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ทีมวิจัย มช. คิดคน ”ขาวเย็บแผล” ซึ่งเปนเสนใยสําหรับเย็บแผลจากแปงขาวเจาชนิด
ยอยสลายไดดวยวิธีการตามธรรมชาติ เพิ่มคุณสมบัติแรงดึงยืด ความทนทานน้ํา ดวยผงนาโน
คารบอนจากกะลามะพราว ใหเสนใยสีดําเพื่อชวยใหศัลยแพทยแยกแยะออกไดงายเมื่อปะปนกับ
เลือดภายในเนื้อเยื่อระหวางผาตัด หวังสรางผลิตภัณฑทางการแพทยที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดวยทรัพยากรขาวของไทย โดยฝมือคนไทย เพื่อประชาชนไทย
รศ.นพ. สิทธิพร บุณยนิตย หัวหนาโครงการวิจัย “ วัสดุเย็บแผลชนิดยอยสลายได
ผลิตจากแปงขาวเจา” (Absorbable Suture Made From Rice Starch) จากภาควิชา
ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร และหนวยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปดเผยวา ขาว คือจิตวิญญาณของคนไทย ถึงแมประเทศไทยจะไมใชผูผลิตขาวอันดับหนึ่งของโลก แตประเทศไทยก็มักจะเปนผูสงออกขาว
อันดับหนึ่งของโลกอยูเสมอมา สวนใหญไทยสงออกขาวในรูปขาวสารซึ่งมีราคาต่ําที่สุดของหวงโซมูลคา วิธีการหนึ่งที่จะสรางมูลคาเพิ่มให
กับขาวไทยคือการปรุงแตงขาวใหเปนผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวัสดุทางการแพทยที่มีราคาสูง ซึ่งเปนผลิตภัณฑทางเทคโนโลยี
ชั้นสูงที่ประเทศไทยตองนําเขาเปนสวนใหญ ในป 2550 ประเทศไทยนําเขาเครื่องมือทางวิทยาศาสตรการแพทยเปนจํานวนเงินประมาณ
90,000 ลานบาท ไมนับรวมเวชภัณฑทางการแพทยแ ละเภสัชกรรม อีกกวา 60,000 ลานบาท คณะผูวิจัยมีเปาประสงคเพื่อสรา ง
ผลิตภัณฑทางการแพทยขึ้นเองในประเทศ สําหรับประชาชนชาวไทย โดยการใชเทคโนโลยีตนทุนต่ํา ดวยทรัพยากรธรรมชาติหลักของ
ประเทศไทย และคาดหวังที่จะสรางสรรคนวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่สามารถจดสิทธิบัตรได
ทีมวิจัยจึงไดคิดคน ”ขาวเย็บแผล” หรือ วัสดุเย็บแผลชนิดยอยสลายไดผลิตจากแปงขาวเจาขึ้น โดยเปนวัสดุเย็บแผลแบบเสนใย
เดี่ยว ที่ไดปรับปรุงสมบัติเชิงกลของแผนฟลมโพลิเมอรแปงขาวเจาใหดีขึ้นจากการผสมสารตัวชวย ไดแก เจลาติน คารบอกซีเมทธิล
เซลลู โ ลส และผงคาร บ อนขนาดนาโนเมตร โดยคณะผู วิ จัย ได พัฒ นาวิ ธีบ ดโม แ บบสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ผลิ ตผงนาโนคาร บ อนจาก
กะลามะพราว ทําใหไดผงนาโนคารบอนปริมาณมากตอครั้ง ดวยราคาไมแพงและ
มีความบริสุทธิ์สูง จากการทดสอบความแกรงทางแรงดึง แสดงใหเห็นชัดเจนวา
การเติมผงนาโนคารบอน สามารถชวยปรับปรุงสมรรถภาพความทนทานน้ํา และ
ความแกรงใหกับแผนฟลมโพลิเมอรแปงขาว ซึ่งพบวาเสนใยเย็บแผลจากแปงขาวเจา
ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 มม. สามารถยกขวดบรรจุน้ําหนักมากกวา 400 กรัม
นอกจากนั้นสีดําของผงนาโนคารบอนยังชวยใหศัลยแพทยสังเกตแยกแยะออกไดงาย
เมื่อตองปะปนกับเลือดภายในเนื้อเยื่อระหวางผาตัดอีกดวย
สําหรับขั้นตอนการประดิษฐเปนวิธีที่เรียบงาย ไดแก การผสมวัตถุดิบในน้ํารอนแลวอบแหงในเตาไฟฟา ผลิตภัณฑสุดทายจะถูก
ตรวจวิเคราะหสมบัติเชิง เคมีฟสิกส การจับถือ และชีววิทยา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ขาวเย็บแผลมีสมบัติที่เหมาะสมจะเปนวัสดุเย็บ
แผล กลาวคือ สามารถคงรูปเมื่ออยูในน้ํา มีคาแรงดึงยืดขนาดสูงขาวเย็บแผลยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลิตจากวัสดุที่ไมเปน
พิษดวยวิธีการที่ไมสลับซับซอน จึงสามารถถูกยอยสลายไดงายดวยวิธีการตามธรรมชาติและไมมีผลขางเคียงชนิดรายแรง
นับเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ผลงานวิจัย “วัสดุเย็บแผลชนิดยอยสลายไดผลิตจากแปงขาวเจา” นี้ ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณรางวัลชนะเลิศการประกวดบทความทางการแพทย ในหัวขอนวัตกรรมใหมของไหมเย็บแผลแหงโลกอนาคตระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2551 ซึ่งจัดโดยบริษัทบี.บราวน (ประเทศไทย) จํากัด และเปนตัวแทนของประเทศไทยเขาไปประกวดระดับนานาชาติ ในหัวขอ
“The Future of Sutures” (FUSU) ณ สํานักงานใหญของ Aesculap Academy กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมันนีตอไป
ทีมวิจัย “วัสดุเย็บแผลชนิดยอยสลายไดผลิตจากแปงขาวเจา” จากหนวยวิจัยชีววัสดุและ
เครื่องมือแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย หัวหนาโครงการวิจัย (คนกลาง)
นายอนุชา รักสันติ
นายอนิรุทธิ์ รักสุจริต
นายรังสฤษฏิ์ คุณวุฒิ
นางสาวพันธุทิพย นนทรี ขอมูลจาก : งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เครื่องตรวจสอบปองกันการใสทอชวยหายใจลงหลอดอาหาร แบบ มข.
(Esophageal intubation detecting device KKU Type)
ความสําคัญและความเปนมา
การใสทอชวยหายใจในผูปวยนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง ในกรณีที่ผูปวยระบบหายใจลมเหลวและผูปวยที่มารับการวาง
ยาสลบ แตถามีความผิดพลาดในการใสทอชวยหายใจ อาจทําใหผูปวยเกิดภาวะขาดออกซิเจน ทําใหผูปวยสมอง
พิการหรือเสียชีวิตได ดังนั้นการตรวจสอบวาใสทอชวยหายใจไดถูกตําแหนง จึงเปนสิ่งที่มค
ี วามสําคัญเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในสถานที่ซึ่งมีการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือในสถานที่ซึ่งไมมีผูชํานาญดานนี้เลย

อุปกรณที่ใชในการประดิษฐ
1. กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 50 มล.
2. ขอตอมุมฉากของ double lumen tube ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 มม.
3. Endotracheal Tube No. 5
4. เครื่องวัดแรงดันเลือดชนิดวัดแรงดูดได
5. สายตอพลาสติกที่ใชวัดแรงดันเลือดแดง

วิธีการใช
1. สวมปลายขอตอมุมฉากเขากับขอตอทอชวยหายใจที่ใสใหแกผูปวย
2. ดึงกานกระบอกฉีดยาดวยแรงที่สม่ําเสมอเขาหาตัวผูใชงาน กรณีที่ใสทอชวยหายใจเขาหลอดอาหารจะตรวจพบ
แรงตานทานตอการดึงกานกระบอกฉีดยา และเข็มของเครื่องวัดแรงดันจะเคลื่อนไหวใหเห็นไดชัดเจน แสดงวา
การใสทอชวยหายใจไมอยูในหลอดลมผูปวย ตองใสทอชวยหายใจใหมโดยดวน เพื่อไมใหผูปวยเกิดภาวะขาด
ออกซิเจน
3. ถาทอชวยหายใจสอดใสเขาหลอดลมอยางถูกตอง เมื่อดึงกานกระบอกฉีดยาจะไมรูสึกถึงแรงตานและเข็ม ของ
เครื่องวัดแรงดันจะไมเคลื่อนไหว แสดงวาทอชวยหายใจใสเขาหลอดลมถูกตอง

วิธีการประดิษฐ
1. ใชใบมีดควานกระบอกฉีดยาใหพอดีกับทอของขอตอมุมฉาก ประกอบเขาดวยกัน
2. ตัดทอ Endotracheal Tube No. 5 ยาว 10 ซม.ประกอบเขากับขอตอมุมฉาก ปลายอีกดานตอเขากับเครื่องวัด
แรงดัน
3. ใชสายพลาสติครัดปลายเครื่องวัดแรงดันใหแนน

ประโยชนในการใชงาน
1. ใชตรวจสอบและยืนยันการใสทอชวยหายใจวาสอดใสลงในชองหลอดลมหรือหลอดอาหาร
2. ปองกันการขาดออกซิเจนนานจนสมองพิการในผูปวยที่มีความจําเปนตองใส ทอชวยหายใจหรือมีภาวการณ
หายใจลมเหลว
3. สามารถประดิษฐใชเองไดไมตองเสียงบประมาณจัดซื้อจากตางประเทศ
คณะทํางาน : รศ.นพ.สรรชัย ธีรพงศภักดี นางวัฒนา ตันทนะเทวินทร นางกฤษณา สําเร็จ
สังกัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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มข. เปดตัวหุนยนตชวยแพทยถือกลองผาตัดนรีเวช
นักวิจัย มข. นําหุนยนต “มอดินแดง1” เปดตัวสื่อมวลชนครั้งแรก หลังพัฒนาหุนยนตประดิษฐ เพื่อเปนผูชวยแพทยถือ
กลอง ในการผาตัดทางนรีเวชเปนตัวแรกในประเทศ ซ้ําตนทุนถูกกวา อยางไรก็ตาม รอขัน
้ ตอนพิจารณาดานจริยธรรม
เพื่อใชทดลองกับสัตวทดลอง กอนใชกับคนไขจริง
ที่สํานักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน นักวิจัยจาก 3 คณะวิชา ประกอบดวย รศ.นพ.โกวิท คําพิทักษ จากภาควิชา
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มข. ผศ.ดร.สิริวช
ิ ญ เตชะเจษฏารังษี จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร และอ.ทรงยศ พงศพิมล จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดแถลงขาวเปดตัวหุนยนตชวยถือกลองในการผาตัด
ทางนรีเวช สัญชาติไทยเครื่องแรก หรือที่เรียกวา “มอดินแดง1” (มอดินแดงวัน) โดยหุนยนตดังกลาวมีการนําสมองกลบรรจุเขาไว
ภายใน เพื่อเปนผูชวยแพทยในการผาตัด

ผลงานประดิษฐกลาวเปนการนําองคความรูจากศาสตรแขนงตางๆ มารวมกันพัฒนาเปนงานวิจัยและประดิษฐหุนยนตชวยถือ
กลอง ในการผาตัดสัญชาติไทยเครื่องแรกขึ้น เพื่อเปนเครือ
่ งตนแบบ มีลักษณะเปนแขนกล ชวยจับกลองที่ใชในการผาตัดเคลื่อน
ไปในมุมตางๆ ตามที่แพทยตองการไดอยางแมนยํา
รศ.นพ.โกวิท คําพิทักษ จากภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร กลาววา เนื่องจากการผาตัดมดลูกโดยใช
กลองชวยผาตัด จะทําใหแพทยทํางานงายขึ้น แตที่ผานมา แพทยผูทําการผาตัดตองสอดกลองไปในรูเล็กๆ ที่เจาะบนชองทอง
ผูปวย แลวเคลื่อนไปยังจุดตางๆ เพื่อการผาตัด โดยมองภาพทางจอมอนิเตอร แทนการผาตัดเปดหนาทองที่ทําใหผูปวยเจ็บปวด
และตองรักษาตัวนานนับเดือน
อยางไรก็ตาม แพทยผูชวยตองเคลื่อนกลองดวยมือ ซึ่งอาจไมแมนยําและกระทบกระเทือนผิวบริเวณใกลเคียงพื้นที่ผาตัดได
อีกทั้งยังเกิดความเมื่อยลาเมื่อตองถือกลองเปนเวลานาน ดังนั้น หุนยนตที่มีลักษณะเปนแขนกลชวยจับกลอง จะชวยใหการ
เคลื่อนกลองและกําหนดทิศทางงายขึ้นการผาตัดก็จะสมบูรณขึ้นดวย

ผศ.ดร.สิริวิชญ เตชะเจษฏารังสี ผูประดิษฐหุนยนตตนแบบดังกลาว ระบุถึงลักษณะเดนของอุปกรณชิ้นนี้วา ใชงาย และมี
กลไกไมซับซอนเกินไป ชวยใหแพทยใชงานไดสะดวก ไมตองใชเครื่องมืออุปกรณหลายชิ้นพรอมๆกันขณะผาตัด ซึ่งหากจะ
เทียบกับอุปกรณราคาแพงจากตางประเทศแลวแมจะใชงานไดหลากหมายมากกวา แตกลไกและวิธีการใชงายก็คอนขางยุงยาก
ซับซอน ไมสะดวกในการใชงาน
นอกจากนี้ หุนยนตถือกลองที่คิดคนประดิษฐขึ้นยังชวยประหยัดคาใชจายไดมาก เพราะหากซื้ออุปกรณชวยจับกลองผาตัด
จากตางประเทศจะมีราคาประมาณ 5-10 ลานบาท “หุนยนตที่เราประดิษฐขึ้นนี้ ไดรวมเอาคุณลักษณะเฉพาะที่จําเปนในการผาตัด
ทางนรีเวชไวแลว จึงสามารถใชงานไดดีไมแพเครื่องมือจากตางประเทศ ที่สําคัญกลไกการทํางานไมซับซอน”
ทั้งนี้ ผลงานชิ้นนี้ ทางคณะผูวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเปาหมายพัฒนา ใหสามารถใชงานไดจริงในโรงพยาบาลทั่วไป
โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาดาน จริยธรรม เพื่อการใชกับสัตวทดลอง และพัฒนาใหมีความเสถียรสูงสุด เนื่องจากเปน
อุปกรณการแพทยที่จะใชกับมนุษย เพื่อใหผูปวยไดรับประโยชนจากเครื่องมือสูงสุดตอไป ซึ่งคาดวาการทดลองกับสัตวทดลอง
นาจะเริ่มไดภายในปลายปนี้
ที่มา : ผูจัดการออนไลน: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000036254

22 วารสารโรงพยาบาลลอง

สธ. เปดประวัติศาสตรหนาใหม ปฏิรูปสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สาธารณสุขทุมงบเกือบ 50,000 ลานบาท เปดประวัติศาสตรหนาใหมของวงการสาธารณสุขไทย จับมือภาคีเครือขายสุขภาพ และ
องคกรปกครองทองถิ่น พัฒนาสถานีอนามัย 4,500 แหง เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลอําเภอ
ปรับกลยุทธการทํางานเจาหนาที่ เนนเชิงรุกงานสงเสริมสุขภาพ หวังลดการเจ็บปวยประชาชน ลดความแออัดผูปวยในโรงพยาบาล
เชาวันนี้ (4 กันยายน 2552) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิทยา แกวภราดัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
เปด “มหกรรมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล...จุดเปลี่ยนระบบสาธารณสุขไทย” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปาหมาย 2,000
แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลแมขาย ผูบริหาร นักวิชาการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมประชุมกวา 4,000 คน
และมีการลงนามบันทึกความรวมมือในการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระหวาง กระทรวงสาธารณสุข กับหนวยงานที่
สนับสนุนประกอบดวย สปสช. สสส. กระทรวงมหาดไทย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล โดยมีนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเปนสักขีพยานและบรรยายพิเศษ
นายวิทยา กลาววา ขณะนี้ตองยอมรับวาประชาชนไทยเจ็บปวยมากขึ้น ระบบบริการสวนใหญที่กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการคือ
การตั้งรับรักษาผูปวย และการฟนฟูสมรรถภาพหลังเจ็บปวย สวนกลไกการสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรงและปองกันโรค ซึ่งเปนงานที่มี
ความสําคัญและไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและคุมคาตอการลงทุนที่สุด และองคการอนามัย
โลกสนับสนุนใหทุกประเทศดําเนินการ จะเปนวิธีที่จะใหระบบการสาธารณสุขของประเทศประสบผลสําเร็จ แตที่ผานมานี้ยังไมมีประเทศ
ใดประสบผลสําเร็จ
ในสวนของระบบสุขภาพไทย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ระบุวาในป 2551 มีผูปวยเขาตรวจรักษาใน
สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศที่แผนกผูปวยนอก รวมกวา 140 ลานครั้ง เพิ่มจากป 2550 ที่เขารับริการกวา 130 ลานครั้ง สวนผูปวย
พักรักษาในโรงพยาบาลป 2551 จํานวน 9.4 ลานครั้ง ในขณะที่ป 2551 จํานวน 8.9 ลานครั้ง นอกจากนี้ยังพบวา โรคที่เกิดจากพฤติกรรม
หรือโรคไมติดตอ ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองและปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนสาเหตุตองเขาพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วประเทศ จํานวนกวา 1.35 ลานครั้ง ทําใหการเขารับบริการตองใชเวลารอนาน ที่สําคัญแพทยมีเวลาดูแลผูปวย
นอยลง
ในการแกไขปญหาดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขไดปรับยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานสุขภาพใหม โดยในป 2552 ไดปฏิรูป
กลไกการทํางานของสถานีอนามัย ซึ่งเปนสถานพยาบาลที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุดและครอบคลุมทุกตําบลทั่วประเทศจํานวน
9,810 แหง มีเจาหนาที่ประมาณ 30,000 คน โดยพัฒนาเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) เปนประวัติศาสตรหนาใหมของ
ระบบสาธารณสุขไทย ใหเจาหนาที่ทํางานเชิงรุก เนนการสรางเสริมสุขภาพ โดยใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการจัดและดูแลสุขภาพของตนเองและทองถิ่น เพื่อลดการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง รวมทั้งปรับปรุงบริการสุขภาพให ดีขึ้น สราง
ความสะดวกสบายในการเขารับบริการแกประชาชนในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาส เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ เด็ก เปนตน
นายวิทยา กลาวตอวา โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในตําบลครั้งนี้ ใชเวลาดําเนินการ 4 ป ระหวางปงบประมาณ
2552-2555 รุนแรกมีเปาหมายจํานวน 4,500 แหง ใชงบรวมทั้งหมดเกือบ 50,000 ลานบาท ประกอบดวย งบจากกระทรวงสาธารณสุข
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สปสช. และสสส. รวม 30,877 ลานบาทเศษ และงบประมาณในโครงการไทยเขมแข็งของรัฐบาล พ.ศ.
2553-2555 อีกจํานวน 14,973 ลานบาท โดยจะปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย และรถพยาบาลเพื่อใชสงตอผูปวย เกือบ 1,000
คัน
ทางดานนายแพทยศิริวัฒน ทิพยธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะมี 3 ขนาด
ตามจํานวนประชากรที่รับผิดชอบ ไดแก ขนาดเล็ก ดูแลประชากรไมเกิน 3,000 คน มีเจาหนาที่ 5 คน ขนาดกลางดูแลประชากรไมเกิน
6,000 คน มีเจาหนาที่ 7 คน และขนาดใหญ ดูแลประชากร มากกวา 6,000 คน มีเจาหนาที่ 9-10 คน
ในการปรับปรุงดานสถานที่ จะตอเติมชั้นลางของสถานีอนามัยใหเปนหองตรวจรักษา จัดซื้อเครื่องมือแพทยและวัสดุอุปกรณที่
จําเปนในการใหบริการ มีเตียงนอนสังเกตอาการอยางนอย 3 เตียง มียาและเวชภัณฑตางๆ เชนเดียวกับโรงพยาบาล รวมทั้งติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตออนไลนเชื่อมตอกับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อใหเจาหนาที่สถานีอนามัยปรึกษาการรักษากับแพทยโรงพยาบาลชุมชนที่เปน
แมขายโดยตรง สรางความมั่นใจใหผูปวยวาจะไดรับการรักษามาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล และหากเจ็บปวยฉุกเฉิน มีระบบการแพทย
ฉุกเฉินชวยชีวิตและนําสงโรงพยาบาลอยางปลอดภัย หากเกินขีดความสามารถ มีระบบสงตัวรักษาตอในโรงพยาบาลแมขายทันที
นายแพทยศิริวัฒน กลาวตอวา ในดานการรักษาพยาบาล จะเพิ่มพยาบาลเวชปฏิบัติประจําทุกแหง ทําหนาที่ตรวจรักษาโรค
พื้นฐาน เชน ปวดหัว ปวดทอง แทนแพทย และมีแพทย บุคลากรดานแพทยแผนไทย เภสัชกร ทันตแพทย นักกายภาพบําบัด และนัก
สังคมสงเคราะห ไปรวมใหบริการทั้งเต็มเวลาและบางเวลา ตามความจําเปนและความเหมาะสมของแตละพื้นที่ นอกจากนี้ จะมีการเพิ่ม
บุคลากรดานอื่นๆ จากเดิมอีก 2-4 เทาตัว หรือใหมีประมาณ 6-12 คน ทํางานรวมกับ อสม.ในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชื่อมั่น
วาประชาชนจะไดประโยชนในการพัฒนาครั้งนี้เปนอันมาก

แหลงขาวโดย.... สํานักสารนิเทศและประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข

4 กันยายน 2552

I

ขอเชิญชวนแตละหนวยงาน/สสอ.ลอง /สถานีอนามัย/PCU เครือขาย
รวมตอบคําถามจากวารสารของโรงพยาบาลลอง
1 หนวยงานสามารถสงคําตอบได 1 ใบ
มีเงินรางวัลๆละ 200 บาท จํานวน 10 รางวัล แบงเปน

F หนวยงานตางๆของโรงพยาบาลลอง

7 รางวัล

F สสอ.ลอง/สถานีอนามัย/PCU เครือขาย 3 รางวัล
(สําหรับหนวยงาน/สถานีอนามัย/สสอ. ที่ตอบคําถามไดคะแนนสูงสุด
หากไดคะแนนเทากันหลายหนวยงาน จะทําการจับสลาก)

สามารถตอบคําถามและตัดคําตอบสงมาที่
งานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลลอง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 นี้
และแจกรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้
ทุกคําถามมีคําตอบในวารสารโรงพยาบาลลองฉบับนี้

ตัด

II

คําถามจากวารสารโรงพยาบาลลอง

1. การจัดทําวารสารของโรงพยาบาลลอง มีวัตถุประสงคเพื่อ……………………….………..……………………..….
………………………………………………………………………………….……..………………………….…..
…………………………………………………………………………………...……………….……………….….
2. วารสารโรงพยาลลองฉบับนี้เปนฉบับที…
่ .…..…ปที่….….…. จะออกปละ…… …..ฉบับ ทุก…….......เดือน
3. การกดทับของเสนประสาทบริเวณขอมือ (Carpal Tunnel Syndrome) เสนประสาทใดทีถ่ ูกกดทับ………….……
4. กิจกรรมที่เปนการสงเสริมสุขภาพหรือการออกกําลังกายใหกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลลอง มีกิจกรรมอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………….…………
5. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา โรงพยาบาลลอง ไดจัดกิจกรรมอะไรบางในงานมหรรมสุขภาพแมและเด็ก
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………..…………………………………………………...
6. กิจกรรมที่เปนการเพิ่มพูนทักษะความรูเกี่ยวกับการชวยชีวิตของผูปวยอยางเรงดวนคือกิจกรรมใด................…..
……………………………………………………………………………………………………………………..…
7. กิจกรรมที่โรงพยาบาลลองไดทําขึน้ ในวันสิ่งแวดลอมโลกคือ………………..………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
8. นวัตกรรมทางการแพทยทที่ ีมนักวิจัย มช. นํามาเปนวัสดุทําเสนใยสําหรับเย็บแผล ผลิตจาก………..…………….
9. จากการใชเครื่องตรวจสอบปองกันการใสทอชวยหายใจลงหลอดอาหาร ถาใสทอชวยหายใจถูกตองจะแสดงผล
อยางไร…………………………………………………………………….…………………..………………..…..
……………………………………………………………………………….……………….………………….....
10. การแกปญหาเชื้อดื้อยาไมสามารถทําไดดวยการโหมใชยาตานแบคทีเรียหรือการเปลี่ยนไปใชยาชนิดใหมๆ แตทํา
ไดโดย…………………………………………………………………………………………….………..…..…….
11. ในงานมหกรรม ” HR Forum 2009 “ ของจังหวัดแพร ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 30 กันยายน 2552 โรงพยาบาลลอง
ควารางวัลมาทั้งหมด……….…..รางวัล
12. ทักษะที่นํามาใชสําหรับการบริหารงานยุคใหมคือ…………………………….…………………………………………
13. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร จะเสด็จ
เยี่ยมราษฎรและติดตามการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ที่อําเภอลอง ในปลายเดือนธันวาคม นี้
ณ ที่ใด…………………………………………………………………………………………………………..…...

หนวยงาน …………………..…………………..…………...
สถานีอนามัย/PCU เครือขาย ……………….……........…
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลอง
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ขอเชิญชวนเจาหนาที่โรงพยาบาลลองและประชาชนทั่วไป เฝารับเสด็จ
พระเจาวรวงศเ ธอ พระองคเ จาศรี รัศ มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ซึ่งจะเสด็จเยี่ยมราษฎรและติดตามการ
ดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ณ หมูที่ 8 บานเชตวัน ตําบล
หัวทุง อําเภอลอง จังหวัดแพร ในปลายเดือนธันวาคม 2552 นี้

โรงพยาบาลคุณภาพที่เปนเลิศ
ในการสรางเสริมสุขภาพ
และบริการดวยหัวใจแหงความเปนมนุษย

ทุกคนมีคา
พัฒนาตอเนื่อง
ลือเลื่องบริการ มุงมั่นสามัคคี
1

โรงพยาบาลลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร โทร 054 – 581479 , 054 - 581661
156 หมูที่ 6 ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร 54150
www. longhosp.com

