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เป้าหมายท่ี 5 ความเท่าเทียมทางเพศ 

 

5th Goal: Gender Equality to reach gender equality;  

give all women and girls equal rights 
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ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ ทั้งในด้านการศึกษา มีอิสระในการแต่งกายที่ไม่ตรงกับเพศสภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศในมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุน บุคลากร และนักศึกษาที่มีความจำเป็นในภาระหน้าที่ของเพศหญิงทั้ง
การคลอดบุตร การดูแลบุตรหลังคลอด และการเลี้ยงดูบุตรโดยมีศูนย์ความเป็นเลิศในด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ และสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเทียมด้านเพศโดยความร่วมมือทุกคณะ เช่น โครงการสัมมนา
วันสตรีสากล 2563 “ผู้หญิงอีสาน ข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ” การ
ปลุกกระแสชี้นำสังคม “ด้านความเท่าเทียมทางเพศ”ผ่านการจัดละครเวทีของคณะศิ ลปกรรมศาสตร์ การให้
คำปรึกษาและช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ การจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะนิติศาสตร์ การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอเเนะ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรส โดยด้วยสภานักศึกษา มข. 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละที่มากกว่า  50 %  ของนักศึกษาทั้งหมด  
และ  มีผู้บริหารทุกระดับเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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Policy and operation 
 

Khon Kaen University has policies to promote equality and to eliminate unfair gender 
discrimination both in freedom to dress according to ones preferences and the elimination of 
sexual harassment in universities, as well as providing essential support to personnel and 
students, such as, women  going through childbirth, postpartum child care and child rearing 
through  the Center of Excellence in Early Childhood Development, the Faculty of Nursing and 
day care center and the Srinakarin Hospital, Faculty of Medicine. 

The university organizes activities to promote gender equality through cooperation with 
all faculties, such as the International Women's Day Seminar Program 2020; “Isaan Women’s 
Proposals to Eliminate Discrimination and create gender equality”, “On gender equality”. Also 
through the Faculty of Fine and Applied Arts Counseling and support for people who have been 
sexually harassed. In addition, the Department of Obstetrics and Gynecology Srinakarin Hospital, 
Faculty of Medicine organized a meeting to discuss ways to drive work to promote human rights 
and peace education campaigns in the northeastern region. The Faculty of Law participated in 
expressing opinions and suggested the draft Act to amend the Civil and Commercial Code on 
marriage by the KKU Student Council 

Khon Kaen University has female students’ percentage 50% of all students and executives 
at all levels are female as a percentage 65% of all university administrators. 

 

  



4 
 

Policy of non-discrimination 
 against women & 
 Non-discrimination policies  
for transgender 
 
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมด้าน
เพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง เพศชาย เพศทางเลือก 
โดยเปิดโอการให้ทุกคนได้รับการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน การให้บริการที่มีคุณภาพเท่าเทียม
กัน และไม่สนับสนุนผู้ที่เลือกปฏิบัติด้านเพศ 
ตลอดจนการปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย   
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“> 3,000” 
Proportion  
of women 

first-generation 
นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนใหญ่มาจาก

ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

และมาจากครอบครัวที่
เรียนต่ำกว่า

ระดับอุดมศึกษา 
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             มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี บุคลากรสายวิชาการที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนและผู้บริหารในระดับ
ต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารสายสนับสนุนในระดับสำนักงานอธิการบดี  และศาสตราจารย์
หญิง รวมทั้งสิ้น  164 คน  จากผู้บริหารทั้งหมด 360 คน   
Proportion of senior female academics Proportion of senior female academics
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กิจกรรมการส่งเสริมด้านสตรี 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0TOP ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ผลิต 
ผู ้ประกอบการ OTOP กลุ ่มละ 2 คน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต) หรือผู ้แทนอำเภอละ 1 คน 
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอละ 1 คน และเจ้าหน้าที่จังหวัดรุ่นละ 3 คน ซึ่งในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื ่องการค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์         
ตราสินค้า การร่างแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด เพ่ือต่อยอดสู่การวางแผน การ
ผลิตและการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวาอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และ
บรรยายเรื่อง “การสร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 
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ผลงานวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของเพศภาวะตอ่สุขภาพจิต 
และแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต” 

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดย รศ.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของ
เพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต” มีผลสรุปงานวิจัยเป็นบทความวิชาการ 
คือเพศภาวะเป็นหนึ่งในปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพจิต การพัฒนาแนวปฏิบัติและนโยบายสุขภาพจิตที่มีความ
ละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะได้มีการดำเนินการแล้วในหลายประเทศ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีบ่งชี้ผลกระทบของเพศภาวะที่มีต่อปัญหาสุขภาพจิตในบุคคลทุกเพศภาวะ ตัวอย่างนโยบาย
สุขภาพจิตที่ใช้วิถีเพศภาวะ แนวทางการดูแลผู้ที ่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ และ
ข้อเสนอการพัฒนานโยบายสุขภาพจิตที่คำนึงถึงเพศภาวะ เอกสารที่นำมาทบทวนประกอบด้วย การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการบูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะกับงานสุขภาพจิตทั้งใน
และต่างประเทศ สรุปข้อเสนอการพัฒนานโยบายสุขภาพจิตที ่คำนึงถึงเพศภาวะ ดังนี ้ 1) ควรมีการจัดตั้ง
คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตระดับชาติที่นำกรอบแนวคิดเพศภาวะมาบูรณาการกับงานสุขภาพจิตในทุกระดับ 
2)  สนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะตามบริบทไทย 3) พัฒนาฐานข้อมูล
สุขภาพจิตที่ตระหนักและให้ทางเลือกในการระบุเพศภาวะ และ 4) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตควรมี
ความรอบรู้ในประเด็นเพศภาวะและได้รับการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความละเอียดอ่อน
เชิงเพศภาวะ 
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เพศภาวะกับปัญหาสุขภาพจิตในผู้หญิง ผู้ชาย และ กลุ่มหลากหลายทางเพศ 
 

บทความวิชาการ โดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อพื้นฟูพลังอำนาจ  
ที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศภาวะกับปัญหาสุขภาพจิตในผู้หญิง ผู้ชาย และ กลุ่ม
หลากหลายทางเพศ ซึ่งบทความนี้พบว่ายังมีหลายคนไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง เพศ ( sex) และเพศภาวะ 
(gender) และบ่อยครั้ง เพศภาวะถูกนำมาใช้ทำความเข้าใจเฉพาะกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ เพศ ( sex) 
หมายถึง การแบ่งบุคคลออกเป็นเพศต่าง ๆ โดยยึดเอาลักษณะทางสรีระของอวัยวะเพศตามที่บุคคลถือกำเนิดมา
เป็นหลัก เรียกอีกอย่างว่า “เพศกำเนิด” เพศภาวะ (gender) หมายถึง สภาวะหรือลักษณะที่สะท้อนความเป็นเพศ
หญิง เพศชาย หรือเพศอ่ืน ๆ ที่ได้รับการหล่อหลอมจากสังคม (socialization) เป็นตัวกำหนดบรรทัดฐาน บทบาท
หน้าที่ ความสัมพันธ์ พฤติกรรม การทำกิจกรรม เพศวิถี (sexuality) พื้นที่ อำนาจ ความคาดหวัง การให้คุณค่า
ของเพศหญิง เพศชาย และ เพศอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เรียกอย่างอื่นว่า “เพศกำหนด” เช่น ผู้หญิงอ่อนโยน อ่อนแอ 
ต้องการการปกป้องดูแลผู้ชายเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว     มีความเป็นผู้นำ คนข้ามเพศมีอารมณ์รุนแรง เป็นต้นความ
แตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ระบบโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (สมพร 
รุ่งเรืองกลกิจ, 2558)  

สาเหตุที่ผู้หญิงมีภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย โดยใช้ฐานการวิเคราะห์ด้านเพศภาวะ 
(gender analysis) พบว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดเรื้อรังจาก โครงสร้างทางสังคมซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิด 
ค่านิยม และวิถีปฏิบัติแบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy society) หรือวิถีที่ให้คุณค่า โอกาส สิทธิ และเสรีภาพทาง
สังคมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ความกดดันทางสังคมจากบทบาทด้านความไม่เป็นธรรมทางเพศภาวะที่ผู้หญิง
ถูกคาดหวังจากการเป็นผู้หญิง อาทิต้องอดทนเพื่อดำรงความเป็นครอบครัว การแบกรับภาระหลายอย่าง ทั้งงาน
ในบ้าน และงานที่มีค่าตอบแทนซึ่งอาจเป็นนอกบ้านหรือ
ในบ้าน การถูกใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆในวัยเด็ก 
และจากชีวิตคู่ หรือการที่สามีไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ผลักภาระให้เธอรับผิดชอบครอบครัวตามลำพัง ปัจจัยบน
ฐานเพศภาวะแบบชายเป็นใหญ่เช่นนี้ ส่งผลให้ผู้หญิงตก
อยู่ในภาวะบีบคั้น ต้องอดทนจนก่อให้เกิดความเครียด
เรื้อรัง ลดทอนการเห็นคุณค่าในตัวเอง นำมาสู่การเกิด
อาการซ ึมเศร ้ า  (Chandra & Satyanarayana, 2010 
Marchandet al., 2016; Yu, 2018, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
และคณะ, 2555) ซึ ่งแท้จริงแล้วผู ้หญิงมีศักยภาพแต่
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เนื่องจากอยู่ภายใต้สังคมแบบชายเป็นใหญ่ที่มีความไม่เท่าเทียมทางเพศภาวะทำให้ผู้หญิงรู้สึกกดดัน ไร้พลังอำนาจ 
การฟื้นฟูศักยภาพของผู้หญิงคือการช่วยให้ผู้หญิงตระหนักถึงรากเหง้าของสาเหตุของปัญหาว่ามาจากโครงสร้าง
ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่เกิดจากตัวผู้หญิงเอง (Kumar, 2013) เช่นเดียวกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ใน
สังคมแบบรักต่างเพศ (heterosextual) ได้กำหนดรสนิยมทางเพศอย่างจำกัดคือต้องเป็นคนรักต่างเพศและกีดกัน 
ไม่ให้โอกาสหรือทำความรุนแรงกับคนที่มีรสนิยมทางเพศที่หลากหลาย รวมถึงคนข้ามเพศ นำมาสู่การเกิดปัญหา
สุขภาพจิตและพฤติกรรม อย่างไรก็ตามในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ แม้ว่าผู้ชายจะได้รับโอกาส อภิสิทธิ์ มีอำนาจ
มากกว่าผู้หญิง การยึดติดกับกรอบเพศภาวะดั้งเดิม (tradition gender) ในสังคมปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ นำมาสู่ความเครียด ความกดดันในผู้ชายเช่นกัน จากการที่พวกเขาต้องประสบความสำเร็จใน
หน้าที่การงาน ต้องทำงานหารายได้มาดูแลครอบครัวให้เพียงพอ  
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โครงการสัมมนา “ภาคเีครือข่ายทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ทั ้ง 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมมือกับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์อนามัยทั้ง 4 แห่ง ในเขตสุขภาพท่ี 7,8,9 และ 10 จัดประชุม/สัมมนา 
เร ื ่อง “ภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื ่อการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการด้านการดูแลสุขภาพแม่
และเด็กแบบครบวงจร ประกอบด้วย การให้
คำปรึกษาให้คำแนะนำสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ การตรวจคัดกรองตรวจยืนยันและ
การส่งต่อรักษาโรค ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม
โรค คือ โรคดาวน์ซินโดรม โรคธาลัสซีเมีย 
การตรวจ คัดกรองทารกแรกเกิด (TSH/PKU) 
และโรคเอดส์ HIV-PCR ในทารกที่คลอดจาก
แม่ที่ติดเชื้อ เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่ และเด็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น  
เซ็นเตอร์ ทั ้งนี้ที ่ผ ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการเชื ่อมโยงเครือข่าย ทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ากับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย การตรวจคัดกรอง
ภาวะพร่อง TSH/PKU ในทารกแรกเกิด โรคดาวน์ซินโดรม โรคธาลัสซีเมีย และมะเร็งปากมดลูก เพื่อทบทวน   
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทางการแพทย์
และสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กรมอนามัย กรมการแพทย์ มูลนิธิ   
และชมรมที่เกี่ยวข้อง จัดทำ “โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการ     
ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ขึ้น และมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการ 
ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ สำหรับหญิงตั ้งครรภ์และทารกแรกเกิด (Maternal and Child Health 
Laboratory) ในประเทศ 
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โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับ 
โรงเรียนมีชัยพัฒนา ครู และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา 

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริการวิชาการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน
กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ครู และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา 
อ.ลำปรายมาศ จ.บุรีรัมย์ เนื่องด้วยสำนักบริการวิชาการ รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณากา จำนวน 9 ตำบล ในพื้นที่อำเภอภูเวียง และอำเภอภูผาม่าน สำนักบริการวิชาการ จะนำแนว
ทางการพัฒนาโดยใชัโรงเรียนเป็นฐาน (School Based) ซึ่งโรงเรียนมีชัยพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจน
ประสบความสำเร็จในระดับโลก โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Population 
Fund (UNFPA) ได้กล่าวยกย่อง “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” หรือ “โรงเรียนไม้ไผ่” เป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย UNPF ระบุถึงผลงาน ความก้าวหน้า และปรัชญาของโรงเรยีน
แห่งนี้ในการความสำคัญกับ “การลดความเหลื่อมล้ำ” ด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านเพศ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ พร้อม
ทั้งการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และบริการอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  มีโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การพัฒนาชีวิตของตนเอง จึงต้องการนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาในตำบลเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย และ
คาดหวังว่าจะเกิดความยั่งยืนต่อไป 
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โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร ่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื ่องเอกซเรย์เต ้านมเคลื ่อนที่  

(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น 
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 นับได้ว่าเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์แก่คนกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น
เดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมโลก เนื่องจากพบว่าสตรีไทยมีปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ 
คือ โรคมะเร็งเต้านม แต่โรคนี้สามารถรักษาหายได้ หากได้รับการตรวจคัดกรองค้นพบตั้งแต่ในระยะแรกของการ
เกิดโรค และส่งต่อรับการรักษาอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับคัดกรองที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
คือเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนเครื่องมือนี้จากมูลนิธิกาญ
จนบารมี ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษาอย่างถ้วน
หน้า ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และภาคีเครือข่ายป้องกันภัยจากมะเร็งเต้านม   
ทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม และค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จึงจัดกิจกรรม
คัดกรองมะเร็งเต้านมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขึ้น เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู ่ห ัว เนื ่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ. 2562 รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึง
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง จนสามารถค้นหา
มะเร็งในระยะแรกเริ ่มได้ พร้อมทั ้งเป็นกระบอกเสียง 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
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การจัดสรรฉีดวัคซีนโควิดสำหรับสตรีตั้งครรภ์ 
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้รับวัคซีนพระราชทาน จากราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน    
โควิด Sinopharm สำหรับสตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 – 34 สัปดาห์ 
ซ่ึงมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ตามทีม่ีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับ
วัคซีนได้ลงทะเบียนผ่านทั้งทางระบบออนไลน์ และออนไซต์ ซึ่งเกิน
จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรไว้ ดังนั้นจึงพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ได้แก่ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคไตเรื้อรัง พระภิกษุสงฆ์ โดย
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจะได้รับการนัดหมาย ในระบบหมอพร้อม 
หรือ ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ (http://vaccine.kku.ac.th)  

 

กิจกรรมให้ความรู้ “ร่วมถามคำถามกับอาจารย์แพทย์ ตั้งครรภ์อยู่ฉีดวัคซีนโควิด” 
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทางเฟสบุค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น       

ในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีนโควิด 2019 เช่น ตั้งครรภ์อยู่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะปลอดภัยไหม? 
ฉีดอะไรดี? ผลข้างเคียงน่ากังวลไหม??? ฉีดช่วงให้นมลูกได้ไหม?? ต้องงดหรือบีบนมทิ้งไหม?? ทั้งนี้เชื่อว่าคุณแม่   

คงมีคำถามมากมาย ในช่วงเวลาที่สำคัญที ่สุดของคุณแม่และครอบครัว
เช่นนี้ ร่วมถามคำถามกับอาจารย์แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ทางเฟสบุค 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 กันยายน 2564 หรือ
รับชมย้อนหลังได้ทาง เฟสบุคและ Youtube : MDKKU Channel  

 

การประชมุความร่วมมือในการทำวิจัย 
เพ่ือพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ใช้สารเสพติดและสุราที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 

คณะทีมวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยรองศาสตราจารย์สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและ
ฝึกอบรมเพศภาวะและสุขภาพสตรี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ทีมวิจัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการทำวิจัย   
เพื่อพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ใช้สารเสพติดและสุราที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ร่วมกับโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์อุดรธานี และกลุ่มงานวิชาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมทำข้อตกลงความร่วมมือและ
บูรณาการงานวิจัยในการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ ใช้สารเสพติดและสุราที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 
ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
 

http://vaccine.kku.ac.th/?fbclid=IwAR2-NQpbo5hrJBecXc8A2-3AMhzWTNAWvjKM-FpbIERFtH16Cn5Idg5AC-o

