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๓	 สารจากคณบดี	/	บรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 ลูกค้าประกันมีเฮ หาหมอ รพ. ม.อ. ไม่ต้องออกเงินไปก่อน

๖ การศึกษา

 ๑ ทศวรรษ วิศวกรรมชีวการแพทย์ กับก้าวที่กล้า

๙	 การศึกษา

 คณะแพทยศาสตร์จับมือคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

 จดัการประชุม 1ST PSU- Interprofessional Education Conference in Health Sciences  

 2019 Learn with/ from/ about : The Challenges

๑๐	 เพื่อผู้อื่น

 “บริจาคอวัยวะ” บุญครั้งใหญ่ในวันสุดท้ายของชีวิต

 ต่อลมหายใจด้วยการให้ใครอีกหลายคน

๑๔ วิจัย	/	นวัตกรรม

 ผ่าตัดแก้ไขสายตาแผลเล็กแบบไร้ใบมีด

 นวัตกรรมใหม่ในศูนย์เลสิค ม.อ.

๑๕	 งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพถ้วนหน้า

 (Advance Healthcare Accreditation)

๑๖	 แสดงความยินดี

๒๐	 ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๒๖	 รอบรู้สู้โรค 

 โรคฉี่หนู ภัยร้ายหน้าฝน

๒๗	 อาหารการกิน

 ๒:๑:๑ รหัสเด็ด ลดพุง ลดโรค

คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมส�ารวจประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation : AHA)   
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



 ในคณะแพทย์ ม.อ. มีหน่วยงานที่ได้

รับการก่อต้ังขึ้นเพ่ือมาสร้างความเข้มแข็งด้าน

วิชาการและงานวิจัยที่ได้ด�าเนินงานมาครบ ๑๐ 

ในปีนี้ คือ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bio-

medical Engineering Institute : BME) บนความ   

ท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยี  ผู ้บริหารหลายท่านได้เห็นความ

ส�าคัญของหลักสูตร BME และได้สนับสนุน

ความเข้มแข็งจนด�าเนินงานมาครบ ๑๐ ปีที่

ท้าทาย เนื่องจาก BME ของ ม.อ. เป็นหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาหลักสูตรเดียวของประเทศไทย

ที่สังกัดตรงกับคณะแพทยศาสตร์ และคาดว่า

ในช่วงต่อไปนี้หลักสูตรจะเป็นก�าลังส�าคัญด้าน

วิชาการและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ต่อ

คณะแพทยศาสตร์ต่อไป

 การเปลี่ยนอวัยวะเป็นอีกหนึ่งภารกิจ

ที่ส�าคัญของคณะแพทย์ ม.อ. ที่เป็นโรงพยาบาล

หลักของภาคใต้ ในการให้การรักษาพยาบาล

โรคยากระดับซับซ้อน ที่ต้องการการดูแลด้วย

ระบบและผู้เช่ียวชาญนั้น การผลักดันให้มีการ

บริจาคอวัยวะเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยท่านอื่น เป็น

อีกหนึ่งบริบทที่คณะแพทย์ ม.อ. มีความมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เห็นผลอย่างเป็น 

รูปธรรมอย่างเร็วที่สุด ขอขอบคุณบุคลากร 

ทกุฝ่ายทีช่่วยกนัท�างานอย่างไม่ย่อท้อและไม่เหน็

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

สหสาขาวิชาชีพ พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ

สหสาขาวิชาชีพ และต้องขอแสดงความยินดี

กับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ก้าวครบ ๑ 

ทศวรรษ ซึ่งได้เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

วิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ที่ผ่าน

มาและก�าลงัก้าวต่อไปโดยน�าวจิยัแนะนวตักรรม

ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศชาติ

และในเชิงพาณิชย์

 ในปีทีผ่่านมาทางโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมิน

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accredi-

tation : AHA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล (สรพ.) วันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เพื่อให้การท�างานที่มีคุณภาพอีกขั้นของโรง-

พยาบาลเพื่อผูป่้วยต่อไป นอกจากนี้โรงพยาบาล

ยังรับ “บริจาคอวัยวะ” โดยมีทีมปลูกถ่ายอวัยวะ

จากบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นสะพาน

บุญให้ผู้ป่วยได้ท�าบุญใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายของ

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

 ข่าวคณะแพทย์ฉบบันีต้้องขออนญุาต

ขอบคุณและชื่นชมบุคลากรของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ท�างานหนักมาตลอด จนผลงานของชาว ม.อ. ที่

ได้สะท้อนผ่านกระจกเงาแห่งคณุค่าในการเยีย่ม

ประเมินจากท่านกรรมการผู้เยี่ยมส�ารวจรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในการประเมิน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

ขัน้ก้าวหน้า (Advanced Hospital Accreditation: 

AHA) ระหว่างวันที ่๒๔-๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลังอันยิ่งใหญ่บนความเชื่อมั่นในกระบวนการ

คุณภาพได้แสดงออกมาอย่างต่อเนื่องและเห็น

ความชดัเจน ในวนั Big cleaning day ทีบ่คุลากร

เข้าร่วมงานประมาณ ๓,๐๐๐ คน ขอแสดงความ

ชื่นชมต่อศักยภาพของทุก ๆ ท่านครับ

แก่ความเหน็ดเหน่ือย แม้จะต้องอดนอนผ่าตัด

เพือ่ให้ได้อวัยวะให้ทันเวลา และขอขอบคุณต่อ 

ผู ้ที่บริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะแก่ผู้อื่นต่อ

ไปครับ

 ในช่วง ๓-๔ เดือนที่ผ่านมาน้ี โรง-

พยาบาลสงขลานครินทร์ได้ขยายพ้ืนท่ีบริการ

ห้องตรวจหู คอ จมูก  ห้องตรวจเด็ก และ ห้อง

ตรวจตา เพื่อให้มีพื้นที่รองรับการบริการเพิ่มขึ้น 

และลดความแออัดของผู้ป่วยตรงบริเวณพื้นที่

แผนกผู ้ป่วยนอกเดิม  ซึ่งการปรับปรุงพื้นท่ี

บริการน้ี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการ

ก่อสร้างจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เป็นจ�านวนเงินประมาณ ๔๐ ล้านบาท เนื่องจาก

การจดัซือ้จดัจ้างตามระเบยีบราชการจะท�าให้การ

ปรับปรุงนี้ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ ผู้ป่วย

อาจจะไม่ได้รบัความสะดวกและไม่ปลอดภยัจาก

สภาพแวดล้อมที่แออัด ส่งผลเสียต่อคุณภาพ

ชีวิต มูลนิธิโรงพยาบาลฯ เห็นความส�าคัญต่อ

เรือ่งดังกล่าวจึงสนับสนุนภารกิจนี้ให้ส�าเร็จ 

โดยเร็วครับ

 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ ์

ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือและผลบุญแห่ง 

คุณงามความดีของทุกท่าน จงอ�านวยพรให้ท่าน

และครอบครัวจงประสบแต่ส่ิงดี ๆ มีความสุข

มาก ๆ  ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ นีน้ะครบั v

สารจากคณบดี

 เวลาผ่านไปไม่นานก็หมดปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ ข่าวคณะแพทย์ฉบับสุดท้ายของปี เดือน

พฤศจิกายนและธันวาคม มีข่าวที่ส�าคัญของ

คณะแพทยศาสตร์หลายเรื่อง การจดัประชมุ 1st 

PSU-Interprofessional Education Conference 

in Health Sciences 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือ

ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มีความรู ้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ

ชีวิต ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อให้อวัยวะของ

ผู้บริจาคไปถึงผู้รออวัยวะต่อไป นอกจากนี้ศูนย์

เลสิก (LASIK) ม.อ. ยังมีเครื่องมือเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยให้การรักษาแม่นย�าและมีประสิทธิภาพ

สูงด้วยการผ่าตัดในหลายระดับ จนถึงผ่าตัด 

ReLEx SMILE ซ่ึงมีแผลผ่าตัดเล็กที่สุดที่มีใน

ปัจจุบัน นอกจากการยกระดับการรักษาแล้ว 

ด้านการบรกิารเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ของ

ผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลได้เปิดระบบแฟกซ์

เคลม (Fax Claim) ให้ผูร้บับรกิารทีม่ปีระกนัและ

บริษัทคู่สัญญาอื่นๆ โดยไม่ต้องมีการส�ารองจ่าย

 ถึงแม้สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะไม่มีฝน

ตกหนกัหรอืเสีย่งต่อน�า้ท่วมในพืน้ทีต่่างๆ แต่ทาง

ข่าวคณะแพทย์ยงัมคีวามรูเ้รื่องโรคฉีห่น ูซึง่เป็น

ภัยที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝน เป็นโรคสามารถ

ป้องกันได้ และรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัย

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความรู้ด้านโภชนาการเรื่อง

การแบ่งสัดส่วนอาหาร ๒ : ๑ : ๑ เพื่อสุขภาพที่

ดี ลดพุง ลดโรค แล้วพบกันใหม่ในฉบับปี พ.ศ. 

๒๕๖๓ สวัสดีปีใหม่ครับ

บทบรรณาธิการ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒๔

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 ใครหลายคนที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล บางครั้ง

ต้องส�ารองเงินจ่าย โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นลูกค้าประกันชีวิต ซึ่งอาจ

จะไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกบับรบิทของสงัคมไร้เงนิสดในปัจจุบนั  

ดังนั้น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงได้พัฒนาระบบแฟกซ์เคลม  

(FAX CLAIM)  ส�าหรับการบรกิารลกูค้าประกนั โดยไม่ต้องส�ารองจ่าย  

 จากการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการ               

ผู ้ป่วยลูกค้าประกันที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์         

โดยให้บริการผู ้ป ่วยได้บางบริษัทเท่านั้น ท�าให ้ ไม ่ครอบคลุม

กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันอ่ืนๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาส 

ในการรับบริการ ทางโรงพยาบาลโดยงานสิทธิประโยชน์ผู ้ป่วย 

จึงเปิดให้บริการผ่านระบบแฟกซ์เคลม ในกลุ่มผู้รับบริการของบริษัท

อื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ผู ้ป ่วยที่มีประกัน ให ้ ใช ้สิทธิประกันได ้ทุกบริษัท 

ที่โรงพยาบาลเปิดคู่สัญญา

 ๒.  ผู้ป่วยที่มีประกันทุกบริษัท โรงพยาบาลเปิดให้บริการ

แบบ One Stop Service ที่จุดบริการลูกค้าและประกัน 

 ๓. ผู ้ป ่วยท่ีมีประกันสามารถแจ้งขอรับบริการได้จาก 

ทุกคลินิก ทุกหอผู ้ป ่วย และทุกหน่วยบริการ ทั้งรับบริการที่ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์

หาหมอ	รพ.	ม.อ.	

ไม่ต้องออกเงินก่อน

ลูกค้าประกัน 	มีเฮ

 โดยศนูย์บรกิารลกูค้าและประกนั จะมหีน้าทีใ่นการให้บรกิาร 

ดังต่อไปนี้

 ๑. ให้ค�าแนะน�าและบริการลูกค้า 

 ๒. ประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

 ๓. ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่สัญญา

 ซ่ึงผู ้ป่วยในกลุ ่มประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ 

สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ระบบปกติ) 

และศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ ทั้งแผนกผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วย

นอก (OPD) ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) 

 โดยผู้รับบริการที่สนใจ สามารถติดต่อหรือสอบถามรายชื่อ 

บริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าและประกัน 

(Client service and Insurance) บริเวณช้ัน ๒ อาคารศรีเวชวัฒน์  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร ๐๗๔-๒๘๑๐๒๔  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ ๕



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒๖

การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

1	ทศวรรษ วิศวกรรมชีวการแพทย์  

กับก้าวที่กล้า
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 เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ วิศวกรรมชีวการ-

การแพทย์ หรือ Biomedical Engineering จัดกิจกรรม “๑ ทศวรรษ 

กับก้าวที่กล้า” เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดง

ความคิดเห็นต่อหลักสูตร การจัดนิทรรศการผลงานของหลักสูตร 

เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการ

บริการวิชาการให้เป็นเลิศในระดับสากล โดยจัดข้ึน ณ โครงการ 

จดัต้ังสถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย์ ชัน้ ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

 วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) คือ 

การใช้ทักษะและเทคโนโลยีทันสมัย (Cutting Edge Technology)  

ในการบูรณาการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

เข้ากับวิชาความรู ้ทางด้านการแพทย์ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล 

การตรวจวินิจฉัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ใหม่และนวัตกรรม ที่เพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาพยาบาล และการพัฒนา

อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ ดังนั้นผลลัพธ์ของวิศวกรรมชีว- 

การแพทย์ คือ การสร้างคน สร้างงาน และสร้างความมั่งคั่งโดย

การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและ

ขีดความสามารถในการแข่งขัน และท�าให้เกิดวงจรของการพัฒนา

ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งจะน�าพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  วิจัยและ

นวัตกรรมในที่สุด

ความเป็นมาของโครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.วิฑูร ลีลามานิตย์ เป็นหัวหน้า

โครงการ ได้จัดท�าโครงการวจัิยเพื่อขอทนุสนบัสนนุวจัิยและพฒันาให้

โครงการเครื่องกระตุน้ไฟฟ้า ส�าหรบัรกัษาผูป่้วยกลนืล�าบากจากศนูย์

เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) คณะ

ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในการท�าวิจัยซ่ึงเป็นนวัตกรรมจนกระท่ังประสบ

ความส�าเร็จได้เครื่องต้นแบบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดล�าดับก่อน

หลัง ส�าหรับรักษาผู้ป่วยกลืนล�าบาก หรือเครื่องช่วยกลืน ส�าหรับใช้

รักษาผู้ป่วยอย่างได้ผล การที่คณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครนิทร์สามารถจดัท�าโครงการวจิยัสหวทิยาการทีเ่รยีกว่า วศิวกรรม

ชีวการแพทย์ หรือ Biomedical Engineering ซึ่งมีลักษณะของความ 

ร่วมมือร่วมแรงในการวิจัยชนิดข้ามสาขาวิชา เพื่อสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้สามารถ

พึ่งตนเองได้  

 วิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ด�าเนินการจัดตั้งเป็นสถาบัน 

เครือข่ายวิจัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใต้

ความตกลงระหว่างส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง-

ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์  เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างและพัฒนา

เครอืข่ายวจิยั ตลอดจนจดัการประชุมแห่งชาตปิระจ�าปี และจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 นอกจากน้ียังมีการจัดการเรียนการสอนที่โครงการจัดต้ัง

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ 

เป็นประธานหลักสูตรและมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบอีกจ�านวน ๔ ท่าน 

ได้แก่ ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ปณต  

ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่ง

หลักสูตรบัณทิตศึกษา สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มุ่งผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความ

สามารถอย่างบูรณาการในการท�าวิจัย เข้าใจในกระบวนการท�าวิจัย

เป็นอย่างดี วิเคราะห์ น�าเสนอ เสวนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

ท�างานได้อย่างมหีลกัการ เหตผุล สามารถประสานงานกับบคุลากรใน

วชิาชพีอื่นทีเ่กีย่วข้องได้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ นวตักรรม 

งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทักษะเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  v
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ขอแสดงความยินดทีีห่ลกัสตูรสาขาวศิวกรรมชวีการแพทย์ ระดบัปริญญาโท-เอก

ได้ด�าเนนิการมาครบ ๑๐ ปี ถือเป็นความก้าวหน้าอกีขัน้หนึง่ 

ทีผ่่านมาหลกัสตูรวศิวกรรมชวีการแพทย์ ได้ด�าเนินการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

รวมทั้งงานวิจัยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

ในโอกาสที่หลักสูตรจะก้าวสู่ทศวรรษใหม่  

ผมขออ�านวยพรให้หลักสูตรมีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในการท�าวิจัย 

และพัฒนา และน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาธารณะและเชิงพาณิชย์

อันจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

“

”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

“กล้าที่จะคิด กล้าที่จะท�า กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และกล้าที่จะล้ม

กับ ๑๐ ปีที่ก้าวผ่าน ของ BME ม.อ.”

ด้วยการสนับสนุนจากอาจารย์หลายๆ ท่านจากหลายสถาบันช่วยกันผลักดันให้หลักสูตร 

BME ของคณะแพทย์ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และจากนักศึกษารุ่นแรก

จนมาถึงวาระครบรอบหลักสูตร ๑๐ ปี โดยอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนหลักสูตร

มาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ท�าให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาจนเป็นที่มั่นใจได้ว่า BME 

จะเป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมสถาบันชั้นน�าอื่นๆ ต่อไป

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ไม่สามารถกล่าวนามได้หมดที่เป็นก�าลังส�าคัญร่วมกัน

สร้างความเข้มแข็งของ BME ม.อ. มาจนครบ ๑๐ ปี ครับผม

“

”
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันความสะดวกและรวดเร็วของการค้นคว้าหา

ข้อมลูด้านวชิาการท�าได้ง่ายและมแีหล่งการเรยีนรูม้ากมายทีส่ามารถ

ค้นหาได้ผ่าน Search engine, Website, YouTube และ Mobile  

application ต่าง ๆ  นักศกึษาและอาจารย์ผูส้อนจะต้องมกีารปรบัตวัให้

ทนัต่อเทคโนโลย ีนอกจากนีก้ารจัดการเรยีนการสอนจะต้องค�านึงถงึ

ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ของนกัศกึษา เพื่อให้สามารถปฏบิตังิานได้ตาม

สมรรถนะต่าง ๆ  (Competencies) ตามทีห่ลกัสตูรก�าหนดไว้  อย่างไร

ก็ดีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมเป็นแบบ Uni-professional คือ 

แต่ละสาขาวิชาหรือคณะจัดสอนให้เฉพาะนักศึกษาของตน หรือจัด

คณะแพทยศาสตร์จับมือคณะพยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ม.อ. จัดการประชุม

สอนให้นักศึกษาต่างคณะ แต่นักศึกษาไม่ได้เรียนรู้และท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งที่เมื่อส�าเร็จการศึกษาและออกมาปฏิบัติงานจริง 

ส่วนใหญ่จะต้องมีการท�างานร่วมกัน โดยเฉพาะการให้บริการด้าน

สุขภาพที่มีความซับซ้อน มีกระบวนการและขั้นตอนมากมาย ซึ่งไม่มี

บุคลากรของวิชาชีพใด สามารถท�างานได้โดยล�าพัง ดังนั้นแนวคิดที่

จะจัดการเรยีนการสอนเพื่อให้นักศกึษาเกดิการเรยีนรู้และท�ากจิกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกันในหลักสูตรเดียวกันจึงเกิดขึ้นและพัฒนามาระยะหนึ่ง

แล้ว แต่ในประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เพิ่งจะเริ่มต้น 

และต้องการการพัฒนาอีกมาก 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้

The	1ST	PSU-	Interprofessional	Education	

Conference	in	Health	Sciences	2019

Learn	with/	from/	about	:	The	Challenges

คณะแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วตัถปุระสงค์เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนแบบสหวชิาชพี  พฒันาอาจารย์และ

บุคลากรส�าหรับจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารเรยีนการสอนแบบสหวชิาชพี  ซึง่กลุ่มเป้าหมาย 

คอื คณาจารย์ นกัศกึษา นกัวิชาการการศึกษา/บคุลากรฝ่ายสนับสนนุ

งานด้านวิชาการการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจ 

          โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์   v

จัดการประชุม  “The 1ST PSU- Interprofessional Education 

Conference in Health Sciences 2019, Learn with/ from/ 

about : The Challenges” โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 ในช่วงระยะเวลาไม่กีปี่ทีผ่่านมา หลายคนคงเคยได้ยนิข้อมลู

เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะต่างๆ แต่อาจจะยังไม่เข้าใจในวิธีการหรือ 

กระบวนการมากนัก ซึ่งการบริจาคอวัยวะส่วนใหญ่ที่ได้ยินกันบ่อยๆ 

คงเป็นการบริจาคดวงตา หัวใจ หรือไต แต่ส�าหรับในปัจจุบันการ

บริจาคสามารถท�าได้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง หรือ เน้ือเยื่อต่างๆ 

ซึง่การบริจาคอวยัวะ ไม่เพยีงแค่เป็นการบรจิาคให้กบัคนในครอบครวั

เท่านัน้ การบริจาคอวยัวะของเราให้กบัผูอ้ื่นในวนัทีเ่ราหมดลมหายใจ 

นับเป็นการสร้างประโยชน์ สร้างบุญ และสร้างโอกาสให้กับใครๆ 

อีกหลายคน 

 รศ.พญ.มณฑิรา  ตันฑนุช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้น�าทีมผ่าตัด 

ปลูกถ่ายอวัยวะ จะอธิบายให้ทราบว่าการบริจาคอวัยวะคืออะไร 

 การบริจาคอวัยวะ (Organ Donation) คือ การบริจาค

อวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุด เพื่อน�าไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะ

ให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่น ๆ ท�าให้ผู้ป่วย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถท�าประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 

ต่อไป การบริจาคอวัยวะเป็นไปตามความสมัครใจของผู ้บริจาค 

สามารถแจ้งความจ�านงในการบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาค

อวัยวะ สภากาชาดไทย และแจ้งความจ�านงบริจาคดวงตาที่ธนาคาร

ดวงตา สภากาชาดไทย 

 โดยอวัยวะที่บริจาคได้ คือ หัวใจ ปอด ตับ ไต และ ดวงตา 

ซึง่การน�าอวยัวะของผู้บริจาคออกจากร่างกาย จะท�าได้เมื่อผูบ้รจิาคได้

รบัการวนิิจฉยัว่าอยูใ่นภาวะสมองตาย ตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาด

เท่านั้น 

“บริจาคอวัยวะ” บุญครั้งใหญ่ ในวันสุดท้ายของชีวิต

 ส�าหรับขั้นตอนหลังจากที่ผู้บริจาคได้รับการวินิจฉัยสมอง

ตายแล้ว ทีมพยาบาลและแพทย์ประจ�าหอผู้ป่วยวิกฤตจะติดต่อ 

ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะประจ�าโรงพยาบาล ส�าหรับผู้ที่ไม่

ได้ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ แต่ญาติแจ้งความต้องการบริจาค

อวัยวะเพื่อเป็นการท�าบุญย่ิงใหญ่คร้ังสุดท้ายของผู้ป่วย ก็สามารถ

เป็นผูบ้รจิาคได้เช่นกนั ซึง่ในเบือ้งต้นทมีผูป้ระสานงานจะให้ค�าแนะน�า

กบัครอบครวัผูบ้ริจาค และประสานข้อมูลทีจ่�าเป็นกบัสภากาชาดไทย

รวมถึงสายการบินที่ร่วมในโครงการของสภากาชาดไทย คือ ไทย   

สไมล์ และ นกแอร์ ในการน�าส่งเลอืดและต่อมน�า้เหลอืงให้สภากาชาด 

ไทยโดยเร็ว ขณะเดียวกันก็ประสานทีมศัลยแพทย์เพื่อเลาะต่อม 

น�้าเหลืองที่ขาหนีบ และน�าส่งไปยังสนามบินให้ทันเวลา 

 เมื่อสภากาชาดได้รับเนื้อเย่ือและเลือดแล้ว จะท�าการ

ตรวจความเข้ากันได้ของเน้ือเยื่อจากผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับ

บริจาคอวัยวะจากทั่วประเทศ ซึ่งผู ้ป่วยเหล่านี้ จะต้องส่งข้อมูล

และเลือดให้สภากาชาดไทยเป็นระยะ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

เม่ือได้ผลความเข้ากันได้ของเน้ือเยื่อแล้ว สภากาชาดไทยจะแจ้ง

ล�าดับของผู้รับอวัยวะที่มีความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อมากที่สุด ซึ่งโรง

พยาบาลของผู้รับอวัยวะนั้น ๆ จะต้องประสานกับผู้ป่วยเพือ่เตรียม

รับอวัยวะต่อไป

ต่อลมหายใจด้วยการให้ใครอีกหลายคน

ประเมินภาวะสมองตายโดยทีมแพทย์จ�านวน ๒ ครั้ง

อวัยวะและเนื้อเยื่อที่บริจาคได้
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 การประเมินภาวะสมองตาย ต้องมีการตรวจโดยทีมแพทย์ 

๒ ครั้ง โดยการตรวจครั้งที่สองจะห่างจากครั้งแรก ๖ ชั่วโมง หลัง

จากนัน้แพทย์จะแจ้งผลการวนิจิฉยัแก่ครอบครวัผูบ้รจิาคอวยัวะ เพ่ือ

ด�าเนินการทางเอกสาร ซ่ึงในระหว่างรอผลตรวจความเข้ากันของ

อวัยวะจากสภากาชาดไทย ทีมแพทย์จะต้องให้การดูแลร่างกายของ

ผู้บริจาคให้มีภาวะใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด 

 การจัดสรรอวัยวะ ใช้หลักของความเท่าเทียม และต้องส่ง

ต่ออวยัวะทีมี่สภาพสมบูรณ์มากทีส่ดุให้แก่ผูร้บั ดงันัน้ สภากาชาดไทย

จึงก�าหนดเกณฑ์พจิารณาการจดัสรรอวยัวะทีเ่ข้มงวด เช่น การบริจาค

ตับ ค่าเอนไซม์ของตับต้องปกติ และไม่พบความผิดปกติของตับจาก

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) หรือ การบริจาคหัวใจ  

ผู้บริจาคต้องไม่เคยมีสภาวะหัวใจหยุดเต้นมาก่อน และการตรวจการ

บีบตัวของหัวใจต้องเป็นปกติ เป็นต้น 

 อวัยวะแต่ละส่วนจะมีระยะเวลาในการเก็บรักษาก่อน

น�าปลูกถ่ายให้ผู ้ป่วยไม่เท่ากัน โดย หัวใจ และปอด เก็บรักษา

เพื่อรอการผ่าตัดปลูกถ่ายได้ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง ส่วนตับสามารถ

เก็บรักษาในน�้ายาชนิดพิเศษได้ถึง ๑๕ ชั่วโมง ส�าหรับไตมีความ 

แตกต่าง คือ เป ็นอวัยวะที่สามารถบริจาคให้แก่กันได้แม้ ใน

ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ เมื่อน�าไตออกจากร่างกายผู้บริจาคแล้ว 

สามารถเก็บรักษาได้นาน ๔๘ ชั่วโมง ในกรณีบริจาคดวงตา เมื่อ

ผู ้บริจาคเสียชีวิต ญาติจะต้องแจ้งหน่วยงานรับบริจาคดวงตา

เพ่ือให้มารับดวงตาที่บริจาคภายใน ๖ ช่ัวโมง จากน้ันดวงตา 

ที่รับบริจาคจะถูกน�าเข้ากระบวนการในการเก็บกระจกตา ซึ่งสามารถ

เกบ็รกัษาเพื่อรอผูร้บับรจิาคได้ ๑๔ วนั ส่วนลิน้หวัใจ เป็นเนือ้เยื่อชนดิ

หนึง่ ซึง่ในกระบวนการทางการแพทย์สามารถเกบ็รกัษาลิน้หวัใจไว้ได้

นานถึง ๕ ปี

 ในการผ่าตัดอวัยวะเพ่ือน�าไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย หัวใจจะ

เป็นอวัยวะที่บอบบางที่สุด จึงต้องน�าออกจากร่างกายผู้บริจาคเป็น

อันดับแรก การน�าส่งหัวใจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยใน

เวลาจ�ากัด จึงเป็นภารกิจท้าทายของประเทศ ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขคนปัจจุบัน (คุณอนุทิน ชาญวีระกุล) เล็งเห็นความ

ส�าคัญ จึงสนับสนุนให้เกิดทีมนักบินจิตอาสา น�าส่งหัวใจด้วย 

เครื่องบินส่วนตัว ช่วยให้การปลูกถ่ายหัวใจเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย 

 หลังน�าอวัยวะออกจากร่างกายผู้บริจาค ศัลยแพทย์จะ

ท�าการล้างเลือดที่ค้างในอวัยวะด้วยสารละลายพิเศษ แล้วน�าแช่

สารละลายในถุงพลาสติกปราศจากเช้ือ จ�านวน ๒ ช้ัน พร้อมระบุ 

รายละเอียดของอวัยวะอย่างชัดเจน แล้วจัดเก็บลงในน�้าแข็ง บรรจุ

ในลังเก็บความเย็นและกล่องกระดาษห่อพลาสติก เพื่อน�าส่ง 

สภากาชาดไทย และจัดสรรให้โรงพยาบาลผู้รับอวัยวะโดยเร็ว 

ทีมแพทย์เลาะต่อมน�้าเหลืองเพื่อส่งให้สภากาชาดไทย

ผู้ประสานงานงานฯ ส่งมอบต่อมน�้าเหลืองและเลือดเพื่อตรวจหาความเข้ากันของ

เนื้อเยื่อให้เจ้าหน้าที่สายการบินที่ร่วมโครงการของสภากาชาดไทย

ศัลยแพทย์น�าอวัยวะที่ล้างด้วยสารละลายพิเศษ และใส่ถุงพลาสติกปราศจากเช้ือ  

แช่ในลังโฟมเก็บความเย็น เตรียมส่งต่อให้สภากาชาดไทย
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 หลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัด ทีมแพทย์ พยาบาล และ

บุคลากรทางการแพทย์ จะร่วมกันกล่าวค�าคารวะและขออโหสิกรรม 

และยนืไว้อาลยัแก่ผูบ้รจิาค หลงัจากนัน้ จงึร่วมกนัน�าส่งร่างผูบ้รจิาค 

ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ผู้ประสานงานส่งมอบอวัยวะให้สภากาชาดไทย โดยผ่านสายการบินที่ร่วมโครงการ 
ของสภากาชาดไทย

ทมีแพทย์และบคุลากรร่วมกันกล่าวค�าคารวะ ขออโหสกิรรม และยืนไว้อาลยัแก่ผูบ้รจิาค 

 รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช กล่าวว่า “จากการที่มีโอกาส

เป ็นส ่วนหน่ึงของทีมปลูกถ ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ ได ้เห็นการทุ ่มเทท�างานของบุคลากรทุกระดับของ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการร่วมเป็นสะพานบุญให้ผู้ป่วย

ได้ท�าบุญใหญ่เป็นคร้ังสุดท้าย ด้วยความร่วมมือร่วมใจท�างานแบบ 

สหสาขาวิชาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากทีมแพทย์จากหลาย

ภาควิชา ทีมพยาบาล ทีมเภสัช ทีมห้องผ่าตัด ยังมีบุคลากรที่

ช่วยสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย อาทิเช่น ทีมสิทธิประโยชน์ ช่วย

ดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู ้ป่วย ทีมโภชนาการช่วยเตรียม 

น�้าแข็งก้อนเล็กส�าหรับแช่อวัยวะเพื่อการน�าส่ง ทีมขนย้ายผู้ป่วย  

ทีมยานพาหนะ และทีมรถพยาบาลช่วยน�าส่งอวัยวะไปส่งสนามบิน 

และน�าส่งร่างผู้ป่วยกลับบ้าน โดยการสนับสนุนที่ส�าคัญ คือ การ

สนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และคณะแพทยศาสตร์ ท�าให้ 

“การบริจาคอวัยวะ เพ่ืออีกชีวิตใหม่ในวันที่สิ้นลม” เป็นไปได้ โดย 

ราบรื่น นอกจากความร่วมมือของบุคลากรสงขลานครินทร์แล้ว  

ยงัมคีวามร่วมมอืของเครือข่ายการปลกูถ่ายอวยัวะ เขต ๑๒ ในการส่ง 

ผู้ประสานงานมาร่วมกันดูแลผู้บริจาคอีกด้วย 

 ท้ายที่สุด ขอกราบขอบคุณหัวใจอันยิ่งใหญ่ของผู้บริจาค

และครอบครัวผู้บริจาค ที่เสียสละท�าให้ ใครอีกหลายคนได้มีชีวิต

ใหม่ อันเป็นการมอบบุคคลอันเป็นที่รักคืนสู่ครอบครัวของเขา เพื่อ

ท�าประโยชน์ให้สังคมต่อไป ขอบพระคุณ คุณทัศนันท์ ศิริเสถียรรุจ 

ผู้รับหน้าที่ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ ขอบคุณทีมแพทย์  ทีมงาน  

ทกุๆ ท่าน  ทีม่าร่วมกนัเป็นสะพานบญุ ท�าให้การบรจิาคอวยัวะประสบ

ความส�าเร็จ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกหลายต่อหลายคน”    v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๓

“ขอกราบขอบคุณหัวใจอันยิ่งใหญ่

ของผู้บริจาคและครอบครัวผู้บริจาค 

ที่เสียสละท�าให้ใครอีกหลายคนได้มีชีวิตใหม่ 

อันเป็นการมอบบุคคลอันเป็นที่รัก

คืนสู่ครอบครัวของเขา 

เพื่อท�าประโยชน์ให้สังคมต่อไป”

รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้น�าทีมผ่าตัด และเป็นผู้แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ

และดวงตาของสภากาชาดไทย



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒๑๔

วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 ใครที่ก�าลังมีปัญหาเรื่องสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น 

สายตายาว สายตาเอยีง และก�าลงัหาทางแก้ไขหรอืรกัษา ศนูย์เลสกิ 

ม.อ. เป็นอกีหน่ึงทางเลอืก เพราะมทีัง้แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญและเครื่องมอื 

ที่ทันสมัย 

 ศูนย ์ เลสิก ม.อ.  ก ่อตั้ ง ข้ึนโดยคณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการรักษาภาวะสายตา

สั้น สายตาเอียง และสายตายาวโดยก�าเนิด โดยเทคโนโลยีจาก

เยอรมนี ด้วยมาตรฐานคุณภาพการรักษาและบริการอย่างมืออาชีพ 

จากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีความช�านาญและเชี่ยวชาญด้าน 

เลสิกโดยเฉพาะ อีกท้ังผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันทางการแพทย ์

ชัน้น�าทัง้ในและต่างประเทศ  พร้อมด้วยทมีงานทีผ่่านการฝึกอบรมทัง้

ทางด้านวิชาการและจิตส�านึกในงานบริการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน 

ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยระบบการนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือความ

สะดวกสบายในการการเข้ารับบริการ

 นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ด้วยเครื่อง Excimer laser รุ่น Mel90 และเครื่อง Femtosecond 

Laser รุ่น VisuMax ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับ

ว่าให้ผลการรักษาทีม่คีวามแม่นย�าและมปีระสทิธภิาพสงูด้วยการผ่าตดั 

๔ รปูแบบ

ผ่าตัดแก้ไขสายตาแผลเล็กแบบไร้ใบมีด

นวัตกรรมใหม่ ในศูนย์เลสิก ม.อ.
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 • PRK เป็นการผ่าตดัโดยการขูดผวิกระจกตา แล้วยงิด้วย 

Excimer laser เพื่อปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา

 • Blade LASIK (ใบมดี) เป็นการแก้ไขสายตา โดยเปิดชัน้

กระจกตาด้วยเครื่อง Microkeratome แล้วยิงด้วย Excimer Laser 

เพื่อปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา

 • FemtoLASIK เป็นการแก้ไขสายตาท่ีมีความแตกต่าง 

จากการรักษาวิธีเลสิกแบบเดิม โดยใช้แสงเลเซอร์ด้วยเครื่อง 

Femtosecond Laser แทนการใช้ใบมีดในการเปิดชั้นกระจกตา ซึ่ง

เป็นเทคโนโลยีที่มีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับว่าให้ผลการรักษาที่มี

ประสิทธิภาพสูง

 • ReLEx SMILE การผ่าตัดแก้ไขสายตาแผลเล็กแบบไร้

ใบมดี เป็นเทคนคิล่าสดุในการผ่าตดัแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ทีม่แีผล

เล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยใช้เคร่ือง Femtosecond Laser (เปิดให้

บริการในปี ๒๕๖๓ นี้)

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษาหรือ

นัดวันเวลาในการรักษาได้ท่ี ศูนย์เลสิก ม.อ. ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี 

(ตึกอุบัติเหตุเก่า) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) โทร : ๐๗๔-๔๕๑-

๗๔๖ และ FB Page : PSU Lasik Center - ศูนย์เลสิก ม.อ.  v
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แสดงความยินดี

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  จากสภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 

ภาควิชารังสีวิทยา ด�ารงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสี

วินิจฉัย 

 ๒. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระ ชัยยะมงคล  

ภาควิชาออร ์ โธป ิดิกส ์และเวชศาสตร ์ฟ ื ้นฟู  ด�ารงต�าแหน ่ง  

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

 ๓. อาจารย์ นายแพทย์ธาราณ์ ตันธนาธิป ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาท

ศัลยศาสตร์ 

 ๔. อาจารย์ นายแพทย์คณินทร์ เอ่ียมธนาภรณ์ ภาควิชา

ออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูด�ารงต�าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

 ๕. อาจารย์ แพทย์หญิงชุษณา เพชรพิเชฐเชียร ภาควิชา

สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา ด�ารงต�าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์   สาขา

วิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

 ๖. อาจารย์ แพทย์หญิงชณัฐี กิจศิริพันธ ์ ภาควิชา

วิสัญญีวิทยา ด�ารงต�าแหน่ง ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชา

วิสัญญีวิทยา 

 ๗. อาจารย์ นายแพทย์ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ ภาค

วิชาจิตเวชศาสตร์ ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

จิตเวชศาสตร์

 ๘. อาจารย์ นายแพทย์พัฒน์ ก ่อรัตนคุณ ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาประสาทวิทยา 

 ๙. อาจารย์ นายแพทย์พริฬุห์ แซ่ลอื ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ด�ารงต�าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาโลหติ

วิทยา 

แสดงความยินดี 

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.พญ.ชนกานต์  ชัชวาลา ภาควิชา

จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น   

จากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ในการน�าเสนอผลงาน

วิจัย ในการประชุมวิชาการประจ�าปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๔๗ 

ขอแสดงความยนิด ีอ.ดร.มิง่ขวญั ยิง่ขจร จากภาควชิาพยาธวิทิยา ได้

รับรางวัล Excellent oral presentation  เรื่อง Emergence of car-

bapenem-resistant Enterobacteriaceae in a tertiary care hospital 

in Southern Thailand ในงานnational & International Conferences 

on biomedical Sciences and medical Technology 2019
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ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	

มอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมบุคลากรกระท�าความดี	

 ๑. นายแพทย์กีรติ กีรติพงศ์พันธุ ์ และ นายแพทย์

ก ฤ ต ภ า ส  พั ฒ น พ ง ษ ์  แ พ ท ย ์ ป ร ะ จ� า บ ้ า น  ภ า ค วิ ช า

เวชศาสตร ์ฉุกเฉิน  ให ้ความช ่วยเหลือในการปฐมพยาบาล 

ผู้ โดยสารสายการบิน Thai Air Asia ระหว่างเท่ียวบิน FD3123 

เดินทางจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ถึงสนามบินนานาชาติ

ดอนเมือง 

 ๒. นางพงษ์ลดา  รัตนวงศ์  หัวหน้าศูนย์คัดกรองโรค

ระบบทางเดินหายใจฝ่ายบริการพยาบาล ให้ความช่วยเหลือในการ

ปฐมพยาบาล ผู้โดยสารทีป่่วยสายการบนิไทย ซึง่ก�าลงับนิไปทีส่นาม-

บินการาจี เพื่อไปประเทศปากีสถาน

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ปิยะนันท์  วังกุลางกูร อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการน�าเสนอผลงาน

เรื่อง Laparoscopic Transhiatal Diverticulectomy ในงาน The 14th 

Asia-Pacific Congress of Endoscopic Surgeons of Asia (ELSA 

2019) MIS United: The One World

นายแพทย์กีรติ กีรติพงศ์พันธุ์

นายแพทย์กฤตภาส พัฒนพงษ์

นางพงษ์ลดา  รัตนวงศ์ 
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งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 ก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ บุคลากรของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ได้ปฏิบัติส่ิงที่

ท้าทายและส�าคัญต่อการท�าหน้าที่อย่างย่ิง น่ันคือ การต้อนรับคณะ

ผู้เยี่ยมส�ารวจการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation : AHA)  

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ระหว่างวันที่ ๒๔- 

๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในการเยีย่มส�ารวจในครัง้นี ้ได้รบัเกยีรติ

จากผู้เยี่ยมส�ารวจ ดังนี้

 ๑. นพ.สรุชัย  ปัญญาพฤทธิพ์งศ์ หัวหน้าคณะผูเ้ย่ียมส�ารวจ

 ๒.  ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์

 ๓.  อ.เรวดี ศิรินคร 

 ๔.  น.ท.หญิง ภัคภร  โลจนะวศกร

 ๕.  ภก.ปรมินทร์  วีระอนันตวัฒน์

 ๖.  อ.โกเมธ  นาควรรณกิจ

 จากการเตรียมความพร้อมในครั้ง น้ี บุคลากรทุกคน  

ทุกหน่วยงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทของพวกเราในครั้งน้ี  

จะประสบความส�าเร็จและผ่านการประเมิน ซ่ึงน่ันหมายถึงอีกข้ัน 

ในการท�างานที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มีต่อ 

ผู้ป่วยและการพัฒนาต่อไปในอนาคต  v

Advanced Healthcare

Accreditation 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กับมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า 

๑๘
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360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	จัดประชุมวิชาการ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ม.อ. 

ร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

จัดประชุมวิชาการ Southern pediatric cancer care day ณ ห้อง

อติเรก ณ ถลาง

คณะแพทยศาสตร์จัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือผูป่้วยมะเร็งเดก็

๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานคอนเสิร์ต 

สานฝันวันสดใส ครั้งที่ ๒ เพื่อระดมทุนให้กับ “กองทุนเพื่อการปลูก-

ถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด” มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเด็กภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง 

หาดใหญ่ฮอล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

ผู้แทนพระองค์	น�ากระเช้าและแจกันดอกไม้พระราชทาน	

มอบแก่ต�ารวจบาดเจ็บ

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายอ�าพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู ้แทน

พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ น�ากระเช้าและแจกัน

ดอกไม้พระราชทาน มอบให้แก่ ด.ต.ณรงค์ชยั  กมิาคม ซ่ึงได้รบับาดเจบ็ 

ขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

กิจกรรมเวทีสุขภาพ

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพ มีการบรรยาย

ในหัวข้อ “วันเบาหวานโลก” โดย ผศ.พญ.ธารทิพย์  แสงสุวรรณ์  

ณ ลานเวทีสุขภาพ ชั้น ๑ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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กิจกรรมเวทีสุขภาพ

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพ มีการบรรยาย 

ในหวัข้อ “บทบาทของสื่อปัจจบัุนกบัวยัรุน่ไทย” โดย ผศ.พญ.ชนกานต์  

ชัชวาลา ณ ลานเวทีสุขภาพ ชั้น ๑ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ศูนย์ถันยเวชช์ฯ	จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ศนูย์ถนัยเวชช์เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม-

บรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “เรียนรู้ รักษา มะเร็งเต้านม และกิน 

อย่างเข้าใจ ห่างไกลมะเร็ง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็ง 

เต้านม การรกัษาและแนะน�าการกนิอาหารส�าหรบัผูป่้วย ซึง่กจิกรรม

จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จัดกิจกรรมรณรงค	์

ลดอุบัติเหตุ

๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยเครือข่ายชมรมลดอุบัติเหตุ 

หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ด้วยการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด

จากอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังมีการจ�าหน่ายหมวกนิรภัยที่

ได้มาตรฐานแก่ผูส้นใจทีม่าร่วมงานอกีด้วย ซึง่กจิกรรมจดัขึน้ ณ ลาน

เวทีสุขภาพ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย

๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก�าหนดให้มกีารฝึกซ้อมแผนรองรบักรณี

เกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลฯ ประจ�าปี ๒๕๖๒  โดยสมมติสถานการณ์

เกิดเหตุ ณ หอผู้ป่วยกระดูกและข้อชาย ชั้น ๒ อาคารออร์โธปิดิกส์  

เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุ 
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คณะแพทยศาสตร์	จัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผ่านพ้นกันไปอย่างสวยงามและเต็มที่ ส�าหรับกิจกรรม Power of  MED PSU : Big Cleaning 

Day 2019 ของชาวคณะแพทยศาสตร์ ที่ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกันท�าความสะอาด 

ตามพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในครัง้นี ้นอกจากจะเป็นการร่วมกันดแูลรกัษาความ

สะอาดภายในพื้นท่ีคณะแพทยศาสตร์แล้ว ยังเป็นส่วนหน่ึงของการเก็บคะแนนของแต่ละสี 

ในการแข่งขันกีฬาสีในต้นปีหน้าอีกด้วย ซ่ึงพ่อ

สีและแม่สีที่มารับหน้าที่ในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่

พกความสามารถกันมาอย่างเต็มที่ ดูได้จากการ

แนะน�าตวัของแต่ละคนก่อนเริม่กิจกรรม จะเดด็ 

จะเผ็ด แซ่บ ขนาดไหน ต้องไปติดตามกันต่อใน

งานกีฬาสี ปี ๒๕๖๓ นะคะ
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ขอบคุณจากใจ.......แด่ผู้ปฏิบัติงาน

ในช่วงปีใหม่

๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นับเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและเฉลิม

ฉลองของคนทัว่ไป ส�าหรบัวนัหยดุยาวในช่วง 

เทศกาลปีใหม่ ที่ปีนี้บางหน่วยงานได้หยุด

ยาวถึง ๕ วัน หลายคนวางแผนไปเท่ียวต่าง

จงัหวดักบัครอบครวั หลายคนพกัผ่อนอยูก่บั

บ้าน แต่อีกหลายคนยังคงต้องท�าหน้าท่ีของ

ตนเองเพื่อผู้อื่นต่อไป เช่นเดียวกับบุคลากร

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ยังคงต้อง

ท�าหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วย และสนับสนุนงาน

ด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งในทุกๆ ปี ทาง

โรงพยาบาลจะมีการมอบของขวัญให้แก่

ผู ้ ท่ีปฏิบัติหน้าที่ ในคืนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ ท่ีบุคคลเหล่านี้  

เสียสละความสุขส ่วนตน เพื่อมาดูแล 

ผู้ป่วยอีกหลายร้อยคน ในปีนี้ก็เช่นกัน ทาง

ผู้บริหารน�าโดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธ-

วิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ. 

เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ ผู้อ�านวยการโรง-

พยาบาล ทีมรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

รองคณบดี  ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี  ตลอดจน

บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร ่วมกัน

น�าของขวัญไปมอบให้แก่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ 

ในวันปีใหม่ แม้ไม่มากมายด้วยสิ่งของ แต่

เต็ม ไปด ้ วยความ รักความปรารถนาดี 

ของผู ้ ให ้  และอยากบอกกับทุกคนว ่ า 

ขอบคุณที่ท�าเพื่อผู้ป่วย ขอบคุณจากใจ จาก

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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รายนามผู้บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ครอบครัวศิริคุรุรัตน์  บริจาค ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อสมทบทุนกองทุนหน่วยมะเร็งนรีเวช

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ กองทุน 

นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ  เพื่อช่วยเหลือผู ้ป่วย

ยากไร้  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณอรุณี  ตรงกมลชัย และครอบครัว 

บริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

เพื่อผูป่้วยผ่าตดัหวัใจ วนัที ่ ๒๙ พฤศจกิายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒

ครอบครัวพุ่มวิเศษ บริจาค  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ือสมทบกองทุนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน

ลงพุงแบบองค์รวม วันที่  ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒

สมาชิกชมรมฯ	พุทธศาสน์	เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ	

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ ประธานชมรมพุทธศาสน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ น�าสมาชิกพร้อมผู้เกษียณของชมรม เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

๒๔
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รายนามผู้บริจาครายอื่นๆ

นพ.ธาราณ์  ตันธนาธิป ๒๗๖,๗๒๐ บาท

คุณทวีศักดิ์  รุจานุกูลชัย ๒๐๐,๐๐๐ บาท

บจก.จอห์นสัน  แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) ๑๕๐,๐๐๐ บาท

คุณทศ  จิราธิวัฒน์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณวิทวัส  ตันตรัตนพงษ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณวัฒนา  อังสนากุล  บริจาค  ๑๐๐,๐๐๐  

บาท  เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นก�าเนิด 

เมด็เลือด  วนัที ่ ๔  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

มลูนธิจิงฮัว่สงเคราะห์คนชราอนาถา  บรจิาค  

๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือสมทบกองทุนเพ่ือการ

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด วันที่  ๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ครอบครัวประวัติ  บริจาค  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

เพื่อสมทบกองทนุ ๙๙ ปี รฐับรุษุ พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  วันที่  ๗ 

พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

พล.ต.ท.นพดล  เผือกโสมณ  บริจาค  

๕๐,๐๐๐  บาท  เพื่อการปลูกถ่ายเซลล ์

ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒

คณุสรุชาต ิ อนนัต์พฒันา  และภรรยา บรจิาค 

๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทนุ ๙๙ ปี รฐับรุษุ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพ่ือผู้ป่วยผ่าตัด

หัวใจ  วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณจันทร์รัตน์  คชพันธ์  บริจาค ๑๐๐,๐๐๐  

บาท เพื่อสมทบกองทุน ๙๙ ป ี รัฐบุรุษ  

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัด

หัวใจ  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณชนวัฒน์ - คุณณัฐพร  เอกลาภไพบูลย์  

โรงแรมประตูน�้าปาร์ค กรุงเทพฯ  บริจาค 

๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการ

ปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนดิเมด็เลือด  วันที่  ๑๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Factory Fit บริจาค ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบ

ทนุ ชมรมผูป่้วยมะเรง็เดก็ภาคใต้ และอาคาร

เย็นศิระ ๓ วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณพุทธมนต์  เจนวิศาลพงศ์  บริจาค 

๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสมทบกองทุนเสริม-

อาหารเพ่ือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้  วันที่  ๑๑  

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณวัชรี  ศิริรัตน์อัสดร ๙๙,๙๙๙ บาท

บจก.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณณัฐพล  แก้วบริสุทธิ์ ๕๐,๐๐๐ บาท

บจก.หาดทิพย์ ๕๐,๐๐๐ บาท

องค์กรเภสัชกรรม ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๕
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : รศ.ดร.นพ.ศรัญญู  ชูศรี  (ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์)

แม้ว่าในปีนีจ้ะไม่ค่อยได้ยนิข่าวน�า้ท่วมเหมอืนๆ 

ทุกปีท่ีผ่านมา แต่โรคที่เกิดจากน�้าก็ยังคงอยู่

และผู้ท่ีจ�าเป็นต้องสัมผัสกับน�้าหรือดินที่มีน�้า

ขังในช่วงนี้ก็คงยังต้องระวังมากขึ้น โรคฉี่หนู 

เป็นอกีโรคหนึง่ทีม่กัพบได้ในช่วงหน้าฝน โดย

เฉพาะเกษตรกรทีต้่องลงพืน้ทีท่ีม่นี�า้ขงั หรอืผู้

ที่ไปเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นน�า้จดืต่างๆ 

ดังนั้น รอบรู้สู้ โรควันนี้จึงน�าความรู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนูมาเผยแพร่ เพื่อ

ให้ทุกคนเข้าใจและรู้วิธีการป้องกันได้อย่างถูกต้อง

โรคฉี่หนู คืออะไร เกิดจากอะไร

 โรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซ่ึงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ในกลุม่สไปโรคที (Spirochete) ทีช่ื่อว่าเลปโตสไปรา อนิเทอโรแกนส์ 

(Leptospira interrogans) เชื้อแบคทีเรียชนิดน้ีอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้

ทั้งในดินและในน�้า โรคนี้ได้ชื่อว่าโรคฉี่หนู เพราะว่าแบคทีเรียชนิดน้ี  

ยงัสามารถอาศยัอยูใ่นร่างกายของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมหลายชนิด ซึง่

หนกูเ็ป็นสตัว์เล้ียงลกูด้วยนมชนดิหนึง่ทีเ่ช้ือแบคทเีรียชนิดนีส้ามารถ

อยูใ่นร่างกายได้โดยเฉพาะระบบทางเดนิปัสสาวะของหน ูและหนน้ัูน

ก็ถ่ายปัสสาวะเข้าสู่สิ่งแวดล้อมโดยคนจะติดเชื้อนี้จากส่ิงแวดล้อม

โดยการสมัผสัต่อเชือ้แบคทเีรยีนัน้โดยตรง

ใครคือกลุ่มเสี่ยง

 บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ คนที่ไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

ที่มีการปนเปื้อนชนิดนี้ เช่น คนที่เดินลุยน�้าท่วม เกษตรกรที่ท�าการ

เกษตรและสัมผัสกับดินกับน�้า  คนท่ีไปเท่ียวล่องแก่งเล่นน�้าตกหรือ

ท�ากิจกรรมทางน�้าจืดต่าง ๆ ก็สามารถมีโอกาสติดเชื้อชนิดนี้ได้  โดย

เฉพาะการสัมผัสเชื้อและเกิดบาดแผลโอกาสการติดเชื้อก็จะสูงมาก

ขึ้น หลังจากที่ผู้ป่วยสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียชนิดน้ีโดยตรงเข้าทาง

ผิวหนัง เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะก่อโรคโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 

๙ -๑๐ วัน โดยผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการเลยหรืออาจจะมีอาการเพียง

เล็กน้อย เช่น ไข้ต�่า ๆ อาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนต้นหรือ

อาจจะเป็นไข้สูงหนาวสั่น โดยไม่มีอาการจ�าเพาะเจาะจงว่าเป็นการ

ติดเชื้อที่ใดหรือมีอาการรุนแรงได้เช่น ไตวาย มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  

ปอดอักเสบ  เลือดออกในปอด  ตับอักเสบ เป็นต้น  โรคฉี่หนูนั้นบาง

ส่วนถ้าอาการไม่รุนแรงอาจจะหายเองได้  แต่การรักษามาตรฐานนั้น

ก็คือ  การให้ยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะที่มีความส�าคัญมี ๒ กลุ่ม คือ 

 ๑. ยาปฏชิวีนะชนดิกนิ  ที่ใช้ในปัจจบุนัคอื ยาด๊อกซไีซคลนิ 

โรคฉี่หนู

(Doxycycline) ซึ่งเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) 

 ๒. ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ก็คือ ยาในกลุ่มเพนิลซิลลิน (Pen-

icillin) และเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ซึ่งใช้รักษาในกรณีที่ 

ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 

 นอกจากการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ ก็ยังมีการรักษาโดย

การประคบัประคองตามอาการหลกั ๆ  ของผูป่้วย เช่น ประคับประคอง

ในทางเดินหายใจ กรณีที่ผู้ป่วยมีปอดอักเสบหรือมีเลือดออกในปอด  

การรักษาโดยให้การบ�าบัดไตในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไตวาย 

การป้องกัน

 การป้องกนัที่ได้รบัการยอมรบัมากทีส่ดุกค็อื การหลีกเล่ียง

การสัมผัสกับดินและน�้าโดยตรง  หมายความว่าถ้าเกิดมีความจ�าเป็น

จะต้องมีการสัมผัสกับน�้าท่วม หรือเป็นเกษตรกรที่จะต้องท�ากิจกรรม

เกีย่วกบัดนิและน�า้กจ็�าเป็นจะต้องใส่อปุกรณ์ป้องกนัการติดเชือ้ เช่น 

รองเท้าบูท การใส่ถุงมือ  เพื่อป้องกันการสัมผัสกับดินกับน�้าโดยตรง  

ส่วนการป้องกนัโดยการใช้ยาปฏชิวีนะทีก่นิหรอืการใช้วคัซนียงัอยูใ่น

ขัน้ตอนการศกึษา  ยงัไม่มหีลกัฐานเชิงประจกัษ์ทีส่ามารถป้องกันการ

ตดิโรคฉีห่นูได้   ประชาชนท่ัวไปทีม่โีอกาสในการติดเชือ้โรคฉีห่นกูค็อื

การสัมผัสกับดินและน�้าโดยตรง  ดังนั้นแนะน�าให้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เช่น คนที่สัมผัสน�้าท่วม เกษตรกรที่สัมผัสดิน

กับน�้าโดยตรง หรือคนที่ไปเล่นน�้าตกล่องแก่ง ในกลุ่มพวกนี้จ�าเป็น

จะต้องมีการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอาการไข้ไม่ทราบ

สาเหตหุลงัจากที่ไปสมัผสักบัสิง่แวดล้อมมา  เพ่ือทีจ่ะได้ท�าการรกัษา

ได้ทนัท่วงท ีและแพทย์ทีร่กัษาควรจะต้องซักประวตักิารสมัผสักับดิน

และน�้าของผู้ป่วยอย่างละเอียด  v

ภัยร้าย	หน้าฝน
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

๒๗

 ๒:๑:๑ คือ รหัสไม่ลับที่กรมอนามัยได้ก�าหนดขึ้นมา รหัส

เด็ดเลขสามตัว ชัวร์ไม่มั่วนิ่มว่าลดพุงได้จริง รับรองเลิกตัวกลมกลิ้ง 

เพราะการแบ่งจานอาหารให้ได้สัดส่วนท่ีเหมาะสม ท�าให้เราสามารถ

ควบคุมไม่ให้เกิดไขมันส่วนเกินเพิ่มเข้าไปในร่างกาย และเป็นสูตร

ที่ช่วยให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณท่ีเหมาะสม น�ามาปรับ

ใช้ ในชีวิตประจ�าวันก็แสนจะง่าย ท�าให้มีผลในเชิงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน 

      ลืมทุกอย่างที่เคยยากเริ่มต้นใหม่ง่ายๆ แค่แบ่งจานอาหาร

ทุกมื้อของเราให้เป็น ๔ ส่วน โดยกะด้วยสายตา

      ๒ ส่วนแรก คือ ครึ่งหนึ่งของจาน เป็นผักสดหรือผักสุก

ก็ได้ ควรให้หลากหลายชนิดและสีสัน

      ๑ ส่วน  คือ ข้าว  เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง เผือก มัน 

ถั่วด�า ถั่วแดง ถั่วเขียว ข้าวโพด ปริมาณไม่เกิน ๒ ทัพพี  แนะน�าให้

กินแบบไม่ขัดสี เพราะจะได้ใยอาหารเพิ่มมากขึ้น และคงคุณค่าสาร

อาหารไว้มากกว่า 

      ๑ ส่วนสุดท้าย คือ เนื้อสัตว์ที่มีไขมันแทรกน้อย อาทิ เนื้อ

ปลา เป็นโปรตีนที่ดีมีคุณภาพ ไขมันต�่า และเป็นไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งดี

ต่อสุขภาพ เนื้อไก่ เนื้อหมูไม่ติดมัน เลี่ยงของแปรรูป เช่น  กุนเชียง 

ไส้กรอก  แหนม แฮม  

      หลงัมือ้อาหารควรรบัประทานผลไม้  โดยเลอืกผลไม้ทีห่วาน

น้อย เช่น ฝรั่ง ส้มโอ ชมพู่ แก้วมังกร  แอปเปิ้ล ฯลฯ  ปริมาณไม่เกิน

หนึ่งขีดต่อมื้อ

รหัสเด็ด ลดพุง ลดโรค

๒:๑:๑

      เมื่อควบคุมอาหารแล้ว แนะน�าว่าการออกแรงในระดับ

ปานกลางขึ้นไปจะได้ผลดีที่สุด  การออกก�าลังกายจนถึงนาทีที่ ๑๐ 

ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น หลังนาทีที่ ๑๓ – ๒๐ จะ

เป็นการเข้าสู่ช่วงการเผาผลาญไขมันอย่างจริงจังโดยไม่กลับไปใช้

พลังงานจากส่วนสีแดงหรือสีเขียวอีก สมมติว่าถ้าเราออกก�าลังกาย

ได้ ๓๐ นาทีด้วยแรงปานกลางและต่อเน่ืองกันโดยไม่หยุดพัก เราก็

จะสามารถเผาผลาญไขมันได้เต็มที่ถึงราว ๑๘ นาทีกันเลยทีเดียว
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