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อาลัยต่อการจากไป

ผศ.นพ.ประเสริฐ  วศินานุกร ..........

๓	 สารจากคณบดี

๔	 บทความพิเศษ

 อาลัย.....ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร 

 หมอและครูผู้สร้างรากฐานทางการแพทย์สงขลานครินทร์

๑๐ การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 คณะแพทยศาสตร์ ผสานความร่วมมือทางการแพทย์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๒ การศึกษา

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลต่างๆ

๑๔	 เพื่อผู้อื่น

 ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช 

 “แพทย์ผู้อุทิศตน บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น“

๑๖	 วิจัย	/	นวัตกรรม

 - GrippyFit ติดแล้วชัวร์ ยาไม่รั่วแน่นอน

 - ปัญหาในงานที่เกิดขึ้นซ�้าๆ แก้ไขและจัดการได้ด้วยงานวิจัย

 - อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา

  คว้ารางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุด

๑๙	 งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

 2P Safety ผู้ป่วยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย

๒๐	 ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๒๖	 รอบรู้สู้โรค 

 โรคซึมเศร้า คนรอบข้างช่วยได้

๒๗	 อาหารการกิน

 อาหารกับมะเร็ง (ตอนจบ)



สารจากคณบดี

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

บทบรรณาธิการ

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

 ช่วงเดอืนทีผ่่านมาคณะแพทยศาสตร์ได้มโีอกาสน�าเสนอโครงการความร่วมมอืทีจ่ะผลกัดัน

ศักยภาพด้านการรักษาโรคหัวใจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ  โดย

เฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ทีม

แพทย์โรคหัวใจเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล Fuwei ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒  และจากความร่วมมอืที่ได้รบัต่อเน่ืองท�าให้ตอนนีค้ณะแพทย์ได้เริม่ด�าเนนิการสร้างศูนย์

ผ่าตัดหัวใจ ๙๙  ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถพื้นฐานด้านการผ่าตัด

หัวใจและคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ Prof. Jian-Ming Li แพทย์

โรคหัวใจชาวจีนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้

กับทีมแพทย์โรคหัวใจของคณะแพทย์ ม.อ. เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงนับเป็นโอกาส

ที่ดีที่จะได้ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านนี้ต่อไป

         ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่าน ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร อาจารย์ได้จากพวก

เราไป ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังความเศร้าโศกเสียใจ

แก่บุคลากรและลูกศิษย์ของท่านอย่างมาก เน่ืองจากท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ศัลยแพทย์และครูแพทย์

มาตั้งแต่ยุคเร่ิมบุกเบิกคณะแพทยศาสตร์ ท่านได้ท�าหน้าที่ฝึกอบรมและสั่งสอนให้กับศิษย์ของคณะ

แพทย์ ม.อ. ส�าเร็จออกไปรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา 

         ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช ที่ได้รับรางวัลแพทย์ผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เนื่องในโอกาสวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึงประจ�าปี 

๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรท่านอื่น ๆ ที่ได้

รับรางวัลอันทรงเกียรติอีกหลายท่านในเดือนนี้ด้วยเช่นกันครับ  v

 ข่าวคณะแพทย์ฉบบัเดอืนตลุาคมนีต้้องกล่าวแสดงความเสยีใจและร่วมไว้อาลยัต่อการจาก

ไปอย่างสงบของ ผศ.นพ.ประเสรฐิ วศนิานุกร อาจารย์แพทย์ด้านศัลยศาสตร์ ผูบุ้กเบิกและก่อต้ังภาค

วิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นับเป็นการสูญเสียบุคคลที่ส�าคัญที่มีส่วนร่วมในการสร้างคณะแพทยศาสตร์จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน

 นอกจากข่าวเรื่องความสญูเสยีแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์ยงัได้พัฒนาความร่วมมอืทางการ

แพทย์กบัสาธารณรฐัประชาชนจนี และยงัมเีรื่องน่ายนิดทีีท่างอาจารย์และบคุลากรได้รบัรางวลัในด้าน

งานวิจัย นวัตกรรม การศึกษาและเพื่อสังคมอีกหลายรางวัล

 ในข่าวคณะแพทย์ฉบับน้ียังมีความรู้ที่ส�าคัญอาทิ นโยบาย 2P Safety ผู้ป่วยปลอดภัย เรา

ก็ปลอดภัย สร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งทางการดูแลผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน เตรียม

ความพร้อมสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า Advanced Hospital Accreditation ในเดือนธันวาคม 

๒๕๖๒ และยังมีความรู้ ในประเด็นที่เป็นปัญหาของประเทศไทยคือโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคที่สามารถ

ป้องกันและรักษาได้หากผู้ป่วยและคนรอบข้างตระหนัก ซึ่งโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตาย

ท�าให้เกิดการเสียชีวิตในประชากรวัยแรงงานซึ่งถือเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒๔

บทความพิเศษ

เรื่อง : รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช, รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร

นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร

เกิดวันที่  ๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๘

สมรสกับ พญ.มยุรี วศินานุกร   มีบุตรธิดา ๓ คน คือ  

นายวศิน  วศินานุกร  นางสาวปิยะพร  วศินานุกร  

และนางสาววิชชุดา  วศินานุกร

ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา     ปี   วุฒิที่ได้รับ

MCV, Virginia USA   ๒๕๒๒   Fellowship in Cardiothoracic and Vascular Surgery

Yale University USA   ๒๕๒๑   American Board of Surgery

แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ๒๕๑๓   วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ๒๕๑๑   แพทยศาสตรบัณฑิต

ต�าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ระดับ ๘

สังกัด  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘

ต�าแหน่งทางบริหาร

-  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙

-  ผู้รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖

-  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖  ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ และ พ.ศ. ๒๕๓๕  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓

-  ประธานองค์กรแพทย์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘

เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ

ปิยะอาจารย์ชั้นคลินิก  ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ 

อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจ�าปี ๒๕๔๕ 

คนดีศรีสงขลา

ศัลยแพทย์ดีเด่น  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๔

รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี ๒๕๕๕

หมอและครู 

ผู้สร้างรากฐานทางการแพทย์ 

สงขลานครินทร์

อาลัย.....



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๕

ระยะแรกของการปฏิบัติงาน – สร้างภาควิชาศัลยศาสตร์ 

(พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๐)

 หลังจบการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา แทนที่

จะเลือกท�างานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซ่ึงเป็นสถาบันแรกที่เริ่ม

ท�างาน อาจารย์กลับเลือกท�างานในโรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ในภาค-

ใต้ ที่แม้แต่ตัวอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็ยังไม่มี เหตุผลที่

อาจารย์พูดถึงเสมอคือ อาจารย์เป็นคนใต้ ต้องการอุทิศตัวและความ

รู้ทั้งหมด เพื่อพัฒนางานศัลยกรรมในภูมิภาคท้ังการเรียนการสอน 

และการบริการ ให้ทดัเทยีมส่วนกลางให้ได้ ผูป่้วยภาคใต้จะได้ไม่ต้อง

เดินทางเข้ากรุงเทพอีกต่อไป ในยุคเริ่มแรกของคณะแพทยศาสตร์ 

สงขลานครินทร์ การเรียนการสอนและการผ่าตัดทุกชนิดต้องท�าที ่

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เนื่องจากจ�านวนนักศึกษาแพทย์ไม่มากนัก 

(กลุม่ละ ๓-๔ คน) การเรียนศลัยศาสตร์จงึเหมอืนการเรยีนกบัพระเจ้า

ตา กล่าวคือ นักศึกษาจะติดตามอาจารย์ไปตลอดท้ังกลางวันกลาง

คืน อยู่เวรด้วยกัน Ward round และผ่าตัดด้วยกัน ทานอาหารด้วย

กัน จนเป็นที่เลื่องลือว่านักศึกษาจากสงขลานครินทร์ที่จบออกไป

ในยุคนั้น มีทักษะทางศัลยศาสตร์ดีที่สุด ไม่ว่าจะเทียบกับโรงเรียน

แพทย์ที่ไหนก็ตาม

 โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์เปิดบรกิารรกัษาผูป่้วยในกลาง

ปี ๒๕๒๕ ระยะแรกมีห้องผ่าตัดใช้งานได้เพียง ๔ ห้อง ใช้รวมกันทั้ง

ศัลย์ สูติ-นรีเวช และ ออร์โธปิดิกส์ ถือเป็นการใช้งานห้องผ่าตัดที ่

คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือหมุนเวียนใช้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน อาจารย์

ประเสริฐยังท�างานเหมือนเดิม อย่างไม่เหน็ดเหน่ือย ในระยะน้ีเร่ิมมี

การรบัอาจารย์เพื่อส่งฝึกอบรมที่โรงเรยีนแพทย์ส่วนกลางเป็นจ�านวน

มาก ถอืเป็นการมองการณ์ไกลของอาจารย์ประเสรฐิซึง่เหน็ว่า จ�าเป็น

ต้องสร้างทีมอาจารย์ให้มากขึ้นเพ่ือรองรับผู้ป่วยศัลย์และนักศึกษา

แพทย์ทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี ในระยะปลายของยคุนี ้เริม่มรีะบบการแพทย์ใช้

ทนุ และมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเพ่ือสอบวฒุบัิตรศลัยศาสตร์ 

อาจารย์ประเสรฐิเป็นผูเ้ริม่ต้นและด�าเนนิการเตรยีมสอบให้กบัแพทย์

ใช้ทุน โดยการใช้เวลากลางคืนทุกคืนเพื่ออ่านต�ารา Schwartz ท�าให้

แพทย์ใช้ทุนที่ส่งสอบ สอบผ่านได้ทุกคน

สร้างศัลยแพทย์เพื่อภาคใต้และหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก

(พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐)

 อาจารย์ประเสรฐิผ่านการฝึกอบรมทัง้ศลัยศาสตร์ทัว่ไปและ

ศลัยศาสตร์ทรวงอก เมื่อปฏบิตังิานในคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์เป็น

หวัหน้าหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก แต่การทีเ่คยเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน

ศัลยศาสตร์ทั่วไปถึง ๖ ปีท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท�าให้อาจารย์มี

ความเชี่ยวชาญและมีผลงานในการผ่าตัดช่องท้องในระดับดีมาก 

เป็นทีพ่ึ่งของศลัยแพทย์ทกุสาขา ในการให้ค�าปรกึษาทัง้ก่อน ระหว่าง 

และ หลงัผ่าตดั จนเป็นทีจ่ดจ�าส�าหรบัแพทย์รุน่เยาว์ทกุคนว่า ถ้าเป็น 

กรณีที่ยาก เช่น Porto-caval Shunt, Esophageal atresia, Aortic 
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aneurysm, Toxic goiter, Iatrogenic common bile duct stricture, 

Carotid artery aneurysm เป็นต้น ให้ปรึกษาอาจารย์ประเสริฐก่อน 

ซึ่งการให้ค�าปรึกษาของอาจารย์จะเป็นลักษณะมายืนเป็นก�าลังใจ 

หรือ แนะน�า และบางครั้งก็ล้างมือเข้ามาช่วย อาจารย์จะปล่อยให้

ทุกคนหาประสบการณ์ส่วนตัว แต่คอยบอกวิธีการที่เร็วกว่า และ

ดีกว่า ท�าให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ของศัลยแพทย์นั้นอย่างรวดเร็ว  

การอุทิศตัวของอาจารย์ไม่จ�าเพาะในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เท่านั้น ยังครอบคลุมถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา  

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลตรัง และโรง-

พยาบาลรอบนอกทุกแห่งท่ีต้องการ ลักษณะการรับปรึกษามีทั้ง

ที่ส่งผู ้ป่วยมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และการเดินทางไป 

โรงพยาบาลนั้นๆเพื่อผ่าตัดสอนแสดงให้แก่ศัลยแพทย์ประจ�า  

วัตรปฏิบัติของอาจารย์ด�าเนินมาตลอดแท้กระทั่งหลังเกษียณอายุ

ราชการไปแล้ว

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มีศัลยแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

ภาคใต้น้อยมาก เช่น มี ศัลยแพทย์ท่ัวไปเพียง ๓ คนท่ีโรงพยาบาล 

มหาราชนครฯ ๒ คนทีโ่รงพยาบาลตรงั ๓ คนทีโ่รงพยาบาลสงขลา ท�าให้

ผู้ป่วย กรณีที่ทั้งยากและไม่ยาก ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร์เป็นจ�านวนมาก ผูป่้วยมักได้รบัค�าแนะน�าว่า ให้เลอืกระหว่าง

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์หรอืโรงพยาบาลในส่วนกลาง ซึง่แน่นอน

ว่าผูป่้วยไม่อยากเข้ากรงุเทพฯ อาจารย์ได้เลง็เหน็ปัญหานีต้ัง้แต่เริม่ต้น

ที่มาปฏิบัติงาน จึงได้วางแผนสร้างศัลยแพทย์เพ่ือออกไปปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลในภาคใต้ ประกอบกบัโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ�า

บ้านได้ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แพทย์ทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมที่ภาควิชา

ศัลยศาสตร์จะได้ค�าแนะน�าให้ไปบรรจุปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทั่ว 

ภาคใต ้ ประจักษ ์จนถึงทุกวันน้ี ได ้แก ่ โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมพร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  

โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลภูเก็ต รวมทั้ง

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก็มีอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ที่เป็น

ผลผลิตจากแนวคิดของอาจารย์ประเสริฐ ศัลยแพทย์เหล่านี้มีความ

รักในท้องถิ่น รักในสถาบัน อยู่ได้นาน ไม่ลาออก นโยบายนี้ของภาค

วิชาศัลยศาสตร์ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ นับเป็นการแก้ปัญหาให้กับภาคใต้ 

และประเทศอย่างยั่งยืน 

 นอกจากงานในเชิงบรหิารนโยบาย อาจารย์ประเสริฐยงัเป็น

ผู้วางรากฐานให้กับหน่วยศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด ของ

คณะแพทยศาสตร์ แม้ว่าการผ่าตดัในระยะแรกจะเน้นหลกัท่ี Closed-

heart surgery, Thoracic surgery และ Vascular surgery อาจารย์

๖
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ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกแพทย์ใช้ทนุและแพทย์ประจ�าบ้านศลัยศาสตร์

ทั่วไปที่มีความสามารถ อดทน และเสียสละ เข้าฝึกอบรมต่อยอด ที่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

อาจารย์ที่กลับมาปฏิบัติงานสามารถสร้างหน่วย CVT ท่ีแข็งแกร่ง 

สร้างผลงานที่โดดเด่น มีการรักษาด้วยการผ่าตัดที่หลากหลาย ทั้ง 

Congenital heart, CABG, และ Open-heart surgery ทุกชนิด ใน

ปัจจุบัน จ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษา จากศัลยแพทย์ CVT 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ มจี�านวนสงูทีส่ดุในภาคใต้ และอยูใ่นอนั

ดบัต้นๆของประเทศ และได้รบัการรบัรองในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม

แพทย์ประจ�าบ้านสาขานี้ เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว 

นิเทศงานศัลยกรรม (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕)

 เป็นระยะที่อาจารย์ให้ความส�าคัญกับศัลยแพทย์รุ่นใหม่ที่

กลบัไปปฏบิติังานในโรงพยาบาลต่าง ๆ  โดยให้ความส�าคญักบัการแก้

ปัญหาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนั้นๆ ท�าให้อาจารย์ต้องเดินทางไปผ่าตัด

สอนแสดงเป็นประจ�า โรงพยาบาลท่ีไปบ่อย ๆ ได้แก่ โรงพยาบาล

มหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลสตูล เป็นต้น 

อาจารย์ประเสริฐจะแสดงออกถึงความสุขทุกครั้งที่ได้ทราบข่าวว่า  

ลูกศิษย์สามารถผ่าตัดกรณียากๆ ได้ ถึงแม้จะต้องเหนื่อยยากในการ

เดินทางไปหลายจังหวัดก็ตาม ความเมตตากรุณาและเอาใจใส่ของ

อาจารย์ประเสริฐ เปรียบได้กับพ่อท่ีเฝ้าฟูมฟักฝีมือ จนสามารถเป็น

ศัลยแพทย์หลักของแต่ละโรงพยาบาลได้

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 

แห่งประเทศไทย

 ทุก ๆ ปีประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเป็นเวลา

ของหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี ท่ีออกไปบริการรักษาประชาชนในบริเวณ 

๓ จังหวัดภาคใต้ ราชวิทยาลัยฯมักจะขอความร่วมมือจากภาควิชา

ศัลยศาสตร์ เพื่อส่งศัลยแพทย์เข้าร่วมกับศัลยแพทย์อาสาที่มา

จากกรุงเทพ ในช่วงที่มีการแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระบรมราชินนีาถ อาจารย์ประเสรฐิจะเป็น

ผู้จัดทีม และเป็นคนแรกของภาควิชาที่เดินทางไป และเป็นช่วงเวลา

ประมาณ ๑ เดือนก่อนที่แพทย์หลวงจากกรุงเทพจะลงมาปฏิบัติงาน 

ในระยะหลังอาจารย์ได้น�าแพทย์ประจ�าบ้านศัลยศาสตร์ไปด้วย เพื่อ

เป็นการเรยีนรูง้านศลัยกรรมชุมชน และสร้างแรงบันดาลใจการเรยีน

ศัลยศาสตร์ อาจารย์กล่าวเสมอว่า การได้ช่วยเหลือประชาชนผ่าน

ระบบงานของแพทย์หลวง จะท�าให้แพทย์รุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจ 

และตระหนักในหน้าที่ของตนเองในงานศัลยกรรม ถือเป็นกิจกรรม

ที่เหนื่อยแต่มีความสุข

 เป็นทีน่่าเสียดายทีเ่หตกุารณ์ความไม่สงบในระยะ ๕ ปีหลัง

ท�าให้งานออกหน่วยของแพทย์หลวงต้องระงับไป

สร้างเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 เวชศาสตร์ฉุกเฉนิเป็นสาขาใหม่เปิดในโรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร์ อาจารย์ประเสริฐได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะแพทย์ 

เริ่มงานก่อตั้งภาควิชา ประมาณ ๕ ปีก่อนเกษียณอายุราชการ จนถึง

ปัจจุบันอาจารย์ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ รับปรึกษาและ

สอนแพทย์ประจ�าบ้าน ทุกวัน เป็นงานที่ท�าให้อาจารย์มีความสุข ถึง

แม้จะไม่ได้ผ่าตัด เน่ืองจากยังสามารถใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์มา

ช่วยสอนได้ นอกจากนี้ อาจารย์ยังเป็นผู้บรรยายที่ส�าคัญของสาขา

วิชาน้ีในระดับสมาคมด้วย เหตุการณ์ สึนามิที่เกิดขึ้นในบริเวณ ๖ 

จงัหวดัชายฝ่ังทะเลตะวนัตกในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ช่วยท�าให้

บทบาทของเวชศาสตร์ฉุกเฉินชัดเจนขึ้น ในเหตุการณ์นั้น อาจารย์

ประเสริฐเป็นผู้น�าที่ส�าคัญในการน�าทีมแพทย์และพยาบาลจากโรง-

พยาบาลสงขลานครินทร์เข้าไปช่วยงานโรงพยาบาลในบรเิวณดงักล่าว 

โดยเฉพาะโรงพยาบาลกระบี ่และ พงังา หลงัเหตกุารณ์ โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ได้รับความชื่นชมในฐานะท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

และเข้าไปในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น   v

๗
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ดีอย่างประเสริฐ
 เมื่อผมได้รับทราบข่าวการจากไปของท่านอาจารย์หมอ

ประเสริฐ วศินานุกร  เสียงท่ีก้องอยู่ในสมองของผมเป็นช่ัวโมง คือ 

บทกลอน  

 พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง 

 โททนต์เสน่งคง ส�าคัญหมายในกายมี 

 นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 

 สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

 ท่านอาจารย์หมอประเสริฐ เป็นบุคคลพิเศษ ท่ีมีบารมีแห่ง

ความดี อันได้สร้างสมมาตลอดชีวิต ได้ปฏิบัติตนเป็นอาจารย์ และ

ศัลยแพทย์อย่างเต็มก�าลัง มีความเสียสละ  มุ่งม่ัน มานะอุตสาหะ 

และอดทนอย่างเต็มที่ เป็นที่ประจักษ์

 เมื่อผมคิดจะเริ่มต้นการปรับแก้บริการสุขภาพท่ีส่วนปลาย

ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรูปแบบท่ีประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการ

ทางการแพทย์ทีด่ตีามสมควรแก่ความรูท้างการแพทย์ทีเ่ราม ี  พร้อม

ไปกับการปรับแก้การศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อให้สร้างแพทย์ที่จะ

ท�าให้ระบบบริการสุขภาพของประชาชนในส่วนชนบทดีขึ้น อันจะ

ยกคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น  ได้ปรึกษาท่านอาจารย์ประเสริฐ ซึ่งรู้สึก

ว่ามีจิตใจมุ่งสร้างประโยชน์แก่บุคคลเหล่านี้อยู่แล้ว  ท่านได้ลงมือ

ท�าทันที โดยไปช่วยท�าผ่าตัดใหญ่ที่โรงพยาบาลห้วยยอด ซ่ึงเป็น 

โรงพยาบาลชมุชนและได้หยุดท�าการผ่าตดัใหญ่มานบัสบิปี  ด้วยฝีมอื 

ความตั้งใจ และศรัทธาท่ีท่านมีอยู่ ตลอดจนความเสียสละ ทั้งก�าลัง

กายและเวลา  ได้ส่งผลให้การจัดการผ่าตัดที่โรงพยาบาลห้วยยอด 

มีผลดี และเป็นที่ยอมรับท้ังจากเพื่อนร่วมงานและประชาชน  จนได้

ท�าผ่าตัดที่โรงพยาบาลห้วยยอดปีละนับร้อยราย  ท่านยังได้ลงพบปะ

กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้และ

ความเข้าใจในเป้าหมายของงานการศกึษาแพทย์หลกัสตูรใหม่นี ้ และ

ชักจูงให้นักเรียนสนใจที่จะเข้ารับการศึกษาแบบนี้       

 โดยที่ท่านอาจารย์ประเสริฐเป็นชาวห้วยยอดโดยก�าเนิด   

ดทู่านจะมีความสขุมาก จากการได้ไปท�างานช่วยประชาชนทีบ้่านเกดิ 

ในบั้นปลายของชีวิต    

    ประสบการณ์และผลงานของท่านอาจารย์ประเสรฐิในเวลา

สองปีกว่านี้ ได้แสดงว่า การปรับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลชุมชน 

และการปรับการศึกษาแพทย์ ในหลักสูตรใหม่ท่ีมุ่งชุมชน เป็นสิ่งที่

เป็นไปได้ และน่าจะเป็นผลดี

 ขอให้พวกเราทุกคนที่อยู ่ข ้างหลัง ได้จ�าท่านอาจารย์

ประเสริฐ วศินานุกร ไว้เป็นแบบอย่างของความดีอย่างประเสริฐ  ที่

หากเราท�าได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดี  v

--------------------------------------------------------------------

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“
ด้วยฝีมือ ความตั้งใจ และศรัทธา

ทีท่่านมอียู ่ตลอดจนความ 

เสยีสละ ทั้งก�าลังกายและเวลา

ได้ส่งผลให้การจัดการผ่าตัดที่

โรงพยาบาลห้วยยอด มีผลดี และ

เป็นที่ยอมรับทั้งจากเพื่อนร่วมงาน

และประชาชน  จนได้ท�าผ่าตัด

ที่โรงพยาบาลห้วยยอด

ปีละนับร้อยราย

” 

๘



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

อาลัย	ผศ.นพ.ประเสริฐ	วศนิานุกร

คนตัวเล็กแต่ใจใหญ่
 

 ผมรู้จัก ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร เม่ือย้ายมาท�างานที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และใกล้ชิดสนิท

สนมและรักน�า้ใจกนัเมื่อผมเข้ารบัต�าแหน่งคณบดีตอนปลายปี ๒๕๒๔ 

      ที่จริงตอนนั้น อาจารย์หมอประเสริฐ ไม่ค่อยชอบหน้าผม

เท่าไรนัก เพราะผมมีช่ือเสียในคณะแพทยศาสตร์ ช่วงก่อนหน้าน้ัน    

ตอนที่ผมเป็นรองอธิการบดีช่วงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑ ความเป็นคนตรง

ไปตรงมาของผม  และการมีต�าแหน่งสูงแต่อายุน้อยท�าให้น่าเขม่น 

      แต่เมื่อคยุกนัไม่กีป่ระโยคผมกจ็บัได้ว่าคนคนนีค้บได้    เป็น

คนจริงใจ ปากกับใจตรงกัน และท่ีส�าคัญ เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม    

ท่านเล่าให้ผมฟังเองต่อหน้าคนอื่นๆ ว่า  ท่านไปด่าผมให้อาจารย์หมอ

ธาดา ยิบอินซอย ฟัง  อาจารย์หมอธาดาตอบว่า “ค�าพูดของลื้อมีแต่ 

Heat ไม่ม ีLight”  ผมจ�าค�าพดู สหีน้า ท่าทาง ทีอ่าจารย์หมอประเสรฐิ

เล่าให้ผมฟัง ได้อย่างแม่นย�า  คอืแสดงท่าทางสมน�า้หน้าตวัเองที่โดน

อาจารย์หมอธาดาด่าอย่างปราชญ์ 

 ที่จริงผมมองออกว่า อาจารย์หมอประเสริฐไม่ใช่นักบริหาร    

แต่เมื่อตอนที่ผมเริ่มเป็นคณบดีน้ัน คณะแพทยศาสตร์มีคนน้อย    

และผมเห็นว่าอาจารย์หมอประเสริฐเป็นคนกว้างขวาง รู้จักคนมาก    

จงึขอให้ท่านช่วยท�าหน้าทีผู่ช่้วยคณบดฝ่ีายโรงพยาบาล  หวงัว่าความ

เป็นหมอผ่าตัดชัน้ยอดจะช่วยให้ท่านช่วยคดิวางระบบบรกิารทีด่ ี และ

ทีส่�าคญั เราอยากดงึคหบดใีนหาดใหญ่มาช่วยการระดมทนุช่วยเหลอื

ผูป่้วยยากจน   อาจารย์หมอประเสรฐิจะช่วยเจรจากบัท่านคหบดเีหล่า

นั้นได้

      ในภาพรวม ทัง้อาจารย์หมอประเสรฐิ และอาจารย์หมอมยรุี 

เป็นก�าลังส�าคัญที่มีส่วนร่วมพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จนมีชื่อเสียง และท�าคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

และผู้คนได้อย่างน่าชืน่ใจและภูมิใจ อย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน  ทั้งสอง

ท่านท�างานอย่างคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว    

และเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผูค้นรอบข้าง เป็นทีป่ระจกัษ์   จงึเป็นทีร่กัของ

เพื่อนร่วมงานและผู้ ใต้บังคับบัญชา    

      เมื่อเกษียณอายุราชการ อาจารย์หมอประเสริฐก็ยังคง

ท�างานให้แก่คณะแพทยศาสตร์อย่างเต็มท่ี  และท�าต่อเน่ืองเรื่อย

มาจนถึงเกณฑ์อายุที่สมควรพัก  ทางคณะให้พัก แต่อาจารย์หมอ

ประเสริฐพกัไม่เป็น  ไปท�างานดูแลผูป่้วยที่โรงพยาบาลอื่นต่อ   ท�าให้

ผมเข้าใจว่า   อาจารย์หมอประเสริฐมีวิญญาณความเป็นหมอสูงมาก    

ถือว่าได้ท�าบุญโดยการช่วยชีวิตผู้คนมากมาย    

      คนที่ได้ใกล้ชิดจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์หมอประเสริฐเป็นคน

ทีจ่ติใจประเสรฐิสมชื่อ    ทัง้เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ และเป็นคนมอีารมณ์ขนั    

เป็นคนตวัเลก็แต่ใจใหญ่   และมพีลงัเหลอืเฟือ   เหมาะมากทีจ่ะเป็น

หมอผ่าตัด 

      ถึงแม้อาจารย์หมอประเสริฐเป็นนักปฏิบัติมากกว่าเป็น 

นกัวชิาการ   แต่เมือ่ท่านเป็นหวัหน้าภาควชิาศลัยศาสตร์ กส่็งเสรมิให้

อาจารย์รุน่น้องได้มโีอกาสเรียนรูแ้ละฝึกฝนด้านวชิาการตามจรติหรอื

ความชอบของแต่ละคน  เราจึงมีอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ที่เป็น 

นักวชิาการ  รวมทัง้ทีเ่ป็นนักบริหาร เข้าไปท�างานในระดบัมหาวทิยาลัย    

รวมทั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์   

      ผมทราบข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์หมอประเสริฐต้ังแต่

วนัทีท่่านเสยีชวีติ คอื ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  และรอตรวจสอบข่าว

พิธีสวดบ�าเพ็ญกุศล  มาทราบรายละเอียดของพิธีจากอาจารย์หมอ 

วรวิทย์เมื่อเย็นวันที่ ๑๕  ตรวจสอบเวลาแล้วผมติดงานของมูลนิธิ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตลอด   โดยเป็นขั้นตอนส�าคัญของงาน 

ที่ผมต้องท�าหน้าที่ประธาน  ต้องท�าหน้าที่ด้วยความทุ่มเทสติปัญญา

และอย่างระมัดระวัง  จึงเสียดายมาก ที่ไม่สามารถมาร่วมงานด้วย

ตนเอง  ได้แต่ส่งค�าอาลัยนี้ พร้อมทั้งเงินบริจาคเล็กๆ น้อยๆ เข้า

กองทุน “นายแพทย์ประเสริฐ วศินานุกร เพื่อการผ่าตัดหัวใจ”   ตาม

ความประสงค์ของผู้วายชนม์ 

      จะเหน็ว่า แม้ตนเองจะหาชวีติไม่แล้ว  อาจารย์หมอประเสรฐิ

ก็ยังคิดท�าประโยชน์แก่ผู้ยากไร้   

      การสูญเสียอาจารย์หมอประเสริฐ จึงเป็นการสูญเสีย           

ครัง้ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์   และ

ของวงการแพทย์ในภาคใต้    

 ส�าหรับผม เป็นการสูญเสียกัลยาณมิตรท่ีรักน�้าใจต่อกัน

และกัน   จึงขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้คุณงามความดีที่อาจารย์หมอ

ประเสริฐได้บ�าเพ็ญมาตลอดชีวิต   ดลบันดาลให้ท่านประสบสันติสุข

ในสัมปรายภพ ตลอดไป  v

---------------------------------------------------------------------

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๙
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การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : สโรชา  มียัง

 คณะผู้บริหารและทีมแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหา- 

วทิยาลยัสงขลานครินทร์ เดนิทางเยอืนสาธารณรัฐประชาชนจนี เพื่อ

ศึกษาดูงานและผสานความร่วมมือทางด้านการแพทย์ ณ Peking 

University Third Hospital บริษัทและโรงงานผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 

Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd และ Fuwai Hospital 

Chinese Academy of Medical Sciences (CAMS) ระหว่างวันที่ 

๒๔ - ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  v

คณะแพทยศาสตร์	ผสานความร่วมมือทางด้านการแพทย์

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๑



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒๑๒

การศึกษา

เรื่อง : สโรชา  มียัง

 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 

หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา ท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้รับ

รางวัล “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑” กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  v

 ขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหา-

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คุณจันทมณี 

จิ้วบุญชู ที่ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับ Good oral presentation จากการน�าเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 

“Virtual Screening of Conessine as a Potential Efflux Pump  

Inhibitor against Pseudomonas aeruginosa” และคุณอนุนดา มสิุก- 

พันธ์ ที่ ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับ Good poster presentation จากการน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  

“Synergistic Effect of Green Synthesized Silver Nanopar-

ticles and Carbapenems against Carbapenems-resistance  

Enterobacteriaceae (CRE)” จากการประชุมวิชาการระดับชาติ The  

National and International Conference on Biomedical Sciences 

and Medical Technology –ICBMS & MT 2019 “Research and 

Innovation for Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  v

ขอแสดงความยินดี

กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ประจ�าปี ๒๕๖๑

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

คุณจันทมณี จิ้วบุญชู

คุณอุนนดา มุสิกพันธ์



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓

การศึกษา

เรื่อง : สโรชา  มียัง

 ขอแสดงความยินดีกับ คุณจุลินทิพย์ พุทธวงศ์ นักศึกษา

ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมชวีการแพทย์ ได้รับรางวลัชนะเลศิระดบั

ประเทศ ในงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ ๒๐๑๙ ณ อิมแพค

ฟอรัม่ เมอืงทองธาน ีจากโครงการ Space experiment ideas contest 

(SEIC) ระดับอุดมศึกษา ที่จัดโดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า GISTDA ที่มีการ 

คัดเลือกไอเดียการทดลองในอวกาศจากมหาวิทยาลัยท่ัวท้ังประเทศ 

โดยหัวข้อที่ได้รับรางวัล คือ “Drug controlled release using  

nanoencapsulation under microgravity” ซึง่เป็นไอเดยีนวตักรรม

ใหม่ของโลกในการควบคมุการให้ยาแก่ผูป่้วยโดยใช้ Microgravity ใน

สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง v

ขอแสดงความยินดี

วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : สโรชา  มียัง

 ขอแสดงความยนิดกีบั ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรมย์ญลิน 

ทิพย์มณี ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ที่ผลงานวิจัยเร่ือง “งานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษา

สมุนไพรไทยและใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ได้รับเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) Thailand Science 

Research and Innovation (TSRI) ให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ v

ขอแสดงความยินดี
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : สโรชา มียัง

 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช 

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้

รับรางวัล  “แพทย์ผู้อุทิศตน  บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น” ในงานวัน

มหิดลและวนัประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์เป็นกจิทีห่นึง่ ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ  

แก้วประดบั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เป็นผูม้อบเกยีรตบิตัร 

และเงินรางวัล ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร์

 ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เป็นแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านโรคพัฒนาการ

และพฤติกรรม เช่น พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ออทิสติก สติปัญญา

บกพร่อง การเรียนรู้บกพร่อง ซน สมาธิสั้น เป็นก�าลังส�าคัญในการ

พัฒนางานด้านการรักษาผู้ป่วย ท้ังการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่

ได้รับการยอมรับและยกย่องจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถาบนั เป็นแพทย์ผู้ทุม่เท อทุศิเวลาในการท�างาน มคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ มีความเอื้ออาทรกับผู้ป่วยเด็ก

และญาติ มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏบิตั ิอทุศิตนและเวลาอย่างเต็ม

ความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิโดยไม่ย่อท้อ เหน็แก่ประโยชน์ของ   

ผูป่้วยเป็นทีห่นึง่มาโดยตลอด เหน็ได้จากการเป็นหวัหน้าโครงการจัด

ตั้งเครือข่ายพัฒนาการเด็กในพื้นที่ภาคใต้ “เครือข่ายพร้อมพัฒน์” 

เพ่ือสร้างการประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพัฒนาการ

และพฤติกรรมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ท�าให้เด็กที่จ�าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการในโรง-

พยาบาลขนาดใหญ่ได้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น 

 ด้านการบริการวิชาการ นพ.เทอดพงศ์ได้เผยแพร่ความรู้

และวิชาการเพ่ือช้ีน�าสังคม โดยค�านึงถึงความถูกต้องและประโยชน์

ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรอื่นๆ 

อย่างเสียสละและตั้งใจ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับองค์กร

นอกกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันสนับสนุนการท�างาน

ด้านพัฒนาการเด็ก ท�าให้เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและการ

เรียนได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม เป็นการลดภาระของหน่วยงาน 

ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช

“แพทย์ผู้อุทิศตน		บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น”
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ในกระทรวงสาธารณสุขในการท�างานด้านนี้ ทั้งยังท�าให้ผลการดูแล

เด็กเหล่านี้ดีขึ้นตามล�าดับ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้

ด้านพฒันาการเดก็ไปยงัผูป้กครอง โดยการจดัท�าคูมื่อการดแูลเด็กซน

สมาธสิัน้ สตปัิญญาบกพร่อง ปัญหาการเรยีนรูแ้ละออทสิติก ส�าหรับ

ผู้ปกครองให้โรงพยาบาลเครือข่ายได้ใช้ร่วมกันทั้ง ๕๐ โรงพยาบาล 

นอกจากน้ี ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก

โรคพฒันาการและพฤตกิรรม การประเมนิและกระตุน้พฒันาการเดก็  

ในโรงพยาบาลต่างๆ ในหลายภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ ใน 

โรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ สามารถประเมินพัฒนาการได้โดยผู้ป่วย

ไม่ต้องเดินทางไกล นับว่าเป็นการท�าประโยชน์เพื่อสังคมและผู้ป่วย

เด็กโดยแท้จริง

 ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์รุ่นน้อง ผู้ร่วม

งาน และนักศึกษาแพทย์ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน

อย่างเต็มความสามารถ ซึ่ง นพ.เทอดพงศ์ได้สร้าง “แผนฟี้นฟูแพทย์

ประจ�าบ้านและผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงานอยู่ในภาวะวิกฤต” 

และเป็นแกนน�าในการช่วยเหลือแพทย์ใช้ทุนและนักศึกษากลุ่มนี้  

โดยเป็นทัง้โค้ชและทีป่รกึษาของแพทย์ประจ�าบ้านและนักศึกษากลุ่ม

นี ้นพ.เทอดพงศ์ยงัได้รเิริม่ตัง้ทมีวางแผนดแูลนกัศกึษากลุม่ทีม่ปัีญหา

การเรียนในระดับคณะ โดยได้รวมกลุ่มอาจารย์ท่ีสนใจ ผู้ช่วยคณบดี

ทั้งฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษาเข้าร่วมด้วย

 นพ.เทอดพงศ์ยังใช้เวลาส่วนตัวในการท�างานให้ส่วนรวม       

ทัง้ในโรงพยาบาลและชมุชนโดยไม่เหน็แก่เหนด็เหนื่อย อทุศิตนเพื่อ

ส่วนรวมมาโดยตลอด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านจิตอาสา เช่น 

เชิญชวนร่วมบริจาคเพ่ือผู้ป่วยยากไร้อาคารเย็นศิระ การออกหน่วย

แพทย์เคลื่อนท่ีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ ท�ากิจกรรมเพื่อ

สงัคม ร่วมฟ้ืนฟโูรงเรยีนหลังน�า้ท่วม และงานจติอาสาต่างๆ ให้ความ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ผลงานเด่นที่แสดงให้เห็นถึง

ความมุมานะในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ได้แก่ การเป็นหัวหน้าทีม

ในการช่วยเหลือเดก็ชาวเขาสตปัิญญาบกพร่องในพ้ืนทีด่อยห้วยชมภู 

โดยใช้เวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวในการเดินทางพร้อมกับส�านักงาน

เขตพื้นที่เพื่อหาสาเหตุและให้การช่วยเหลือ

 จากผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมา เห็นได้ว่า ผศ.นพ.เทอด-

พงศ์ ทองศรรีาช เป็นแพทย์ทีท่�างานเพ่ือช่วยเหลอืส่วนรวมอย่างเต็ม

ก�าลังความสามารถ อุทิศตนเพ่ือเพ่ือนมนุษย์อย่างไม่ย่อท้อต่อความ

ยากล�าบาก เป็นแพทย์ที่มีความทุ่มเทมุ่งมั่น จนได้รับการยกย่องจาก

ผู้คนมากมาย และได้น้อมน�าพระราชปณิธานของสมเด็จกรมหลวง-

สงขลานครินทร์ ที่จะยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

เป็นหลักปฏิบัติในการท�างานและการใช้ชีวิตมาโดยตลอด ตั้งแต่เข้า

รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นบุคคลที่เป็น

แบบอย่างในการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  

อย่างแท้จริง  v
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : สโรชา  มียัง

 ขอแสดงความยินดีกับคุณพรพิลาศ พลประสิทธิ์  ที่ได้รับ

รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการนวัตกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒ จากสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ รางวัล Silvers Award of 

suggestion Kaizen จากงาน Thailand Kaizen Award 2019 

และรางวลัศษิย์เก่าดเีด่นมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ ด้านผลงานเด่น

 คณุพรพลิาศ พลประสิทธิ ์พยาบาลหอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 

๒ มีหน้าทีด่แูลคนไข้ด้านอายรุกรรมทีม่าให้ยาเคมบี�าบดั และกลุม่ทีม่า

ท�าหัตถการ นอกจากน้ันยังเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดที่มารับยาเคมีบ�าบัด

 คุณพรพิลาศกล่าวว่า นวัตกรรมที่เป็นชิ้นส�าคัญ และได้

รางวัล คือ GrippyFit ติดแล้วชัวร์ ยาไม่รั่วแน่นอน เป็นอุปกรณ์ยึด

ขวดยาสารน�า้และสารอาหารทางหลอดเลือด โดยมทีีม่าจากการให้ยา

แบบผสมกับสารน�้าและหยดเข้าทางหลอดเลือดด�า ขณะให้จะต้องมี

การน�าขวดยาทีผ่สมในสารน�า้แล้วมาต่อกบัชุดให้สารน�า้ ลกัษณะของ

ชดุให้สารน�า้จะมปีลายด้านหนึง่เป็นแกนแนวตรงและแหลมตรงปลาย

เพื่อให้สามารถแทนเข้าในจุกยางของขวดยา/สารน�้าได้โดยง่าย ต่อ

จากส่วนปลายของชุดให้สารน�้าจะมีลักษณะเป็นกระเปาะ และส่วน

ปลายอีกด้านหนึ่งจะมีสายลักษณะกลมต่อออกมา เป็นท่อขนาดเล็ก

ยาวประมาณ ๒ เมตร และท่ีปลายของสายนี้มีส่วนท่ีสามารถต่อกับ

เข็มที่แทงให้เข้าในหลอดเลือดผู้ป่วยได้ ส่วนแกนของชุดให้สารน�้าที่

แทงเข้าบริเวณจุกยางของขวดยา/สารน�้า บางครั้งเกิดปัญหาเลื่อน

หรือหลุดออกมา จากสาเหตุการดึงร้ัง การแกว่งของขวดยา/สาร

น�้าเมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะดูแล เป็นผลให้เกิดการหกรดของยา  

สูญเสยียาและค่าใช้จ่าย เพราะต้องทิง้ยานัน้ไป และมโีอกาสปนเป้ือน

เชื้อโรค ท�าให้ผู้ป่วยติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด มีโอกาสรุนแรงถึงแก่

ชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต�่าทั้งจากโรคที่เป็นอยู่ รวม

ถึงยาบางชนิดที่รั่วหกรด (เช่นยาเคมีบ�าบัด)  มีโอกาสท�าอันตราย 

ต่อผู้ที่สัมผัส หรือสูดดมกลิ่นเข้าไปได้

 “หัวหน้าเขาก็บอกว่า ให้ลองคิดหาวิธีว่าจะมีวิธีแก้ปัญหา 

ยังไง เรารู ้สึกว่าอยากช่วย เลยมาคิดหาวิธี ปิ ๊งไอเดียที่เป็นพวง

กุญแจลักษณะคล้ายกระสวยยา มีเว้าตรงกลาง เราก็คิดว่า คอขวด

แบบนี้ถ้าท�าให้มันอยู่กับท่ีนิ่งๆ ได้ ก็จะดี เลยลองร่างแบบ ให้เห็น

หยดน�้าเกลือได้ด้วย 

และรู ้มาว่ามีคลินิก

นวัตกรรมของคณะ

แพทย ์  เลยไปคุย

กับเขา เขาก็แนะน�า

ออกแบบมา เป ็ น

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

และพิมพ์ตัวทดลอง

ออกมาในรูปแบบ

สามมิติ (3D print-

ing) แล้วจึงเอามา 

ทดลอง ใช ้  ใ ช ้ ไ ด ้ ผล  จึ ง น� า ม าป ร ะ เมิ นผลทา ง วิ ช า ก า ร  

คิดว่าน่าจะเกิดจากมันได้ประโยชน์ ในวงกว้าง เพราะว่านอก

จากยาเคมีบ� าบัดที่ เรา ที่อื่น ก็มี  และปรับใช ้ ในยาอันตราย  

ยาราคาแพงอื่นๆ ได้ด้วย”

 ความมุง่หมายของการประดษิฐ์นีค้อื เพื่อยดึคอขวดยา/สาร

น�้าที่ต่อกับชุดให้สารน�้า ไม่ให้เกิดการเลื่อนเข้า-ออกจากต�าแหน่งที่

ใส่ไว้ หรือหลุดออกจากขวดยา/สารน�้าได้ ผู้ ใช้มีความมั่นใจถึงความ

ปลอดภยัขณะใช้งานได้ อปุกรณ์มลีกัษณะเหมอืนกนัแต่มหีลายขนาด

ตามการใช้งาน การพัฒนาในอนาคต จะปรบัให้มสีปรงิช่วยในการปรบั

ลด-ขยายวงแขนด้านบนและด้านล่าง รวมถงึมสีปรงิในการปรบัแกน

กลางให้ขยายออก-หดเล็กลงให้เหมาะสมกับคอของขวดยา/สารน�้า 

และขนาดของกระเปาะของชุดให้สารน�้า ใช้งานได้สะดวกข้ึนโดยไม่

ต้องท�าหลายขนาด

 “ตอนนั้นฝ่ายการพยาบาลเขาคัดเลือกภายในก่อน ตอน

เขาคัดเลือกเราก็ไม่ได้คาดหวัง เขาให้เขียนก็เขียน เอางานที่ท�าส่ง

ไป ผลออกมาว่าได้ ก็รู้สึกดีใจ รู้สึกเป็นเกียรติในการท�างาน ที่ท�ามา

หลายปี เราสามารถท�างานให้กับหน่วยงานได้ ดีใจที่เขาเห็นว่าเรามี

ประโยชน์ ขอบคุณคลินิกนวัตกรรม ผู้ร่วมงานในวอร์ด และขอบคุณ

คนไข้ด้วย ความส�าเร็จของเราไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวหรอก ต้อง

เกิดจากทุกคนเป็นสิ่งส�าคัญ”   v

ติดแล้วชัวร์

ยาไม่รั่วแน่นอน	

GrippyFit



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๗

 ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม ที่ได้

รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๒ จากสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

 คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็มเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการณ์ขั้น

สูงประจ�าการหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ และพยาบาลผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูงในการดูแลคนไข้กลุ่มโรคเฉพาะ คือ โรคหลอดเลือด

แดงส่วนปลายอุดตัน กลุ่มโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง และกลุ่มที่

ท�าเส้นฟอกไต 

 คุณรัตนาภรณ์เล่าถึงงานวิจัยชิ้นแรกท่ีท�า เม่ือปี ๒๕๕๗ 

ว่า เป็นการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองของการวางแผนจ�าหน่าย เกิดจากการ

ที่เราเก็บข้อมูลในการดูแลคนไข้ คนไข้ที่เราดูแลยังขาดความรู้และ

ขาดการปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเอง ยังไม่ครบถ้วน หรือเพียงพอ จึง

มาวางระบบในการวางแผนจ�าหน่าย คือ เตรียมคนไข้ให้พร้อมก่อนที่

จะกลับบ้าน เพื่อจะลดการเข้ามานอนโรงพยาบาลซ�้าโดยไม่วางแผน

ล่วงหน้า ถ้าเราวางแผนจ�าหน่ายที่ดี การกลับมารักษาซ�้าของคนไข้ 

ก็จะลดลง

 ในส่วนของงานวจัิยต่อมา เป็นการต่อยอดจากงานวจิยัชิน้ที่

แล้ว เรื่องของแผนการจัดการการดูแลคนไข้ ส�าหรับให้คนไข้ได้ดูแล

ตัวเอง ควบคมุปัจจยัเสีย่ง ป้องกนัความเสีย่ง อนัเนื่องมาจากกลุม่โรค

ทีด่แูลอยู ่คนไข้มคีวามเสีย่งในการเสยีชวิีตได้สงู หากเขาได้รบัข้อมลู

เก่ียวกับตัวโรค และการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องไม่เพียงพอ มีโอกาสเกิด

เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจเกิดภาวะช็อค น�าไปสู่การเสียชีวิตได้ 

 งานวิจัยเรื่องล่าสุด คือ เรื่องของการผูกยึดร่างกาย เกิด

จากผลพลอยได้ที่ว่าคนไข้กลุ่มหลอดเลือดท่ีเราดูแล เป็นกลุ่มที่มี

ปัญหาเรื่องเส้นเลอืดเฉพาะตัว คนไข้จงึมปัีญหาเร่ืองของภาวะสบัสน

เฉยีบพลนั ท�าให้ต้องได้รบัการผกูยดึร่างกาย เพื่อไม่ให้คนไข้ตกเตยีง 

หรอืดึงสายระบายต่างๆ ซึง่จะมปัีญหาตามมา คอื รอยช�า้ ญาตอิาจจะ

ไม่รูส้กึไม่พงึพอใจสกัเท่าไหร่ เราจงึต้องวางแนวทางการให้ข้อมลูเร่ือง

ความจ�าเป็นกับญาติ และในส่วนของเรามีการบันทึก เผ่ือมีกรณีร้อง

เรียน จะได้มีเหตุผลประกอบ

 คณุนงลกัษณ์ ว่องวษิณพุงศ์ หวัหน้าหอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 

๒ กล่าวถึงคุณรัตนาภรณ์ว่า จากการที่เราดูแลคนไข้ที่ซับซ้อนอย่าง

ต่อเน่ือง ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ปัญหาด้านงานที่เกิดขึ้นซ�้าๆ หา

ทางออกไม่ได้ เขาก็จะหาวิธีแก้ไข โดยใช้ผลการวิจัยเป็นแนวปฏิบัติ 

ส�าหรบัพิสจูน์ว่าใช้ได้จรงิ เมื่อได้แนวทางแล้ว เราได้ขยายไปยังหน่วย

งานอื่น ถ้าคณุเป็นโรคแบบน้ี คณุต้องเฝ้าระวงัอาการแบบนี ้มโีอกาส

แบบนีเ้หล่านีเ้กดิขึน้กบัคณุนะ และถ้าเกิดขึน้แบบน้ี คณุจะจดัการใน

เบือ้งต้นอย่างไร ซึง่เมื่อทางฝ่ายบรกิารพยาบาลให้แจ้งเรื่องพยาบาลดี

เด่นด้านต่างๆ โดยการส่งคณุสมบัตไิปตามหลกัเกณฑ์ จงึได้เสนอชื่อ

เขาขึน้ไป เน่ืองจากงานวจิยัมีหลายเรื่อง และสมัพันธ์กบังานประจ�าที่

ท�าอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของฝ่ายไปชิงระดับภาคใต้

 “ความรู้สึกที่ได้รางวัล คือ รู้สึกดีใจและรู้สึกว่ามีก�าลังใจให้

ท�างานวจิยัต่อ ทีส่�าเรจ็ได้ เพราะเราโชคดทีีค่ณะมกีารสนบัสนุน ต้ังแต่

ทุนวิจัย หัวหน้าก็เข้าใจ ให้การสนับสนุน ช่วยเคลียร์งาน เอื้อเวลาใน

การท�าวิจัย ท�าแต่ละเรื่องก็ใช้เวลานานเหมือนกัน ตอนนี้ที่ท�าส�าเร็จ

แล้วมีอยู่ ๓ เรื่อง ก็น�ามาถ่ายทอดภายในหน่วยงานตัวเอง ผลักดัน

เข้าไป น�ามาสู่การปฏิบัติงาน หลังจากในหน่วยงานเราเร่ิมเข้าที่ เรา

ก็ขยายไปในวอร์ดต่างๆ เริ่มจากกลุ่มแกนน�ารายโรคในวอร์ดนั้นๆ น�า

เอาไปใช้” คุณรัตนาภรณ์กล่าวปิดท้าย  v

ปัญหาในงานที่เกิดขึ้นซ�้าๆ	

แก้ไขและจัดการได้ด้วยงานวิจัย

วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : สโรชา  มียัง



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒๑๘

วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : สวทช

 ผศ.นพ.วรวิทย ์ วาณิชย์สุวรรณ  รองผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ (ฝ่ายจัดการนวัตกรรม) 

และอาจารย์ประจ�าภาควิชาศัลยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ คว้ารางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุดในกิจกรรม NSTDA 

Investors’ Day 2019 ในงาน THAILAND TECH SHOW 2019 

จัดโดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) วันที่  ๕ - ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ห ้องคอนเวนช่ัน 

เซ็นเตอร ์ ชั้น ๒๒ เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด ์ฯ จาก 

ผลงานอุปกรณ ์รองรับสิ่ งขับถ ่ ายจากทวารเทียมจากยาง         

พารา 

 อปุกรณ์รองรบัสิง่ขบัถ่ายจากทวารเทยีมจากยางพารา หรอื 

Thai Colostomy Bag เป็นการน�ายางพารามาใช้ประโยชน์ทางการ

แพทย์ ลดการน�าเข้าสินค้าทางการแพทย์ และเพิ่มมูลค่ายางพารา

อันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ  ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ 

เปิดเผยว่า “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม เป็นสินค้า

อุปกรณ์รองรับส่ิงขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา		

 คว้ารางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุด

ที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ บางยี่ห้อมีผลข้างเคียงกับผู้ป่วย “Thai  

Colostomy Bag” นับเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่จะช่วยลดการน�า

เข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยน�า “ยางพารา” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

ของไทยมาเป็นวัตถุดิบ โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีอยู่ที่การเป็น

ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ เปรยีบเทยีบ 

อาการข้างเคียง เช่น อาการแพ้ ผื่น คัน ฯลฯ กับยี่ห้ออ่ืนในท้อง

ตลาด พบว่ามีน้อยมาก ผ่านการทดสอบทาง Biocompatibilities 

(Cytotoxicity, Skin Irritation, Skin sensitization) ซึง่ได้มกีารทดลอง

ใช้จริงในผู้ป่วยให้ผลการใช้งานเทียบเท่ากับยี่ห้อในท้องตลาด โดย

ต้นแบบผลติภณัฑ์ได้มกีารทดสอบทาง Biocompatibilities หรอืความ

เข้ากันได้กับเน้ือเยื่อในร่างกาย ก่อนการใช้งานจริงในมนุษย์ เพื่อให้

เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเหมาะสมกับสรีระของคนไทย และ

ใช้งานง่าย”

 ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอรบัข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีศ่นูย์ทรัพย์สนิ

ทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

โทร. ๐๗๔ ๒๘๙ ๓๒๑  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๙

	2P	Safety	
ผู้ป่วยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย

 โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ขอประกาศนโยบาย 2P Safety 

ผู้ป่วยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย ส�าหรับสร้างความปลอดภัยอย่าง

เป็นระบบทั้งการดูแลผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศ

นโยบาย Patient and Personnel Safety ของกระทรวงสาธารณสุข 

และเตรียมความพร้อมสู ่การประเมินการรับรองข้ันก้าวหน้า  

Advanced Hospital Accreditation  

 ทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียด 2P Safety Goals  

(Patient and Personnel Safety Goals) เพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.

page.link/br9zM  v

งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : สโรชา  มียัง



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒๒๐

360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

คณะแพทยศาสตร์	จัดบรรยายเร่ือง	เวชส�าอาง	และ

การดูแลปัญหาสิว	เกี่ยวข้องกันยังไง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายเภสัชกรรม  

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์จดัการบรรยาย  Luncheon Symposium 

เรื่อง Transforming microbiome into Demo-Cosmetic for acne 

patient’s management  microbiom เวชส�าอาง และการดูแลปัญหา

สิว เกี่ยวข้องกันยังไง โดย ผศ.นพ.กัมพล  เอี่ยมพนากิจ แพทย ์

ผูเ้ชีย่วชาญสาขาโรคผวิหนงั ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ช้ัน ๑๔ อาคารเฉลิมพระบารมี  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม 

วันพยาบาลแห่งชาติ “We’re Partner in Health Care : เพื่อสุขภาพ 

คนไทย เราจะจบัมอืไปด้วยกัน”  เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรี- 

นครินทรา บรมราชชนนี เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่

ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ต่อวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขไทย 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานมากมาย  

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ

บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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ศูนย์ถันยเวชช์ยกระดับการดูแลรักษา

มะเร็งเต้านม

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศนูย์ถันยเวชช์เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตัน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ จัดโครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็ง

เต้านมยคุ ๒๐๑๙ : New S Curve of Breast Cancer  

ณ ห้องวิจารณ์ พานิช 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส�าหรับผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส�าหรับ 

ผูป่้วยเดก็โรคมะเรง็ : การดแูลตนเองหลังหายจากโรค ณ ห้องวจิารณ์ 

พานิช และห้องกิตติ  ลิ่มอภิชาต

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ

วันอังคารที่ ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดอบรมวิชาการเชิง-

ปฏิบติัการ ครัง้ที ่๑  ประจ�าปี ๒๕๖๒ “Optimized 

care for pediatric respiratory diseases”   

ณ  ห้องประชุมเฉลมิพระบารมี ชัน้ ๑๔ อาคารเฉลมิ 

พระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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คณะแพทยศาสตร์	ทอดกฐิน	ประจ�าปี	๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยชมรมพุทธ-

ศาสน์  ร่วมจัดโครงการทอดกฐิน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ วัดมัชฌิม- 

ภูมิวราราม (ท่ายายหนี) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

๒๒
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รายนามผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ 

บริจาค ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก

เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  วันท่ี ๑๖ ตุลาคม  พ.ศ. 

๒๕๖๒

คุณดิลก คุณสุชาดา  ศิริอนันตภัทร์   บริจาค ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ

สมทบกองทุน ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วย

ผ่าตัดหัวใจ  วันที่ ๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณมานะ คณุสรุางค์  ศรพีทิกัษ์  บรจิาค ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบ

กองทุน ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัด

หัวใจ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณสุนทร  รัชกิจประการ และลูกหลาน บริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือสมทบกองทุน ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อ        

ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  วันที่ ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิ้มศรีน�่าซัวกงหาดใหญ่ คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๑๘ บริจาค 

๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม  

ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  วันที่  ๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

คณุวริฬุห์  พรีสขุประเสรฐิ บรจิาค ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทนุ 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพ่ือผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ   

วันที่ ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๓
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ครอบครัว “เสตสุบรรณ” บริจาค ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุน 

การศึกษาแพทย์   วันที่  ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณคติเทพ คุณศรีกิจ  สินประจักษ์ผล  บริจาค ๒๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อ

สมทบกองทุน ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพ่ือผู้ป่วย

ผ่าตัดหัวใจ  วันที่ ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

ธนาคารแห่งประเทศไทยส�านักงานภาคใต้ บริจาค ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อสมทบกองทุนวันมหิดล วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) บริจาค ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

เพื่อสมทบกองทุนประสาทศัลยศาสตร์ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คุณวิชิต เลี่ยมโชคไพศาล บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพ่ือผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ     

วันที่  ๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) บริจาค ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

เพื่อสมทบทุนอาคารเย็นศิระ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๔
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บจก.แสนสิริ     ๕๐,๐๐๐  

คุณอุไรวรรณ  ตันโชติกุล   ๕๐,๐๐๐

คุณชญาดา  หนูเสน   ๕๐,๐๐๐

คุณสิริพิม  ด่านฐิติพงศ   ๕๐,๐๐๐

หจก.บีพี เพอร์เฟคกรุ๊ป   ๕๐,๐๐๐

ธนาคารไทยพาณิชย์(ส�านักงานใหญ่)  ๕๐,๐๐๐

นิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง    ๕๐,๐๐๐

ศ.นพ.ธนพล  ไหมแพง   ๕๐,๐๐๐

พญ.เมธินี  ไหมแพง   ๕๐,๐๐๐

รายนามผู้บริจาคอื่นๆ

บจก.เอส.พี.โอ อะโกรอินดัสตรี้ส์ ส�านักงานใหญ่ ๔,๐๐๐,๐๐๐

บจก.แสงศิริ อุตสาหกรรมเกษตร  ๑,๐๐๐,๐๐๐

หจก.มิตรแสงวิศวกรรม   ๑,๐๐๐,๐๐๐

คุณไหมทิพย์  ตันสุพงษ์   ๒๐๐,๐๐๐

คุณชาญด�ารงค์  ณ นคร   ๒๐๐,๐๐๐

คุณชูศักดิ์  พฤกษานุศักดิ์   ๑๐๐,๐๐๐

คุณจั่นเฮง  แซ่จั่น    ๑๐๐,๐๐๐

คุณสมชาย  นิติกาญจนา   ๑๐๐,๐๐๐

คุณกันย์ญาดา  เอี่ยมสุนทร   ๖๑,๐๐๐

คุณสมชาย  นิติกาญจนา บริจาค ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อสมทบกองทุน 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ   

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณอุดม  สมบูรณกุล บริจาค ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อสมทบกองทุน 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ   

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณดาสินี  ประทุมมาศ  บริจาค ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อสมทบกองทุน 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพ่ือผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ    

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณพวงรัตน์  หังสพฤกษ์  บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  วัน

ที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : ผศ.พญ.ชนกานต์  ชัชวาลา

๒๖

 ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา จากภาค

วิชาจิตเวชศาสตร์ ได้อธิบายถึงความ

แตกต่างของอารมณ์เศร ้าและโรค         

ซึมเศร้าว่า อารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ที่

ปุถุชนทุกคนสามารถมีได้ แต่จะนับว่า

เป็นโรค เม่ืออารมณ์เศร้าเข้ามาครอง

พื้นที่ในจิตใจติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลา

อย่างน้อย ๒ อาทิตย์ ซึ่งคนไทยส่วน-

ใหญ่จะไม่บ่นว่าเศร้า แต่จะใช้ค�าว่าเบ่ือ 

เบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัว เบื่อหน่ายกับการงาน เบื่อไปทุกอย่าง สิ่งที่

เคยให้ความสุขกับเรา กลับเบื่อหน่ายโดยไม่มีสาเหตุ และต้องมาดู

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การรับประทานอาหารที่มากเกิน

ไป หรือเบื่ออาหาร รับประทานน้อยลง เรื่องการนอนจะนอนไม่หลับ 

นอนหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือว่านอนหลับมากเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น

จะนับว่าเป็นโรคก็ต่อเมื่อมนักระทบเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ หรือว่าการ

ท�างาน การเรียนของเรา ตรงนี้เราถึงจะนับว่าเป็นโรค 

 “อย่างแรกหมอต้องย�้าก่อนนะคะว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราเอง

ดี เท่ากับตัวเรา แม้แต่หมอ จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาก็ตาม เพราะ

ฉะนั้นคนที่จะทราบคนแรกเลย คนท่ีจะเอะใจคนแรกเลย คือ ตัวเรา

เอง เมื่อรู้สกึว่าอารมณ์เศร้าเข้ามาครอบครองพืน้ที่ในจติใจมากเกินไป 

คุณจะเป็นคนรู้คนแรก ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มเอ๊ะ หมอขออนุญาต

เรียนให้ทราบว่า ขอให้คุณเร่ิมตรวจสอบสภาพจิต สภาพร่างกาย 

สภาพแวดล้อมของคุณตอนนั้นเป็นอย่างไร เข้าข่ายโรคซึมเศร้า 

หรือไม่”

         โรคซึมเศร้าเป็นโรคท่ีรักษาหายขาดได้ การรักษาจะมีทั้งการ

รบัประทานยา ซึง่จะเป็นยาต้านเศร้า ยาลดกงัวล คลายกงัวลร่วมด้วย

ในบางกรณี ซึ่งยาพวกนี้จะใช้จ�านวนท่ีน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ�าเป็นอยู่แล้ว 

ไม่ต้องกลัวเรื่องการติดยา ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการท�าจิตบ�าบัด 

มีการพูดคุย เร่ืองบางเร่ืองหมอเข้าใจว่ามันอาจจะพูดยาก หรืออาจ

จะไม่มีใครรับฟัง แต่ให้ทราบเถอะค่ะว่าจิตแพทย์ยินดีรับฟังทุกเรื่อง

ที่อยู่ในใจคุณ

 สัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนกลัวตาย เพราะฉะน้ันเม่ือ

ไหร่กต็ามทีเ่ราเริม่คดิถงึความตายซ�า้ๆ รูส้กึอยากตายโดยไม่มสีาเหตุ 

หรอืถงึขัน้คดิฆ่าตวัตาย ตรงนีส้ามารถตรงดิง่มาพบจติแพทย์โดยด่วน  

หากคุณยังไม่ถึงขั้นน้ัน เพียงแค่มีอารมณ์เศร้า หรือเบ่ือหน่ายมาก 

จนอาจจะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าได้ แต่ไม่มั่นใจ เรามีแบบคัดกรองที่ใช้

ง่ายที่สุดตอนนี้ของกรมสุขภาพจิต สามารถคีย์เข้าไปในกูเก้ิล เขียน

ค�าว่า แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า ถ้าผลออกมาเป็นเกณฑ์คะแนนที่

สงู จะมคี�าแนะน�าว่าให้พบจติแพทย์ หมอคดิว่าการเข้ามาพบจติแพทย์ 

ก็คงไม่ได้เสียหายอะไร ถ้าเป็นก็จะได้รักษา ถ้าไม่ใช่ อย่างน้อยจะได้

สบายใจขึ้น

         “เราจะพบว่ามีการฆ่าตัวตายเพ่ิมมากขึ้น และมักจะเกิดจาก

โรคซึมเศร้า ซึ่งหมอคิดว่า เมื่อเป็นโรคที่รักษาได้ การฆ่าตัวตาย หรือ 

สูญเสียน้ันก็น่าจะป้องกันได้ หมอจึงอยากจะขอร้อง ณ ตรงนี้ว่า 

นอกจากดูแลตัวเองแล้ว ช่วยกันดูแลคนรอบข้าง ดูแลคนที่เรารัก

ด้วย เพราะหลายๆ ครั้ง เขาอาจจะไม่รู้ตัว ถ้าเราสงสัยหรือเป็นห่วง

ว่าเขาอาจจะเข้าข่ายโรคซึมเศร้า อย่างแรก เราควรจะดูแลเขาอย่าง

ใกล้ชิด อยู่เป็นเพ่ือนเขา และถ้าเกิดเขาจ�าเป็นจะต้องได้รับความ

ช่วยเหลือ ก็ควรจะแนะน�าให้เขามาพบจิตแพทย์ หรือพาเขามาพบ

จิตแพทย์เป็นเพื่อนกันก็ยังได้ หมอคิดว่าอย่ารอจนเกิดความสูญเสีย

ขึ้น เพราะความสูญเสียนั้นมันเรียกกลับมาไม่ได้”  v

คนรอบข้าง...ช่วยได้

โรคซึมเศร้า



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

๒๗

 อาหารทีมี่ฤทธิต้์านมะเรง็ ข้อมลูงานวจิยัทีร่ายงานส่วนมาก 

เป็นงานวจิยัในระดบัหลอดทดลองและสตัว์ทดลอง  ดงันัน้ ไม่ใช่การ

รบัประทานอาหารเพยีงอย่างเดยีว สามารถรบัรองหรอืป้องกนัมะเรง็

ได้เตม็ร้อย ข้อมลูนีเ้ป็นเพยีงข้อมลูทีบ่่งชีว่้าผกัต่างๆ มปีระโยชน์และ

มีกลไกออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

 ๑. ใบขี้เหล็ก เป็นพืชที่พบได้ทั่วไป สารออกฤทธิ์ในขี้เหล็ก

ประกอบด้วยวิตามินหลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ 

วิตามินอี  และดอกขี้เหล็กจะมีวิตามินซีสูงมากถึง ๔๘๔ มิลลิกรัมต่อ 

๑๐๐ กรัม คิดเป็น ๖ เท่าของปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการ และ

มีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่า Baracol  ซึ่งเป็นสารที่ให้รสขม มีฤทธ์ิช่วยให้

นอนหลับ สงบ และกล่อมประสาท  นอกจากนี้ ขี้เหล็กยังมีใยอาหาร

สูงเกือบ ๑๐ กรัมต่อ ๑๐๐ กรัม ซึ่งเท่ากับ ๑ ใน ๒ ของความต้องการ

เส้นใยอาหารของคนเราต่อหนึ่งวัน

   ค�าแนะน�า ขี้ เหล็กมีสาร Baracol ซึ่งเป ็นพิษต่อตับ  

ดังนั้น ต้องต้มและบีบน�้าออกประมาณ ๓-๔ คร้ัง ก่อนปรุงอาหาร  

แต่อย่างไรก็ตาม แกงขี้เหล็ก ก็อาจยังมีสาร Baracol อยู่เล็กน้อย จึง

ไม่ควรบริโภคเป็นประจ�า ในปริมาณมากๆ 

 ๒. ดอกขจร สารอาหารมากมายในดอกขจร ทั้งโปรตีน 

วิตามินซี วิตามินเอ  แบต้าแคโรทีน  และมีสาร Flavonoids เช่น 

Quercetin และ Kaempferol ซ่ึงมีการศึกษาว่าช่วยป้องกันอนุมูล

อิสระ และสามารถยับยั้งการเจริญของมะเร็งในหลายๆ ระยะของ 

Cell cycle จากงานวิจัยของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พบว่า ดอกขจร สามารถลดความเสีย่งจากการเป็นโรคมะเรง็ได้อย่าง

ดี คาดว่าเนื่องจากมีสาร Anthrocyanins ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

นอกจากส่วนของดอกแล้ว ยังมีรายงานว่าสารสกัดจากใบดอกขจร  

มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งตับด้วย 

 ค�าแนะน�า วิตามินในดอกขจรไม่ทนต่อความร้อน ดังน้ัน 

การลวกด้วยน�้าเพียงไม่กี่นาที สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการ

ของดอกขจร 

 ๓. ผักเหลียง หรือผักเหมียง มีสารกลุ่ม Carotenoids ท�า

หน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาพบว่าลดความเสี่ยงต่อการ

เกดิโรคมะเรง็ต่อมลกูหมากต�า่ และยงัลดความเสีย่งในการเป็นมะเรง็

กระเพาะอาหาร ล�าไส้ ปอดและเต้านม 

 ค�าแนะน�า การใช้น�้ามันในการปรุงอาหารสามารถละลาย

วิตามินในผักเหลียงให้ร่างกายน�าไปใช้ประโยชน์ได้ และน�้ามันใน

ปรมิาณพอดไีม่มากเกินไปกจ็ะช่วยในการดดูซมึ และการใช้ประโยชน์

จากสารต้านอนมุลูอสิระบางชนดิได้  และหากน�าไปลวกก็ไม่ควรลวก

นาน เพราะอาจท�าให้สูญเสียวิตามินซีที่อยู่ในผักได้

 ๔. สะตอ มีสารกลุ่ม Phenolic compounds ที่มีฤทธิ์ใน

การต้านอนุมูลอิสระสูง  ส่งผลให้มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง อีกทั้งยัง

มี Thioproline ท�าหน้าที่ในการจับไนไตรท ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งใน

ร่างกายอีกด้วย

 เคล็ดลับ เน่ืองจากสะตอมีกรดยูริกสูง ส�าหรับผู้ที่เป็นโรค

เกาต์ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเพราะอาจท�าให้โรคเกาต์ก�าเริบ

ได้  สาร Thioproline มีฤทธิ์ยับยั้งไนไตรท หากรับประทานอาหารที่มี

ไนเตรทสูง เช่น อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง หรืออาหารปิ้งย่าง 

จะช่วยลดอนัตรายจากไนไตรทได้ การปรุงสะตอจะเป็นการเพิม่ระดบั

ของสาร Thioproline ในอาหาร  v
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