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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  ้ าดี  ม ีศ ูนย ์กลางการ
รักษาพยาบาล คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
เฉียงเหลือ และการสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการ
รักษาโรคที่ส าคัญของภาคอีสาน   
         มข. มีความร่วมมือกับองค์กรบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เกือบทุกโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตัวอย่างโครงการความร่วมมือที่โดดเด่นในการแก้ ไขปัญหาภูมิภาค 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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โครงการนิทรรศการงาน Open House  
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ 

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือการเผยแพร่ผลงานการวิจัยด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ ภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
เพื่อไปต่อยอด เชิงพาณิชย์ เพื่อน าไปประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพ และยังรับฟังโจทย์ปัญหาที่ต้องการพัฒนา
หรือการท าวิจัยจากหน่วยงานในพ้ืนที่ภาคอีสาน จัดโดยสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้าง
สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความช านาญในการพัฒนาและวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ จัดขึ้น
เมื ่อวันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเผยแพร่และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) ไปยังผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้การจัดงานยังเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ทุกวัยและทุกกลุ่มที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ  โดยการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการฝึกอบรม รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งทางโครงการมีผลงานตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ได้ ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะได้แสดงผลงานในระดับ World Class นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

 
 

โครงการ MDKKU Care Day 2022 "แพทย์ มข. 50 ปี ส่งต่อสุขภาพดีไม่สิน้สุด" 
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีเปิด MDKKU Service ขึ ้นในงาน MDKKU Care Day 2022 @The Collab 

Central Khon Kaen ภายใต้แคมเปญ "แพทย์ มข. 50 ปี ส่งต่อสุขภาพดีไม่สิ้นสุด" ณ บริเวณ COLLAB : Co-
Working Space ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น และมีการจัดตั้งหน่วยบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมารับบริการทางการแพทย์อีกทั้งเป็นการลดความแออัดของประชาชน
ในการไปใช้บริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามแนวทางของการป้องกันโรคแบบ New Normal ดังนั้นจึงเกิด
ความร่วมมือในการเปิดหน่วยบริการ MDKKU Service ขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยมีบริการ
หลายด้าน เช่น การรับส่งยาถึงบ้านที่ช่วยลดความแออัดลงได้ ตรวจสุขภาพประจ าปี การปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
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การตรวจสุขภาพหัวใจ การจองคิวการนัด การเลื่อนนัดในการรักษาพยาบาล หรือประสานงานใด ๆ เหมือนเป็น
สาขาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์สาขาหนึ่ง ซึ่งการเปิดให้บริการได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และมีการ
พัฒนาบริการอย่างต่อเนื ่องให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยมีแพทย์ คอยให้บริการตลอดเวลาท าการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดและเจตนารมณ์
ร่วมกัน ในมิติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างสังคมสุขภาพดีให้แก่ชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้เคียง ทั้งนี้หน่วยบริการ MDKKU Service เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่มาร่วมงาน การจัดงานมีกิจกรรม MDKKU Care Day 2022 "แพทย์ มข. 50 ปี ส่ง
ต่อสุขภาพดีไม่สิ ้นสุด" เพื ่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชนโดยการจัดบริการตรวจสุขภาพ กิจกรรม 
"Workshop หมอพาท า" เกี่ยวกับอาหารคลีนลดความดัน เสวนากับหมอ มข. เรื่อง "สูงเสี่ยงสูญเสีย" รักษาความ
ดันโลหิตสูงก่อนสาย โดยวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประชานและผู้สนใจทั่วไปมารับบริการและร่วมกิจกรรม
ตลอดทั้งวัน  

 

 
 

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล 
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จ ากัด ซึ่งเป็นภาคเอกชน

ที่ด าเนินธุรกิจโดยการขับเคลื ่อนวัฒนธรรมเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล  เป็นผู ้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล                  
มีวัตถุประสงค์และการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันคือ มุ่งมั่นน างานวิจัยบริการลงสู่ประชาชนอย่างเข้าถึงโดยใช้
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกสู่ ชุมชน ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้มีความร่วมมือกับ
บริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จ ากัด ในโครงการขนาดเล็กมาระยะหนึ่งแล้วจนท าให้ เห็นถึงศักยภาพในการ
ท างานร่วมกัน และน ามาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลง
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ความร่วมมือ MOU แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 1) ร่วมกันพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ 
ของคณะเทคนิคการแพทย์ 2) ร่วมกันศึกษาและวางแผนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการของคณะเทคนิคการแพทย์ 3) ร่วมขอทุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส าหรับสร้างและพัฒนา
งานวิจัยองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
ทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว และในความร่วมมือครั้งนี้เป็นการน านวัตกรรมทางเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบ าบัด ทั้งบริการตรวจสุขภาพ กายภาพบ าบัดและการประเมินอายุร่างกาย ที่พัฒนาขึ้นโดย
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อน าไปใช้เพื่อสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพ (Health awareness) เพื่อป้องกัน
ปัญหาสุขภาพก่อนการเกิดโรค (Preventive health) อย่างมีประสิทธิภาพและน าความสุข (Happiness) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (Good quality of life) เมื่อมีอายุยืนมากขึ้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญมาก
ที่ช่วยรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
 

โครงการ Medical Hub ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ 
โครงการศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ขยายเตียงให้บริการเพิ่มกว่า 

700 เตียง เตรียมเปิดให้บริการปี 2568 ในโครงการ Medical Hub ประกอบไปด้วย 4 อาคาร  
- อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ 20 ชั้น เพิ่มเตียง 704 เตียง ห้องผ่าตัด 25 ห้อง ส่วน

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ 7 ศูนย ์ 
- อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 8 ชั้น  
- อาคารจอดรถและพักญาต ิ12 ชั้น ที่จอดรถกว่า 900 คัน  
- อาคารเรือนพักญาติ 4 ชั้น รองรับประมาณ 400 คน/วัน  

 



7 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุน้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อ

เพ่ิมมากข้ึนอย่างมาก ดังนั้นมีการเร่งให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชน เพ่ือลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจาก
การป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงไดใ้ห้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-
19 เข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) โดยวัคซีนโควิด 19 ของ 
Pfizer เป็นวัคซีนชนิดอาร์เอ็นเอ (RNA based vaccine) ที่สามารถด าเนินการผลิตได้ง่าย รวดเร็ว กระตุ้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีในกรณีที่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสจะปรับปรุงวัคซีนได้ง่าย มีข้อมูลการศึกษาและใช้จริงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป พบประสิทธิภาพสูงมาก รวมทั้งการศึกษาในประเทศอิสราเอล 
พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อทั้งหมด ได้ร้อยละ 95 ป้องกันการติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้ร้อยละ 91 ป้องกัน
การนอนโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยหนัก และเสียชีวิตได้ร้อยละ 97 และการศึกษาในประเทศอังกฤษพบว่าวัคซีน
สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 70 ตั้งแต่หลังการฉีดเข็มแรก และในประเทศสกอตแลนด์พบว่าวัคซีนสามารถ
ป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ ถึงร้อยละ 91 ตั้งแต่หลังการฉีดเข็มแรก มีข้อมูลการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่
ภูมิคุ้มกันบกพร่องว่าปลอดภัย และได้ผลดีและมีการรับรองและยอมรับส าหรับประเทศในทวีปยุโรปและทวีป
อเมริกา อาจท าให้เกิดอุปสรรคน้อยกว่าในการต้องเดินทางเข้าเมืองในประเทศเหล่านั้น ส าหรับแอสตร้าเซนเนก้า 
มีข้อดีคือ มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นเร็ว ตั้งแต่หลังการฉีด เข็มแรกเพียง 2 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพเกิดเต็มที่ และจาก
ประสบการณ์ในประเทศสกอตแลนด์ป้องกันการป่วยหนัก และนอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ 89 หลังฉีดเข็มแรก ไม่
แตกต่างจากวัคซีนของบริษัท Pfizer ซึ่งป้องกันได้ร้อยละ 9116 จะมีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงมากในกรณีที่มี
การระบาด เพราะจะท าให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สูงอย่างรวดเร็ว เมื่อฉีดแบบปูพรมเป็นวงกว้าง จะยุติการระบาดได้เร็ว  
นอกจากนี้มีการรับรองและยอมรับในประเทศของทวีปยุโรปและอเมริกา อาจท าให้เกิดอุปสรรคน้อยกว่าในการ
ต้องเดินทางเข้าเมืองในประเทศเหล่านั้น 

  
3 
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การรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ 
ด้วยเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า : CPAP แบบอัตโนมัติ  

เครื่องช่วยหายใจซีแพพ (CPAP) ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะ
หลับจากการอุดกั้น ระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ในปัจจุบันผู้คนได้ตระหนักถึงโรคนอนกรนและหยุดหายใจ
ขณะหลับจากการอุดกั้นมากขึ้น เพราะโรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับภาวะง่วงนอนในตอนกลางวัน หงุดหงิดง่าย 
อุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับขี่ยานพาหนะ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจ และโรค
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น ดังนั้นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จึงได้ให้ความส าคัญภาระของ
โรคนอนกรนดังกล่าว ได้จัดให้มีครุภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต หรือเครื่อง
อัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จาก บมจ.เซนต์เมด (SMD) จ านวน 500 
เครื่อง เพ่ือช่วยในการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ 

 
 

การพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเยาวชน 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นส าหรับเยาวชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ต าบลโคกสง่า อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T วัตถุประสงค์ของการอบรม คือ 1. เยาวชนเข้าใจกฎกติกาและทักษะที่ส าคัญ
ของการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง 2. เยาวชนได้เพิ่มทักษะในการวอร์มร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬา และวิธีการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ 3. เยาวชนสามารถรักษาอาการ
บาดเจ็บเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเล่นกีฬา
ฟุตบอลได้ พร้อมนี้ โครงการได้มอบอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมที่จ าเป็น และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
กลุ่มเยาวชน เพ่ือให้กลุ่มสามารถไปใช้ประโยชน์ในการ
ฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะของกลุ่มต่อไป 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผ่าตัดจี้เส้นเลือดสายสะดอืของทารกที่ผิดปกติ 
ช่วยชีวิตเด็กได้ส าเร็จคร้ังแรกในไทย 

ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ผ่าตัดจี้เส้นเลือดสายสะดือของทารกที่
ผิดปกติ เพื่อช่วยชีวิตเด็กไม่ให้เกิดสภาวะหัวใจวายได้ส าเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้ โดยท าการผ่าตัดได้
ส าเร็จด้วยการใช้หัวเข็มเจาะผ่านหน้าท้องเข้าไปในเยื่อหุ้มทารกที่ผิดปกติและใช้คลื่นไมโครเวฟไปจี้ ให้กับทารกที่
ผิดปกติ (Microwave ablation for cord coagulation) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในการรักษาโรคนี้
จะต้องท าการผ่าตัดจี้เส้นเลือดสายสะดือของทารกท่ีผิดปกติ เพ่ือให้ทารกอีกคนรอดชีวิต ทั้งนี้การผ่าตัดจ าเป็นต้อง
ใช้ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย นับเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และครั้งแรกในประเทศที่ได้มี
การผ่าตัดจี้เส้นเลือดสายสะดือของทารกที่ผิดปกติ ช่วยชีวิตเด็กไม่ให้เกิดสภาวะหัวใจวายและสามารถตั้งครรภ์ต่อ
ได้ ทั้งนี้การตั้งครรภ์แฝดผิดปกติ acardiac twins (twin-reversed arterial perfusion sequence) เป็นความ
ผิดปกติของครรภ์แฝดชนิดที่รุนแรง ที่เส้นเลือดของทารกท้ังสองเชื่อมกัน ส่งผลให้ทารกพัฒนาผิดปกติอย่างรุนแรง 
มีเพียงอวัยวะส่วนล่าง ไม่มีการพัฒนาล าตัวส่วนบนและศรีษะ โดยเลือดจากทารกที่พัฒนาปกติจะถูกน าไปเลี้ยง
ทารกท่ีพัฒนาผิดปกติ ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตในครรภ์ทั้งคู่ในที่สุด 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยบริการของมูลนธิิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นหนึ่งในหน่วยบริการทั้งหมด 8 แห่ง ของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการออกให้บริการประชาชน ภารกิจที่ 2 คือท า
การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมส าหรับน าไปรักษา แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน ทางทันตกรรมให้กับประชาชน 
ปัจจุบันมีผลิตผลซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิฯ 3 กลุ่ม ก็คือ กลุ่มอาหารทางการแพทย์ เช่น เจลลี่โภช
นา อาหารส าหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก วุ้นชุ่มปาก หรือนวัตกรรมน ้าลายเทียมชนิดเจลส าหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้ง
น ้าลายน้อยหรือผู้สูงอายุ กลุ่มเครื่องมือแพทย์มี รากฟันเทียมส าหรับผู้สูญเสียฟัน ฟันเทียมทั้งปาก ซึ่งฟันเทียม
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ประเภทนี้จ าเป็นมากส าหรับผู้สูงอายุซึ่งจะต้องได้ใส่ฟันเทียมเพ่ือที่จะได้มีฟันเทียมเคี้ยวอาหาร นอกจากนี้ยังมีสาร
ผนึกหลุมร่องฟันเรซิน เอาไว้ส าหรับป้องกันฟันผุ กรณีผู้ที่ที่มีปัญหาหลุมร่องฟันซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาฟันผุ ล่าสุด
ผลงานที่ส าคัญคือ งานวิจัยและพัฒนาผลิตน ้ายาบ้วนปากฆ่าเชื้อในช่องปากจากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชด าริ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งที่ผ่านมาใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน ้าเป็นหลัก และภารกิจส่วนที่ 
3 คือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้บริการกับประชาชน เกิดโครงการต่าง ๆ ที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปี 
2565 ถึงปี 2570 มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
เปลี่ยนระบบการให้บริการทันตกรรมเดิมที่เรียกว่า Analog ไปสู่ Digital System เพื่อท าให้ประชาชนนับสิบล้าน
คนเข้าถึงการให้บริการ รวมทั้งเข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาของมูลนิธิฯ 

 
 

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  
และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  

การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นการสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลการคมนาคม เพื่อให้บริการประชาชนทางการ
แพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางทันตกรรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่าง
รวดเร็ว โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกให้บริการ
ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา หมู่ 8 ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมตามโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน มีส่วนราชการระดับจังหวัด อ าเภอ มา
ให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ โดยน าบริการต่างๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปติดต่อราชการ และสามารถให้บริการแบบครบ
วงจรได้ โดยเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมป้องกัน 
covid -19 อย่างเคร่งครัด 

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2564/10/21/ea2c829a59f7e54a3982e7244151f1c7_small.jpg
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การติดต่อรับการรักษาส าหรับผู้ป่วยโควิด-19  
พร้อมขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ    

ตามที่มีสถานการณ์พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้ง
ญาติบุคลากรที่มีผลตรวจทั้ง ATK และ RT-PCR เป็นบวก ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงระบบการ
รักษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามอาการ ได้รับการดูแลรักษาจนปลอดภัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้แจ้งช่อง
ทางการติดต่อรับการรักษาส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามโปสเตอร์ที่แจ้งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการประสานการเข้าสู่ระบบ Community Isolation (CI) Home Isolation (HI) Self 
Isolation (SI) โดยแยกผู้ป่วยตามกลุ่มอาการต่าง ๆ ดังนี้ 1) ผู้ป่วยอาการสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือ        
มีอาการเหมือนไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจปกติ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ไม่มีปอดอักเสบ   
2) ผู้ป่วยอาการสีเหลือง คือ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง เช่น แน่นหน้าอก หายใจ
ล าบาก เหนื่อย อ่อนเพลีย อาเจียน ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน มีปอดอักเสบ3) ผู้ป่วยอาการสีแดง คือ ผู้ป่วยที่มี
อาการหนัก เช่น หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้ว เจ็บหน้าอก ซึม เรียกไม่
รู้สึกตัว ปอดบวมที่มี Hypoxic (risting 02 saturation < 96%) 4) CI Community Isolation คือ การกักตัวใน
ชุมชน ตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยระบบชุมชน 5) HI (Home Isolation) คือ การรักษาที่บ้านหรือสถานที่ 
โรงพยาบาล/รัฐบาล จัดให้ โดยมีทีมแพทย์/โรงพยาบาลดูแลอย่างต่อเนื่อง 6) SI (Self Isolation) คือ การรักษาที่
บ้าน โดยทีมแพทย์/โรงพยาบาล ประเมินอาการครั้งแรก และ 48 ชั่วโมง 

 
 

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “โรคซึมเศร้า” 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิว เตอร ์  คณะวิทยาศาสตร ์  ร ่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ ิ ์               

จ.อุบลราชธานี ในการพัฒนา เว็บไซต์ www.thaidepression.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
“โรคซึมเศร้า” เช่น เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราแค่ “เศร้า” หรือเป็น “โรคซึมเศร้า” โดยทุกคนสามารถ
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 
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ที่ออกแบบโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนการวินิจฉัยนั้นจ าเป็นต้องพบแพทย์เพื่ อซัก
ประวัติ รวมถึงส่งตรวจเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอน  

 
 

Close The Care Gap ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา 
สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) ได้ก าหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันมะเร็ง

โลก” เพื่อให้ทั่วโลกหันมาตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ จากโรคมะเร็ง และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหัน
มาใส่ใจสุขภาพของตนเอง ในปี 2565 ได้จัดงานเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก “Close the care gap ลด
วิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีจุดประสงค์
เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทราบถึงภัยของโรคมะเร็ง ตระหนักถึงสิทธิการรักษาของตนเอง และเสวนา
หาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในงานมีการจัดเวทีเสวนา “ท าอย่างไรให้คน
ไทยเข้าถึงการรักษามะเร็งอย่างเท่าเทียมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่ง ผศ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ 
อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ได ้ ร ่ วมเป ็นว ิทยากรในการเสวนา 
เนื่องจากเป็นแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพของคนไทย  
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การให้ความรู้ และวิธีการป้องกันการเกิดโรคพยาธิปอดหนูหรือพยาธิหอยโข่ง 
เมื ่อวันที ่  4 กุมภาพันธ์ 2565 ศ .นพ.วีรจิตต์ โชติมงคล  อาจารย์ประจ าภาควิชาอายุรศาสตร์  

และ รศ.พญ.สุธาสินี  สีนะวัฒน์  หน่วยจอตาและน ้าวุ ้นตา  อาจารย์ประจ าภาควิชาจักษุว ิทยา  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาให้ความรู้ และวิธีการป้องกันการเกิดโรคพยาธิปอดหนู หรือ
พยาธิหอยโข่งให้แก่ประชาชน ในด้านผลงานวิจัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่าผู้ป่วยจะมีการให้ยากลุ่มส
เตียรอยด์ ในระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์เพื่อช่วยลดการอักเสบ และท าให้ลดอาการปวดศีรษะได้อย่าง
ชัดเจน วิธีการนี้เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก”  ส าหรับกรณีการติดเชื้อพยาธิ
ในลูกตาในพื้นที่ภาคอีสานพบว่า “การติดเชื้อพยาธิในลูกตามีหลายชนิด แต่ชนิดที่พบมากที่สุด คือพยาธิ
หอยโข่ง พบมานานประมาณ 30 ปี โดยเฉลี่ยช่วงหลัง ๆ มาจะพบกรณีศึกษาประมาณ 2 รายต่อปี จากทั่ว
ภาคอีสาน ในปี 2565 ได้พบเคสที่เจอตัวพยาธิหอยโข่งทางด้านหน้าของลูกตา ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
มีรายงานการพบจ านวนผู้ป่วยมากที่สุดในโลก โดยมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยแพร่หลาย แห่งในฝั่งตะวันตก 
และมีการติดต่อขอรูปเพ่ือน าไปลงในต าราทางวิชาการ” 

 
 

การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโปง่พอง ด้วยวิธีใส่ขดลวด ให้รอดชีวิต 
ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง คณะแพทยศาสตร์ ได้ผลิตงานวิจัย เรื่อง ความ

คุ้มค่าของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวด โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
(สวรส) ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวดมีความคุ้มค่า และลดอัตราการพิการ
หรือเสียชีวิตได้และผลการศึกษาวิจัยได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมของ สปสช. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ซึ ่งผ่านการอนุมัติให้ผู ้ป่วยที่ ใช้สิทธิ ์บัตรทอง สามารถเบิก
จ่ายเงินค่าผ่าตัดโดยวิธีการใส่ขดลวด (Coiling) ได้ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีประกาศว่าให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็น
โรคเส้นเลือดสมองโป่งพองแล้วแตกต้องท าการผ่าตัดโดยใช้
วิธีใส่ขดลวด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ส าหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์
บัตรทองก็สามารถเบิกจ่ายการรักษาได้ 
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การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เวียนนา ประเทศออสเตรีย 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ. อิซาเบลลา เอลลิงเกอร์ จาก

มหาว ิทยาล ัยแพทยศาสตร ์ เว ียนนา ประเทศออสเตร ีย  ( Assoc. Prof. Dr. Isabella Ellinger from 
Medical University of Vienna) ในการศึกษาและเยี่ยมชมสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ (Pharmacy 
Forest) พร้อมเจรจาความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสองสถาบันกับหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเค มี และ
ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์  และ รศ.อิซาเบล
ลา เอลลิงเกอร์ ได้น าเสนองานวิจัย ในรูปแบบ Webinar ในหัวข้อ “Impact of gestational diabetes 
(GDM) on M2-phenotype and number of human placental macrophages asses sed in situ 
by multiplex labelling and automated image analysis” ภายใต้ทุนวิจัยและแลกเปลี ่ยนนักวิจ ัย 
ภายใต้เครือข่าย Asea Uninet ระหว่างประเทศไทยและออสเตรีย ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 
 

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้กับผู้น า อบจ.  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ ่น จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้านการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และ
แนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562” เพื่อเตรียม

ความพร้อมและเสริมทักษะส าหรับผู ้บริหารและบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท ้ อ งถ ิ ่ นจ ั งหว ั ด  ในการ รองร ั บก ารถ ่ า ย โ อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามแผนปฏิบัต ิการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล   ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  



15 
 

ผลงานวิจัยจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สเปรย์ส าหรับช่องปากและล าคอ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ เปิดตัวสเปรย์ฟ้าทะลายโจร ด้วยระบบเทคโนโลยีแอนโดรกราโฟไลด์    

นาโน อิมัลชัน ใช้สเปรย์ใส่ปาก รับแผนโรดแม็ปปลดล็อกโควิดเป็นโรคประจ าถิ่น และมีแผนวางแผงร้าน
ขายยาทั่วประเทศ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บ.มิส ลิลลี่ จ ากัด ได้ท าการ
วิจัยและคิดค้นขึ้นส าเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยคณะนักวิจัย ได้ท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แอนโดร 
กราโฟไลด์บริสุทธิ์ ด้วยเทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมขึ้นอีกหลายเท่า ท าให้ใช้
ปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่มีประสิทธิภาพในการท างานในระดับสูง ลดความเสี ่ยงของการรับประทาน
สมุนไพรในรูปปกติในปริมาณมากเกินขนาด หรือ over dose เป็นการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยมาใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพของคนไทยในสถานการณ์ โควิด-19 

 

การรักษาโดยหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ฝีมือคนไทย 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้พัฒนาการรักษาโดยน าหุ่นยนต์ฟ้ืนฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาต ซึ่งจุดเริ่มต้นการพัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ปกติแล้วการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มี
อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต จ าเป็นต้องอาศัยนักกายภาพบ าบัดเพื่อช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย แต่ปัจจุบันด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงได้มีการน าเอาหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มาท าหน้าที่เสริม
ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวร่างกาย แต่หุ่นยนต์ฟ้ืนฟูส่วนใหญ่ ต้องน าเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาสูง 
ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มสูงขึ้น  ด้วยปัญหานี้จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและผู้สูงอายุ เพื่อเข้ามาช่วยฟื้นฟูสมรรถนะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว โดยมีราคาถูกกว่าต่างประเทศ 8 
- 10 เท่า มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยทุกระดับมีโอกาสเข้าหาเทคโนโลยีในการรักษาฟื้นฟูร่างกาย  

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19
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โครงการการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน (CPR) 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น 

จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื ้องต้นและการช่วยฟื ้นคืนชีพขั ้นพื ้นฐาน ( CPR) ให้แก่
พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น
กิจกรรมนี้ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น าทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นวิทยากรจัดอบรมรูปแบบการ
เรียนรู้ที่สนุกสนานผ่อนคลาย เน้นทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(CPR) อย่างเต็มที่โดยมีคติที่ว่า “CPR คุณก็ท าได้” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ด้าน (CPR) สามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และยังต่อยอด
โครงการอบรมไปยังโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565  

  
 

โครงการลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ความร่วมมือเพื่อป้องกันและก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี 

เป็นโครงการร่วมลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที ่ 7 และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือ
ป้องกันและก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน ้าดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน ้าดี มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือการพัฒนา
และขับเคลื ่อนต้นแบบในการก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน ้าดี ตรวจคัดกรอง รณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันและก าจัด
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โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี ส่งเสริมการน าหลักสูตรเสริม
สรhางภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีไปใช้ในโรงเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลเพื่อการตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ พัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ และพัฒนา
บุคลากรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน ้าดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 

   
 

โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการ
จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562” เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริม
ทักษะส าหรับผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ในการรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในการจัดอบรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-
12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของวงการสาธารณสุข
ท้องถิ่น พร้อมด้วยกิจกรรมการเสวนาจากแวดวงนโยบาย “ก้าวต่อไปของงานสาธารณสุขท้องถิ่นไทย” โดยมีผู้น า 
อบจ. 43 แห่ง จากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม และมีเนื้อหาการอบรมที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

• ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. และการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนที่ 
• แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนที่และการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 ด้านสาธารณสุข 
• แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

สุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) และการบริหาร
ภารกิจการจัดบริการ สุขภาพปฐมภูมิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ. 2562 
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โครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ  
เปิดศูนย์กลางสุขภาพส าหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  

หรือ “Health for all & Health tourism” 
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพ

ส าหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรม
โฆษะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบริการสุขภาพด้านกายภาพบ าบัดและนวดแผนไทย และร่วมน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมผ่านศูนย์ AMS KKU Wellness center @ 
Kosa ทั้งนีด้้วยโรงแรมโฆษะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ เป็นโรงแรมแบรนด์คนไทย และมีท าเล
ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น อีกทั้งผู้บริหารยังมีนโยบายในการน านวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ใน
การบริการลูกค้าอยู่อย่างสม ่าเสมอ เช่น ไก่ย่างโฆษะเพื่อสุขภาพ โดยใช้ไก่สายพันธุ์ KKU1 ที่มีคุณสมบัติ 3 Low 
เป็นต้น ความร่วมมือครั้งนี้นับว่าเป็นการน าจุดแข็งของทั้งสององค์กร ร่วมส่งมอบบริการด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชนทั่วไป หรืออาจน าไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนหลายกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่วัยท างาน และนักกีฬา 

   
 

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา CPR เพ่ือชุมชน ที่จังหวดัชัยภูม ิ
ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา CPR เพื่อชุมชน  โดยมีกิจกรรมสอนการช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS และแนะน าการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้ยังได้น าเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาปรับปรุงสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ส่งมอบ
ให้กับทางโรงเรียน โดยให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานเป็นอย่างมาก  และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเครง่ครัด 

 


