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คํานํา 

คูมือปฐมนิเทศ โรงพยาบาลขอนแกนเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหหัวหนางาน หัวหนากลุมงานใชเปน

เครื่องมือในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติงานหรือบุคลากรใหมกอนเขาประจําการใน โรงพยาบาล

ขอนแกน คูมือนี้ประกอบดวยเนื้อหาตางๆ ท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาหรือบุคลากรใหมควรทราบ ไดแก ขอมูล

จังหวัดขอนแกน ขอมูลโรงพยาบาลขอนแกน และระเบียบตางๆ ท่ีควรทราบ เปนตน กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแกน ขอขอบคุณผูเกี่ยวของท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูลและหวังเปน

อยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชน สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบัติงานหรือบุคลากรใหมกอนเขาประจําการ

ทุกคน ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหการฝกปฏิบัติงานหรือเขาปฏิบัติงานมีคุณภาพตอไป  

 

 
                                                     กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                                                     มกราคม 2565 
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จังหวัดขอนแกน 

คําขวัญจังหวัดขอนแกน 

“พระธาตุขามแกน เสียงแคนดอกคูน ศูนยรวมผาไหม รวมใจผูกเสี่ยว 

เท่ียวขอนแกนนครใหญ ไดโนเสารสิรินธรเน สุดเทเหรียญทองมวยโอลิมปก” 

ตราประจําจังหวัด 

 เปนรูปเจดียเกาครอบตนมะขาม เรียกวา “เจดียขามแกน” ซ่ึงเปนปูชนียสถานท่ีสําคัญแหงหนึ่งของ

จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีเรื่องเลาตอกันมาวา ครั้งหนึ่งตนมะขามใหญถูกตัดโคนลงไวหลายป กลับงอกงามมี

ก่ิงกานสาขาข้ึนอีก ประชาชนถือวาเปนสิ่งมหัศจรรย จึงพากันสรางเจดียครอบตนมะขามนั้นไว และถือเปน 

ปูชนียสถานท่ีประชาชนใหความเคารพกราบไหวตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน จึงไดนํามาเปนตราประจําจังหวัด 

ตอมาคําวา ขามแกน ก็เพ้ียนเปน ขอนแกน 

ดอกไมประจําจังหวัดขอนแกน: ดอกราชพฤกษ (ดอกคูน) 

ตนไมประจําจังหวัดขอนแกน: ตนชัยพฤกษ (กัลปพฤกษ) 

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561-2564)  

 “ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคาการลงทุน                             

และการบริการของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

 

 

  



5 
 

ขอมูลท่ัวไปจังหวัดขอนแกน 

 

 จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานคร

ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 449 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ลานไร 

(ประมาณรอยละ 6.5 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ มีลักษณะสูงต่ําสลับเปน

ลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต มีท่ีราบลุมน้ําชีและลุมน้ําพอง พ้ืนท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลปาน

กลางเฉลี่ย 100 – 200 เมตร เปนพ้ืนท่ีปา 1,296,400 ไร (คิดเปนรอยละ 11.91 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) (ท่ีมา: กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช, 2555) มีประชากรท่ีเปนสัญชาติไทยรวม 1,791,035 คน เปนชาย 

879,932 คน เปนหญิง 911,103 คน จํานวนบาน 534,715 หลัง (ท่ีมา:สํานักทะเบียนกลาง, 31 ธันวาคม 

2563) มีพ้ืนท่ีการเกษตร 4,369,043 ไร (คิดเปนรอยละ 64.19 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) โดยอยูในเขตชลประทาน 

614,680 ไร (คิดเปนรอยละ 9.19 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) จํานวนคนทํางานในภาคเกษตร 312,487 คน (ท่ีมา: 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดขอนแกน, 2555) มีโรงงานอุตสาหกรรมไดรับอนุญาตใหประกอบการ 

จํานวนท้ังสิ้น 1,353 โรงงาน (ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน, 2558) 

 ปจจุบัน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เปนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

อาณาเขต  ติดตอกับจังหวัดใกลเคียง รวม 9 จังหวัด ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลําภู 

 ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดกาฬสินธุ และมหาสารคาม 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ 
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การปกครอง 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ไดกําหนดใหมีการจัดระเบียบ 

บริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

 การบริหารราชการสวนภูมิภาค  ประกอบดวย 

1. สวนราชการประจําจังหวัด 35  สวนราชการ 

2. อําเภอ    26 อําเภอ 

3. ตําบล    198 ตําบล 

4. หมูบาน    2,331 หมูบาน 

(ท่ีมา: สํานักงานทองถ่ินจังหวัดขอนแกน, 31 ธันวาคม 2555) 

การบริหารราชการสวนทองถิ่น 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด  1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

2. เทศบาล    75 แหง  

(เทศบาลนคร 1 แหง, เทศบาลเมือง 6 แหง, เทศบาลตําบล 68 แหง) 

3. องคการบริหารสวนตําบล  149 แหง 

ราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ   

1. ราชการสวนภูมิภาค     33 แหง 

2. ราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 208 แหง 
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การศึกษา 

โรงเรียนทุกสังกัดท่ีเปดทําการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดขอนแกน จํานวน 1.138 

แหง มีจํานวนนักเรียน 247,429 คน จํานวนครู  13,599 คน จํานวนหองเรียน 11,440 หอง ( ท่ีมา : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แหง เปนของรัฐ 3 แหง เอกชน 3 แหง 

 การศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสถานประกอบพิธีทางศาสนา 1,312 แหง ประกอบดวย วัด 

1,276 แหง โบสถคริสต 58 แหง และสุเหรา 2 แหง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 26 แหง และ

มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง (ท่ีมา: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน, 2557) 

 การดําเนินงานในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม ไดจัดใหมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

จํานวน 138 แหง โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แหง แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 12 แหง ศูนย

เฝาระวังทางวัฒนธรรม 79 แหง ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แหง องคกรเครือขายทางวัฒนธรรม 

ประกอบดวย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แหง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 26 แหง สภาวัฒนธรรมตําบล 199 แหง 

สภาวัฒนธรรมหมูบาน 2,337 แหง (ท่ีมา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, 2557)  

 การสาธารณสุข 

มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวย โรงพยาบาล 32 แหง เปนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 23 แหง มหาวิทยาลัย 2 แหง กระทรวงกลาโหม 1 แหง กรมอนามัย 1 แหง กรม

สุขภาพจิต 1 แหง กรมการแพทย 1 แหง เอกชน 3 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 248 แหง  

บุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย 1,007 คน (อัตราสวนตอคนไข 1:1,755) ทันตแพทย 26 คน (อัตราสวน

ตอคนไข 1:6,798) เภสัชกร 247 คน (อัตราสวนตอคนไข 1:7,156) และพยาบาล 4,137 คน (อัตราสวนตอ

คนไข 1:427) (ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน, 2557) 

ดานส่ือมวลชน 

 มีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT ขอนแกน สํานักประชาสัมพันธเขต 1 สถานีถายทอดผาน

ดาวเทียมของสถานีวิทยุโทรทัศน ทีวีสีชอง 3 และชอง 9 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ชอง 7 และไทย

พีบีเอส นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 14 สถานี หนังสือพิมพสวนกลาง 12 ฉบับและหนังสือพิมพสวน

ทองถ่ิน 13 ฉบับ (ท่ีมา: สํานกังานประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน, 2557) 

การส่ือสารและการคมนาคม 

มีท่ีทําการไปรษณีย จํานวน 28 แหง แยกเปนประเภทรับฝาก (ปทฝ.) 4 แหงและประเภทรับ-จาย 

(ปทจ.) 24 แหง มีสํานักงานเขตโทรศัพทภูมิภาคท่ี 2 ซ่ึงมีชุมสายในการปฏิบัติงานในจังหวัด 8 แหง 

การพลังงาน 

มีโรงงานผลิตเอทานอล 2 แหง กําลังการผลิตจากมันสําปะหลัง 130,000 ลิตร/วัน และจาก

กากน้ําตาล 150,000 ลิตร/วัน สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 523 แหง สถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) 9 

แหง สถานีบริการกาซ LPG 30 แหงและรานจําหนายกาซหุงตม (LPG) 800 แหง (ท่ีมา: สํานักงานพลังงาน

จังหวัดขอนแกน, 2555) 
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การไฟฟา 

มีแหลงผลิตไฟฟาท่ีสําคัญ คือ โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนอุบลรัตน มีกําลังการผลิต 25.2 เมกกะวัตต และ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ําพอง มีกําลังผลิต 710 เมกกะวัตต การใชไฟฟาของจังหวัดขอนแกน 478,919 

ครัวเรือน มีไฟฟา 464,286 ครัวเรือน เปนรอยละท่ีมีไฟฟาใช 96.94 (ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2554) 

การประปา 

มีสํานักงานประปาอยูในพ้ืนท่ี จํานวน 9 แหง ใหบริการจายน้ําประปา 8 แหง ไดแก สํานักงานประปา

ขอนแกน บานไผ ชุมแพ น้ําพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จํานวนผูใชน้ํารวม 157,207 ราย 

กําลังการผลิตท่ีใชงาน 211,008 ลูกบาศกเมตร/วัน ปริมาณน้ําผลิต 5,248,792 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําผลิต

จาย 5,700,213 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําจําหนาย 3,459,429 ลูกบาศกเมตร (ท่ีมา: สํานักงานประปาเขต 6 

ขอนแกน, 2554) 

การเงิน การธนาคาร 

เปนท่ีตั้งของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันการเงินพิเศษ

ของรับ ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย รวมท้ังธนาคารพาณิชยสาขาหลักและสาขายอย รวมท้ังสิ้น 103 

แหง (ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

การคาและบริการ 

ป 2555 มีนิติบุคคลจดทะเบียน 60 ราย ทุนจดทะเบียน 2,215.38 ลานบาท โดยมีนิติบุคคลจด

ทะเบียนท่ียังคงอยูท้ังสิ้น 41,474 ราย (ท่ีมา: ท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน, 2557) 

การคมนาคม 

จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระหวางภาค คือ 

ภาคเหนือกับภาคตะวันออก สามารถเดินทางไดท้ังทางรถยนต รถไฟและเครื่องบิน 

ทางรถยนต มีทางหลวงแผนดินผานพ้ืนท่ีจังหวัด 7 สาย ไดแก ทางหลวงหมายเลข 2 12  23 201 

207 208 และ 209 

ทางรถไฟ เสนทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 ผานอําเภอในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

ไดแก อําเภอพล บานไผ เมืองขอนแกน น้ําพอง และเขาสวนกวาง 

ทางเครื่องบิน มีทาอากาศยานพาณิชย 1 แหง หางจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร เสนทางบินกรุงเทพฯ – 

ขอนแกน – กรุงเทพฯ ใชเวลาเดินทางประมาณ 55 นาที 
 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ในจังหวัดขอนแกน ไดแก 

อําเภอเมือง -พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลปวัฒนธรรม พระมาหาธาตุแกนนคร  

                                โฮงมูนมังสวนสาธารณะ 200 ป สิมอิสาน 

 อําเภอน้ําพอง  -พระธาตุขามแกน กูประภาชัย(บานนาคํานอย) หมูบานงูจงอาง 
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อําเภออุบลรัตน -เข่ือนอุบลรัตน อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา พระพุทธบาทภูพานคํา     

                                บางแสน 2 และหาดจอมทอง 

 อําเภอบานฝาง  -อุทยานแหงชาติน้ําพอง 

 อําเภอภูเวียง  -อุทยานแหงชาติภูเวียง พระพุทธไสยาสน หมูบานผึ้งภูเวียง พิพิธภัณฑ 

                                         ไดโนเสารภูเวียง อําเภอชุมแพ  

                                        -เมืองโบราณโนนเมือง ผานกเคา 

 อําเภอภูผามาน  -ภูผามาน น้ําตกตาดฟา ถํ้าภูตาหลอ ถํ้าคางคาว ถํ้านาคราช 

 อําเภอมัญจาคีรี  -หมูบานเตา 

 อําเภอชนบท  -ผาไหมมัดหม่ีชนบท ศาลาไหมไทย 

 อําเภอบานไผ  -ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแกน 

 อําเภอเปอยนอย  -ปราสาทเปอยนอย หรือพระธาตุกูทอง 

 อําเภอหนองสองหอง -จิตรกรรมฝาผนังวัดสระบัวแกว 

 อําเภอโคกโพธิ์ชัย  -วัดอุดมคงคาคีรีเขต 
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ประวัติโรงพยาบาลขอนแกน 

โรงพยาบาลขอนแกน เริ่มกอตั้งป พ.ศ.2490 โดยความรวมมือของคณะกรรมการอําเภอคณะกรรมการ

จังหวัด และบรรดาพอคา ประชาชนในจังหวัดขอนแกน  ในการจัดงานประจําป  โดยผูวาราชการจังหวัด

ขอนแกน (ขุนบํารุงรัตนบุรี) เปนประธานจัดงาน เพ่ือหาเงินสมทบกับทางราชการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือปลูกสราง

โรงพยาบาลจํานวน 29 ไรเศษตอมาไดทําพิธีวางศิลาฤกษอาคารอํานวยการหลังแรกเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2491 โดยมีผูวาราชการจังหวัดภาค 3 (หลวงวิวิธสุรการ) เปนประธานในการกอสราง และไดเปดใหบริการ

อยางเปนทางการในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2494 มีเตียงรับผูปวย 25 เตียง มีแพทย 2 คนและพยาบาลวิชาชีพ 

2 คนโดยมีนายแพทยจําลอง มุงการดีเปนผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลขอนแกน ตั้งอยูเลขท่ี 54, 56 หมูท่ี 4 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เดิมมี

เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 49 ไร 2 งาน และปจจุบันขยายพ้ืนท่ีเปน 56 ไร 3 งาน 23.2 ตารางวา เปนโรงพยาบาล

ศูนยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในจังหวัด

ขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และเปนศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง 

(Excellent Center) 5 สาขา ไดแก สาขาอุบัติเหตุ สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาทารก

แรกเกิด และสาขารับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ 

นอกจากการใหบริการดานสุขภาพอนามัย ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรคการ

รักษาพยาบาลการฟนฟูสภาพแกผูปวย ผูรับบริการ และประชาชนแลว โรงพยาบาลขอนแกนยังเปนสถาบันท่ี

ใหการศึกษาและฝกอบรมแกนักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุก

สาขากวา 10สถาบันรวมท้ังเปนศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  (1 ใน 14 ของศูนยแพทยศาสตรศึกษาของ

กระทรวงสาธารณสุขรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังประเทศ) นอกจากนี้โรงพยาบาลยังไดสนับสนุนใหมีการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใชเทคนิค กระบวนการ และเครื่องมือท่ีทันสมัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน

การบริการอันจะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรับบริการ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

ตลอดระยะเวลา 70 ปท่ีผานมา โรงพยาบาลขอนแกน มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ัง

ในดานบริหาร บริการ วิชาการ อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาคุณภาพบริการตาม

มาตรฐาน และพัฒนากระบวนการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพควบคูกันไปดวย ซ่ึงไดมีการพัฒนาระบบบริการ

อยางผสมผสานท่ีมีคุณภาพท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงการสรางเครือขายบริการท่ีครอบคลุมในระดับชุมชน 

โรงพยาบาลขอนแกน ผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ครั้งท่ี 1 (16 กรกฎาคม 2545 ถึง 15

กรกฎาคม 2548) ครั้งท่ี 2  (15 ธันวาคม 2547 ถึง 14 ธันวาคม 1550) ครั้งท่ี 3 (27 กุมภาพันธ 2552 ถึง 26 

กุมภาพันธ 2555) ครั้งท่ี 4 (24 กุมภาพันธ 2555 ถึง 23 กุมภาพันธ 2558) ครั้งท่ี 5 (วันท่ี 27 กุมภาพันธ 

โรงพยาบาลขอนแกน 
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2558 ถึง 26 กุมภาพันธ 2561) ครั้งท่ี 6 (วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 ถึง 26 กุมภาพันธ 2564) และรับรองเปน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital : HPH) ครั้งแรกปพ.ศ.2546 จากสถาบันพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และในปพ.ศ.2549 โรงพยาบาลขอนแกนไดรับคัดเลือกใหเปน

สถานพยาบาลในดวงใจและสถานพยาบาลท่ีใหความรวมมือดานการสงเสริมสุขภาพจากสํานักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน 

 ปจจุบันโรงพยาบาลขอนแกนมีเตียงผูปวย 1,000 เตียง ใหบริการจริง 1,098 เตียง ประกอบดวย หอ

ผูปวยใน 33 หอ และ 3 Unit (Burn unit, Spine unit และ Stroke unit) หอผูปวยพิเศษ 9 หอ หอผูปวย 

ICU 12 หอ หองคลอด 1 หอง มีหองผาตัด 28 หอง ไดรับการจัดระดับขีดความสามารถเปนโรงพยาบาลศูนย

ระดับตติยภูมิ หรือระดับ A (Advance-Level Referral Hospital) เปนแมขายของเขตสุขภาพท่ี 7 

ประกอบดวยจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคามและกาฬสินธุ (รอย-แกน-สาร-สินธุ) ใหบริการตั้งแตระดับ

ปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ มีความเชี่ยวชาญในระดับตติยภูมิและสาขายอย (Subspecialty-Level Referral 

Hospital) ครอบคลุมทุกสาขา รวมถึงมีศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellent Center) 5 สาขา ไดแก 

สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาหัวใจ สาขาทารกแรกเกิดและสาขารับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ          

เปนโรงพยาบาลศูนยท่ีสามารถรองรับผูปวยสงตอจากระดับตติยภูมิภายในเขตและเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง : เมือง

ขอนแกน ประกอบดวย  18 ตําบล 282 หมูบาน  95 ชุมชน 199,990 หลังคาเรือน ประชากร 416,285 คน 

สิทธิ UC 251,620 คน มีหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน  33  แหง  ประกอบดวย หนวยบริการปฐมภูมิในเขต

เมือง 10 แหง (ไดแก PCU โรงพยาบาลขอนแกน, ศูนยแพทยหรือหนวยบริการปฐมภูมิเขตเมือง 4 แหง, 

ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล 3 แหง, PCU เรือนจํากลางขอนแกน และ PCU ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ

ขอนแกน)  และหนวยบริการปฐมภูมินอกเขตเทศบาล 23 แหง (ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 21 

แหง, ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองบานหนองกุงและ PCU หัวทุง)  โดยจัดเครือขายบริการปฐมภูมิในลักษณะคลินิก

หมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) จํานวน 7 Cluster ไดแก คลินิกหมอครอบครัวมิตรภาพ 

(PCC มิตรภาพ), คลินิกหมอครอบครัวประชาสโมสร (PCC ประชาสโมสร), คลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง 

(PCC วัดหนองแวงพระอารามหลวง), คลินิกหมอครอบครัวหัวทุง (PCC หัวทุง), คลินิกหมอครอบครัวหนองกุง 

( PCCหนองกุง), คลินิกหมอครอบครัวขอนแกน สาขา2 (PCC ขอนแกน2) และคลินิกหมอครอบครัวพระลับ  

(PCCพระลับ) (ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2563) 
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Core service (บริการหลัก) โรงพยาบาลขอนแกนใหบริการตติยภูมิแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติไดแก   

                   สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ตรวจวินิจฉัยบําบัดรักษา และฟนฟูสภาพ แบบองครวม (กาย จิต  

                   สังคม) 

Vision (วิสัยทัศน) “SMART HOSPITAL ท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพ่ึงดานสุขภาพของประชาชน”  

Mission (พันธกิจ)  

1. ใหบริการดานสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแตปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และความเชี่ยวชาญ

ระดับสูง  

2. พัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพ ในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพท่ี 7  

3. บริหารจัดการระบบสุขภาพ และทรัพยากรดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  

4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขท้ังระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 

เปนองคกรแหงการเรียนรู สนับสนุนการสรางนวัตกรรม 

Core value (คานิยมหลัก) บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล 

Core competency (สมรรถนะหลักขององคกร) 

1. การบริการดานสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และความ

เชี่ยวชาญระดับสูง  

2. การบริหารจัดการระบบสุขภาพท่ีเชื่อมโยงเครือขายบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ สูระดับ

ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ แบบไรรอยตอ  

3. การบริหารจัดการทรัพยากรดานสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. เปนแหลงผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางนวัตกรรมดาน

การแพทยและสาธารณสุขท้ังระดับประเทศ และนานาชาติ 

Key focus area (จุดเนน/เข็มมุง) 

6 เข็มมุง ประกอบดวย...   

1. Health Literacy & Self-Management สงเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ และ 

สามารถจัดการตนเองได  

2.   2P Safety การสรางความปลอดภัยอยางเปนระบบท้ังในการดูแล 

     ผูปวย/ผูรับบริการ  

3.   Healthy personnel การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใหเกง ดี มีสุข  

4.   Lean & Service mind ระบบบริการท่ีรวดเร็ว ลดข้ันตอน ผูรับบริการประทับใจ ภายใต  

      คานิยม “บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล”  

5.   In time - Key in การนําเขาขอมูลดานบริการท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  

6.   Proactive MIS ระบบสารสนเทศของทุกหนวยงานใน Website KKH ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย   

     งายตอการเขาถึง ใหบริการแบบเชิงรุก 
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ผูบริหารโรงพยาบาลขอนแกน ประจําป 2565  

 
 

นพ.เกรียงศักด์ิ วัชรนุกูลเกียรติ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน 
 

รองผูอํานวยการ  

1. นายธนนิตย   สังคมกําแหง รักษาการรองผูอํานวยการฝายการแพทยคนท่ี 1 

                              รองผูอํานวยการภารกิจดานบริการทุติยภูมิ 

                                      และตติยภูมิ 1 หัวหนากลุมงานผูปวยนอก 

2. นายเสกสรร สุวรรณแพง รองผูอํานวยการฝายการแพทย และรองผูอํานวยการภารกิจ  

                                     ดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 2 

3. นายสมคิด เลิศสินอุดม รองผูอํานวยการภารกิจดานบริการตติยภูมิข้ันสูง 

4. นายเทพสรรค สีอรามรุงเรือง รองผูอํานวยการภารกิจดานบริการทุติยภูมิ 

                                      และตติยภูมิ 3 และหัวหนากลุมงานอายุรกรรม 

5. นางไพรวัลย พรมที  รองผูอํานวยการฝายการพยาบาลและหัวหนาพยาบาล 

6. นางรุจิราลักขณ พรหมเมือง รองผูอํานวยการภารกิจดานบริการปฐมภูมิ            

                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน 2  

                                      และหัวหนาศูนยวัณโรค 

7. นายปกรณ นาระคล รองผูอํานวยการภารกิจดานพัฒนาระบบบริการ 

                                     และสนับสนุนบริการสุขภาพ 

8. นายนิชิต เสนไสย  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

9. นางอุษณีย สังคมกําแหง รองผูอํานวยการภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย 

10. นายธวัชชัย เทียมกลาง รองผูอํานวยการภารกิจดานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2021/10/S__66633774.jpg
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รายนามผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน อดีตถึงปจจุบัน 

ช่ือ-สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1.นายแพทยจําลอง มุงการดี   พ.ศ. 2492 - 2506 

2.นายแพทยประมุข จันทวิมล พ.ศ. 2506 - 2517 

3.นายแพทยสุจินต ผลากรกุล พ.ศ. 2517 - 2519 

4.นายแพทยประสาน ธรรมธารนิ พ.ศ.2519 - 2529 

5.นายแพทยชาตรี สุเมธวานิชย พ.ศ.2529 - 2532 

6.นายแพทยจรัล  ตฤณวุฒิพงษ พ.ศ. 2532 - 2536 

7.นายแพทยสมหมาย ศรีมหาวงษ  พ.ศ. 2536 - 2540 

8.นายแพทยชัยณรงค เชษฐโชติศักดิ ์ พ.ศ. 2540 - 2545 

9.นายแพทยวิทยา จารุพูนผล พ.ศ. 2545 - 2551 

10.นายแพทยวีระพันธ สุพรรณไชยมาตย พ.ศ. 2551 – 2557 

11.นายแพทยธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ พ.ศ. 2557 - 2558 

12.นายแพทยชาญชัย จันทรวรชัยกุล พ.ศ. 2558 – 2561 

13.นายแพทยเกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ   พ.ศ.2561 – 2561 

14.นายแพทยชาญชัย จันทรวรชัยกุล พ.ศ.2561 – 2563 

15.แพทยหญิงนาตยา มิลส พ.ศ.2563 – 2564 

16.นายแพทยเกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ   พ.ศ.2564 – ปจจุบัน 
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ระเบียบสิทธิการลา  

ขาราชการ –ลูกจางประจํา – พนักงานราชการ - ลูกจางช่ัวคราว – พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ประเภทการลา ขาราชการ-

ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 

ลาพักผอน มีสิทธิลาพักผอน 10 วัน

ทําการ ปฏิบัติงานไม

ครบ 10 ป สะสมวันลา 

ได 20 วันทําการ 

ปฏิบัติงานครบ10 ป 

ข้ึนไป สะสมวันลา ได 

30 วันทําการ 

มีสิทธิลาพักผอน 

10 วันทําการ 

สะสมวันลาไดไม

เกิน 5 วันทําการ 

(รวมกันแลวตองไม

เกิน 15 วันทําการ 

มีสิทธิลาพักผอน 

10 วันทําการ ไมมี

สิทธิ สะสมวันลา 

มีสิทธิลาพักผอน 

10 วันทําการ 

สะสมวันลา ไดไม

เกิน 5 วันทําการ 

(รวมกันแลวตองไม

เกิน 15 วันทําการ 

ลาปวย มีสิทธิลาปวย 60 วันทํา

การ ปวยเกิน 60 - 120 

วันทําการเสนอผูมี

อํานาจจายเงินเดือน

ระหวางลา 

มีสิทธิลาปวย 30 

วันทําการ โดยไดรับ

คาจาง ระหวางลา 

และมีสิทธิไดรับเงิน

สงเคราะหการหยุด

งาน จากการลาปวย

จากกองทุน

ประกันสังคมฯ ตาม

หลักเกณฑและ

เง่ือนไขตาม

กฎหมายวา ดวย

ประกันสังคมฯไดไม

เกิน 180 วัน 

มีสิทธิลาปวย 15 

วันทําการโดยไดรับ

คาจาง ระหวางลา 

ปฏิบัติงานปแรกมี

สิทธิลา 8 วันทํา

การและมีสิทธิไดรับ

เงิน สงเคราะหการ

หยุดงานจากการ ล 

า ป ว ย จ า ก ก อ 

ง ทุ น 

ประกันสังคมฯตาม

หลักเกณฑ และ

เง่ือนไขตาม

กฎหมายวา ดวย

ประกันสังคมฯไดไม

เกิน 180 วัน ลา

โดยไมไดรับคาจาง 

ระหวางลา (อยูท่ี

ดุลยพินิจของ 

หัวหนา) 

มีสิทธิลาปวย 45 

วันทําการโดยไดรับ

คาจาง ระหวางลา 

และมีสิทธิไดรับเงิน

สงเคราะหการหยุด 

งานจากการลาปวย

จากกองทุน 

ประกันสังคมฯตาม

หลักเกณฑและ 

เง่ือนไขตาม

กฎหมายวาดวย 

ประกันสังคมฯไดไม

เกิน 180 วัน 

ลากิจสวนตัว มีสิทธิลากิจ 45 วันทํา

การ และมีสิทธิลากิจ

เลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจาก 

มีสิทธิลากิจ 10 วัน

ทําการ /

ปงบประมาณ เขา 

 ลาโดยไดรับคาจาง 

15 วันทําการ 

ปฏิบัติงานปแรก 
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ประเภทการลา ขาราชการ-

ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 

การลาคลอดบุตร 150 

วันทําการ 

ทํางานไมถึงหนึ่งป

ทอนสิทธิลงตาม

ระยะเวลา (อยูท่ี

ดุลยพินิจของ

หัวหนา) 

ไดรับคาจาง 6 วัน

ทําการ (อยูท่ีดุลย

พินิจของหัวหนา) 

ลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอด 90 วัน 

โดยไดรับเงินเดือน

ระหวางลา 

มีสิทธิลาคลอด 90 

วัน โดยไดรับคาจาง 

ระหวางลา ไดไม

เกิน 45 วัน และมี

สิทธิ ไดรับเงิน

สงเคราะหการหยุด

งานเพ่ือการ คลอด

บุตรจากกองทุน

ประกันสังคมตาม 

หลักเกณฑและ

เง่ือนไขตาม

กฎหมายวา ดวย

ประกันสังคม 

มีสิทธิลาคลอด 90 

วัน โดยไดรับ 

คาจางระหวางลา 

ไดไมเกิน 45 วัน 

และมีสิทธิไดรับเงิน

สงเคราะหการ 

หยุดงานเพ่ือการ

คลอดบุตร จาก

กองทุน

ประกันสังคมตาม 

หลักเกณฑและ

เง่ือนไขตาม 

กฎหมายวาดวย

ประกันสังคม 

มีสิทธิลาคลอด 90 

วันโดยไดรับคาจาง 

ระหวางลาไดไมเกิน 

45 วัน และมีสิทธิ 

ไดรับเงินสงเคราะห

การหยุดงานเพ่ือ

การ คลอดบุตรจาก

กองทุน 

ประกันสังคมตาม

หลักเกณฑและ 

เง่ือนไขตาม

กฎหมายวาดวย 

ประกันสังคม 

ลาชวยเหลือ 

ภรรยาเล้ียงดู

บุตร 

มีสิทธิลาไปชวยเหลือ

ภรรยาเลี้ยงดูบุตร ครั้ง

หนึ่งติดตอกันไมเกิน 15 

วันทําการ ในชวงการลา

คลอดบุตรของภรรยา 

ไมมีสิทธิลา ไมมีสิทธิลา ลาได 15 วันทําการ 

ตอการคลอดบุตร 1 

ครั้ง มีสิทธิไดรับ

คาจางระหวางลา 

ลากิจ –ลา

พักผอน เพ่ือ

เดินทางไป 

ตางประเทศ 

ผูท่ีประสงคยื่นใบลา

และบันทึก ขอความไป

ตางประเทศกอนวัน 

เดินทางอยางนอย 30 

วันทําการ 

อิงระเบียบ

ขาราชการโดย

อนุโลม 

อิงระเบียบ

ขาราชการโดย

อนุโลม 

อิงระเบียบ

ขาราชการโดย

อนุโลม 

ลาอุปสมบท

หรือ ลาไป

ประกอบพิธี 

มีสิทธิลาอุปสมบทไดไม

เกิน 120 วัน 

ปฏิบัติงานไมนอยกวา 

มีสิทธิลาอุปสมบท

ไดไมเกิน 120 วัน 

ปฏิบัติงานมาไม

ลาไดโดยไมมีสิทธิ

ไดรับคาจาง 

ระหวางลา 

มีสิทธิลาอุปสมบท

ไดไมเกิน 120 วัน 

ปฏิบัติงานมาไม
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ประเภทการลา ขาราชการ-

ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 

ฮัจย 12 เดือน นอยกวา 4 ป นอยกวา 4 ป 

ลาติดตามคู

สมรส 

ลาไดไมเกิน 2 ป กรณี

จําเปน ลาตอไดอีก 2 ป 

แตเม่ือรวมกันแลว ตอง

ไมเกิน 4 ป ถาเกิน 4 ป 

ใหลาออกจากราชการ 

ไมมีสิทธิลา ไมมีสิทธิลา ไมมีสิทธิลา 

การลาไปศึกษา 

ฝกอบรม 

ตามหลักสูตร โดยไดรับ

เงินเดือน ระหวางลา 

ไมมีสิทธิลาศึกษา 

ลาฝกอบรมได ตาม

ความตองการ ของ

สวนราชการ 

ไมมีสิทธิลาศึกษา 

ลาฝกอบรมไดตาม

ความ ตองการของ

สวนราชการ 

ลาศึกษาไมเกิน 2 

ป แตท้ังนี้ตองมี 

ระยะการจางงาน

กอนครบสัญญาจาง 

ไมนอยกวา

ระยะเวลาท่ีตอง

ปฏิบัติ 

ลาเขารับการ

ตรวจเลือก 

หรือ เขารับ

การเตรียมพล 

ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรยีกตอง

มารายงานตัว 

ภายใน 7 วัน สวน

ราชการหรือผู 

ไดรับมอบหมาย

อาจขยายเวลาให 

ไมเกิน 15 วัน 
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อาคารสถานที่ของโรงพยาบาลขอนแกน 

 

 

1. อาคารสมเด็จพระเทพฯ (ผูปวยนอก)   

2. อาคารคุณากรปยชาติ (ศูนยหัวใจ) 

3. อาคาร 298 เตียง (อายุรกรรม) 

4. อาคารผูปวยนอก 2  

5. อาคารผาตัด 40 ป 

6. อาคาร 5 (ศัลยกรรม) 

7. อาคาร 6 (ศัลยกรรมกระดูกและขอ) 

8. อาคารเภสัชกรรม 

9. ตึกสงฆอาพาธ 

10. อาคารสิรินธร (อุบัติเหตุ) 

11. อาคารราชนครินทร 

12. อาคาร 120 เตียง 

13. สํานักงานเปล 
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14. อาคาร 10 (อายุรกรรม) 

15. อาคาร 9 (อายุรกรรม) 

16. อาคาร 8 (กุมารเวชกรรม) 

17. อาคารจอดรถ 

18. หองแกนสุข (หองเก็บศพ) 

19. อาคารอเนกประสงค 

20. กายอุปกรณและกลุมงานเวชกรรมสังคม 

21. อาคารแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกและอาชีวเวชกรรม 

22. ศูนยเรียนรูอุบัติเหตุ 

23. อาคารพักขยะ 

24. อาคารเวชกรรมฟนฟูและกายภาพบําบัด 

25. อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

26. บอบําบัดน้ําเสีย 

27. สนามบาส 

28. สวนธรรมธารินทร 

29. สระน้ํา (สมหมาย ศรีมหาวงศ) 

30. เรือนพักญาติ 

31. อาคารจอดรถ 

32. หอพักแพทย 

33. หอพักแพทย 

34. หอพักแพทย 

35. หอพักแพทย 

36. หอพักแพทย 

37. บานพักผูอํานวยการ 

38. หอพักพยาบาล 

39. หอพักครอบครัว 

40. ลานจอดรถ 
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ท่ี 
รายช่ือหอผูปวย ป 2564 

ICU 

1 หอผูปวยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ1 

2 หอผูปวยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ2 

3 หอผูปวยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) 

4 หอผูปวยหนักศัลยกรรมท่ัวไป  1 

5 หอผูปวยหนักศัลยกรรมระบบประสาท 

6 หอผูปวยหนักศัลยกรรมท่ัวไป  2 

7 หอผูปวยหนักอายุรกรรม 1 

8 หอผูปวยหนักอายุรกรรม 2 

9 หอผูปวยหนักโรคหัวใจ (CCU) 

10 หอผูปวยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต1 (N.I.C.U.1) 

11 หอผูปวยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต2 (N.I.C.U.2) 

12 หอผูปวยเด็กระยะวิกฤติ (PICU) 

อายุรกรรม 

1 หอผูปวยอายุรกรรมชาย 1 

2 หอผูปวยอายุรกรรมชาย 2 

3 หอผูปวยอายุรกรรมชาย 3 

4 หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 1 

5 หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 2  

6 หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 3 

7 หอผูปวยอารยุรกรรมโรคเลือด /BMT 

8 หอผูปวยอายรุกรรมโรคหัวใจ  

9 AIIR+RICU 

สูติ-นรีเวชกรรม 

1 หอผูปวยสูติกรรม 1 

2 หอผูปวยสูติกรรม  2 
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ท่ี 
รายช่ือหอผูปวย ป 2564 

3 หอผูปวยนรีเวชกรรม 

ศัลยกรรม 

1 หอผูปวยศัลยกรรมหญิง  1 

2 หอผูปวยศัลยกรรมหญิง  2 

3 หอผูปวยศัลยกรรมชาย  1 

4 หอผูปวยศัลยกรรมชาย 2 

5 หอผูปวยศัลยกรรมระบบปสสาวะ 

6 หอผูปวยศัลยกรรมโรคหัวใจและทรวงอก 

7 หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ   

8 หอผูปวยศัลยกรรมระบบประสาท 1 

9 หอผูปวยศัลยกรรมระบบประสาท 2 

10 หอผูปวยศัลยกรรมตกแตงและศัลยกรรมเด็ก 

 ศัลยกรรมกระดูกและขอ 

1 หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย 1 

2 หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย 2 

3 หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอหญิง 

กุมารเวชกรรม 

1 หอผูปวยทารกแรกเกิด 

2 หอผูปวยเด็กเล็ก+เด็กเล็กพิเศษ 

3 หอผูปวยเด็กโต 

4 หอผูปวยเคมีบําบัดเด็ก 

หอผูปวยพิเศษ 

1 หอผูปวยพิเศษอาคาร 120 เตียง ชั้น 5 

2 หอผูปวยพิเศษอาคาร 8 ชั้น 5 (114/5) 

3 หอผูปวยพิเศษอาคาร 8 ชั้น 4 (114/4) 

4 หอผูปวยพิเศษสิรินธร ชั้น 3  
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ท่ี 
รายช่ือหอผูปวย ป 2564 

5 หอผูปวยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบําบัดชั้น 4 

6 หอผูปวยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบําบัดชั้น 5 

7 หอผูปวยพิเศษสงฆ 2 

8 หอผูปวยพิเศษสงฆ  3 

9 หอผูปวยพิเศษสงฆ  4 

อาคารรังสีรักษา 

1 หอผูปวยรังสีรักษาและเคมีบําบัดชั้น 2 

2 หอผูปวยรังสีรักษาและเคมีบําบัดชั้น 3 

 Unit 

1 หอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) 

2 หอผูปวยผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวก (Burn Unit) 

3 หอผูปวยโรคกระดูกไขสันหลัง (Spine Unit) 

อ่ืนๆ 

1 หอผูปวยจักษุ 

2 หอผูปวยหู คอ จมูก 

 หองคลอด 

1 หองคลอด 
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ผลงานเดน ตั้งแตป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน 

 

                                                   

รางวัลคุณภาพ 

โรงพยาบาลขอนแกน ไดปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป ซ่ึงเนน

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย ความสําเร็จนี้เกิดข้ึนจากความมุงม่ันและความพยายามอยางตอเนื่องของ

ผูบริหารและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขอนแกนทุกคน 

โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) 

Accreditation     ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ – ๙ มกราคม ๒๕๔๗ 

Re-accreditation ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

Re-accreditation ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

Re-accreditation ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

Re-accreditation ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

Re-accreditation ครั้งท่ี ๕ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับการคัดเลือกเปนสถานพยาบาลในดวงใจ 

จากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจําป ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ๒๕๕๖ และไดรับ

รางวัลท่ี ๑  

ในฐานะท่ีเปนสถานพยาบาลท่ีมีจํานวนผูประกันตนเลือกเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน 

๒๕๕๘  
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โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับรางวัล “หนวยงานดีเดนดานการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 

จากกระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๕๐ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ และ ๒๕๖๐ 

 

 
 

โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ ป ๒๕๕๖ 

จากกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 

 

 

 

 
รางวัลชนะเลิศ United Nations Public Awards ขององคการสหประชาชาติ 

 

พ.ศ.๒๕๕๖ The Final Round : New Life New Look New Thalassemia Patients 

         The Second Round : Enhancing the collaboration and integration among 

different  

organization to provide services to support children with autism in Khon 

Kaen province, Thailand 
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พ.ศ.๒๕๕๗ 1st Place Winner : One Stop Crisis Centre : OSCC 

  Category 4 : Promoting gender responsive delivery of public services 

พิธีรับมอบรางวัลฯ ในงานประชุม : 2014 United Nations Public Service Forum, Day 

and Awards Ceremony ณ Korea International Exhibition Center (KINTEX) Seoul, 

Republic of Korea วันท่ี ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

The Second Round: The development of improving the participation of 

network parties in order to prevent road accident, Khon Kaen Province 

พ.ศ.๒๕๕๘ โรงพยาบาลขอนแกนไดรับรางวัล United Nations Public Awards 2015 : UNPSA 2015  

เปนรางวัลรองชนะเลิศ สาขาบริการสาธารณะ ดานการสงเสริมตอบสนองความเสมอภาคทาง

เพศ เรื่อง ทางดวนพิเศษสําหรับสตรีตั้งครรภเสี่ยงสูงเขตสุขภาพท่ี ๗ fast track service for 

high risk pregnancy health service region ๗ จากองคการสหประชาชาติ ณ เมืองเม

เดลลิน ประเทศโคลัมเบีย และพญ.ฐิติพร สิริวชิรชัย หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม 

โรงพยาบาลขอนแกนและทีมทํางาน ไดรับการแสดงความยินดี จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ณ ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 

                                 
 

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดน 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ การพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบทางดวนพิเศษ สําหรับสตรี

ตั้งครรภความเสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy) เขตสุขภาพท่ี ๗” 

พ.ศ.๒๕๕๖ บูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมของภาคเครือขายใน

การปองกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแกน” 

บูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ ผลงานเรื่อง “ผลการบูรณาการการชวยเหลือเด็กและสตรีใน

ภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภไมพรอม ในพ้ืนท่ีรอยแกนสารสินธุ” 

พ.ศ.๒๕๕๕ นวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ ผลงานเรื่อง “คิดใหม ทําใหม เพ่ือผูปวยธาลัสซีเมีย” บูรณา

การการบริการท่ีเปนเลิศ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคลออทิสติกสู

ชุมชนอยูดีมีสุข” 
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ผลงานเดนอ่ืนๆ  

• Khon Kaen Medical Journal (KKMJ) ไดรับการคัดเลือกใหอยูในวารสารกลุมท่ี ๑ ของ

วารสารวิชาการท่ีไดรับการประเมินโดย Thai Citation Index (TCI) และไดรับการรับรองเขาสู Asian 

Citation Index (ACI) เปนท่ีเรียบรอยแลว มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเปนระยะเวลา ๕ ป 

ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบกิตติกรรมประกาศ เพ่ือแสดงวาโรงพยาบาลขอนแกนไดปฏิบัติตาม

มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ในงานการประชุมวิชาการยาเสพติดแหงชาติครั้งท่ี๑๔/

๒๕๖๐ จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) และสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู

ผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขในวันท่ี ๑๙-๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลเกียรติคุณ พรอมเกียรติบัตร ผลงานดีเดน Best Practice สาขารับ

บริจาคและปลูกถายอวัยวะ ผลงานเรื่อง “การรับบริจาค อวัยวะและปลูกถายตาจากผูบริจาคสมอง

ตายแบบครบวงจร” เขตสุขภาพท่ี ๗ ในการ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ ( Service Plan Sharing) ครั้งท่ี ๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ 

โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในฐานะเปนพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนแหงชาติดาน

การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ประจําป ๒๕๖๐ ระดับประเทศ 

ประเภทโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๔ 

เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลขอนแกนไดรับโลเกียรติคุณในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัวไทย”(Save Thais 

from Heart Diseases) จาก จากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุมสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๔ รางวัล ดังนี้ 

 โรงพยาบาลท่ีมีการบริหารจัดการขอมูลผูปวย ACS ดีเดน อันดับ ๑  

 โรงพยาบาลท่ีมีการลงขอมูลสวนหัวใจดีเดน อันดับ ๒  

 จังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการขอมูลดีเดน 

 จังหวัดท่ีมีการใหยาละลายลิ่มเลือดมากท่ีสุด 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลประกาศเกียรติคุณหนวยงานท่ีผานการประเมิน GREEN&CLEAN 

Hospital ระดับดีมาก ในการประชุม “แลกเปลี่ยน เรียนรู เชิดชูตนแบบ GREEN&CLEAN Hospital 

และอนามัยสิ่งแวดลอม” นําทีมโดยหัวหนากลุมงานสรางเสริมสุขภาพและคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
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และความปลอดภัยในโรงพยาบาลขอนแกน เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองภูพาน โรงแรม

ขอนแกนโฮเต็ล จังหวัดขอนแกน 

• รางวัลผลงาน R2R ดีเดน ระดับตติยภูมิ ศูนยความเช่ียวชาญระดับสูง และโรงเรียนแพทย 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยระดับประเทศจากผลงาน เรื่อง “การพัฒนาแนว

ทางการดูแลผูปวยอายุรกรรมหลังหัวใจหยุดเตนดวยการลดอุณหภูมิของรางกาย หอผูปวยหนักอายุรก

รรมและโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแกน”พว.ชัยวัฒน  ไชยกาศ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพโดยจะมีการ

มอบรางวัลในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย Routine to Research (R2R) 

ครั้งท่ี ๑๐ “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนสูสังคม ๔.๐” วันท่ี ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการประชุม

อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธาน ี

• โรงพยาบาลขอนแกนไดรับรางวัลจากการประกวดนวตกรรมทางการพยาบาล ศูนยการเรียนรู

ทางการพยาบาลเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ระดับประเทศในการประชุมขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพ

พยาบาลเพ่ือสรางการสรางเสริมสุขภาพพัฒนาศูนยเรียนรูและนวตกรรมทางการพยาบาล จัดโดยสภา

การพยาบาล ภาคีเครือขายสถาบันการศึกษา เม่ือวันท่ี ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล   

แกรนด กรุงเทพฯ 

 รางวัลระดับดีมาก เรื่อง “การดูแลผูปวยเด็กท่ีใส Ventilator ท่ีบาน”   

 รางวัลระดับดี เรื่อง “การสรางเครือขายเพ่ือการดูแลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังของศูนยเรียนรู

การดูแลผูปวยกระดูกและขอ”   

• กลุมภารกิจดานการพยาบาล ไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยเรียนรูทางการพยาบาลเพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพ จากการประชุมการขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ พัฒนา ศูนย

เรียนรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล จัดโดย สภาการพยาบาล ภาคีเครือขาย สถาบันการศึกษา เม่ือ

วันท่ี ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

• รางวัลจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป ๒๕๖๐ 

ระหวางวันท่ี ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด คอนแวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัด

อุดรธานี จํานวน ๓ รางวัล ดังนี้ 

 ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ประเภทนําเสนอดวยวาจา สาขาการพยาบาล ผลงานเรื่อง

การพัฒนาแนวทางการวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องในผูปวยผาตัดหัวใจแบบเปด 

 ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน  ประเภทนําเสนอดวยโปสเตอร  สาขาการพยาบาล  ผลงาน

เรื่องผลการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมและดูแลตอเนื่องผูปวยผาตัดหัวใจแบบเปด 
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 ศูนยอุบัติเหตุและวิกฤตบําบัด ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ประเภทโปสเตอร  สาขา

บริหารสาธารณสุข ผลงานเรื่องการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ

ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนบนถนนมิตรภาพ  เขตเทศบาลเมือง  จังหวัด

ขอนแกน 

• โรงพยาบาลขอนแกนไดรับรางวัล Prime Minister mister Road Safety Award ประเภท 

หนวยงานท่ีขับเคลื่อนดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนมานานมากกวา ๒๐ ปมาจนถึงปจจุบัน ในงาน

สัมมนาอุบัติเหตุแหงชาติครั้งท่ี ๑๓ Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุน และจัดการ

เชิงผลลัพธสูความปลอดภัยทางถนนท่ียั่งยืน เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในฐานะท่ีเปนหนวยงานใหการสนับสนุนการ ดําเนิน

โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ําดี และมูลนิธิทอน้ําดี จาก มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือ

วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

• กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ 

หองปฏิบัติการ ในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งท่ี ๖ 

ประจําป ๒๕๖๐ (Thailand LA forum 2017) “60 ป เทคนิคการแพทยไทย ดวย ระบบคุณภาพท่ี

ยั่งยืนและพอเพียง ” จากสภาเทคนิคการแพทย เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมแก

รนด ไดมอนดบอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

• กลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับประกาศเกียรติคุณ 

“ พ้ืนท่ีตนแบบดีเดนแหงชาติ  ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป ๒๕๖๐” จากงานมหกรรมการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน

ไทย ปท่ี ๑๐ ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ ขอนแกนฮอลล ชั้น 

๕ ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน 

• โรงพยาบาลขอนแกน โดย นายแพทยชาญชัย  จันทรวรชัยกุลเขารับประทานประกาศนียบัตร รับรอง

กระบวนการคุณภาพ (HA) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม พระเกียรติฉลอง

สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป (Re-accreditation ครั้งท่ี ๕) ระยะเวลาการรับรอง ตั้งแตวันท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมวิชาการ HA National forrum ครั้งท่ี ๑๙ เม่ือวันท่ี ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลรางวัล โรงพยาบาลมาตรฐานระดับบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ใน

การประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรม สนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
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• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบประกาศเกียรติคุณองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจําป 

๒๕๖๐ ระดับทอง จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  

• กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลขอนแกน ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ท้ังระบบทุก

รายการตรวจ ตั้งแตวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ (อายุการ รับรอง ๒ ป) จาก

สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ ซ่ึงเปนโรงพยาบาลระดับศูนยแหงแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี

ผานการรับรอง 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ เครือขายโรคดีเดน โรคมะเร็ง จากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๗ ขอนแกน ในงานประชุมวิชาการเครือขายกลุมโรคอัตรา ตายสูง 

“พลังเครือขายไรขีดจํากัด ” เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติขอนแกน (KICE) จังหวัดขอนแกน  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรเครือขายผูรวมโครงการโฮมบุญ เพ่ือลดมลพิษ (ทางน้ํา) ณ 

แหลงกําเนิด ประจําป ๒๕๖๑ ในเกณฑควรยกยอง เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําป ๒๕๖๑ จาก

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี  

โฮเทล แอนดคอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน 

• กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัล DMSc Quality Award รางวัล 

คุณภาพความเปน เลิ ศการทดสอบความชํ านาญหองปฏิบั ติการ  ด านพยาธิคลินิ ก  จาก

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม มิราเคิล 

กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบรับรองคุณภาพระบบบรหิารคุณภาพในงานเวชศาสตรการบริการโลหิต 

ในขอบขายทักษะการเจาะเก็บโลหิตและเตรียมสวนประกอบโลหิต (รอบท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๒) 

จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย และเปนโรงพยาบาล เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่ีไดรับการรับรองนี้  

• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ไดรับโลผานการรับรองมาตรฐานระดับสากล (รับรองครั้ง

ท่ี ๒) จาก SIDCER-FERCAP (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical 

Review) ในงานประชุม The 18th FERCAP Annual Conference in TAIWAN เม่ือวันท่ี ๑๘ – ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ the Lincou Chang Gung Memorial Hospital (CGMH), Taoyuan City, 

Taiwan 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรหนวยงานท่ีมีการกํากับดูแลองคการท่ีดี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับดีมาก ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานตาม

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 
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• หนวยไตเทียม โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคลินิกโรคไต เรื้อรัง

ดีเดน ประจําป ๒๕๖๒ ประเภทโปสเตอร และไดรับโลรางวัลดีเดนการจัดกิจกรรมวันไตโลก จาก

สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการ Nephrology Meeting & CKD Weekend 

2019 เม่ือวันท่ี ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิปซอฟเฟอริน พระราม ๙ 

กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนแหงชาติ ดานการแพทยแผนไทย การแพทย 

พ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป ๒๕๖๑ ประเภท 

โรงพยาบาลศูนย ในงานมหกรรมการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานระดับภาค ปท่ี ๑๑ (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารนิทร จังหวัดสรุินทร 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับกิตติกรรมประกาศ “Provincial Healthcare Network Certification- 

PNC” จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งท่ี 

๒๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลเกียรติคุณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสุขภาพเนื่องในวัน ไต

โลก ประจําป ๒๕๖๒ จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ 

ศูนยคาสงอูฟูขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลขอบคุณในการสนับสนุนโครงการสัมมนาและดูงานการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรสุขภาพระดับพ้ืนท่ีอําเภออนามัย จากกรมอนามัย เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอง

ประชุมจําลอง มุงการดี โรงพยาบาลขอนแกน 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรการสนับสนุนในการจัดงานวันผูสูงอายุจังหวัดขอนแกน 

ประจําป ๒๕๖๒ จากจังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรในการสนับสนุนกิจกรรม “รักและหวงใยใสใจสุขภาพ 

ผูสูงอายุ” ภายใตโครงการศูนยดูแลผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองศิลา ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒ จากเทศบาลเมืองศิลา เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับประกาศนียบัตรผานการ รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม การ
วิจัยในมนุษย National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : (NECAST) 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใน งานมหกรรม งานวิจัยแหงชาติ 
2562 (Thailand Research Expo 2019) เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ Autism Khon Kaen Award เปนหนวยงานท่ี ทํา

คุณประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน ในการประชุมใหญสามัญ

ประจําป สมาคมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน ประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๒ ณ หองประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน 
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• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลการใชระบบสินไหมอัตโนมัติดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ (E-Claim 

Awards 2018) ประเภทการบันทึกขอมูลมากกวาสี่พันขอมูล ดีเดนอันดับ ๒ เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ จากบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรการสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรต ิ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จาก คณะ

สงฆจังหวัดขอนแกน และจังหวัดขอนแกน 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบประกาศเกียรติคุณท่ีสนับสนุนโครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีและ 

รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากจังหวัด 

ขอนแกน เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สโมสรนายทหารคายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแกน  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบประกาศเกียรติ คุณท่ีเปนสถานพยาบาลในสังกัดสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป ๒๕๖๒ 

จากศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ ขอนแกนฮอล ชั้น ๕ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลเกียรติคุณ “หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

เขตสุขภาพท่ี ๗ ประจําป ๒๕๖๒” จากการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพท่ี ๗ 

ประจําป ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัด มหาสารคาม 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบประกาศนียบตัร รับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับ

ดีมาก Plus ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพท่ี ๗ เม่ือวันท่ี 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบประกาศนียบัตร สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล ได

มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประเภทโรงพยาบาลศูนย จาก 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  

• ศูนยรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการดีเดน เรื่อง 
Regional Retrieval Team Development to Sustainability จากการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งท่ี 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือ
วันท่ี 11 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการ และคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะแขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลขอนแกนและจังหวัดขอนแกน ไดรับรางวัลดีเดน สาขาหัวใจ ระดับประเทศ จากเวที 

การประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัวไทย (Save 

Thais from Heart Diseases)” เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอง Grand Ballroom โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

• โรงพยาบาลขอนแกน ใหการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ดีเดน ระดับ 

เขตสุขภาพท่ี ๗ ประจําป ๒๕๖๒ 
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• โรงพยาบาลขอนแกน ไดสงผลงานเรื่อง ระบบบริการทางดวนโรคหลอดเลือดสมองไดรับรางวัลเลิศรัฐ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ สาขาบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดี” เม่ือวันท่ี ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนยประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ดานการอนุรักษพลังงาน 
และการพัฒนาพลังงานทดแทน จากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เม่ือวันท่ี 18 
ตุลาคม 2562 ในงาน 20 ป Thailand Energy Awards ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรท่ีสนับสนุนการดําเนินการรับเสด็จสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวโรกาสเสด็จ
เยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. จังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแกนนคร
วิทยาลัย จากสํานักงานจังหวัดขอนแกน 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรโรงพยาบาลเค็มนอยอรอย 3 ดี ระดับเขต ปงบประมาณ 
2562 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมรอยแกนสารสินธุ ชั้น 5 สํานักงานเขต สุขภาพท่ี 
7 ขอนแกน 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการ ความ
ขัดแยงในหนวยบริการดีเดน ระดับเขต ประจําป 2561 ประเภทโรงพยาบาลขนาดเตียง มากกวา 
150 เตียง จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในงานมหกรรม รวมพลังกลไก
ขับเคลื่อนระบบหลักสุขภาพ ในระดับพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย
ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร แจงวัฒนะ   

• ศูนยประสานงานคนพิการครบวงจร โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลสถานท่ีดีเดนท่ีเอ้ือตอคน

พิการ ประจําป ๒๕๖๒ ระดับดี จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในงานวัน

คนพิการสากล ประจําป ๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลสถานท่ีดีเดนท่ีเอ้ือตอคนพิการ ประจําป ๒๕๖๒       ในงานวัน

คนพิการสากล ประจําป ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย จังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาขอนแกน ชั้น ๕ 

จังหวัดขอนแกน 

• คลินิกฟาใสตนแบบ โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลเพชรนครา อวอรด ประจําป ๒๕๖๓ เปน

คลินิกฟาใสตนแบบ ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟาใส ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ 

หองประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐  แพทยสมาคมแหงประเทศไทย 

• ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลขอนแกน นําเสนอผลงานโดยนายชัยวัฒน ไชยกาศ พนักงานราชการ 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการนําเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร 

เรื่อง พลิกตะแคงตัวผูปวยหลังการตรวจสวนหัวใจผานหลอดเลือดแดงฟมอรัล ในการประชุม Cardiac 

Network Forum ครั้งท่ี ๑๒ เชื่อมประสาน สายธารแหงคุณคา พัฒนางานหัวใจ ไทยยั่งยืน เม่ือวันท่ี 

๔-๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลีการเดนส พลาซา จังหวัดสงขลา 
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• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมใบประกาศเกียรติคุณ ผานเกณฑการประเมินดาน

การบริหารจัดการน้ําเสียของแหลงกําเนิด ระดับทอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการงานดานการบริหาร

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ระดับพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 

ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรงุเทพมหานคร 

• หอผูปวยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแกน  ไดรับรางวัล Thailand ANGELs AWARDS 
2019 ระดับ Stroke Ready ไดรับเงินรางวัลจํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ในโครงการ
พัฒนาศูนยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล จากมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา 

• ศูนยคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงวาหองปฏิบัติการมีผลการ

ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหระดับดีเยี่ยมอยางตอเนื่อง ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขา

ธนาคารเลือดจากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓   

• ศูนยคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับการแสดงความชื่นชมและยินดี ท่ีพัฒนาระบบ

บริการสู smart Innovation Advancing Blood Safety โดยพัฒนาโปรแกรมธนาคารเลือดและ Al-

web ordering ท่ีสามารถเพ่ิมความสะดวกในการใหบริการผูปวยและจัดการความเสี่ยงๆไดอยาง

ชัดเจนและครบวงจร 

• หองปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงวามีผลการประเมินคุณภาพการ 

ตรวจวิเคราะหระดับดีเยี่ยมอยางตอเนื่อง ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาธนาคารเลือด จาก

สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๓   

• ศูนยแพทยวัดหนองแวง ศูนยแพทยประชาสโมสร ศูนยแพทยมิตรภาพ ศูนยแพทยชาตะผดุง ศูนย

สุขภาพชุมชนเมืองบานหนองกุง และ PCC หัวทุง และ โรงพยาบาลขอนแกน ๒ สาขาวัดศิริธรรม

มิกาวาส เมืองขอนแกน โรงพยาบาลขอนแกน รวมจํานวน ๗ แหง  เปนหนวยบริการท่ีดําเนินการ

ภายใตการควบคุมของโรงพยาบาลขอนแกน ไดรับใบประกาศรับรองข้ึนทะเบียนหนวยบริการเจาะ

เลือด เก็บตัวอยางและนําสงตัวอยางนอกโรงพยาบาล โดยมีวาระการรับรอง ตั้งแต วันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ วาระเวลา ๓ ป  

• โรงพยาบาลขอนแกน ไดรับโลประกาศยกยองเกียรติคุณ โรงพยาบาลตนแบบ สงฆไทยไกลโรค  ใน

โครงการขับเคลื่อนมุงเปาเพ่ือสื่อสารโภชนปญญา สงฆไทยไกลโรค เม่ือวันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธุ 

๒๕๖๔ ณ วัดบูรพ จังหวัดนครราชสีมา   
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