
NEXT STEPS 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร 

คณะกรรมการบริการวิชาการรับใช้สังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ประสบการณ์งานบรกิารวชิาการรบัใชส้งัคม............. สู่การวจิยัรบัใชส้งัคม 



การประสานงานชุมชนด้วยกจิกรรมทางสุขภาพด้วยงานทางหอ้งปฏบิตักิาร 

เดก็เลก็  MT RT OT PT 

วยัรุ่น  MT RT OT PT 

ผูใ้หญ่ MT RT OT PT 

ผูสู้งอายุ MT RT OT PT 

ผูพ้กิาร MT RT OT PT 

 



AMS ASSOCIATED MEDICAL SCIENCES 

MT    Medical Technologist 
RT     Radiological Technologist 
OT     Occupational Technologist 
PT     Physical Technologist 
BB    Blood Banking Technologist 

 



การพฒันาอย่างต่อเน ือ่งและย ัง่ยนืตามแนวทางของUN 
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การระดมความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

บา้น 

วดั 

โรงเรยีน 



บา้น วดั โรงเรยีน 

บวร 



  โลหิตวิทยา 

 กายภาบาํบดั 

   กิจกรรมบาํบดั 

    เคมีคลินิก 

 จลุชีววิทยา 

 ภมิูคุ้มกนั และการธนาคารเลือด 

 รงัสีเทคนิค 

ความดนัโลหิต ความสมบรูณ์ของ

เลือด  และ ส่ิงเจือปนในปัสสาวะ 

อจุจาระ เป็นต้น 

ดรรชนีมวลกาย & ความจปุอด 

พฒันาการเดก็  

การรบัรู้ทางสายตา 

เลือด และ ปัสสาวะ  

การเจริญเติบโตของจลิุนทรีย ์

เป็นต้น 

     หมู่เลือด ABO, Rh เอกซเรยป์อด ความหนาแน่น

มวลกระดกู ซที ีและ เอม็อารไ์อ 





การตรวจทางเทคนคิการแพทย์ 

เคมคีลินิก 

โลหิตวิทยาคลินิก 

ภมูคิุ้มกันวิยาคลินิก 

จลุชีววิทยาคลินิก 

การธนาคารเลือด 



 





 



 



  



  



  



  



 



 



 





























 



การตรวจด้วยวธิกีารเอกซเรย์ 





 

 



การตรวจวดัรงัสใีนธรรมชาต ิ

 เรด่อน 

 รงัสอีลัตร้าไวโอเลต 





การประเมนิพฒันาการเดก็ 



การประเมนิการรบัรู้ทางสายตา 

 





ค่าดรรชนมีวลกาย 



 Body Mass Index หรอื BMI คอื ค่าความหนาของร่างกาย ใชเ้ป็น

มาตรฐานในการประเมนิภาวะอ้วนหรอืผอมในผูใ้หญ่ต ัง้แต่อายุ 20 ปีข ึน้ไป ซึง่

คาํนวณได้จาก การใชน้ ํ้าหนกัตวัเป็นกโิลกรมัและหารด้วยส่วนสูงทีว่ดัเป็นเมตรยกกา

ลงัสอง ซึง่ใชไ้ด้ท ัง้ผูห้ญงิและผูช้าย ดงัสูตร  

 ดชันมีวลกาย(BMI)= นํ้าหนกัตวั(กโิลกรมั)/ส่วนสูง(เมตร)2 ยกตวัอย่าง 

เช่น ถา้คุณมนีา้หนกั60กโิลกรมัและสูง155ซม.  

 ดชันมีวลกาย (BMI) = 60/(1.55)*2 
 =  25.39  



การเตบิโตสมวยั 



การสร้างความแขง็แรงของอวยัวะ 

 



การประเมนิค่าความจุปอด 

 



อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี 

- ถ้าตรวจตามโปรแกรม ไม่ต้องงดนํ้า งดอาหาร 
- ถ้าต้องการตรวจนํ้าตาลในเลือด – เบาหวาน (FBS) เพิม่เติม 

ควรงดนํ้า งดอาหาร อย่างน้อย 6 ช่ัวโมง 
- ถ้าต้องการตรวจระดับไขมันในเลือด  

(โคเลสเตอรอลในเลือด, ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และไขมันชนิด 

HDL และ LDL) เพิม่เติม ควรงดนํ้า งดอาหาร 

อย่างน้อย 8 – 12 ช่ัวโมง 

- ควรงดนํ้า งดอาหาร อย่างนอ้ย 8 – 12 ช ัว่โมง 
  

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจําปี 
โปรแกรมสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาํ (เบิกได้) 



สิง่ท ีจ่าํเป็นต้องดาํเนนิการ คอื การขอจรยิธรรมวจิยัในมนุษย์ หากท่านต้องการ

ใหเ้ป็นผลงานวจิยั 

หากเป็นงานบรกิารตรวจสุขภาพจะไม่มจีรยิธรรมวจิยัในมนุษย์ 



วิธีการเก็บอุจจาระ  (เกบ็มาจากทีบ่า้น) 
1. ควรงดรบัประทานอาหารทีม่เีลอืดปน อย่างนอ้ย 1 

สปัดาห์ เช่น ลาบ หลู ่ก๋วยเตีย๋วนํ้าตก เป็นต้น 
2. เกบ็อุจจาระใส่กระปุกทีไ่ด้แค่พอปลายชอ้นเลก็ท ีอ่ยู่ใน

กระปุก 
3. เขยีนช ือ่ นามสกุล ในสติก๊เกอร์ท ีไ่ด้แลว้นาํไปตดิที่

ขา้งกระปุก 
4. นาํกระปุกทีใ่ส่อุจจาระแลว้มาส่ง ณ วนัท ีเ่จาะเลอืด 



วิธีการเก็บปัสสาวะ  (เกบ็ท ีโ่รงพยาบาล เท่าน ัน้) 
รบักระปุกสาํหรบัใส่ปสัสาวะฝาสแีดง ตรวจดูช ือ่นามสกุลทีต่ดิภาชนะใหต้รงกบัของตวัเอง 
ทาํความสะอาดอวยัวะขบัถ่ายปสัสาวะด้วยนํ้าสะอาด 
ถ่ายปสัสาวะช่วงแรกทิง้ไปก่อน แลว้นาํภาชนะรองปสัสาวะช่วงกลาง (ขณะทีพุ่ง่เป็นสาย) 

ประมาณ 1 ใน 3 ของกระปุกฝาสแีดง ประมาณ 20 มล.  และถ่ายปสัสาวะช่วงหลงัท ิง้ไป 
ปิดฝากระปุกทีใ่ส่ใหส้นทิ ตรวจดูช ือ่นามสกุล และเลขทีโ่รงพยาบาลอกีคร ัง้ เพ ือ่ไมใ่หล้บเลอืน

ไปหรอืเปียกนํ้า จากน ัน้นาํไปวางไว้ท ี ่ท ีจ่ดัไว้  
สุภาพสตรที ีอ่ยู่ในช่วงมปีระจาํเดอืนไมค่วรตรวจ หรอืถา้ต้องการตรวจต้องแจง้ใหเ้จา้หนา้ท ี่

ทราบ 



ข้อแนะนาํเพิม่เติม 
ควรใส่เส ือ้แขนส ัน้เพ ือ่ความสะดวกในการเจาะเลอืด 
หา้มสตรตี ัง้ครรภ์เขา้รบัการตรวจเอกซเรย์ 
ควรงดใส่เครือ่งประดบัต่างๆ ทีเ่ป็นโลหะ 
ควรใส่เส ือ้กระดุมผา่หนา้ สตรไีมค่วรสวมชุดแซก 
กรณมีโีรคประจาํตวัท ีต้่องรบัประทานยาในช่วงเชา้ ควรเตรยีมยา

มาด้วยและรบัประทานยาได้  
    หลงัจากเจาะเลอืดเสรจ็แลว้ 



การปฏรูิปการศกึษาเชยีงใหมใ่นเขตพ ืน้ท ีสู่งท ัง้ระบบเพ ือ่ลดความเหล ือ่มลํ้าและเสรมิสร้าง

ศกัยภาพของชุมชนด้วยพหุวทิยาการ 

ตวัอย่างการพฒันาโครงการ 







แนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยนืของ UN 
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ขอบคุณครบั 
 



 

 

กิจกรรมการรณรงค์ 

ณ ปัจจบุนั 









 

 

ขอบคุณครบั 
 



หลกัการดาํเนนิกจิกรรม 

จัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ประสานผูรั้บผดิชอบร่วมกิจกรรมในท้องถ่ิน 

พื้นท่ีศูนย์กลาง 

โรงเรยีนบา้นยางเปา 

โรงเรยีนบา้นหว้ยไมห้ก 

 

 



การเขา้ถงึพ ืน้ท ี ่

 เขา้ถงึได้บางส่วน 

 ต้องรอหลงัฝนจงึเขา้ได้ทุกพ ืน้ท ี ่(แต่บางพ ืน้ท ีก่ย็งัยากอยู่ด)ี 

 กจิกรรมนาํร่อง-  

 คาดว่าจะมกีจิกรรมนาํร่องโครงการสร้างสว้มร่วมกบัชุมชนช่วงเดอืน ก.ค. 2561 

 กจิกรรมพบปะสงัสรรค์กบัชุมชนทีโ่รงเรยีนบา้นยางเปา 

 กจิกรรมหลอ่เทยีนสาํหรบัมอบใหเ้ครอืขา่ยโรงเรยีนในอาํเภออมก๋อยร่วมถวายเทยีนในนามของโครงการต่อไป 

 การสร้างสว้มเสรจ็ภายใน 1 วนั 

 



NEXT STEPS 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร 

ประธานกรรมการกลาง 

โครงการการปฏิรปูการศึกษาเชียงใหมใ่นเขตพื้นท่ีสงูท้ังระบบเพือ่ลดความ

เหล่ือมลํ้าและเสริมสร้างศักยภาพของชมุชนด้วยพหวิุทยาการ 
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