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เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 

3rd Goal: Good Health and Well-Being to guarantee good health for 

people in the community and  security for people of all  ages 
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ความเป็นมา 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในด้านการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพที่ดี  มีศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและรักษาโรค เช่น ศูนย์ว ิจ ัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื ้อระบาดใหม่ (Research and 
Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases) สถาบ ันว ิ จ ั ยมะเร ็ งท ่อน ้ ำดี  ม ีศ ูนย ์กลางการ
รักษาพยาบาล คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
เฉียงเหลือ และการสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการ
รักษาโรคที่สำคัญของภาคอีสาน   
         มข. มีความร่วมมือกับองค์กรบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เกือบทุกโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตัวอย่างโครงการความร่วมมือที่โดดเด่นในการแก้ไขปัญหาภูมิภ าค เช่น โครงการ 

Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ การพัฒนาทักษะและสุขภาวะของผู้ดูแล (caregiver) การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมถึงติดตามผู้ป่วยติดเตียง โครงการเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์การ

แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  โครงการตรวจสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ป่วยและผู้เปราะบางโดยทันตแพทย์   

โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เป็นต้น   
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Policy and operation 
 

Khon Kaen University is preparing for sustainability in good health. There are research 
centers related to the prevention and treatment of diseases such as the Research and Diagnostic 
Center for Emerging Infectious Diseases, the Cholangiocarcinoma Research Institute which has a 
medical center, Srinakarind Hospital, Faculty of Medicine which is the largest hospital in the 
Northeast and a vital part of the creation of a Medical Hub to develop innovations in medicine 
and the treatment of important diseases in the northeastern region. 
          KKU cooperates with health service organizations both in Thailand and abroad. Almost all 
projects undertaken by the Faculty of Health Sciences can nvolve the Faculty of Medicine, Faculty 
of Dentistry Faculty of Pharmacy, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Public Health. 
The examples of outstanding collaborative projects addressing regional issues are the Smart 
Health Telemedicine project; Developing caregiver skills and health, developing knowledge of 
diabetes and hypertension, and monitoring bedridden patients. Also, the project for surveillance 
and analysis of the corona virus (Covid-19) pandemic project, the oral health examination program 
for sick and vulnerable groups by dentists, and visiting bedridden patients and educating 
themselves on self-care projects, etc. 
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ความร่วมมือด้านสุขภาพและการบริการกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ                     

Collaborations and health services 

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในด้านการดูแลสุขภาพผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  

1. Srinagarind Hospital Covid-19 Vaccination Center 
2. KKU launches “Home Isolation” system, with hope 

hospitals all over the country will use in caring Covid-19 
quarantined patients at their homes 

3. Cholangiocarcinoma Research Institution is seeking 
approaches for the Nongkungsri Model with an aim to 
solve the liver fluke and cholangiocarcinoma problems 
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4. CASCAP Joins Faculty of Education, KKU to train teacher on increasing immunity against liver 
fluke 

5. Cholangiocarcinoma Research Institution is seeking 
approaches for the Nongkungsri Model with an aim to 
solve the liver fluke and cholangiocarcinoma problems 

6. World Cholangiocarcinoma Day: 2021 
7. Srinagarind Hospital will host the University Hospital 

Network (UHOSNET) 75th conference in April 2021 
8. Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand (CKDNET): 2021 
9. Cholangiocarcinoma Research Institution Isan Cohort 
10. การพัฒนางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
11. โครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ 
12. คลินิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์สุกัลยา อมต

ฉายา หัวหน้าโครงงานคลินิกกายภาพบำบัดและนวดไทย นำทีมนักกายภาพบำบัดและ IMC เทศบาลเมืองศิลา 
และ รพสต ตำบลศิลา หารือเพ่ือเตรียมการให้บริการ IMC (intermediate care) 

13. คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ได้จัดกิจกรรมค่าย
เดอะยุวไซแอนทิสต์ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับชั้น ม.3 เข้าร่วม 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัญจาศึกษา 
และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และด้าน  

14. ความร่่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค Covid 19 ระหว่างกลุ่ม
วิจัยระบาดวิทยาและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน  
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การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ด้านสุขภาพจิต" 
"Mental health support Provide students and staff  

with access to mental  health support. 
 
              มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกองพัฒนานักศึกษา และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น  
ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตของนกัศึกษา และการเกิดภาวะเครียดจากการเรียน
การสอน  ปัญหาส่วนตัวและสภาพแวดล้อมทางสงัคมในปัจจุบนั  จงึมีช่องทางในการให้บริการ
และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบสุขภาพจติเพื่อให้นักศึกษาได้
ประเมินตนเองและการตัดสินใจเข้าพบจิตแพทย์  โดยคณะแพทยศาสตร์ได้เปิดคลินิกด้าน
สุขภาพจิตเป็นการเฉพาะ   

 
 
 

บริการสนเทศ แนะแนวและใหค้ าปรึกษา – 
KKU freshmen students    
https://ssw.kku.ac.th/?p=331 

 

https://ssw.kku.ac.th/?p=331
https://ssw.kku.ac.th/?p=331
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โครงการต่อต้านการสบูบุหรี่" 

"Smoke-free policy Have a ‘smoke-free’ policy. 

 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับ
ปัญหาสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา
โดยเฉพาะในด้านการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ แม้แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ก็
สามารถสูดดมสารเสพติดจากบุหรี่ ทำให้เกิด
การทำงานปอดและทางเดินหาย  เกิดมลพิษ
ด้านสิ่งแวดล้อม จึงรณรงค์กิจกรรม งด สบู

บุหรี่  และจัดพื้นที่สำหรบัการสูบบุรี่ 
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โครงการส่งเสริมสขุภาพของ
ประชาชน 
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โครงการเปิดบริการเคร่ืองตรวจ MRI  
ในการตรวจวินิจฉัยโรค เพ่ือมอบประสิทธิภาพสูงสดุให้กับผู้เข้ารับบริการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ CT & MRI โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เปิดบริการเครื ่องตรวจ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพ่ิมอีก 1 เครื่องรวมเป็น 3 เครื่อง เพ่ือรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่เพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
ซึ่งเครื่อง MRI 1.5 เทสลา นี้ถือเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค
ที่ซับซ้อน สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำสูงและนำไปสู่การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ       
ยังสามารถลดคิวการรอคอยตรวจของผู้ป่วยอย่างน้อย 1-2 เดอืน  

เครื่อง MRI 1.5 เทสลา จะมีความสามารถในการตรวจหาโรค
ในอวยัวะต่าง ๆ ได้รายละเอียด และความคมชัดที่มากขึ้น ทำการ
ตรวจได้มากชนิดภายในระยะเวลาการตรวจที่สั้นลง ครอบคลุมเกือบ
ทุกส่วนในร่างกาย อาทิเช่น โรคทางสมอง โรคหัวใจ เต้านมสตรี    
ช่องท้อง กระดูกสันหลัง และไขสันหลัง อวัยวะในอุ้งเชิงกราน หลอด
เลือดสมองและลำตัว ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกระดูกส่วน

ต่าง ๆ เส้นเอ็นบริเวณข้อกระดูก เป็นต้น รวมไปถึงการตรวจอวยัวะอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถตรวจพบด้วยเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือในผู้ป่วยที่ไม่สามารถตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และใช้สารทึบแสงได้ เช่น 
ผู้ป่วย ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสี หรือผู้ป่วยในภาวะไตวาย รวมทั้งมีซอฟท์แวร์พิเศษที่ทันสมัยเพื่อรองรับ     
การตรวจวินิจฉัยแยกโรคที่มีความซับซ้อนได้ และการตรวจ
เทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ MR elastography (MRE) ที่มีความไว
และจำเพาะสูง สำหรับวินิจฉัยการมีเนื้อเยื่อ พังผืดในตับ ซึ่งบ่ง
บอกภาวะตับแข็งระยะเริ่มแรก หรือการบอกความผิดปกติของ
ผนังหลอดเลือดสมอง เป็นต้น นอกจากนี ้ต ัวเครื ่องยังถูก
ออกแบบอุโมงค์ใหม่ให้ กว้าง สั้น ช่วยลดอาการกลัวการเข้าไป
อยู่ในบริเวณแคบของผู้ป่วยได้ มีการฟังเพลงขณะตรวจช่วย
ผ่อนคลาย  
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โครงการ Home isolation และ Self Quarantine สำหรับนักศึกษาและบุคลากร 
ด้วยระบบบริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการติดตามดูแลอย่างทั่วถึง 

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักที่ 20 เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นที่แยกกักตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงและมีความจำเป็นต้องกักกันตัวเองจากชุมชน (Quarantine) หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงและ
ได้รับการวินิจฉัยให้สามารถแยกมากักกันตัวเองที่บ้าน (Home isolation) ได้ เพื่อรองรับนักศึกษาหรือบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อาจจะไม่สะดวกในการกักกันตัวในที่พักอาศัยของตัวเอง โดยจัดให้มีระบบบริการด้าน
การแพทย์ สาธารณสุข และการติดตามดูแลอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทั้งในส่วนของสุขภาพทางกายและทางใจ ลด
การเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มเสี่ยง และลดการแพร่ระบาดของของโควิด-19 ในมหาวิทยาลัย 

การใช้หอพักท่ี 20 มีการดำเนินการเพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากร 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1)  จัดเป็นสถานที่กักกันตัวเองที่บ้าน (Home isolation) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ถูกวินิจฉัยว่าติด

เชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง มีอาการน้อย หรือมีอาการดีข้ึนแล้ว (ผู้ป่วยสีเขียว) แต่ยังต้องติดตามอาการ และ
ตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้อย่าง
รวดเร็วถ้ามีอาการรุนแรงขึ้น โดยได้จัดห้องพักไว้ 88 ห้อง 

2)  จัดเป็นที่กักกันตัวเอง (Self Quarantine) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แต่เมื่อไปตรวจหาเชื้อแล้ว ยังไม่พบว่าเป็นผู้
ติดเชื้อ แต่จะต้องกักกันตัวเองอย่างเข้มงวดและแยกตัวจากสังคมอย่างน้อย 14 วัน เพ่ือสังเกตอาการ เพ่ือลดความ
เสี่ยงและโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืนถ้ากลายเป็นผู้ติดเชื้อ โดยได้จัดห้องพักไว้ 11 ห้อง 

มาตราการความปลอดภัย ดำเนินการในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลสนาม ระบบน้ำเสียของหอพักจะมี
การเติมคลอรีนเพิ่มเติม เพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเสีย และขยะของผู้ป่วยจะมีการราดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งเสมอ ตลอดจน
ระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ที่เข้าพักอาศัยและประชากรบริเวณนั้นเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย 
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โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวิถีอีสานไทย 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพ่ิม
จำนวนของประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ทุกคนมีความใส่ใจกับการรักสุขภาพ ดังนั้นการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แบบใหม่จึงเป็นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสอดแทรกกับการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการบริโภคนวัตรกรรมอาหาร
สุขภาพที่นำมาพัฒนาร่วมกันกับอาหารประจำถิ่นในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
สุขภาพมาประยุกต์กับอาหารประจำถิ่น สอดรับกับนโยบายของรัฐที่พยายามนำอัตลักษณ์อีสาน ทั้งรูป รส กลิ่น 
เสียง และสัมผัส มาใช้ในการให้บริการ เพราะภาคอีสานนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรท้องถิ่นที่หลากหลาย 
ดังนั้นทีมงานนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงได้บูรณาการงานด้านต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งของชุมชนในแต่ละท้องที่ของภาคอีสาน โดยเฉพาะด้านทรัพยากร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผสานเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ที่จะเอมโยงร้อย
เรื่องราวต่างๆ ไว้ด้วยกัน ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้เข้ารับการดูแลสุขภาพแบบวิถีอีสานไทย ทั้งการ
ท่องเที่ยวในเส้นทางสุขภาพขอนแก่น-ชัยภูมิ การเข้ารับบริการการนวดผสมผสานรูปแบบใหม่ หรือนวดคีตนาคราช 
ที่ช่วยลดสารสื่อประสาท จัดการของเสียผ่านระบบไหลเวียน เปลี่ยนแปลงกลไกของสมองงการตอบสนองในเรื่อง
ของความเครียด ช่วยกระตุ้นหมุนเวียนกล้ามเนื้อชั้นลึกและเพิ่มการกำจัดชองเสียผ่านระบบน้ำเหลือง ซึ่งการนวด
คีตนาคราชเหมาะกับกล้ามเนื้อที่แฝงด้วยจุดกดเจ็บ เพราะแรงนวดนั้นจะบรรจงกดไล่ลงทีละชั้น  เมื่อหลอดเลือด
ขยายตัวนำเลือดและออกซิเจนไปได้ดีขึ ้น ทำให้จุดกดเจ็บในกล้ามเนื้อนุ่มตัวและหายปวดได้  สถาบันวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพแบบวิถีอีสาไทย เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2563 ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น มีผู้ให้
ความสนใจจากผู้ที่รักสุขภาพ จากทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทาน
อาหารสุขภาพตรงตามหลักวิชาการในทุกมื้อ ไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มปลาทรงเครื่อง มาการองไส้ลาบและผักเขียว ,เอ
แคร์ผักโขม แครกเกอร์กุ้งฝอย ซูชิข้าวเม่า หมกนางวันทองชาผักชีลาว แกงยอดอ้อย ข้าวต้มแห้งกัลปพฤกษ์ นม
กล้วยผสมอบเชย ฟักทองคั่วพริกเกลือ โจ๊กข้าวไรซ์เบอรี่อกไก่หมักแกงผักหวายปลาย่าง และเทมปุระผัก รวมทั้ง
เมนูสุขภาพจากผลงานนักวิจัยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับประทานได้ในทุกวันตรงตามหลักโภชนาการด้าน
สุขภาพได้อย่างครบถ้วน 
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สำนักหอสมุดสนบัสนุนอปุกรณ์กำจัดเชื้อให้ทีมบุคลากรด่านหน้า รพ.ศรีนครินทร์ 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักหอสมุด ได้ส่งมอบอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC ซึ่งทีม KKU Maker 

Space ได้ประยุกต์ขึ้น เพื่อใช้สำหรับการกำจัดเชื้อโรคภายในรถ ambulance เพื่อลดการสะสมและแพร่กระจาย
เชื ้อในรถ ambulance ซึ ่งทีมบุคลากรด่านหน้าใช้สำหรับเคลื ่อนย้ายผู ้ป่ วยที่ติดเชื ้อโควิด-19 "เพราะความ
ปลอดภัยของบุคลากรด่านหน้าที่ช่วยพวกเราในการต่อสู้
กับเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมุ่งคิดค้น ประดิษฐ์หรือ ประยุกต์ 
อุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากร
ทางการแพทย์มีความปลอดภัยยิ ่งขึ ้น" สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ
เพ่ือชาติในครั้งนี้ 

 
สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ 

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักหอสมุด นำได้นำหุ่นยนต์ 2 ตัว Zenbo น้องบันนี่และบุ๊คกี้หุ่นยนต์
บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัส
เช ื ้ออ ีกคร ั ้ง โดยเป็นการถ่ายทอดการส ั ่งงานหุ่นยนต์ผ ่าน Smart phone และ Tablet ให ้แก่บ ุคลากร              
ทางการแพทย์ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID -19) ระลอกใหม่ การสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการใกล้ ชิด
ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หุ ่นยนต์สามารถช่วยในการซักประวัติคนใข้ผ่านทาง 
Video Call จากพยาบาล และให้ผู้เข้ารับการตรวจสอบ
อาการจากการซักประวัติของพยาบาลผ่านทางหน้าจอ
ของหุ่นยนต์ และนำไปช่วยเหลือในการส่งยา ผ่านการ
ควบคุมด้วย Tablet ในห้องสังเกตอาการ ผู้บริหารและ
บุคลากรสำนักหอสมุด ม.ขอนแก่นขอส่งกำลังใจให้
บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน "เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้
ไปด้วยกัน 
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การพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ 
เมื ่อวันที ่ 23 เมษายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีรับมอบ PAPR Suit (Powered Air Purifying 

Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 10 ชุด และหุ่นยนต์ส่งของ 1 
ตัว เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ณ ห้องประชุมหนองแวงชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ โดย PAPR 
Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ เป็นชุดที่นักวิชาการ อาจารย์ นักประดิษฐ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
นำมาสนับสนุนคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อให้แพทย์ได้ใช้ในการให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด และยังมี
หุ่นยนต์ส่งของ ที่ใช้ส่งเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วย ซึ่งช่วยลดการสัมผัสกับผู้ป่วย สามารถควบคุมง่าย โดย
มีการกำหนดแผนที่ให้หุ่นยนต์เดินได้แบบอัตโนมัติ นับว่าเป็นงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการช่วยในการ
บริการผู้ป่วยโควิค ที่ปัจจุบันผู้ป่วยโควิดที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะทำ
ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี  สำหรับการจัดทำ PAPR Suit ชุดอุปกรณ์
ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศ เป็นการสร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด โดยเฉพาะในปัจจุบันสถานการณ์
โควิดที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่บุคลากรทางการแพทย์ยังขาดขาดอุปกรณ์ในการ
สวมใส่เพ่ือเป็นการป้องกันตนเองในการเข้าไปทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – 19 ไม่ให้ติดเชื้อจากผู้ป่วย  

 

  
 

กิจกรรมงานเสวนาวิชาการ "ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปัน้กัญชงไทย" 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ สำหรับดำเนินภารกิจหลักในการดำเนิน

โครงการวิจัยกัญชากัญชงเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
ใบอนุญาตในการผลิต (ปลูก) กัญชง (ตามหนังสือสำคัญ ที่ 19/2563 เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563) จำนวนพื้นที่ 
ในการเพาะปลูก 1,664 ตารางเมตร ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที ่ส ูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มาทำการปลูก  ทั ้งนี้การปลูกกัญชง                 
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ศึกษาวิจัยการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง เพ่ือการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และได้ดำเนินการจัดพิธี "กัญชงลงแปลง" สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 12 
มกราคม 2564 เพื ่อให้บุคลากร ประชาชนผู ้สนใจเกี่ยวกับความรู ้ด้านการปลูก การขออนุญาต และการใช้
ประโยชน์จากกัญชง ตลอดถึงความรู้และความใจเกี่ยวกับกัญชงด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการปลูก
ที่ต้องสร้างความเข้าใจและให้องค์ความรู้ เนื่องจากต้องดำเนินงานภายใต้กฎกระทรว งระบุไว้ซึ่งต้องมีปริมาณ 
Tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง การปลูกกัญชงจึงเน้นระยะห่างระหว่างต้นให้
ใกล้กันที่สุดซึ่งจะไปกระตุ้นให้มีลำต้นยาวตรงสูงมากกว่า 2 เมตร ปล้อง หรือข้อยาว เพื่อนำเส้นใย แกนลำต้น 
เมล็ด และใบจากกัญชง มาใช้ประโยชน์ ในการจัดกิจกรรม "ร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย" ด้วยเห็น
ความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน สถาบันแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และกองบริหารงานวิจัย จึงร่วมกันจัดงานขึ้น นับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่
แรกในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับอนุญาตให้มีการปลูกกัญชงเพ่ือการศึกษาวิจัยฯ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมงานเสวนาวิชาการ "ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย" นับเป็นกิจกรรมการส่งเสริมและถ่ายทอด
องค์ความรู ้เกี ่ยวกับกัญชง ให้กับวิสาหกิจชุมชน ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐบาล เอกชน และการต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนเป็นสถาบันวิจัยที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อเผยแพร่
ความร ู ้  ข ่าวสารต ่างๆ ให ้ก ับหน ่วยงานภาคร ัฐ เอกชน และสาธารณชน ของจ ังหว ัดขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมที่จะทำเป็นศูนย์อุตสาหกรรมกัญชงขนาดใหญ่ แม้การใช้กัญชงกัญชาทาง
การแพทย์ที่ผ่านมาค่อนข้างมีข้อจำกัด ในการนำกัญชงมาใช้รักษาโรคในทางการแพทย์ 
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กิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการทันตกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 

เพ่ือปวงประชามีฟันดี มีการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน อาทิ บริการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย 
เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง
กับงานทันตกรรม และนิทรรศการทันตสุขศึกษา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ในช่วงเช้าจะเป็นการถวาย
พานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการสมเด็จย่ากับ
งานทันตกรรม และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านทันตกรรม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ หลังจากนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า และมีการจัดงาน
ที่แตกต่างจากท่ีผ่านมาเนื่องจากสภาวการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
โรน่า (COVID-19) จึงกำหนดให้บริการทางทันตกรรมดังนี้ การตรวจสุขภาพช่องปาก รับจำนวน 500 ราย การ
ถอนฟัน รับจำนวน 50 ราย การผ่าฟันคุด รับจำนวน  20 ราย ทันตกรรมสำหรับเด็ก รับจำนวน 50 ราย 
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการบำบัดฉุกเฉิน สำหรับคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา  การให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น นิทรรศการการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน นอกจากนี้
บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันต
แพทยศาสตร์ จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการทำโครงการ systema ปันยิ้มไม่สิ้นสุด จาก
ยอดบิลที่สั่งซื้อ 1 บิลการซื้อเท่ากับ 10 บาท ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563  

สำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการตรวจ
รักษา ให้บริการทางทันตกรรมตามพระราชดำริมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เพื่อให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจน และด้อย
โอกาสทางสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมด
ได้มาจากเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนมากเป็นการจัดซื้อ
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์  และการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งการให้บริการรักษาทางทันตกรรม  การดำเนินงาน
ระยะเวลาต่อมาได้ขยายพื้นที่การให้บริการและรูปแบบกิจกรรมการรักษา การเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรมและ
สุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ยังคงออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและยากจนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
หรือตามแต่จะมีพระราชกระแสอยู่เป็นประจำ ทุกครั้งที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวออกปฏิบัติงานจะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นจากทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันสนับสนุน
พัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพของผู้รับการ
รักษาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงปรารถนาให้คนไทยสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอีกด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี พระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโรคของช่องปาก
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และฟันซึ่งดูเหมือนจะไม่ร้ายแรง แต่จัดเป็นโรคเรื้อรังและบั่นทอนเศรษฐกิจและสุขภาพ ทรงเล็งเห็นความสำคัญ 
และทรงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี ่ยวกับทันตสุขภาพตลอดมา ในการนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ เชื่อว่าผลการจัด
กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากมากขึ้น และเป็นการสืบสานพระ
ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากการเจ็บปวดจากโรคในช่อง
ปาก บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอสดุดีและขอร่วมถวายราชกุศล ตลอดจนตั้ง
ปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 

  
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์เปิดตัว LINE @MDKKU บริการครบ จบใน Line เดียว 
ปัจจุบันการติตต่อสื่อสานผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและสามารถ

เข้าถึงการบริการได้ในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาจากมาตรกา iคุมเข้มจากสถานการณ์โควดิ-
19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การออกแบบการติดต่อสื่อสารและประสานงานตามาตรการของการเว้นระยะห่าง จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง และโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อ
สังคมไทยและมวลมนุษยชาติ มีการพัฒนาคุณภาพในการดูแลคนไข้ มีการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศกว่า 20 ศูนย์
ภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ยังให้ความสำคัญใน
เรี่อง การอุทิศเพ่ือสังคม Socail Devotion มุ่งเน้นการนำเอาบริการไปสู่ประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพ่ิม
ช่องทางการให้บริการทาง LINE @MDKKU ทำให้ผู้เข้ารับการบริการทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย เข้าถึงการ
บริการต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดทำไลน์เฉพาะของโรงพยาบาลขึ้น ในชื่อว่า 
“@MDKKU” สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทั้งในประเทศและต่างประ g
ทศได้เพียงแค่ปลายนิ้วซึง่มีเมนูการใช้งานที่อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนี้ 

1 สอบถามห้องตรวจและขอเลื่อนนัด 
2 สอบถามปัญหาสุขภาพ 
3 การให้บริการเปิดสิทธิล่วงหน้า 
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4 การบริการส่งยาถึงบ้าน 
5 สอบถามการบริการคลินิกนอกเวลาและจองห้องพิเศษ 
6 สอบถามการบริการของศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ 
7 ติดต่อบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต กองทุนวันศรีนคริทร์ และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ 
8 สื่อความรู้สุขภาพ 
9 ให้คำปรึกษาและบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 

  
 

โครงการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ “แสงส่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์
ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี รพ.ศรีนครินทร์ พร้อมทีมแพทย์พยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อ
น้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมรณรงค์ภายใต้แคมเปญ “แสงส่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” ณ หอผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ำดีและลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก (World Cholangiocarcinoma Day) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วย “ปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่พรากชีวิตพ่ีน้องชาวอีสานไปกว่าปีละกว่า 20,000 คน เทียบเท่า
กับเครื่องบินตกปีละ 100 กว่าลำ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทย การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่าง ๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย 
การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใน
โรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันตอนนี้
ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีกำลังนำเอาองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับภาคี
เครือข่ายและภาคประชาสังคม จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้ โดยทุกปีในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก (World Cholangiocarcinoma Day) ภาคีเครือข่ายที่ทำงาน



18 
 

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดีจากทั่วโลก จะออกมาร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้ถึง
ภัยร้ายจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อที่จะได้ช่วยกันลดความเสี่ยง หาทางป้องกันแก้ไขเหตุแห่งการเป็นมะเร็งทอ่น้ำดี 
มุ่งหวังลดความสูญเสียคนที่รักในครอบครัวจากโรคร้ายนี้ลง” 

  
 

โครงการสัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภยัห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัข สโมสรนักศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”          

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ช่วยป้องกันการติดต่อโรคพิษ

สุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงสู่คน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ และให้บริการตรวจร่างกายแก่สุนัขและแมว

เบื้องต้น ณ พื้นที่ตำบลศิลา และตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการจัดโครงการได้มีประชาชนใน

พื้นที่นำสุนัขและแมวมาเข้าร่วมรับบริการรวมทั้งหมด 6 จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 343 ตัว และมีบรรยากาศที่อบอุ่น

และสร้างเสริมความสามัคคีให้กับชุมชน อีกทั้งยังสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตลอดจนการปลูกฝัง

จิตสำนึกในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแก่        


