสนุนและค าแนะน าของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ลิ้ม ศุณวิลาศ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 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 มารวมในภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์อีกท่านหนึ่งฉะนั้นพอจะสรุปได้ว่า คณาจารย์ก่อตั้ งภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพท ยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร, นพ.ชุติ เนียมสกุล, นพ.สุชาติ  อารีมิตร, นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, 
นพ.วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์,นพ.วัฒนา สุพรหมจักร,นพ.สุชาย สุนทราภาและ นพ.นพดล  ทองโสภิต  

แนวความคิดการพัฒนาบัณฑิต 
แนวความคิดที่คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ได้ปลูกฝังให้กับบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ และ

ศัลยแพทย์ทั่วไป คือให้รู้จักคิดเป็น และมีเสรีภาพทางความคิด ดังปรัชญาของภาควิชาคือ 

"Freedom of Surgical Practice" 
"General  Surgeons  will  practice  general  surgery  in  its  true  sense" 

 

กล่าวโดยสรุปปัจจุบันและอนาคต 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จาก 1 พฤษภาคม 2517 จนถึงปัจจุบัน 2562 เป็นเวลา 45 ปี จาก
การเรียนการสอนก่อนปริญญา การบริการศัลยศาสตร์ทั่วไปและฉุกเฉิน ได้เจริญก้าวหน้ามาถึงการเรียนการสอนหลังปริญญา 
การบริการศัลยศาสตรเ์ฉพาะทางทุกสาขา การวิจัย และการติดต่อ การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ การให้การสนับสนนุ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดีเสมอมา 

วิสัยทัศน ์ 

Organ Transplantation Minimally Invasive Surgery         
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 การวิจัย และการสร้างผลงานตีพิมพ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเทียบกับ
ส่วนกลางยังขาดก าลังอาจารย์ เมื่อพิจารณาปริมาณงานในการให้บริการ จะอย่างไรก็ตาม ภาควิชาจะเน้นหนักที่คุณภาพ 
ความปลอดภัยและ ผลงานที่ถึงประชาชน เป็นหลัก 

 สัญลักษณ์ Symbol หรือ Logo ของภาควิชาคือ อ่าน คิด และท า Read Think and work (Eye, Brain and 

Hand) และยึดหลักในการปฏิบัตติ่อผู้ป่วย 

(1) Do your best 

(2) Do no harm 

(3) Do respectand  

(4) Do justice 

 และเป็นที่คาดหวังว่า เราจะรวบรวม พละก าลัง และความคิด ใช้สตปิัญญาในการ ปรับปรุงการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการให้อยู่ในระดบั High Ethical Standard and good surgical practice เป็นที่พ่ึงของประชาชนโดยรวม 
ของภาคตะวันออเฉียงเหนือ ค่านยิม ของปฏิบัติการทางศลัยกรรมของภาควิชา ประกอบด้วย 

    ความรู้ ความช านาญ และมนุษยธรรม 

  “A Blending of knowledge, Skills and Humanitarian Philosophy”    
“ศัลยศาสตร์ขอนแก่น” แทนน้องพี ่  ถือความดีที่ยึดอยูดุ่จภผูา 

สร้างคนดมีีความรู้คู่ปัญญา    มุ่งมรรคาให้ปวงชนพ้นโรคภัย 

รับผิดชอบไว้ใจให้เกียรติกัน    เสกสร้างสรรคส์ามัคคีทีส่ดใส 

สร้างสังคมบ่มปัญญาพาก้าวไกล   สร้างชาตไิทยให้คงอยู่คู่โลกา 

หัวหน้าภาควิชา :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา  
Website :  www.dpmcloud.org 
E-mail ของภาควิชา :  mdcli03@kku.ac.th 
เบอร์โทร :   ภายใน 63252 63545  ภายนอก 043-363252 

ด้านการเรียนการสอน 

1. สนับสนุนการผลติบณัฑิตทั้งก่อนและหลังปริญญาตามความต้องการของคณะแพทยศาสตร์และประเทศชาติ  
2. สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ในการหามาตรการให้นักศึกษาแพทย์สอบ National License ได้ >90%  
3. สอดแทรกการสอนจริยธรรมในการสอนนักศึกษาทุกครั้งท่ีมโีอกาส  
4. ส่งเสรมิการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence Based Medicine) 
5. สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ Information Technology  
6. ด าเนินการให้มีการแต่งต าราหรือเอกสารค าสอนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Learning  
7. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลร่วม

สอน  โดยจะมีชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแกน  
8. ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน  
9. ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาทางด้านวิชาการของ

ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  
10. เสริมสร้างบทบาทในการเป็นผู้น าทางวิชาการด้านศัลยกรรมจนสามารถช้ีน าสังคมให้เข้าใจถึงโรคทางศัลยกรรมได้ 

ด้านวิชาการ 
โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ 
1. โครงการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
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2. โครงการพัฒนาการให้บริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในด้านการให้บริการรักษาผู้ป่วยทางศัลยกร รม 
(Surgeon & Nurse Conference) 

3. โครงการประชุม Ambulatory Trauma Care 
4. โครงการประชุมวิชาการ Basic Surgical Skill Course 
5. โครงการประชุมวิชาการ IASGO 
6. โครงการส่งอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ อบรม ศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ 
7. โครงการฝึกอบรม ATLS ปีละ 4 ครั้ง 
8. โครงการจัดประชุมวิชาการชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 4  ครั้ง 
9. โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ 
10. การพัฒนาจัดท าสมุดนัดผู้ป่วย  เวชระเบียนผู้ป่วย  และฐานข้อมูลยาเคมีบ าบัด 
11. โครงการฝึกอบรม Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma® (ASSET) 
12. โครงการการจัด  Pre-congress ในงานประชุมวิชาการประจ าปีคณะแพทยศาสตร์  

ด้านการพัฒนาภาควิชาฯ 

1.บริหารงานโดยให้มีคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ   และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ  TQA. และ HA. นั้น  จะมีผู้บริหาร
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง  

2. จัดระบบภาระงานของอาจารย์ในภาควิชาฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการให้มีความยืดหยุ่น
ตามลักษณะความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน  

3. ส่งเสริมบรรยากาศของภาควิชาให้เป็น Happy Workplace  
4. พัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
5. เตรียมผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยการให้เข้ามาช่วยท างานบริหารและส่งให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทางด้านการบริหาร

ทั้งในและต่างประเทศ  
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณะ  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
7. มีการสื่อสารสองทางกับบุคลากรของภาควิชาฯ อย่างสม่ าเสมอ  
8. สนับสนุนให้บุคลากรด ารงชีพโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
9. มีแผนในการเพิ่มอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
10. มีการวางแผนทดแทนการเกษียณอายุราชการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
11. มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ด้านผลงานวิจัย 
1. ทบทวนกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ในการสร้างและพัฒนานักวิจัยหน้า

ใหม่  
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยให้ผลงานการวิจัย สอดคล้องกับการน าไปใช้ประโยชน์  
3. มุ่งพัฒนางานท่ีท าอยู่ประจ าให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research)  
4. สนับสนุนการให้มีเครือข่ายนักวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น ๆ ท้ังในและต่างประเทศ  
5. สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการวิจัยในภาควิชาฯ  
6. ส่งเสริมให้มีโครงการสร้างการบริหารงานวิจัยเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัยมะเร็งปอด กลุ่มวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี และกลุ่ม

วิจัยปากแหว่งเพดานโหว่  เป็นต้น  
7. สนับสนุนเงินทุนในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย  
8. สนับสนุนการท าวิจัยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์  
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9. สนับสนุนการท า Cochrane reviews  
10. ให้มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 
11. สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับแพทย์ เพื่อวิเคราะห์และเขียนบทความวิจัย 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะในการจัดตั้ง Excellent Center ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางศัลยกรรม เช่น 

Trauma , Cancer, Heart, TransplantationและEndoscopy เป็นต้น  
2. จัดประชุมสัมมนาในการแก้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น มะเร็งท่อน้ าดี โรคลิ้นหัวใจ

พิการ และโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น  
3. สนับสนุนการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในทุกระดับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการใน

ภูมิภาค  
4. สนับสนุนให้มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม  
5. มีนโยบายให้มีการพัฒนาคณุภาพบริการ  
6. ให้มีระบบการนดัหมายที่มีประสิทธิภาพ  
7. สร้างเสริมแนวทางการพยาบาลและการป้องกันโรค  
8. ส่งเสรมิการใช้ผลการวิจัยและ Evidence Based Medicine ในการรักษาพยาบาล  
9. ให้มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเพื่อแก้ปัญหาสถานท่ีคับแคบ  
10. ให้มีระบบการคดักรองผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ  
11. สร้างเครือข่ายการดูแล และสง่ต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรที่มีประสทิธิภาพ  
12. ส่งเสริมอาจารย์ในภาควิชาฯ ไปอบรมอาจารย์ใหม่ 
13.  ส่งเสริมอาจารย์ในภาควิชาฯ ไปอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา 

ด้านบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นจากแพทย์สภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วร์ ลุวรีะ 
รางวัลอาจารย์แพทย์ที่ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษาดีเด่น นายแพทย์นนทพร ปิยวัฒนเมธา 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1. สร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น ระบบธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ   

ความผูกพันต่อกัน ความเอื้ออาทร ความสามัคคีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีม การมี
จิตส านึกของการให้บริการและการมี Seniority เป็นต้น  

2. เสริมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภมูิปัญญาอีสาน  
3. จัดงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมทีส่ าคัญ 
4.  จัดงานไหว้ครูประจ าปี  
5.  จัดงานท าบุญภาควิชาฯ วันท่ี 1 พฤษภาคม ของทุกปีวันก่อตั้งภาควิชาฯ 
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ภาควิชาสรีรวิทยา 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
 การสอนวิชาสรีรวิทยาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มต้นปี พ.ศ. 2514 โดยสอนวิชาสรีรวิทยาให้กับนักศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา โดยคณาจารย์รุ่นบุกเบิกประกอบดว้ย 
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 ปัจจุบัน
ภาควิชาสรีรวิทยา มีที่ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 5 อาคารปรีคลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ า 
19 คน ข้าราชการ 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 13 คน และแพทย์ใช้ทุน 1 คน ภาควิชาสรีรวิทยาด าเนินการด้านการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การวิจัย การบริการวิชาการ และ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยค านึงถึงนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายประเทศ 
ค านึงถึงความต้องการของสังคมกลุ่ม customer และ stakeholder ในแต่ละภารกิจ ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น โดยภาควิชาฯน าเอาปัจจัยที่กล่าวข้างต้นมาเป็นฐานใน
ด าเนินการให้เหมาะสมโดยอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์  

   

ปณิธาน    ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพและงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาต ิ
วิสัยทัศน์   มีมาตรฐานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
พันธกิจ  ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพ ประกอบด้วย สติ ปญัญา ความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม สร้างผลงานวิจัยสู่

ระดับชาติและนานาชาติ ให้การบริการวิชาการแกส่ังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชา:   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาพร มัชฌมิะปุระ 
Website:   202.28.95.5/physio, Physiology MD KKU 
E-mail ของภาควิชา:  Mdpre08@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน  63263, 63462 ภายนอก  043-348394 
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การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาควิชามีระบบการรับฟังและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการหลายวิธีการ ที่ครอบคลุมหลากหลายช่องทาง รวมทั้ง
ช่องทางการรับฟังกลุ่มลูกค้าอื่น ทั้งกลุ่ม ศิษย์เก่า บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ให้ทุนวิจัยและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย คณะที่
นักศึกษาสังกัด กรรมการหลักสูตร และคณาจารย์ เพื่อน ามาปรับวิธีการจัดการศึกษาให้ตรงความต้องการของผู้ เรียน และ
น าเสนอต่อภาควิชาผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง มีการก าหนดหลักสูตรและบริการจาก
ผู้เรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามช่องทางที่
หลากหลาย จนท าให้ภาควิชามีผลการด าเนินการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สกอ. ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ปีล่าสุดที่ปรับปรุงคือ 2560 และมีทิศทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของ
ภาควิชา คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย สติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม สร้างผลงานวิจัยสู่
ระดับชาติและนานาชาติ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและคณะกรรมการ
ประจ าภาควิชาฯ เป็นกลไกขับเคลื่อน เช่น คู่มือนักศึกษา ข่าวสารภาควิชาฯผ่านสื่อออนไลน์ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ผลการด าเนินการของภาควิชาส่วนใหญ่มรีะดบัผลการด าเนินการที่ดีในเรือ่งที่มีความส าคญั
ต่อคณะ เช่น อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาทุกหลักสูตร ร้อยละ 100 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรอยู่ในระดับสูง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากว่า 4 นักศึกษาทุก
คนมีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและบางคนมีผลงานมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

Research and Innovation ภาควิชาฯมีระบบสนับสนุนให้มีการเลือกตามทางที่ถนัดว่าจะให้สัดส่วนการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการหรือการวิจัยแล้วแต่ความถนัดของบุคลากรสายผู้สอน โดยให้ภาพรวมภาควิชาฯมีผลงานครบทุกด้าน 
ส าหรับบุคลากรที่เลือกงานวิจัยภาควิชาฯจะจัดสรรให้คุมปฏิบัติการน้อยลงหรือไม่จัดให้คุมเพื่อให้สามารถไปท างานวิจัยได้
เต็มที่แต่ภาระงานสอนต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดตามเกณฑ์ ส าหรับผู้ที่เลือกสายการเรียนการสอนต้องมีการสร้างนวัตกรรมดา้น
การเรียนการสอนในรูปแบบสื่อการสอนแบบ Interactive Learning หรืองานวิจัยด้าน Medical Education และส าหรับผู้ที่
เลือกสายวิจัยต้องมีเงินทุนวิจัยไม่น้อยกว่าสี่แสนและมีผลงานตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี บุคลากรส่วนใหญ่เลือกแบบ
ผสมผสาน มี 2 คนท่ีเลือกสายวิจัยคือ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ ผศ.ดร.วิภาวี ทูค ามี ผลการด าเนินการของภาควิชาฯมี
ทุนวิจัยจากภายนอก 8 ทุน ทุนวิจัยภายใน 6 ทุน ผลงานตีพิมพ ์60 เรื่อง  

ภาควิชามีระบบในการสร้างบรรยากาศในการท างานโดย การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการ
ท างาน อาจารย์สามารถเลือกปฏิบัติงานตามระบบที่ตนเองถนัด สร้างพื้นที่สีเขียวในที่ท า งาน จัดสวัสดิการอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในงานวันเกิด เลี้ยงต้อนรับ เลี้ยงส่งหรืออื่น ๆ ตามโอกาสเพื่อสร้างความความผูกพันของ
บุคลากร มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีแก่บุคลากรที่ได้รบัรางวัลในด้านตา่ง ๆ จากหน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ
หรือภายในคณะหรือมหาวิทยาลัย ด้วยการช่ืนชมในไลน์/facebook ภาควิชา และ webpage ของภาควิชา ท าโปสเตอร์ปิด
ประกาศช่ืนชมที่บอร์ดข้างภาควิชา มีระบบการให้เงินเพิ่มประสิทธิภาพหากสามารถบรรลุตาม KPI ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน มีระบบ KM ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในสายงานเดียวกันเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการท างาน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร คณาจารย์ 3 คนส าเร็จการฝึกอบรมหลังปริญญาเอกในปี 2562 และจะ
ส่งไปฝึกอบรมหลังปริญญาเอกอีก 1 คน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอีก 1 คน ในปีการศึกษา 2563 มีคณาจารย์ได้
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คนคือ ศ.ดร.ยุพา คู่คงวิริยะพันธ์ และมีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ 2 คน
คือ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างานดี 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่มีผู้ลาออกหรือโอนย้ายไปสาขาวิชาอื่น   

 
กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ รางวัล คณาจารย์และนักศึกษา 
   คณาจารย ์

1. รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ได้รับรางวัล Silver Medal จากผลงานเรื่อง Abalone derived health 
products for elderly ในงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018) ระหว่าง
วันท่ี 13 - 15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซานสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2. รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักวิจัย ในโครงการหอยเป่าฮื้อในรูปแบบอาหาร
สุขภาพฯ ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 จากส านักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตร 

3. อ.ดร .วี ระพล แสงอาทิตย์  ที่ ได้ รั บรางวัล  Travel grant award ในการน า เสนอผลงานวิจัย เรื่ อง 
Tetrahydrocucumin alleviates kidney injury through inhibiting intra- renal renin- angiotensin 
system activation in high fat diet- fed mice ก า ร ป ร ะ ชุ ม  The 7th International Conference on 
Natural Products (Natpro7) ณ เมือง Gyeongju ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันท่ี 18-20 ตุลาคม 2561  

4. รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านการวิจัย รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยสะสมระดับนานาชาติ นักวิจัยระดับเพชร 

5. รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด้าน
การวิจัย รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสะสมระดับนานาชาติ นักวิจัยระดับเงิน 

6. รศ.เทอดไทย ทองอุ่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติอาจารย์แพทย์ปรีคลินิกดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 
7. ศ.ดร.ยพุา คู่คงวิรยะพนัธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยให้ด ารงต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 

8. รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14528 เรื่อง : ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมที่มีส่วนผสมของหม่อนและสารสกัดผลหม่อน ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

      
   นักศึกษา 

1. นางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวลั
ชนะเลิศ ในการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  

2. นางสาวกุลดาวรรณ จันทร์อ่อนและนางสาวจุฑามาศ วันเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ช้ันปีที่ 3 สาขาวิชา
สรีรวิทยาทางการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการน าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการ 
ครั้งท่ี 34 ประจ าปี 2561 ณ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
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ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

 
งานสงกรานต์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 

 

 
งานประชุมวิชาการประจ าปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 

 

 
OB-GYN KKU Cadaveric Workshop 2019  
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ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา  
ประวัติความเป็นมา 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

การแบ่งส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2516 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม รับผิดชอบจัด 
การเรียนการสอนวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แก่นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 และ 6 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต่อมา
ได้มีการพัฒนาโดยการแบ่งอาจารย์ออกเป็น 5 สาย เพื่อสอนนักศึกษาแพทย์แบบเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม หมุนเวียนไปตามสาย
การบริการ 5 วัน ได้แก่ การฝากครรภ์ การตรวจผู้ป่วยนรีเวชที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก การให้บริการวางแผนครอบครัว การดูแล
ห้องคลอดและผู้ป่วยฉุกเฉิน และการผ่าตัด เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิผลในการเ รียนการสอน และมี 
การสอนภาคปฏิบัติหลังจากการเรียนแบบบรรยายรวม ในปี พ.ศ.2537 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ภาควิชาฯ จึงปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เป็นวิชาส าหรับ นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 และ 6 
โดยรวมเนื้อหาวิชาของ นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 และ 5 เดิม เข้าด้วยกัน 

นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
(ต่อมายกระดับเป็นวิทยาลัย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ตามล าดับ) และแพทยสภา เปิดการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน เพื่อผลิตแพทย์ผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 และปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ.2561 ด าเนินการสอนและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และสามารถ
ผลิตสูตินรีแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับออกไปให้บริการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดเมื่อปี พ.ศ.2551 และปรับปรุงล่าสุดปี พ.ศ.2560 เพื่อให้การพัฒนาวิชาการ
ทางการแพทย์ สาขาสูติศาสตรแ์ละนรีเวชวิทยา เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทางภาควิชาฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา เปิดหลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 สามารถเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา และ ปัจจุบัน
ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด คือ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัด
ผ่านกล้องทางนรีเวช 

วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ คือ เป็นภาควิชาฯ วิจัยช้ันน าระดับโลก ภายในปี 2020 ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีมาตรฐาน
การศึกษาและบริการในระดับสากล 

พันธกิจของภาควิชาฯ คือ จัดให้มีการเรียนการสอน การบริการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัย
ทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาในภูมิภาค และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

วัฒนธรรมของภาควิชาฯ คือ การเคารพผู้มีอาวุโส 
ค่านิยม คือ OB-GYN 

O = Original  เป็นต้นแบบในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
B = Best   ท าทุกภารกิจให้ดีทีสุ่ด 
G = Good Governance มีการบรหิารจดัการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
Y = Young at Heart กระตือรือร้นดังหัวใจคนหนุ่มสาว 
N = Nurture  ส่งเสริมสนับสนุน เกื้อกูล ดูแลกัน  

ค าขวัญ สูตินรีเวชสามัคคี สูตินรีเวชเข้มแข็ง (O&G are Together, O&G are Stronger) 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของภาควิชาฯ คือ  
4.1 ด้านการศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน การบริการที่ได้มาตรฐานสากล  
4.2 การวิจัย มุ่งเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยทางด้านสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยาในภูมิภาค ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้

คณาจารย์ในภาควิชาผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและน ามาใช้ได้จริง และให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยแก่สถาบันต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งของภาควิชาฯ และจากสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
นอกมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

4.3 การบริการวิชาการและสนับสนุนวิชาชีพ มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยสูติกรรมและนรีเวช
กรรม ทั้งที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีการรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์จากสถาบัน
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ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และมีการจัดประชุมวิชาการประจ าปี การเป็นวิทยากร กรรมการวิชาชีพ และกรรมการ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ 

4.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดย
สนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ และของคณะฯ เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร เวียนเทียนใน
วันส าคัญทางศาสนา มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมทอดผ้าป่า กีฬาสีของคณะฯ และงานวันปีใหม่ เป็นต้น 

หัวหน้าภาควิชา:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรนีารี แก้วฤด ี
Website:   https://obgyn.kku.ac.th 
E-mail ของภาควิชา:  mdcli07@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน  63029, 63030   ภายนอก  043 363 029 – 30  และ 043 202 489 

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

พันธกิจด้าน Education 
 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา มข. เป็นภาควิชาน าในการพัฒนา
และใช้งานระบบติดตามผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของนักศึกษาแพทย์ (E-portfolio) 
น าโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานพัฒนา
ระบบ   E-portfolio ของฝ่ายวิชาการ 
คณะแพทยศาสตร์  มห า วิ ทย าลั ย 
ขอนแก่ น  และ เป็ นหนึ่ ง ในที มงาน 
จดลิขสิทธิ์นวัตกรรมดังกล่าวภายใต้ช่ือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลิขสิทธิ์เลขที่   
ว1.7857 ออก ณ วันท่ี 26 ธ.ค.61 
 E- portfolio ( Electronic-
portfolio) คือ นวัตกรรมระบบติดตาม
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 
จุดเด่นคือการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
อิ เลคทรอนิกส์ออนไลน์  โดยข้อมูล
ดั งกล่ า วจะถู ก เ ก็ บรวบรวมตลอด
หลักสูตรของนักศึกษา ท าให้ทั้งผู้เรียน
และอาจารย์ผู้สอน สามารถติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาได้ตลอดเวลา ท าให้อาจารย์สามารถวางแผนการสอนนักศึกษาได้ดี
ยิ่งข้ึน มองเห็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของนักศึกษารายบุคคลได้อย่างชัดเจน จึงนับได้ว่า E-portfolio เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนานักศึกษาที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน  

พันธกิจด้าน Healthcare 
 Patient Care Team หรือทีมที่ดูแลและพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ภาควิชาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการพัฒนาโปรแกรมวางแผนการตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนการ
ผ่าตัด โดยกรอกข้อมูล ได้แก่ อายุ และโรคประจ าตัวของผู้ป่วย โปรแกรมจะประมวลผลและแสดงแผนการส่งตรวจคัดกรอง
ตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น จากนั้น
แพทย์สามารถเลือกแผนการส่งตรวจได้จากในระบบ Health Object (HO) ของร.พ. โดยนวัตกรรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นและ
จดลิขสิทธิ์โดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ลิขสิทธิ์เลขท่ี ว1.7636 ออก ณ วันท่ี 14 ส.ค.61 
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กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  
1. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ในโอกาสได้รับเกียรติเป็น “Honorary Fellows of the RCOG” ณ ราชวิทยาลัยสูตินรี

แพทย์ แห่งสหราชอาณาจักร (20 กันยายน 2562) 
2. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศ.นพ.โกวิท ค าพิทักษ์ และ อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ได้รับรางวัล "บุคคลเกียรติยศแห่งปี 

2562" และ อ.นพ.สงวนโชค ล้วนรัตนากร ในโอกาศได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ในวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี ณ วันท่ี 9 กันยายน 2562 

3. อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ในโอกาศได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิง
คุณธรรม จริยธรรม และการสอน "รางวัลอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างช้ันคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2561" จากกองทุนครูตัวอย่าง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (15 สิงหาคม 2562) 

4. รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ และ อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ในโอกาสได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศในการประกวดผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation (กลุ่มอาจารย์) ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 35 (10 สิงหาคม 2562) 

5. ศ.นพ.โกวิท ค าพิทักษ์ (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 10) ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 จาก สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น (7 สิงหาคม 2562) 

6. พญ.ปิยะมาศ เอี่ยมไตรรัตน์ และ รศ.พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ได้รับรางวัล “Good Reproductive Medicine 
Research Award” จากผลงานวิจัยเรื่อง “Difference in carotid Intima-Media Thickness between Thai Pre-and 
Postmenopausal Women” (6 สิงหาคม 2562) 

7. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประจ าปี 2561 ในประชุม
วิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 35 ประจ าปี 2562 (1 สิงหาคม 2562) 
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8. รศ.พญ.โฉมพิลาศ จงสมชัย ได้รับโล่เกียรติคุณแด่อาจารย์แพทย์ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบช้ันคลินิก
ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 35 ประจ าปี 2562 (1 
สิงหาคม 2562) 

9. อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "รางวัลการพัฒนานักศึกษาดีเด่น" กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น (5 มิถุนายน 2562) 

10. อาจารย์นราทัศพล ลิขิตดี อาจารย์ประจ าภาควิชาฯในโอกาสรับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต "รางวัลการ
พัฒนานักศึกษาดีเด่น" จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 (13 กุมภาพันธ์ 2562) 

11. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) ให้เป็น “The Human Reproduction Programme (HRP) hub” ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็ นสม า ชิ ก  HRP Aliance for research capacity strengthening (RCS)  in sexual and reproductive health and 
rights (SRFR) research ตั้งแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (12 กุมภาพันธ์ 2562) 

12. รศ.พญ.ประนอม บุพศิริ ได้รับการประเมินโดยแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน เป็นอาจารย์ดีเด่น ของภาควิชาสูติ
ศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561  (16 มกราคม 2562) 

13. นพ.อธิวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์ ได้คะแนนสอบ Basic science สูงสุด ของแพทย์ใช้ทุนปี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561  
(16 มกราคม 2562) 

14. อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ในโอกาสเข้ารับ "รางวัลชนะเลิศ" ภารกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร KM Best Practice 
ร่วมกับทีมงานฝ่ายวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ การจัดการความรู้ Share & Learn 2018 (26 ตุลาคม 2561) 

15. สูตินรีแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 30 ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับวุฒิบัตรความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อย่างเป็นทางการ (25 ตุลาคม 2561) 

16. อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ในโอกาสเป็นตัวแทนของทีมฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไป
น าเสนอผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ด้านการพัฒนาบัณฑิต" ในงาน KKU Show and Share 2018 ณ วิทยาลัยการปกครอง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18 ตุลาคม 2561) 

17. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงสูงสุด ใน ปี 2017” และ อ.นพ.นรา
ทัศพล ลิขิตดี ในโอกาสรับรางวัล “อาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาระบบติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษา” ในงานประชุม
วิชาการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 34 ประจ าปี 2561"Healthcare in Thailand 4.0" (9 
สิงหาคม 2561) ทีมน าทางคลินิกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (CLT สูตินรีเวช) ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดการ
น าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ ประเภท CQI จากผลงานกว่า 100 ผลงาน ในงานประชุมวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งท่ี 17 (20 
มิถุนายน 2561)
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ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 

 

                                             กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FESS2019 

  

กิจกรรมโครงการบริการวิชาการป ี2562 
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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 และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารตา่ง ๆ และมีการวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์เพื่อเปน็ความรูพ้ื้นฐานของโรคทางหู คอ 
จมูก ทางภาควิชาฯได้สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางด้านการวิจัย จริยธรรมการวิจัย และด้านการ
บริหาร อีกทั้งยังสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ไปศึกษาต่อและท าวิจัย ณ ต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อเปิดสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ใหม่ทางด้าน Endoscopic skull base surgery 

ภาควิชาฯมีการสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 ในวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยหมุนเวียนกลุ่มละ 1 เดือน มุ่งเน้นให้มี
ความรู้ในการดูแลรักษาโรคทางหู คอ จมูกที่พบบ่อย และภาวะฉุกเฉิน มีการสอนในลักษณะ Problem-Based Learning เพื่อ
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Medicine) ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ภาควิชา
ฯมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท าการทบทวนปรับปรุงแผนและกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ให้
นักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์ 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
หูในโรงงานใน จ.ขอนแก่น ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณใ์นเชิงเวชศาสตรป์้องกัน (Preventive 
Medicine) และการบริการชุมชน 

ในด้านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านโดย
มุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามสามารถในการตรวจรักษา และผ่าตัดทางโรคหู คอ จมูก แก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉนิ 
มีการค้นคว้าหาความรู้แบบเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Medicine) และสามารถท างานวิจัยได้ ทางภาควิชาฯ
สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านทั้งในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ผลงานของ
แพทย์ฝึกอบรมได้รับรางวัลชนะเลิศและ รองชนะเลิศการประกวดงานวิจัยของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศ
ไทยต่อเนื่องทุกปี ทางภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้แพทย์ฝึกอบรมสามารถเลือกที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ 
สถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้เพิ่มพูนความรู้แล้ว ยังเป็นโอกาสที่แพทย์จะขยายวิสัยทัศน์ 
กรอบความคิด และเผยแพร่ช่ือเสียงของสถาบันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ภาควิชาฯยังมุ่งเน้นให้แพทย์ฝึกอบรมมี
คุณธรรม จริยธรรม เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสามารถไปท างานในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะด้านการผ่าตัดก่อนไปปฏิบัติในผู้ป่วยจริงได้แก่ Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery in Fresh Cadavers, 
Temporal Bone Dissection, Neck Dissection และ Basic ENT and Surgical skill แพทย์ผู้ฝึกอบรมมีโอกาสได้ออก
หน่วยบริการสังคม โดยออกหน่วยตรวจหูในโรงงานใน จ.ขอนแก่น ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ และออกหน่วยผ่าตัดหูร่วมกับ
มูลนิธิหูคอจมูกชนบทและสภากาชาดไทย 

ทิศทางของภาควิชาฯในอนาคต 
เนื่องจากภาควิชาฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านหูคอจมูกที่มีความเป็นเลิศ 1 ใน 3 ล าดับแรกของประเทศ ใน
ปัจจุบันภาควิชาฯได้ด าเนินการอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ดังนั้นในอนาคต ภาควิชาฯจะมุ่งให้มีการพัฒนาการเรียนการ
สอน การวิจัย การให้บริการรักษาพยาบาลและบริการชุมชนทางด้านโรคหูคอจมูก ให้ทันสมัยดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ด้านการวิจัยจะมุ่งเน้นการท าวิจัยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้ และส่งเสริมการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลจะมีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า โดยค านึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลโรคหูคอจมูก 
และเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านโรคหูคอจมูกแก่บุคลากรทางการแพทย์ส าหรับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง    
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หัวหน้าภาควิชา :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล ซื่อตรง 
Website :  http://www.ent.kku.ac.th 
E-mail ของภาควิชา :  mdcli08@kku.ac.th 
เบอร์โทร :   ภายใน  63563,  63565 ภายนอก 043 363565 
การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 

กระบวนการท างานด้านการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา ในส่วนของรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาในหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มีการด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ในส่วนของกระบวนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมี
การน าข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักในการน ามาใช้ในการปรับปรุง ซึ่งที่ผ่านมารายวิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยาได้รับการจัดล าดังความพึงพอใจอยู่ใน 3 อันดับแรกมาตลอด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการเปลี่ย นแปลง
หลักสูตรแพทยสภาบัณฑิตซึ่งมีผลกระทบต่อรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาอย่างมาก โดยเฉพาะการลดจ านวนเวลาการเรียน
จาก 4 สัปดาห์เหลือ 3 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่ลด
น้อยลง ซึ่งจะต้องมีการประเมินความส าเร็จของการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เพิ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้หลักสูตร
ใหม่ในปี 2560 ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้ใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะจากผู้ เรียนและอาจารย์ผู้ส่อน มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดท าแบบประเมินตนเองตามที่ สกอ.ก าหนด และขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการ
ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งจะทราบผลการประเมินเร็วๆ นี้ 

ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน มีนโยบายจากแพทยสภาผ่านทางราชวิทยาลัยให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ WFME และก าหนดให้มีการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ WFME ให้แล้วเสร็จ
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  8 
2. การจัด Endoscopic sinus surgery in fresh cadaver ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548 จนในปัจจุบัน) จัดเป็นครั้ง

ที่ 15 
3. โครงการการบริการแก่ชุมชน ได้แก่ การฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร (Esophageal speech) แก่ ผู้ไร้กล่องเสียง (ผู้ป่วย

มะเร็งกล่องเสียง)   ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2530-ปัจจุบัน และโครงการพัฒนารูปแบบการฝึกพูดเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่ ในชุมชน (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
เป็นสถาบันแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีท าการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear implant)
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ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 
การจัดประชุมวิชาการประจ าปีภาควิชาอายุรศาสตร์ ซ่ึงจัดประชุมทุกๆ ปี 

 
การสัมมนาการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ฝ่ายการศึกษาระดับก่อนปริญญา และ ระดับหลงัปริญญา 
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ประวติั และพนัธกิจทีส่ าคัญ 

                ประวัติภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดด าเนินการพร้อมกับ การก่อตั้งคณะ

แพทยศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ส านักงานภาควิชาเริ่มแรกได้ใช้อาคารของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งของ
คณะแพทยศาสตร์ช่ัวคราวในสมัยนั้น อาคารของคณะแพทยศาสตร์ถาวรอยู่ในระยะก่อสร้าง เมื่อวอร์ดผู้ป่วยในบล็อค ก. และ ข. 
สร้างเสร็จส านักงานภาควิชาได้ย้ายมาอยู่ชั้น 6 หอผู้ป่วยพิเศษ 6ข. และได้เปิดหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ขึ้นท่ีวอร์ดผู้ป่วยใน 4ก. มีห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกอยู่ที่โรงพยาบาลฮัท (Hut) ซึ่งเป็นอาคารบัณฑิตวิทยาลัยในปัจจุบัน มีคณาจารย์ร่วมปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 8 คน 
และดูแลผู้ป่วยแบบอายุรศาสตร์ทั่วไป มีการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาแพทย์เท่านั้น ต่อมาส านักงานของภาควิชาได้ย้ายลงมาที่
หอผู้ป่วย 5ข. พร้อมกับเริ่มจัดตั้งหอผู้ป่วยระยะวิกฤต (ICU) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 ในบริเวณใกล้เคียงกับส านักงานภาควิชา เมื่อปี 
พ.ศ.2519 ด าเนินการก่อสร้างอาคาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ .ศ. 2526 และเปิด
โรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่างเป็นทางการ ส านักงานของภาควิชาจึงได้ย้ายมาอยู่ท่ีตั้งถาวร ช้ัน 5 อันเป็นที่ตั้งของภาควิชาในปัจจุบัน 
การพัฒนาภาควิชาเนื่องจากเป็นคณะแพทยศาสตร์ภูมิภาค เริ่มแรกสุดได้มีการรับสมัครและรวบรวมอาจารย์ พร้อมกับส่งอาจารย์ไป
เรียนต่อในสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ทุกคนจะท างานอายุรศาสตร์ทั่วไป ต่อจากนั้นภาควิชาได้มีนโยบายโดย
แบ่งเป็นสาขาวิชา (Division) ข้ึนและได้ขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จนปัจจุบันมีอาจารย์ประจ า จ านวน 53 คน แพทย์ประจ า
คณะ 11 คน แบ่งสาขาวิชาออกเป็น 17 สาขา ได้แก่ 

1. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ (Division of Gastroenterology and Hepatology) 
2. สาขาวิชาโภชนวิทยาคลินิก (Division of Clinical Nutrition) 
3. สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Division of Cardiology) 
4. สาขาวิชาโรคผิวหนัง (Division of Dermatology) 
5. สาขาวิชาเวชบ าบัดวิกฤต (Division of Critical Care Medicine) 
6. สาขาวิชาประสาทวิทยา (Division of Neurology) 
7. สาขาวิชามะเร็งวิทยาทางอายุรศาสตร์ (Division of Medical Oncology) 
8. สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซั่ม (Division of Rheumatology) 
9. สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Division of Endocrinology and Metabolism) 
10. สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ (Division of Respiratory Medicine) 
11. สาขาวิชาโลหิตวิทยา (Division of Hematology) 
12. สาขาวิชาโรคไต (Division of Nephrology) 
13. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน (Division of Infectious Diseases and Tropical Medicine) 
14. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Division of Geriatric Medicine) 
15. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก (Division of Ambulatory Medicine) 
16. เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก (Division of Clinical Pharmacology and Toxicology) 
17. สาขาวิชานิทราเวชศาสตร์ (Division of Sleep Medicine) 
ในปี พ.ศ. 2527 ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้เปิดฝึกอบรมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขา

อายุรศาสตร์ทั่วไป (ว.ว.อายุรศาสตร์) จนถึงปัจจุบันเป็นจ านวน 33 รุ่น และในปี พ.ศ.2540 ได้เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
อายุรศาสตร์ต่อยอด (Fellow) จนถึงปัจจุบัน 

      พันธกิจที่ส าคัญของภาควิชา  
  ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยและสร้าองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ วิชาชีพและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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หัวหน้าภาควิชา :   รองศาสตราจารย์นายแพทยธ์งชัย  ประฏิภาณวัตร  
Website :  http://202.28.95.5/med/ 
E-mail ของภาควิชา:  nipalu@kku.ac.th  
เบอร์โทร:   ภายใน 63664,63746  เบอร์ภายนอก  โทร. 043-363664, 043-363746, 089-1863664 

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ 
1. กิจกรรมเด่นของภาควิชา คือ การจัดประชุมวิชาการประจ าปี ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจของ

บุคลากร ทางการแพทย์ บุคคลภายนอก เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ คณาจารย์ แพทย์ ในคณะแพทยศาสตร์ 
เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก  

2. ความภาคภูมิใจของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณาจารย์ภาควิชาได้รับรางวัลทางด้านงานวิจัยและด้านวิชาการ และ
รางวัลอื่น ๆ ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง  
1) รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 รางวัลด้านการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยดีเด่น เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม กลุ่มบุคลากร คือ 
กลุ่มวิจัยและป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์  
คือ รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย  

2) รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  รางวัลด้านเชิดชูเกียรติด้าน
การบริการวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ 

3) รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 รางวัลผู้สอนดีเด่น ต าแหน่ง 
อาจารย์  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ อ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย ์

4) รางวัลเกียรติยศในการประชุมวิชาการประจ าปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4.1 รางวัลส่งเสริมวิชาการดีเด่น คือ ศ.นพ.วีรจิตต์ โชติมงคล และ รศ.นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์ 
4.2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ล าดับที่ 1 ประเภท Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป คือ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 
4.3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ล าดับที่ 3 ประเภท Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป คือ รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์ 
4.4 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป คือ ศ.พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ  
4.5 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ล าดับท่ี 2 ประเภท Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป คือ ศ.พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ 
4.6 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ล าดับที่ 2 ประเภท Clinical research อายุน้อยกว่า 40 ปี คือ อ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษม
ทรัพย ์
4.7 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research อายุน้อยกว่า 40 ปี คือ อ.นพ.อธบิดี มีสิงห์ 
4.8 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ล าดับที่ 1 ประเภท Clinical research อายุน้อยกว่า 40 ปี คือ ผศ.พญ.จาริญญ์ จินดา
ประเสริฐ 

  5)    รางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5.1 ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ศ.พญ.วิภา  
รีชัยพิชิตกุล  
5.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับเหรียญเงิน ของกองบริหารงานวิจัย คือ ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล  

  6)   รางวัลด้านอื่น ๆ  
6.1 ประกาศนียบัตรสมาชิกทรงคุณวุฒิ  Master Fellow of The  Royal  College of Physicianas of 
Thailand ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย คือ ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
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ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
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ประวัติ และพันธกิจทีส่ าคัญของภาควิชา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2515 โดยมี นายกวี ทังสุบุตร 

นายแพทย์ช้ันพิเศษ รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในขณะนั้นภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับ
การจัดตั้งให้เป็นภาควิชา 1 ใน 19 หน่วยงานระดับภาควิชาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยมีรองศาสตราจารย์ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ 
เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาฯ และด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นท่านแรก โดยในช่วงแรกได้มีการสอนนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกใน
วิชาที่เกี่ยวกับออร์โธปิดิกส์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และได้ย้ายมาที่อาคารคณะแพทย์หลังแรก (ปัจจุบันคือคณะสาธารณสุข
ศาสตร์) ในปี พ.ศ.2519-2525 ก่อนท่ีจะย้ายมาที่คณะแพทย์ในปัจจุบัน 

อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห ์และอาจารย์นายแพทย์พลศักดิ ์จีระวิพูลวรรณ เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบกิ
ในช่วงแรก และได้มีการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม เป็นแพทย์คนแรกที่ภาควิชารับ
เป็นต้นสังกัดแล้วส่งไปเข้ารับการอบรมแพทย์ประจ าบ้านท่ีศิริราช และได้เข้าเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ ในปี 2522 หลังจากนั้น
ก็มีแพทย์ที่ได้รับทุนไปฝึกอบรมในสถาบันต่าง ๆ และกลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาได้แก่ นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล, 
อาจารย์นายแพทย์บรรจง มไหล่วริยะ, อาจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ, นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ (ต่อมาย้ายไปรับ
ราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์) จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของอาจารย์ในรุ่นบุกเบิกท าให้ภาควิชามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งสิ้น 21 คนและปฏิบัติงานครอบคลุมทุกอนุสาขาทางออร์โธปิดิกส์ 

ในด้านวิชาการ ภาควิชาได้ให้ความส าคัญในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์เป็นอันดับแรก ได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาในแต่ละยุค นอกจากนั้นภาควิชายังเล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาหลังปริญญา ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
(แพทย์ฝึกอบรม แผน ก) ในปี พ.ศ.2525 และ ฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน (แพทย์ฝึกอบรม แผน ข) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน 

การดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์นั้นเป็นงานท างานร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพระหว่างงานทาง
ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงเป็นแนวคิดที่อาจารย์รุ่นบุกเบิกได้ริเริ่มไว้ในการจัดตั้ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู การพัฒนาท่ีไม่หยุดยั้งและในเชิงลึกท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน จึงได้มีการจัดตั้ง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขึ้นในปี 
พ.ศ.2537 ดังนั้นภาควิชาจึงมีชื่อว่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

การเรียนการสอนทางออร์โธปิดิกส์นั้น หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญทั้งในระดับก่อนปริญญาและ
หลังปริญญา เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ ได้เห็น ได้ปฏิบัติ และมีความมั่นใจในการรักษาผู้ป่วย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทร
เกษม ได้ตระหนักถึงความส าคัญนี้ จึงได้ด าเนินการก่อตั้ง ศูนย์ฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 และเปิด
ด าเนินการในปี พ.ศ.2548 เพื่อฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยแก่แพทย์และบุคลากร
ด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง โดยการใช้ครูใหญ่เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์คล้ายจริงมากที่สุด 

ในปี พ.ศ.2549 ศาสตราจารย์นายแพทย์พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ได้ด าเนินการเปิดการสอนหัตถการทางออร์โธปดิกิส์ 
โดยใช้ครูใหญ่ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 และปีท่ี 6 ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนหัตถการ
แบบน้ี 

ในปี พ.ศ.2553 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ ได้ขยายศูนย์ฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์ไปอยู่ที่
ปัจจุบันเนื่องจากที่เดิมคับแคบ โดยสอนหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่  4 และปีที่ 6 และการสอน
หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ส าหรับแพทย์หลังปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ และเสียสละ
ของอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเพ่ือพวกเราทุกคนชาว ORTHOKKU  
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วิสัยทัศน์  
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นผู้น าด้านการจัดการเรยีนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย การบริการทางออร์โธปิดิกส์ ใน

แถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พันธกิจหลัก 
1. จัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี หลักสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต หลักสูตร ป.บัณฑติชั้นสูง และ จัด

ฝึกอบรมแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์  
2. สร้างผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์ และ พัฒนาสู่นวัตกรรม 

3. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในระดับเหนือตตยิภูมิ (supertertiary care) แก่ผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส ์

4. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม รวมทั้ง ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชา:   รองศาสตราจารย์นายแพทยว์ินัย  ศิริชาติวาป ี
Website:   https://ortho.kku.ac.th 
E-mail ของภาควิชา:   macli10@kku.ac.th 
เบอร์โทร:   ภายใน  64069-70   ภายนอก  043-348398 

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. Education  

การปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านออร์
โธปิดิกส์มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ ให้เป็นแบบ 
competency base และสอดคลองกับเกณฑ์ WFME เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทาง
ออร์โธปิดิกส์ที่ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

2. Healthcare 

การด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุภาพ และมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค โดยได้ด าเนินการ
จัดตั้งทีมสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกบริเวณข้อสะโพกหัก (patient care team: hip fractures in elderly) โดยมี
เป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย ให้เป็นแบบองค์รวม ก าหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดในระยะเวลา     
48-72 ช่ัวโมง เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยทีมดูแลผู้ป่วยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และวางแผนจัดตั้งกลุ่ม
วิจัยเฉพาะด้านในปี 2562 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลให้มีประสิทธิผล  

ทีมน าออร์โธปิดิกส์ร่วมกันพิจารณากลุ่มโรคที่เป็นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมศีักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเพือ่
การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการคือ กลุ่มผู้ป่วยเด็กกระดูกสันหลังคด กลุ่มผู้ป่วยเด็กเท้าปุก กลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งออสติโอซาร์โคมา กลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บทางกีฬาเอ็นไขว้ขาด กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกบริเวณข้อสะโพกหัก กลุ่ม
ผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง  

3. Research and Innovation  

การจัดตั้งกลุ่มวิจัยโรคมะเร็งกระดูก ภาควิชาจัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระดูก โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ร่วมกันผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งกระดูกทั้งในส่วนของกระดูกระยางค์และกระดูกสันหลัง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่น าไปสู่
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ซึ่งกลุ่มนี้มีตัวช้ีวัด คือผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์อย่างน้อง 2 เรื่องต่อปี 

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

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

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจที่อยากน าเสนอ  

  
นพ.อาทิตย์ บุญรอด อาจารย์ประจ าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน

ประชุม Biennial ISAKOS Congress ครั้งที่ 12 ณ เมือง Cancun ประเทศ Mexico ระหว่าง วันที่ 12-16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ซึ่ง นพ.อาทิตย์ บุญรอด เข้าแข่งขันในโครงการ the ISAKOS Young Investigator's Scholarship & Research 
Mentoring Program และได้รับการตัดสินจากกรรมการให้เป็นผู้ชนะในโครงการดังกล่าว ซึ่งทางผู้ชนะจะได้รับความร่วมมือ
และการสนับสนุนด้านการวิจัยต่อไป 
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โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 
โครงการประชุมวิชาการทางเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2562 6th Essential Knowledge in 

Emergency Care: ER; Emergency, Everything, Everywhere ในระหว่างวันท่ี 31 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลียน ราชาวดีรสีอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 



 

 

227 

 

  
โครงการตรวจเยี่ยมประเมินและตดิตามแพทยฝ์ึกอบรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประวัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีช่ือเดิมคือหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก่อตั้งข้ึนเมื่อปีพ.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 าหน้าที่ประสานงานใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ รวมทั้งเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์  แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษา
พยาบาล  ตลอดจนหลักสูตรส าหรับนักศึกษาจากต่างประเทศท่ีเข้ามาเรียนรู้ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
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 เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามค าสั่ง
คณะแพทยศาสตร์ที่ 886/2554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และมีอาจารย์
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจ าทั้งหมด 5 ท่าน 

เมื่อวันที่10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายส านักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากอาคารเรียนรวมชั้น 
6 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 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
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วิสัยทัศน์ เป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีความเป็นเลิศ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศในปี พ.ศ. 2565 
พันธกิจ 

1. ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ผลิตบัณฑติ และแพทย์เวชศาสตรฉ์ุกเฉินท่ีมีมาตรฐานให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพของประเทศ 
3. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
4. ส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวฒันธรรมไทย 

 

หัวหน้าภาควิชา:   รองศาสตราจารย์นายแพทยส์มศกัดิ์  เทียมเก่า (รักษาการฯหัวหน้าโครงการ) 
Website:  http://www.emmdkku.com  (อยู่ระหว่างการปรับปรุง website) 
E-mail ของภาควิชา: md221@kku.ac.th 
เบอร์โทร:  ภายใน 6 6869, 6 6870  ภายนอก   0 4336 6869 , 0 4336 6870  

การปรับปรุงกระบวนการท างานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรอบปีที่ผ่านมา  

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

1) โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้ก าหนดพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ไว้ดังน้ี 

ส าหรับแพทย์แผน ก.  
“ผลิตแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา และ

ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ส าหรับแพทย์แผน ข.  
“ผลิตแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา และ

มีศักยภาพเป็นอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน” 

2) ได้ผ่านการตรวจรับรองสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล(WFME) สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา ใน
ระหว่างวันท่ี 22–23  พฤษภาคม 2562  

3) ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้น าระบบการประเมินแพทย์ฝึกอบรมแบบ EPA (การ
ประเมินระหว่างฝึกอบรม) โดยจัดให้มีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส.ก าหนด โดยอาจารย์  
 มิติที่ 2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) โดยใช้เกรดเฉลี่ยรวมของรายวิชาป.บัณฑิตช้ันสูง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณ์การท าหัตถการต่าง ๆ: log book 
 มิติท่ี 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

 มิติที่ 5 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skillss 
โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน  

มิติท่ี 6 การประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง ซึ่งจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยขอเข้าสอบได้เมื่อ
ผ่านการอบรมแพทย์ประจ าบ้านอย่างน้อย 24 เดือน เป็นต้นไป 
2. กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาได้สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้  

1) 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   
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2) 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 15 กรกฎาคม 2563  

3) อ.กมลวรรณ  เอี้ยงฮง เข้ารับการฝึกอบรม สาขาวิชา Emergency Ultrasound  เรื่อง Bedside Ultrasound in 
Emergency Department  ณ  Mount Sinai School of Medicine เมือง นิวยอร์ก รัฐ นิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

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

5) พญ.แพรวา ธาตุเพชร เข้ารับการฝึกอบรม สาขาวิชา Geriatric Emergency Medicine  ณ  Massachusetts 
General Hospital เมือง Massachusetts  รัฐ Boston ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 

6) นพ.สิวิชญ์ ฉันทะวัฒนรักษ์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด สาขาเวชบ าบัดวิกฤต ณ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2564   

กิจกรรมเด่น และความภาคภูมิใจ 
 1. รศ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ ผศ. แพรว โคตรุฉิน ได้รับประเภท
นักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 ประจ าปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 – 9 
สิงหาคม 2562 

  

2. ผศ. แพรว โคตรุฉิน  ไดร้ับรางวัล Barcelona, Spain @ 14.09.19 : The 12th  European Congress of Integrative 
Medicine II Congreso Nacional de Salud y Medicina Integrativa 
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3. ผศ. แพรว โคตรุฉิน  และ อ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน ได้รับรางวัลวิจัย R2R ดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภทผลงานตติยภูมิ จาก
กระทรวงสาธารณสุข ทั้ งนี้ โดยได้รับความช่ืนชมยินดีบุคคลเกียรติยศที่สร้าง ช่ือเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ในวันท่ี 9 กันยายน 2562 

 

4. ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันท่ี 22 – 23 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากแพทยสภา 

  

5. โครงการภาคีเครือข่าย (โรคความดันโลหิตสูง) รพ.ศรีนครินทร์  เรื่อง “พัฒนาศักยภาพพยาบาลภาคีเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง”   

 

6. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยและการส่งต่อ (กรณีพิเศษ) ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจ าปี 2562 
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ที่ปรึกษา : คณะผู้บรหิารคณะแพทยศาสตร ์

สนับสนุนข้อมลู : 
 รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการคลังเลือดกลาง หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบคุลากร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะผู้จัดท า : 
ผศ.สุวิน  ว่องวัจนะ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
ผศ.ศักดา  วราอัศวปติ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
นางสาววิริณ ศรีชุมพวง หัวหน้างานนโยบายและแผน 
นางสาวสาวิตรี พานสายตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูล : 
นางสาวสาวิตรี พานสายตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เผยแพร่ : มีนาคม 2563 

 

 
 

 





 

 

ค่านิยมยมองค์กร : 
A : รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability)     
C : ให้ใจผู้รับบริการ (Customer target)   
T : มุ่งด้านเทคโนโลยี (Technology)    
S : มีสังคมเป็นเป้าหมาย (Social responsibility)   
M : ตระหนักใช้ข้อมูลจริง (Management by fact) 
A : ไม่นิ่งเรื่องเปลี่ยนแปลง (Agility) 
R : เข้มแข็งงานวิจัย (Research & innovation based) 
T : มุ่งไปพร้อม ๆ กัน (Teamwork) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  

โทร 043-348360-8, 043-202000 


