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Vision : SMART HOSPITAL ทีม่คีณุภาพ เป็นทีพ่ึง่ดา้นสุขภาพของประชาชน 

หวัใจ 
ระดบั 1 

Core Competencies Core Values : บรกิารดี สามคัคี มีธรรมาภิบาล 

Add Your Text 

มะเรง็ 
ระดบั 1 

อบุตัเิหตุ 
ระดบั 1 

ปลูกถา่ยฯ 
ระดบั 1 

ทารกฯ 
ระดบั 1 

 การบรกิารดา้นสาธารณสขุทกุระดบั ตัง้แต่

ระดบัปฐมภมิู ทติุยภมิู ตติยภมิู และความ

เช่ียวชาญระดบัสงู   

 การบรหิารจดัการระบบสขุภาพท่ีเช่ือมโยง

เครอืข่ายบรกิารสขุภาพระดบัตติยภมิู ส ูร่ะดบั

ทติุยภมิู และปฐมภมิู แบบไรร้อยต่อ  

 การบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นสาธารณสขุท่ี

มีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล  

 เป็นแหลง่ผลิตและพฒันาบคุลากร รวมทัง้เป็น

องคก์รแห่งการเรยีนร ู ้สรา้งนวตักรรมดา้น

การแพทยแ์ละสาธารณสขุทัง้ระดบัประเทศ 

และนานาชาติ  

 โรงพยาบาลขอนแกน่เป็นโรงพยาบาลศนูย ์ระดบั A 

(Advance-Level Referral Hospital) ขนาด 1000 เตียง  

ใหบ้รกิารระดบัตติยภมิูมีศนูยค์วามเช่ียวชาญ (Excellent 

center) 5 สาขา 

 ใหบ้รกิารตติยภมิูแบบบรูณาการครอบคลมุทกุมิติไดแ้ก ่

สง่เสรมิสขุภาพ  ป้องกนัโรค  ตรวจวินิจฉยับ าบดัรกัษา และ

ฟ้ืนฟูสภาพ แบบองคร์วม (กาย จิต สงัคม)  

Excellence 
Center 
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Workforce Profile 

Engagement 
Factors 

2561 2562 2563 

ความผูกพนัของบุคลากร 64.1 67.6 67.6 

Happinometer 60 70 

• มกีารปรบัเพิม่คา่จา้งกลุม่ลกูจา้งช ัว่คราวรายวนั การเพิม่คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน 

(P4P) ใหไ้ดเ้ต็ม 100%  
• จากการส ารวจการสญูเสยีบุคลากรพบวา่ บุคลากรประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ มาก

ทีส่ดุ  พบวา่สว่นใหญล่าออกเพือ่ประกอบอาชพีอืน่ ปฏบิตังิานทีอ่ืน่หรอืประกอบธรุกจิสว่นตวั 

พยาบาล 
1,326 คน 

แพทย ์
353 คน 

เทคนิคฯ 
59 คน 

นกัวชิาการฯ 
104 คน 

เภสชักร 
67 คน 

อืน่ๆ 
 

ข้าราชการ,  

1,836  
พกส.,  

1,004  

ลูกจ้างประ
จ า,  88  

พรก.,  82  

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว,  

704  
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Facilities  

อาคารคลนิิกบรกิารใน รพ ประกอบดว้ย  

1. อาคารผูป่้วยนอก 
2. อาคารผูป่้วยใน (8 อาคาร) 
3. อาคารผูป่้วยฉุกเฉิน (ศลัยกรรมอบุตัเิหต ุ

Burn unit  ICU trauma หอ้งผ่าตดั หน่วย
ไตเทยีม)  

4. อาคารผ่าตดั (หอ้งผ่าตดั 14 หอ้ง 2 ICU)   
และ อาคารเปิดใหม่ 2 อาคาร (อาคาร
คณุากรปิยชาต ิบรกิารศูนยบ์รกิาร

โรคหวัใจ มะเรง็ และวนิิจฉยัรกัษา 7 ช ัน้) 
และอาคารเอนกประสงค ์9  ช ัน้   

5.  อาคารบรกิารนอกพืน้ทีโ่รงพยาบาล 
ไดแ้ก ่อาคารรงัสรีกัษา  PCC 7 แหง่ และ
โรงพยาบาลขอนแกน่ 2 (อาคารผูป่้วย
นอก)  

6.  ปี 2563  ขยายหอ้ง AIIR รองรบั
สถานการณ ์COVID-19 ปัจจบุนัมหีอ้ง AIIR 
17 หอ้ง และ Cohort ward  17 เตยีง, 
ม.ิย.2563 หอ้งผ่าตดัหวัใจและหลอด
เลอืดกนัรงัสเีอนกประสงค ์(Hybrid 
Operating Room) ,เปิดบรกิารคลนิิก
วสิญัญ ีก.ค. 2563 ส าหรบั Pre - op และ
รบัค าปรกึษา  
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Equipment & technology 

Equipment 

เวชศาสตรฉุ์กเฉิน Advance Ambulance 3, ระบบ Refer Click Genius Ambulance1, External 
Defibrillator 5, Ultrasound3, Portsble X-ray 1, Internal Defibrillate 1, Video 
laryngoscope2, Fiberoptic vedeolalyngoscoe1Vascular doppler1, auto CPR 
2  

อายรุกรรม Temporary pacemaker4, Intra-Aortic Balloon pump2, Cardiac cath1, 
Intravascular ultrasound1, EKG12, Echocardiogram3, Portable 
echocardiogram1,Hypothermia1, Hypothermia blanket1, เคร ือ่งไตเทยีม23, 
Defib 18, volume ventilator20, ultrasound4, Portable ultrasound2 

ศลัยกรรม Heart Lung Machine2, ECMO2,Laparoscope5, ESWL1, Craniotomy10, 
ERCP5, ชดุผ่าตดัปอด3, ชดุผ่าตดัหลอดเลอืด3, ชดุผ่าตดัหวัใจ4  

กมุารเวชกรรม Infant ventilator17, Ventilator20, non- invasive 19, HFOV10  ,  

EMG.2 เคร ือ่งเลเซอรพ์ลงังานสงู ลดปวด 1 ,Shock wave 1  

รงัส ี  ระบบ PACS,CT scan 2, Mobile car for X-Ray1 , MRI (ก.ค. 2563), 
Fluoroscope2, X-ray4, Portable X-ray4, ultrasound3, Mammogram 1  

รงัสรีกัษา Digital simulation1, Linac+Dosimeter1, C-arm1, เคร ือ่งใสแ่ร ่high dose rat 1 , 
หอ้ง LAB ตรวจ COVID-19  เคร ือ่งฉายรงัสสีว่นประกอบเลอืด เคร ือ่งตรวจแอนตเิจน และแอนตบิอดี
เม็ดเลอืดขาว(HLA)  
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Workload 
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ภาระงานผู้ป่วยนอก/แพทย ์

จ านวน visit ทัง้ปี  จ านวนผูป่้วยเฉลี่ยที่แพทยต์รวจ/ชม. 

 29,077  

 20,490  

 11,813  
 10,295  

 7,282  

 2,788  
 1,671  

 404  

 -
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ภาระงานผู้ป่วยใน / แพทย ์

จ านวนผูป่้วยใน รวมทัง้ปี 
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สถติผูิป่้วยทีพ่บบ่อย 
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 Other Customers & Requirements 

Concept 

 กลุ่มญาตผูิป่้วย (ตอ้งการมส่ีวนรว่มใน

การตดัสนิใจดูแลผูป่้วย ไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารทีถู่กตอ้งการ, ความรวดเรว็มี

คณุภาพ, ไดร้บัความสะดวก มทีีจ่อดรถที่

สะดวกและเพยีงพอสามารถดูแลผูป่้วยได)้ 

 เครอืข่ายในเขตสุขภาพ (การจดับรกิารชอ่งทาง

ดว่นและการเพิม่ศกัยภาพบรกิาร  การลด

ระยะเวลารอคอย  พฤตกิรรมการใหบ้รกิาร  การ

พฒันาดา้นอาคารสถานที ่และการอ านวยความ

สะดวก 

 บุคลากรทีม่าส่งตอ่ผูป่้วย (ไดร้บัการ

ประสานงานทีเ่หมาะสม มกีารสือ่สารและมี

สมัพนัธภาพทีด่)ี 

 กลุ่มผูศ้กึษาอบรมดูงาน (ตอ้งการไดแ้ลกเปลีย่น

ความรู ้ประสบการณจ์ากแหล่งศกึษาดูงาน 

การตอ้นรบัทีอ่บอุ่น เป็นมติร) 

 กลุ่มชมุชน (อยากพบแพทยเ์ฉพาะทางรอไม่

นาน  อยากรบัยาใกลบ้า้นขอรบัยาดีๆ   

ตอ้งการใหเ้จา้หน้าทีม่คีวามใกลช้ดิกบัชมุชน

เจา้หน้าทีม่ส่ีวนรว่มในกจิกรรมของชมุชน/

ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดักจิกรรมแลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นชมุชนชว่ยจดัท าฐานขอ้มูลชมุชน

ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูม้ส่ีวนรว่มในการดูแล

สุขภาพของคนในชมุชน) 

 โรงเรยีน/สถานศกึษา (ตอ้งการไดร้บัค าแนะน าดา้น

สุขภาพทีด่ไีดร้บับรกิารเชงิรุกมบีรกิารคลนิิกที่

ปรกึษา และเพือ่นใจวยัรุน่ ทีส่ะดวก ตดิตอ่ง่าย

สนบัสนุนกจิกรรมทีส่ถาบนัจดัอย่างเตม็ที)่ 

 กลุ่มนกัศกึษาฝึกงาน (ตอ้งการไดฝึ้กงานใน

สิง่ทีต่รงกบัทีไ่ดเ้รยีนมา พีเ่ลีย้งใหค้วามรู ้

และมคีวามเขา้ใจนกัศกึษา) 

8 



Concept 
โรงพยาบาลทัว่ไปในเขตบรกิาร

สุขภาพที ่7 / โรงพยาบาลชมุชนใน

จงัหวดัขอนแกน่ (ตอ้งการระบบส่งตอ่
ผูป่้วยและส่งตอ่ขอ้มูลผูป่้วยทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การจดับรกิารชอ่งทางดว่นและการเพิม่

ศกัยภาพบรกิาร  การลดระยะเวลารอคอย  

พฤตกิรรมการใหบ้รกิาร  การพฒันาดา้น

อาคารสถานที ่และการอ านวยความสะดวก) 

 

 โรงพยาบาลภาครฐัและเอกชนทัง้ภายในและนอก

จงัหวดัขอนแก่น (ตอ้งการความรว่มมอืในการ

รกัษาผูป่้วยการใชท้รพัยากรรว่มกนัตอ้งการความ

ชว่ยเหลอืกนั).สปสช. (จดับรกิารทีม่คีณุภาพใน

เขตรบัผดิชอบ ปฏบิตัติามระเบยีบของหน่วยบรกิาร 

ส่งขอ้มูลไดค้รบถว้น  ทนัเวลา) 

 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

และศูนยสุ์ขภาพชมุชนในเครอืข่าย

โรงพยาบาลขอนแก่น (ตอ้งการให้

โรงพยาบาลใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ

งบประมาณอย่างเพยีงพอการจดัระบบการส่ง

ตอ่อย่างมปีระสทิธภิาพมรีะบบการ

ตดิตอ่สือ่สารทีด่มีปีระสทิธภิาพระบบการ

บรหิารงานของโรงพยาบาลทีเ่อือ้ตอ่การ

ท างานของรพ.สต.)  

 องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ /เทศบาล 

(การคนืขอ้มูลดา้นสุขภาพแก่ชมุชน

อย่างเพยีงพอและการรว่มมอืการ

ประสานงาน สรา้งสงัคมสุขภาวะ) 

 กรมบญัชกีลาง(ตอ้งการใหป้ฏบิตัติามกฎ 

ระเบยีบ ขอ้ก าหนด )  บรษิทัประกนัชวีติ (ขอ้มูลการรกัษาผูป่้วย) 

Stakeholders & Requirements 
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Education Affiliation 

6. เป็นสถานทีฝึ่กอบรมนักศกึษาพยาบาลจากตา่งประเทศ ไดแ้ก ่
  Lund University  ประเทศสวเีดน 
  Kyorin universityประเทศญีปุ่่ น 
 Teikyo university ประเทศญีปุ่่ น การสง่แพทย ์พยาบาลศกึษาดงูานดา้นการดแูล 
    ผูป่้วยอบุัตเิหตแุละฉุกเฉนิ   
 National Hospital Organization Kumamoto Medical Canter ณ เมอืง Kumamoto ประเทศญีปุ่่ น 
 University of Yogyakarta  ประเทศอนิโดนเีซยี 
 Guangxi  Traditional Chinese Medical University (GXTCMU)  ประเทศจนี  
 University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

5.เป็นสถานทีฝึ่กปฏบิตังิานของนักศกึษาสาขาตา่งๆ ไดแ้ก ่ 
สาขาเทคนิคการแพทย ์ สาขากจิกรรมบ าบดั สาขากายภาพบ าบดั   
พยาบาลเฉพาะทางสาขาตา่งๆ สาขาเภสชักรรม  เภสชักรรม คลนิิกทนัตกรรม  

4.เป็นสถาบนัสมทบในการอบรมภาคปฏบิตัขิอง 
วทิยาลยับรมราชชนนีและมหาวทิยาลยัอืน่ๆ 

3.เป็นสถาบนัฝึกอบรมวสิญัญพียาบาล 

2.เป็นสถานทีฝึ่กอบรมแพทยเ์พิม่พูนทกัษะและ 
แพทยใ์ชทุ้นจากสถาบนัสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

1.เป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 9 สาขา 
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Suppliers 

Title 

 กระทรวงสาธารณสุข เขตบรกิาร
สขุภาพที ่7 ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั

ขอนแกน่สง่มอบ ดา้นดา้นงบประมาณ 
อาคารสิง่กอ่สรา้ง  และอตัราก าลงับุคลากร 
รวมถงึนโยบายการด าเนินงาน 

 องคก์รภายนอก 
 องคก์ารเภสชักรรม สง่มอบ ยา และเวชภณัฑ ์ 
 บรษิทัจ าหน่ายเคร ือ่งมอือปุกรณก์ารแพทย ์ สง่มอบ 

เคร ือ่งมอื ครภุณัฑก์ารแพทย ์
 รฐัวสิาหกจิ สง่มอบ ระบบสาธารณูปโภค ตา่งๆ 

 องคก์รดา้นการสือ่สาร สง่มอบ เทคโนโลย ีเชน่ 

อนิเตอรเ์นท 
 อปท. สง่มอบ การมสีว่นรว่มในการจดัระบบบรกิาร

สขุภาพ และสนับสนุนงบประมาณบางสว่น 

ชมุชน ส่งมอบ บรจิาคเงนิ 
สิง่กอ่สรา้ง อาคาร รวมถงึครภุณัฑ ์

การแพทย:์ ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรท์ี่

ตอบสนองตอ่ทศิทาง นโยบายของ
กระทรวง 
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Title 

 
 องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ /เทศบาล มคีวามรว่มมอืในการ

จัดกจิกรรมบรกิารสขุภาพใหส้อดคลอ้งกนั และตรงกบัปัญหา
ของชมุชน 

 สถานตี ารวจ มคีวามรว่มมอืเกีย่วกบัผูป่้วยคด ี(ใบรับรอง
แพทย ์บนัทกึการตรวจรักษาของแพทย ์ผลการชนัสตูร) 

 โรงเรยีน สนับสนุนดา้นวชิาการทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ 
 โรงงานอตุสาหกรรม การตรวจสขุภาพประจ าปี และการ

บรกิารสขุภาพเมือ่เจ็บป่วย 
 ภาคบรกิารโลหติแหง่ชาตทิี ่6 สภากาชาดไทย มคีวาม

รว่มมอืเกีย่วกบัการตรวจคัดกรองโลหติบรจิาค 
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ขอนแกน่ สนับสนุน

อปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละนวัตกรรมดา้นการตรวจรักษา 

 เครอืขา่ยการพัฒนาคณุภาพ HA : QLN , HACC 
 เครอืขา่ยพัฒนาคณุภาพการพยาบาล QA ภายในจังหวดัและ

ระดับเขต และเครอืขา่ยวชิาชพีอืน่ๆ  
 บทบาทออกแบบระบบบรกิารรว่มกนั สนับสนุนดา้นวชิาการซึง่

กนัและกนั และแลกเปลีย่นเรยีนรูน้วตกรรมตา่งๆ 
 เครอืขา่ยบรกิารกูช้พี กูภ้ัยตา่งๆ รว่มใหบ้รกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ                    
  WHO Collaborating Center ดา้น Injury Prevention เป็น

ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งองคก์ารอนามยัโลก ดา้น Injury 
prevention and    Safety promotion 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการ 
Matching fund)    

 องคก์ารความรว่มมอืระหวา่งประเทซ ของญีปุ่่ น(JICA)ใน
โครงการพัฒนารปูแบบบรกิารทีไ่รร้อยตอ่ในระยะกึง่เฉียบพลัน 
ส าหรับผูส้งูอาย ุ(S-TOP Project) 

 เป็นแมข่า่ยในเขตสขุภาพที ่7 (รอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ)์  และรับสง่ตอ่จาก 
รพ.ท,รพ.ช. และ รพสต.ในเครอืขา่ย  

 เป็นแมข่า่ย service plan 23 สาขา 
 สง่ตอ่ผูป่้วยทีเ่กนิศกัยภาพ : โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์,ศนูยห์ัวใจสริกิติ ิ ์จังหวัดขอนแกน่,  

ศนูยม์ะเร็งอดุรธานแีละศนูยม์ะเร็งอบุลราชธาน ี 
 รับและสง่ตอ่ผูป่้วยจติเวช :รพ.จติเวชขอนแกน่ราชนครนิทร ์, สถาบนัสขุภาพจติเด็กและวัยรุน่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื   
 ศนูยอ์นามยัแมแ่ละเด็ก   
 โรงพยาบาลคา่ยศรนีครนิทร ์  
 ศนูยบ์ าบดัยาเสพตดิธัญรักษ์ขอนแกน่ (รับและสง่ตอ่ผูต้ดิยาเสพตดิ) 

Partners & Roles 
Collaborators & Roles 

Service Network & Roles 
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Work System 

 ระบบการเงนิการคลงั ,ระบบบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

 ระบบสารสนเทศ , เวชระเบยีน
ระบบยา, ระบบสนับสนุนทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

 ระบบบรหิารความเสีย่ง, ระบบการ
ดแูลผูป่้วย ,ระบบการส่งตอ่ดูแล
ตอ่เน่ือง 

 ระบบการก าจดัขยะตดิ

เชือ้, ระบบควบคมุและ
ป้องกนัโรค ,สรา้งเสรมิ
สุขภาพ 

จัดซือ้จัดจ้าง ซ่อมแซมฯ Logistics ควบคุมภายใน ลูกค้าสัมพันธ ์
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Key Work Processes 

1. การเขา้ถงึและเขา้รบับรกิาร การจดับรกิารกลุ่มโรค Fast track การจดับรกิาร
เฉพาะทาง การบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 

2. การประเมนิและวนิิจฉยั  โดย มแีพทยป์ระจ ากลุ่มงานอบุตัเิหตุ-ฉุกเฉิน , LAB , 
X-RAY, CT Scan และระบบ Consult แพทยเ์ฉพาะทาง ตลอด 24 ชม. และ
การใหก้ารวนิิจฉยัโรค 

3. การวางแผนการดูแลรกัษา โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณาใหก้ารรกัษาแบบ
ประเภทผูป่้วยนอก ส่งตอ่รกัษาประเภทผูป่้วยใน หรอืส่งตอ่ รพ.ทีศ่กัยภาพสูงกวา่ 
และการวางแผนจ าหน่าย 

4. การดูแลรกัษา ท ัง้กระบวนการดูแลผูป่้วยตตยิภูม ิกลุ่มเสีย่งสูง และ 5 excellent 
ไดแ้ก ่สาขาอบุตัเิหตุ สาขามะเรง็ สาขาหวัใจ สาขาทารกแรกเกดิและสาขารบั
บรจิาคและปลูกถา่ยอวยัวะ/ โดยจดัระบบการดูแลผูป่้วยแบ่งออกเป็น  

 4.1 โดยแยกตามสาขาเฉพาะทางทีเ่จบ็ป่วย  หากผูป่้วยมหีลายระบบมกีาร 
 Consult ตา่งสาขาดูแลผูป่้วยรว่มกนั  

 4.2 ตามประเภทผูป่้วยไดแ้ก ่ 

      ก. ประเภททัว่ไป   

         ข. ผูป่้วยเสีย่งสูง  

          ค. การดูแลผูป่้วยทีต่อ้งการเฉพาะ เชน่ กลุ่มโรคเร ือ้รงั ผูป่้วยตดิเตยีงและระยะ
 สุดทา้ย 

5.  การใหข้อ้มูลและเสรมิพลงั   

6.  การดูแลตอ่เน่ืองในชมุชน และศูนยดู์แลตอ่เน่ือง 
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Company Logo www.themegallery.com 

 Community :  
DM ,HT,CKD,โรคหวัใจและหลอด
เลอืด,Stroke, CA Liver,พยาธใิบไม ้
ในตบั ผูส้งูอาย ุ/ คนพกิาร / 
ผูด้อ้ยโอกาส :TB ,Dengue, 
Diarrhea 
 Hospital:   
1.กลุม่ความเสีย่งสงู ตายสงู: 
Stroke, STEMI, Sepsis, MDR, 
AML, UGIB, Preterm, Ectopic 
preg, PPH, Preterm preg, C-spine 
injury   
2. อบุตัเิหตจุราจร : Trauma ,Head 
injury   
3. Chronic: DM HT, CKD    
4.โรคตดิเชือ้ ไดแ้ก ่TB, DHF, HIV  
5.โรคอบุตัใิหม ่อบุตัซิ ้า เชน่ 
COVID-19 SAR ไขเ้ลอืดออก 

Key health 
problems 

Key services 
specialties 

Health service 
offering 

 ใหบ้รกิารระดบัตตยิภมู ิ
สาขาหลักและสาขารอง 
ครบทกุสาขา  

 ศนูยค์วามเชีย่วชาญ 
(Excellent center)  
5 สาขาไดแ้ก ่สาขา
อบุัตเิหต,ุ สาขามะเร็ง   
สาขาหวัใจ สาขาทารก
แรกเกดิ และสาขารับ
บรจิาคและปลกูถา่ย
อวยัวะ 

 การดแูลผูป่้วยใน
เครอืขา่ยแบบไร ้
รอยตอ่  เชน่ การรับสง่
ตอ่ผูป่้วย การ Consult 
ทางชอ่งทางตา่งๆกบั
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 การดแูลผูป่้วย
ทนัเวลา ผูป่้วยฉุกเฉนิ
ไดรั้บการดแูลทีร่วดเร็ว 

 การมสีว่นรว่มทีด่ขีอง
ชมุชน  
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Key Focus Area  

6  
เขม้แข็ง 

 Proactive MIS ระบบ
สารสนเทศของทุกหน่วยงานใน 

Website KKH ถกูตอ้ง 
ครบถว้น ทนัสมยั งา่ยตอ่การ

เขา้ถงึ ใหบ้รกิารแบบเชงิรกุ 

 Health Literacy 
& Self-
Management 
สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี

ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

และสามารถจดัการ

ตนเองได ้

 In time - Key in 
การน าเขา้ขอ้มูลดา้น

บรกิารทีถ่กูตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา  

 Lean & Service mind 
ระบบบรกิารทีร่วดเรว็ ลดขัน้ตอน 

ผูร้บับรกิารประทบัใจ ภายใต ้คา่นิยม 

“บรกิารด ีสามคัค ีมธีรรมาภบิาล” 

 2P Safety  การ
สรา้งความปลอดภยั

อยา่งเป็นระบบทัง้ใน

การดแูลผูป่้วย/
ผูร้บับรกิาร  

 Healthy 
personnel  การสรา้ง
เสรมิสขุภาพของบุคลากร

ใหเ้กง่ ด ีมสีขุ 
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Situation  

Environ 
mental 

มอีาคารกอ่สรา้งใหม ่โดยใน ปี 2561 มอีาคารใหม ่2 อาคาร ไดแ้ก ่ 
    1. อาคารคณุากรปิยชาต ิ(ศนูยบ์รกิารโรคหวัใจ มะเร็งและวนิจิฉยัรกัษา 7 ช ัน้)    
    2. อาคารเอนกประสงค ์9 ช ัน้ และทีจ่อดรถ 9 ช ัน้ 
 ในปี 2562-2563 อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง คอื อาคารพกัคนไข ้298 เตยีง และมแีผน

ทีจ่ะกอ่สรา้งหอพกัพยาบาล ปี 2563  และมแีผนสรา้งอาคารอบุตัเิหตฯุ (อยูร่ะหวา่ง
ขอ EIA) 

 การปรบัรปูแบบการใหบ้รกิารโดยเวน้ระยะหา่ง  

Political 

นโยบายของกระทรวงฯ 
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ของกระทรวงสาธารณสขุ 
Service plan 
Primary care cluster: PCC 
การบรรจขุา้ราชการและพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  จาก

สถานการณ์COVID-19 ปี 2563 ไดร้บัการบรรจขุา้ราชการเพิม่ 183 
คน 

Competi 
tive 

มรีพ.มหาวทิยาลยั 1 (ศรนีครนิทร)์ และศูนยห์วัใจสิรกิติิใ์น
พืน้ที ่รองรบัผป.เกนิศกัยภาพ/  เอกชนขนาดใหญ่ 3 แหง่ 
(รพ.ขอนแกน่ราม 300 เตยีง  รพ.ราชพฤกษ ์200 เตยีง  รพ.
กรุงเทพฯ 103 เตยีง)  ในอนาคต คณะแพทยศ์าสตร ์

มหาวทิยาลย้ขอนแกน่ จะเปิด medical hub 5,000 เตยีง  
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Strategic Advantages 

โครงสรา้งอาคาร

ใหญ่โต มแีพทย ์

เฉพาะทางทีม่คีวาม

เชีย่วชาญ 

เคร ือ่งมอืแพทย ์

และเทคโนโลยี

ทางการแพทยท์ี่

ทนัสมยั สามารถ

รองรบัผูป่้วยในเขต

สขุภาพได ้

ครอบคลมุทกุสาขา 

มกีารจดับรกิาร

ครอบคลมุทุกระดบัตัง้แต่

ปฐมภมู ิทุตยิภมู ิตตยิ

ภมู ิและความเชีย่วชาญ

ระดบัสงู มรีะบบบรกิาร

ชอ่งทางด่วน 8 ชอ่งทาง 
(Fast track) 
สอดคลอ้งตาม 

Service plan ซึง่มี
ความเขม้แข็งในระดบั

แนวหนา้ สามารถเป็น

แม่ขา่ยระดบัเขตไดทุ้ก

สาขา และบางสาขาเป็น

ตน้แบบในระดบัประเทศ  

1. 2. 3. 4. 

 มกีารส่งเสรมิ

สนับสนุนการ

พฒันาดา้น

วชิาการ วจิยั การ

เรยีนการสอน การ

พฒันาคณุภาพ มี

ทมีงานเขม้แข็ง ท า

ใหม้ผีลงานวชิาการ

จ านวนมาก ท าให ้

ไดร้บัรางวลั

ระดบัประเทศและ

นานาชาตอิย่าง

ตอ่เน่ือง  

มคีวามเป็นผูน้ าดา้น

การพฒันาคณุภาพ

บรกิาร จากการผ่าน

การรบัรองคณุภาพ

มาตรฐาน

โรงพยาบาลอย่าง

ตอ่เน่ือง 5 คร ัง้ และ
มาตรฐานวชิาชพี

สาขาตา่งๆ ท าใหม้ี

ความเชือ่มัน่ในดา้น

คณุภาพบรกิาร  
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Strategic Challenges 

1. การเสรมิสรา้งพลงัใหห้น่วยบรกิารปฐมภูมแิละชุมชนใหเ้ข็มแข็งสามารถพึง่ตนเองได ้สามารถ

ดูแลประชาชนไดทุ้กกลุ่มวยัอย่างมคีณุภาพ  

2. การยกระดบัศกัยภาพของศูนยค์วามเชีย่วชาญระดบัสูงและตตยิภูมขิ ัน้สูงทุกสาขาใหเ้ข็มแข็ง

มคีณุภาพไดม้าตรฐาน สามารถรองรบัผูป่้วยของเครอืข่ายในเขต  สุขภาพ 

3. การสรา้งความเข็มแข็งใหโ้รงพยาบาลเครอืข่าย โดยเฉพาะ Node เพือ่ใหส้ง่ตอ่ผูป่้วยได ้
เหมาะสม การพฒันาระบบสง่ตอ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เชือ่มโยงทุกระดบัอย่างไรร้อยตอ่ 

4. การบรหิารอตัราก าลงัและพฒันาศกัยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวชิาชพีอย่างมี

ประสทิธภิาพ บุคลากรมคีวามสุข     

5. การพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรขององคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ และมธีรรมาภบิาล  

6. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ 
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Strategic Opportunities 

1. การปฏรูิปกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ ท าใหก้ารจดัโครงสรา้งและบทบาทหน้าทีใ่น

องคก์รระดบัล่างมคีวามชดัเจนมากขึน้    

2. ดา้นนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขมกีารก าหนดนโยบายขบัเคลือ่น service plan มี
ความชดัเจน เชือ่มโยงเครอืข่ายบรกิารในระดบัเขตสุขภาพ และผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุน

งบประมาณและทรพัยากรทีส่อดคลอ้งระบบบรกิาร service plan เพิม่ขึน้  และมเีวที
ตดิตามนโยบายหลายเวท ีท าใหม้กีารสือ่สารและปฏบิตัไิดง่้ายขึน้   

3. โรงพยาบาลขอนแกน่ เป็น CSO มปีระธานหลายสาขา เป็นแม่ข่าย สามารถก าหนดเป็น
แนวปฏบิตัเิดยีวกนัไดท้ ัง้เขตสุขภาพ    

4. เครอืข่ายบรกิารท ัง้ใน  CUP ในจงัหวดั และในเขตสุขภาพ ใหก้ารยอมรบัและสนบัสนุน 
รวมถงึชมุชนใหค้วามรว่มมอื ท าใหม้กีารเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายและจดับรกิารรว่มกนัมาก

ขึน้    

5. ดา้นสงัคม ประชาชนยอมรบัศรทัธาตอ่โรงพยาบาลขอนแกน่  มอีงคก์รทางศาสนาเขา้มาให้

ความชว่ยเหลอืดา้นงบประมาณและเคร ือ่งมอืแพทย ์ พรอ้มกบัประชาชนมจีติศรทัธา 

บรจิาค  ท าใหม้กีารกอ่สรา้งและจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใหบ้รกิารไดค้ล่องตวัมากขึน้     

6. ดา้นเทคโนโลย ีมรีะบบอนิเตอรเ์น็ตและ Social media ทีท่นัสมยัมากขึน้ สนบัสนุน
ระบบสือ่สารทีร่วดเรว็ ทุกคนสามารถเขา้ถงึไดง่้าย มโีรงพยาบาลศรนีครนิทรแ์ละศูนยห์วัใจ

สิรกิติิ ์อยู่ในพืน้ทีท่ าใหส้ามารถชว่ยเหลอืผูป่้วยทีเ่กนิศกัยภาพไดม้ากขึน้ภายในเขต และมี

หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ ท าใหอ้งคก์รมกีารพฒันาในทศิทางที่

ชดัเจนและถูกตอ้งมากขึน้ เชน่ กพร., UN, สพร., สตง., สปสช., เป็นตน้ 
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Strategic Objective 

4. เพือ่บรหิารอตัราก าลงั
และพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรตามมาตรฐาน

วชิาชพีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บุคลากรมคีวามสุข 

5. เพือ่บรหิารจดัการ
ทรพัยากรขององคก์รอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และมธีรรมาภิ

บาล 

1. เพือ่เสรมิสรา้งพลงัใหห้น่วย
บรกิารปฐมภูมแิละชมุชนเขม็

แขง็ สามารถพึง่ตนเองได ้ดูแล

ประชาชนไดทุ้กกลุ่มวยัอยา่งมี

คุณภาพ  

2. เพือ่ยกระดบัศกัยภาพของ
ศูนยค์วามเชีย่วชาญระดบัสูง

และตตยิภูมขิ ัน้สูงทุกสาขาให้

เขม็แขง็มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

สามารถรองรบัผูป่้วยของ

เครอืขา่ยในเขตสุขภาพ 

3. เพือ่ใหโ้รงพยาบาลเครอืขา่ย 
โดยเฉพาะ Node สง่ตอ่ผูป่้วยได้
เหมาะสม รวมทัง้พฒันาระบบสง่

ตอ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เชือ่มโยงทุก

ระดบัอยา่งไรร้อยตอ่ 

6. เพือ่พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารที่

ทนัสมยั มปีระสทิธภิาพ 

Objective 



Vision : SMART HOSPITAL ทีม่คุีณภาพ เป็นทีพ่ึง่ด้านสุขภาพของประชาชน 

1. ใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขทุกระดบั ต ัง้แตป่ฐมภูม ิทุตยิภูม ิตตยิภูม ิ

และความเชีย่วชาญระดบัสูง   
2. พฒันาเครอืขา่ยระบบบรกิารสุขภาพ ในระดบัจงัหวดัและเขต

สุขภาพที ่7   
3. บรหิารจดัการระบบสุขภาพ และทรพัยากรดา้นสาธารณสุขใหม้ี

ประสทิธภิาพโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
4. ผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขทัง้

ระดบัประเทศ ระดบันานาชาต ิเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้สนบัสนุนการ

สรา้งนวตักรรม 

บรกิารด ี

สามคัค ี

มธีรรมาภบิาล 

1.การบรกิารดา้น
สาธารณสุขทุกระดบั 

ต ัง้แต่ระดบัปฐมภูม ิทุตยิ

ภูม ิตตยิภูม ิและความ

เชีย่วชาญระดบัสูง  

2. การบรหิารจดัการ
ระบบสุขภาพทีเ่ชือ่มโยง

เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ

ระดบัตตยิภูม ิสู่ระดบัทุตยิ

ภูม ิและปฐมภูม ิแบบไร ้

รอยตอ่ 

3. การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรดา้นสาธารณสุข

ทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามหลกั

ธรรมาภบิาล 

4. เป็นแหล่งผลติและ
พฒันาบุคลากร รวมท ัง้เป็น

องคก์รแห่งการเรยีนรู ้สรา้ง

นวตักรรมดา้นการแพทย ์

และสาธารณสุขทัง้

ระดบัประเทศ และนานาชาต ิ 

Mission 

Core Values 

Core 
competencies 
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