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สารจากคณบดี

เดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงที่กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันมหิดลได้รับความร่วมมืออย่างเต็ม
สมรรถนะของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ งานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในปีนี้ ชาวคณะแพทยศาสตร์ได้รบั มอบหมายหน้าทีเ่ กีย่ วกับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ช่วงเตรียมงานจนภารกิจลุล่วงไปนั้น สามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ต้องตื่นมาเตรียมงานตั้งแต่เช้ามืดจนเสร็จงานเย็นค�่ำทุกวันครับ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตสาขา
แพทยศาสตร์ ในปีนี้ครับ
ต่อเนื่องมาจนถึงงานวันวิ่งมหิดลและงานวันมหิดล ขอยกย่องชมเชยคณะกรรมการจัดงานและ
บุคลากรทุกท่านทีเ่ สียสละเวลาและทุม่ เทให้กบั คณะแพทยศาสตร์อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดเดือน
กันยายนนี้ หลาย ๆ ท่านได้ร่วมการรณรงค์รับบริจาคและจ�ำหน่ายธงวันมหิดลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย
หลายท่านเตรียมเรื่องเสื้อวิ่ง เรื่องเบอร์วิ่ง ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายเส้นทาง ท�ำงานได้
อย่างสมบูรณ์ลงตัวจนได้รับค�ำชมตลอดงานครับ
ผมได้พบกับหลายท่านทีก่ รุงเทพฯ ได้กล่าวยินดีและชื่นชมต่อกิจกรรม ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรษุ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่มีมวลชนออกมาร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อร�ำลึกถึงคุณงานความดีของท่าน เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน คณะแพทย์ได้รับค�ำชื่นชมว่าสามารถบริหาร
จัดการเรื่องงานวิ่งได้อย่างดีเยี่ยม รวมไปถึงงานท�ำบุญและการแปรอักษร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ท�ำให้งานออกมายิ่งใหญ่และสมเกียรติภูมิ น่าประทับใจมาก
กิจกรรมนี้ส่งผลถึงการประสานงานโครงการนี้เพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ที่ ได้รับการสนับสนุน
จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะผลักดันยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคหัวใจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก ขณะนี้มีผู้ที่สนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน จ�ำนวนประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท
เพื่อให้การก่อสร้างศูนย์ผา่ ตัดหัวใจนีส้ ำ� เร็จได้ โดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยทีร่ อรับการรักษาจ�ำนวนมาก
ขอยืนยันเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะด�ำเนินงานนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชด�ำริเพื่อประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งครับ v

บทบรรณาธิการ

ข่าวคณะแพทย์ฉบับนี้เป็นการรวมข่าวในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รว่ มกับภาคส่วนอื่นๆ ในจังหวัดสงขลาจัด โครงการ “๙๙ ปี ล้านความ
ดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” เพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวันที่ ๒๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ คือ งานบ�ำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป
การจัดงานวิ่ง การแปรอักษร และการจัดคอนเสิร์ต เพื่อแสดงถึงคุณงามความดี ค�ำสอนของพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์และทางคณะแพทศาสตร์ยังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในอนาคตต่อไป
ในเดือนกันยายนของทุกปีจะเป็นวันส�ำคัญต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย วันมหิดลซึง่ ตรงกับวันที่
๒๔ กันยายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม วิ่งวันมหิดล วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เดินรับบริจาค นิทรรศการ
และบริการทางการแพทย์ตลอดทั้งเดือนกันยายน ปิดท้ายด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์
พระบรมราชชนก ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นอกจากงานกิจกรรมต่างๆแล้ว ทางโรงพยาบาลสงขลานคินทร์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ด้วย Application HOSQ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการระบบแจ้งเดือนคิวการตรวจรักษา การรอเข้า
พบแพทย์ เพื่อลดความแออัดในการรอคิวหน้าห้องตรวจ นอกจากนี้ ได้มีการเปิดบริการ Exellence center ศูนย์
เลสิก ม.อ. – PSU Lasik center ซึ่งเป็นศูนย์ที่แก้ปัญหาสายตาระดับเทคโนโลยีสูงสุด (SMILE)
ท้ายสุดนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผลงานเรื่องชุดอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์
(Interactive wireless endoscope) ของทีมวิจัย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ และ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะ
แพทยศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ระดับนานาชาติ และแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ ศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา จาก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่ได้รับต�ำแหน่งศาสตราจารย์ v

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

๙๙ ปี ล้านความดี

เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ด้ ว ยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ กว่า ๔๗ ปี เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
และจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงเรียนแพทย์แห่งเดียว
ในพื้ น ที่ ๑๔ จั ง หวั ด ภาคใต้ ส�ำหรับใช้เป็น สถานที่ฝึกปฏิ บั ติงาน
ของนักศึกษาแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการ
ตรวจพิเศษและตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง
ใช้เป็นสถานทีค่ น้ คว้าและวิจยั อันทีจ่ ะน�ำไปแก้ปญ
ั หาสาธารณสุขของ
ภาคใต้ และที่ส�ำคัญ คือ ให้บริการด้านรักษาพยาบาล การบ�ำบัดโรค
และการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่พี่น้องชาวใต้ตลอดมา โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยโรคยากซับซ้อน ซึ่งโรคหัวใจเป็นอีกโรคหนึ่งที่ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเกือบ 5,000 ราย
๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ต่ อ ปี โดยศู น ย์ โ รคหั ว ใจนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การรักษาทั้งการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ โดยตรง และโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ ใกล้เคียง แต่ที่
ผ่ า นมาทางโรงพยาบาลฯ ประสบปั ญ หาด้ า นข้ อ จ� ำ กั ด ของพื้ น ที่
และเครื่องมือที่จ�ำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคยากกลุ่มดังกล่าว ทาง
คณะแพทยศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจและ
ทรวงอกแบบครบวงจร และได้น�ำเสนอโครงการนี้ต่อ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือในการจัด
สร้างศูนย์ฯ ดังกล่าว และท่านได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์
ช่วยดูแลโครงการนี้ให้ถึงที่สุด ก่อนที่จะถึงแก่อสัญกรรม เนือ่ งจาก

เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือคนในภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนและอนุญาต
ให้ ใช้ชื่อ – นามสกุล เป็นชื่อโครงการได้
ทางคณะแพทยศาสตร์จึงได้ก�ำหนดจัดโครงการ “๙๙ ปี
ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เพื่อรับบริจาค
เข้ากองทุน “๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจ” ส�ำหรับสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี ล้านความดี รัฐบุรุษ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อท�ำการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ
ที่ ไร้ที่พึ่งต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงาม
ความดี ข อง พลเอก เปรม ติณสูล านนท์ ที่ ไ ด้ทุ่ม เทการท� ำ งาน
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยไม่หวังผลตอบแทนตลอดช่วงอายุของ
ท่าน ซึง่ โครงการดังกล่าวได้รบั ความร่วมมือทัง้ จากภาครัฐและเอกชน
ในการสนับสนุน
โดยในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ ได้เดิน
ทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ท�ำเนียบรัฐบาลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรษุ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์
ต่อมาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางคณะแพทยศาสตร์จัด
งานแถลงข่าวโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ ณ ห้องราชด�ำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
กรุงเทพฯ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ อ่าน
บทกลอนที่ท่านประพันธ์ขึ้นเพื่อระลึกถึงพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
และเชิญท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย ท่านกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิกวุฒิสภา ขึ้น
กล่าวถึงที่มาที่ ไปของโครงการ และมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผู้อ�ำนวยการ
สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี
กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ ๒
และ ฯพณฯ หม่า เฟิ่ง ชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน ประจ�ำสงขลา กล่าวถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวสงขลาและ
ความรูส้ กึ ที่ได้มสี ว่ นร่วมทีท่ ำ� ให้เกิดศูนย์ผา่ ตัดหัวใจทีด่ ที สี่ ดุ ในภาคใต้
สุดท้ายศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิพนธ์

บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงคุณงาม
ความดี ค�ำสอนของท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และท�ำการ
ส่งมอบหน้าที่สานต่อโครงการของท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ให้กับทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ด�ำเนินการต่อไป
จากนั้น ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางคณะฯ ได้มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้แก่
๑. งานบ�ำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป อุทศิ ให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัตศิ าสตร์
พลเอก เปรมฯ
๒. การจัดงานวิ่ง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” จาก ๓ เส้น
ทาง มุ่งสู่สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรมฯ ได้แก่ จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และจาก
บ้านติณสูลานนท์ (หาดแก้ว) อ�ำเภอสิงหนคร โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า
๓๐,๐๐๐ คน
๓. การแปรอักษร ค�ำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดิน” โดยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
กว่า ๓,๐๐๐คน ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรมฯ
๔. การจั ดคอนเสิ ร ์ ต “บทเพลงรั ก แห่ งแผ่ น ดิ น ศิลปิน
รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” มีการบรรเลงเพลงโดยวง
ดุริยางค์ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับวงราชภัฏสงขลา
และวง The Humble จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และ
ศิลปินรับเชิญ คุณดาวใจ ไพจิตร และคุณปลั๊ก เดอะ วอยซ์ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยั ง มี ก ารวางแผนจั ด กิ จ กรรม
ต่ อ เนื่อ งในอนาคต คื อ การจั ด ท� ำ เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ที่ อ อกแบบโดย
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ร่วมกับ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมประมูลภาพจากศิลปินทั่วประเทศที่
ร่วมแรงร่วมใจถ่ายทอดผลงานเป็นจ�ำนวนถึง ๙๙ ชิ้นงานด้วยกัน
ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ บัญชี ๙๙ ปี
รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ บัญชี
ออมทรัพย์ เลขที่ : 641-0-19590-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ หรือบริจาคผ่าน ช่องทาง SMS *948*9999*100#
DTAC, TRUE, TOT, CAT ติ ด ตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ ที่ เฟซบุ ๊ ก
แฟนเพจ : ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. ๐-๗๔๔๕-๑๕๙๙ v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

๕

๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ๗

๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

๙

เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

สมาคมไทย – จีนสงขลา ร่วมกับ คณะแพทย์ ม.อ.
จัดงานในโอกาส สาธารณรัฐประชาชนจีนฉลองครบรอบ ๗๐ ปี
พร้อมพัฒนาความร่วมมือด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
สมาคมไทย – จีนสงขลา ตระกูลแซ่ และองค์กรเอกชน
ภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานร่วมแสดงความ
ยินดี เนื่องในโอกาสสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี
พร้อมร่วมมือพัฒนาศักยภาพการรักษาและผ่าตัดผูป้ ว่ ยโรคหัวใจของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภายใต้ โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น
ทาง: One Belt One Road”
ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.วิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี ให้ ก ารต้ อ นรั บ ฯพณฯ
หลูย่ ์ เจีย้ น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย
เนื่องในโอกาสทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนฉลองครบรอบ ๗๐ ปี โดยมี
นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทย – จีน จังหวัดสงขลา
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครัง้ นี้ และนายอรุณชัย ศิรมิ หาชัย
ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ๑๔ จังหวัดภาคใต้ กล่าวเชิญ
ชวนพัฒนาความร่วมมือ ไทย–จีน ทั้งนี้ยังได้มีการเชิญนายพิพัฒน์
รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วม
เป็นเกียรติในงาน

๑๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และ
ประเทศไทยมีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการ
ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ และทางสถานกงสุล
ใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำสงขลาได้เชิญผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากโครงการดังกล่าว ท�ำให้
คณะแพทยศาสตร์ได้นำ� ประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และจากโครงการ ๙๙
ปี ล้านความดีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นั้น ท่านกงสุล
ใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำสงขลาได้น�ำเสนอแนวคิด
ที่จะส่งเสริมการรักษาและผ่าตัดโรคหัวใจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโครงการที่ได้รบั การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ทีท่ นั สมัย
และก้าวหน้าของประเทศจีน และเสนอเข้าสูโ่ ครงการ “หนึง่ แถบหนึง่
เส้นทาง - One Belt One Road”

โดยโครงการดังกล่าว จะน�ำอาจารย์แพทย์และบุคลากร
เดินทางไปดูงานด้านการรักษาโรคหัวใจทีก่ รุงปักกิง่ ระหว่างวันที่ ๒๔๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหลังจากนี้จะมอบทุนการฝึกอบรมแก่
แพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการไปปฏิบตั งิ านทีป่ ระเทศ
จีน ปีละประมาณ ๑-๒ คน ต่อเนื่องอีกประมาณ ๕ ปี และในส่วนของ
การก่อสร้างศูนย์ผา่ ตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นัน้
ทางสมาคมจีนและองค์กรเอกชนนักธุรกิจจีนได้สนับสนุนเงินบริจาค
จ�ำนวนมากกว่า ๒๐ ล้านบาท เพื่อให้ศนู ย์ผา่ ตัดหัวใจนีเ้ ป็นศูนย์รกั ษา
โรคหัวใจที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติต่อไป v
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เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : สโรชา  มียัง

วันมหิดล

ประจ�ำปี ๒๕๖๒
คณะแพทยศาสตร์จดั กิจกรรมวันมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ซึง่
ตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อ
น้อมร�ำลึกถึงพระองค์ท่านที่ ได้รับสมัญญานามว่าทรงเป็นพระบิดา
แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมวิ่งวันมหิดล ครั้งที่ ๒๑ ประจ�ำ
ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เปิดให้บุคคลทั่วไปได้
สมัครเข้าร่วมวิ่งในระยะทางวิ่งต่างๆ รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่อมา คือ การเดินรับบริจาคเนื่องใน
วันมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙-๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีแพทย์ พยาบาล
และบุคลากรน�ำของที่ระลึกเดินรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปที่มาใช้
บริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึง่ ของทีร่ ะลึกปีนี้ ได้แก่ ธงมหิดล
พวงกุญแจยาดม และกระเป๋าผ้า
กิจกรรมถัดมา คือ บูธกิจกรรมนิทรรศการให้ความรูท้ างการ
แพทย์และบริการทางการแพทย์ ในสัปดาห์มหิดล ระหว่างวันที่
๑๖-๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ STOP Familial
colorectal cancer จากหน่วยศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้
ความรู้เรือ่ งมะเร็งล�ำไส้ ใหญ่ ตอบปัญหาชิงรางวัล และบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งล�ำไส้ ใหญ่ บูธให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส�ำหรับประชาชนทั่วไป ด้วยการ
CPR และเครื่อง AED จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกับภาค
วิชาวิสัญญี กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำนวน
๓ เข็ม อัตราค่าบริการ ๖,๒๐๐ บาท จากงานส่งเสริมสุขภาพ และฝ่าย
เภสัชกรรม บูธให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดโรคมะเร็งในอนาคต

๑๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

และอุปกรณ์ช่วยเด็กฝึกยืนที่มีพัฒนาการล่าช้า จากโครงการจัดตั้ง
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ส�ำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจ
วัดโรคมะเร็งในอนาคต และอุปกรณ์ช่วยเด็กฝึกยืนที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า บูธหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จากภาควิชาพยาธิวิทยา ให้ความรู้
เรื่องโลหิต และความส�ำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมทั้งแจกของ
ที่ระลึก กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตา ให้การดูแลรักษาโรค
ทางตาเบือ้ งต้น และให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคทางตา จ�ำนวน ๙๙ คน จาก
ภาควิชาจักษุวิทยา บูธขยับกาย สบายชีวี วิถีกายภาพบ�ำบัด จากภาค
วิชากายภาพบ�ำบัด ทดสอบสมรรถภาพ ให้คำ� แนะน�ำ ความรู้ ส่งเสริม
การออกก�ำลังกาย นิทรรศการให้ความรู้ด้านรังสีเทคนิค จากภาค
วิชารังสีวิทยา กิจกรรมจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กับบูธ Breast
milk for all ให้ความรู้เกี่ยวกับนมแม่ ฝึกจ�ำลองการให้นมแม่เสมือน
จริง และจ�ำหน่ายเสื้อที่ระลึก สมทบทุนธนาคารนมแม่ นิทรรศการ
ให้ความรู้ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนชีวิต และบูธให้ค�ำแนะน�ำด้าน
โภชนาการ วัด Bioelectrical lmpedance Analysis (BIA) ส�ำหรับวัด
องค์ประกอบร่างกายในเด็กน�ำ้ หนักเกิน และแปลผลโดยแพทย์ และ
กิจกรรมจากศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ รับฟังเสวนากับผูเ้ ชีย่ วชาญการรับ
บริจาคอวัยวะ ด�ำเนินรายการโดยเจ้าหน้าทีจ่ ากสภากาชาดไทย พบกับ
นักร้อง สน เดอะสตาร์ และเปิดรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา สามารถ
รับบัตรแสดงความจ�ำนงได้เลยทันที กิจกรรมจากฝ่ายทันตกรรม การ
ดูแลสุขภาพในช่องปาก ให้บริการท�ำฟันฟรี ได้แก่ ขูดหินปูน ถอนฟัน
อุดฟัน ผ่าฟันคุด ตรวจฟัน ให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพในช่องปาก และ
แจกผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพในช่องปากฟรี กิจกรรมคนยุคใหม่หา่ งไกล
โรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกลุม่ โรคหัวใจและหลอด
เลือดและตรวจคัดกรองความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า พร้อมให้ค�ำแนะน�ำการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
และกิจกรรมจากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวช ภาควิชาพยาธิวิทยา
ให้ความรู้เรื่องมะเร็งรังไข่ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งรังไข่
เบื้องต้น ให้บริการเจาะเลือด เพื่อตรวจการกลายพันธุ์ของยีน โดย
กิจกรรมทัง้ หมดจัดขึน้ ณ บริเวณลานเวทีสขุ ภาพ หน้าห้องเจาะเลือด
คลินกิ ตา หน้าภาครังสี ชัน้ ๑ อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ
บริเวณโรงอาหาร อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวทีสุขภาพเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล
๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการให้ความรู้
ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ไขรหัสสุขภาพ ๒๑๑ จากทีมโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ขยับกายสบายชีวี ตามวิถีกายภาพบ�ำบัด
โดย อ.กันยา วงศ์วิทย์วิโชติ และ อ.ดร.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล จากภาค
วิชากายภาพบ�ำบัด ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคอ้วน โดย อ.นพ.
ก�ำธร ยลสุริยันวงศ์ และหน่วยโรคอ้วน จากภาควิชาศัลยศาสตร์
หนึ่งคนให้สู่หลายคนรับ โดย นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์ พญ.สุวิกรานต์
วงประไพโรจน์ คุณสิริธนา ศรียาภัย จากภาควิชาศัลยศาสตร์ ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ และสภากาชาดไทย และหัวข้อสุดท้าย ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ลานเวทีสุขภาพ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปิดท้ายด้วยกิจกรรมถวายพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระราชานุ ส าวรี ย ์ ส มเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยคณะผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก เพื่อถวายสักการะและน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ
ในช่วงสายมีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ
ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ v
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การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : สโรชา  มียัง
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วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : สโรชา  มียัง

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัย

กับรางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL
และรางวัล Special prize จากรัสเซีย
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ที ม วิ จั ย ผศ.ดร.สุ ร พงษ์ ชาติ พั น ธุ ์
และ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร. พรชัย
พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่
ได้รบั รางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง) และ
รางวัล Special prize จากประเทศรัสเซีย จากผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์
ผ่าตัดกล้องส่องไร้สายแบบปฏิสมั พันธ์ (Interactive wireless endoscope)
ในการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “47th International Exhibition
of Inventions of Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ผศ.นพ.สุนทร และ ผศ.ดร.สุรพงษ์ กล่าวถึงที่มาของนวัตกรรม
ว่าเกิดจากการพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์การรักษาเส้นประสาทมือชาโดยการ
ผ่าตัดที่เป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ ประกอบด้วยกล้อง ตัวเครื่องแหล่งก�ำเนิด
แสง จอมอนิเตอร์ ต้องมีการติดตั้งใช้งาน ต่อด้วยสายระโยงระยาง ขยับ
หรือเข็นไปไหนไม่ได้ จึงเอาอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นมาย่อส่วนให้อยู่ในเครื่อง
เดียวกัน เป็นเครื่องผ่าตัดแบบพกพาเป็นระบบไร้สาย เพื่อการใช้งานที่
สะดวกขึ้นในอนาคต ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่ เต็มไปด้วยเครื่อง
ไม้เครื่องมือ
“เป็นการใช้การผ่าตัดผสานเชื่อมต่อเอาเทคโนโลยีดิจิตอล
เข้ามา อุปกรณ์เป็นลักษณะ Hand Held จับด้วยมือ มีใบมีดผ่าตัดติดอยู่
ที่ปลายตรงตัวปลอกที่สวมไปกับปลายของล�ำกล้องส�ำหรับส่อง และล�ำ
กล้องจะต่อกับตัวด้ามจับที่มีกล้องวิดีโอและอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย
บรรจุอยู่ อุปกรณ์นี้จะสอดปลายด้ามที่มีใบมีดเข้าไปตรงข้อมือที่ต้องการ
ผ่าตัดผังผืด โดยภาพที่ ได้จะถูกส่งเป็นสัญญาณออกเชื่อมจอที่ใช้ดูเป็น
ไอแพดหรือคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบไร้สาย แพทย์ไม่ต้องคอยมองจอทีวี
สามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์เราได้เลย
เราใช้ เวลาพั ฒ นามากว่ า ๕ ปี โดยเริ่ ม จากได้ อ าจารย์ จ าก
ประเทศมาเลเซียมาช่วยพัฒนาเรือ่ งตัวฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย กล้อง
ส่องตรวจ และจอมอนิเตอร์ ต่อมาจึงดึงทีมวิศวกร รศ.ดร.พรชัย ที่เก่ง
ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยดูในเรื่องของรูปลักษณ์และติดต่ออดีตนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัจจุบันประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวมาช่วยดูแลตัวฮาร์ดแวร์ต่อ และพัฒนาตัวซอฟท์แวร์ ซึ่ง
เป็นโปรแกรม Smart Assistant ส�ำหรับระบบที่ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดได้
ถูกต้องตรงต�ำแหน่งที่ต้องการ หากปลายใบมีดผ่าตัดเข้าไปใกล้เนื้อเยื่อ
หรือเส้นประสาทที่ไม่ใช่เป้าหมายในการผ่าตัดจะมีการแจ้งเตือนให้แพทย์
รับทราบว่าผิดต�ำแหน่ง
นวัตกรรมตัวนีจ้ ะใช้พสิ จู น์ทฤษฎีผา่ ตัดทีข่ อ้ มือก่อน เพื่อเป็นการ
พิสจู น์วา่ สามารถเอาไปต่อยอดเพื่อการผ่าตัดอวัยวะส่วนอื่นได้ ตัวอุปกรณ์
เองสามารถน�ำไปต่อกับกล้องเพื่อการผ่าตัดช่องท้องก็ได้ โดยเปลีย่ นใบมีด
ได้ตามการออกแบบส่วนโค้งว่าอยากได้มุมประมาณไหนที่อยากจะให้ตัด
เข้าไปแล้วไม่ติดขัด ลื่นไหล ใช้ส�ำหรับผ่าตัดไส้ติ่งก็ได้ นอกจากนี้ เรายัง

ยื่นคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาไว้ เป็นการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มในอนาคต
กับหมอทั่วโลกได้ ในขณะที่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้ แต่สามารถที่จะดึง
เอาแพทย์จากที่ต่างๆ มาร่วมในการผ่าตัด ณ พื้นที่เดียวกัน”
ผศ.ดร.สุรพงษ์ กล่าวเสริมว่า อันดับแรก คนที่เจอปัญหา มี
ไอเดีย แต่ลงมือท�ำเองไม่ได้ ไม่สามารถแก้ ได้ ต้องหาทีมมาช่วย ท�ำให้
ไอเดียจับต้องได้มากขึ้น เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน และพิสูจน์ว่ามันท�ำได้อย่างที่
คิดหรือไม่ นอกจากมีไอเดียและมีทีมแล้ว ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ก้าว
ผ่านความผิดพลาดและความล้มเหลว
เช่นเดียวกับ ผศ.นพ.สุนทร ที่ ได้ ให้ข้อคิดไว้ว่าทุกความส�ำเร็จ
มันพิสูจน์ถึงกึ๋นของทีมว่า ทีมช่วยกันแก้ปัญหาในแต่ละจุด จุดนั้นบ้าง จุด
นี้บ้าง มีความร่วมแรงร่วมใจกันขนาดไหน เป็นน�้ำหนึ่งอันเดียวกันขนาด
ไหนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ อย่าท�ำเพื่อท�ำ
นวัตกรรมแต่ควรต้องท�ำเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา
โฟกัสว่า เราต้องการช่วยคนอื่นหรือแก้ปัญหา นวัตกรรมจะมาเอง เพราะ
ฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้าที่จะคิด เริ่มต้นท�ำและท�ำมันไปเรื่อยๆ มันก็
ถึงจุดที่มีความส�ำเร็จนั่นเอง v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ๑๕

งานคุณภาพ / พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : สโรชา  มียัง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ สาขาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์  ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ม อบ
ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ประจ� ำ ปี ๒๕๖๒ สาขาแพทยศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี
เผ่าสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ แพทย์ ห ญิ ง สมศรี  เ ผ่ า สวั ส ดิ์
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๔๙ โดยรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ๓๕๐-๗๔๐ การ
บริหารจัดการส�ำหรับแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง พร้อมกับเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ ใช้
ทุน/แพทย์ประจ�ำบ้าน และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังด้วย ในหัวข้อ
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น “เป็นหมอไม่รู้กฎหมายจะเสียหายไม่รู้
ตัว”, Risk management and patient safety, แนวทางเวชปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพแพทย์ ในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นต้น
นอกจากนั้ น  ท ่ า นยั ง เป็ น อดี ต นายกแพทยสมาคมแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และในฐานะทีป่ ระธานอนุกรรมการ
พิจารณาทุนทาเคตา ซึ่งเป็นทุนที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
วงการแพทย์ไทยและประเทศญีป่ นุ่ โดยอาจารย์ได้สนับสนุนและผลัก
ดันให้อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มี
โอกาสรับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับมาแล้วทุกคนจะไม่ได้เป็นแค่แพทย์ แต่
ยังเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และน�ำความรู้ที่ได้กลับมา
พัฒนาวงการแพทย์ และวงการสาธารณสุขต่อไป
จากผลงานและเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นการเป็ น นั ก วิ ช าการ
จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในด้ า นทฤษฎี แ ละในด้ า นปฏิ บั ติ ต ลอดชี วิ ต
ราชการของการเป็นครูแพทย์ที่ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนด้าน
วิสัญญีวิทยาให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ�ำบ้านของคณะ
แพทยศาสตร์ ร ามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จนมี ผ ลงานทาง
วิชาการมากมาย นอกจากภาระงานประจ�ำของการเป็นครูแพทย์แล้ว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ท่านยังทุ่มเท
การท�ำ งานเพื่อ สั ง คมส่ ว นรวมโดยเป็นผู้ที่ผลั ก ดั นให้ภาคสังคม
ตระหนัก รับรู้ พิษภัยของบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจาก
บุ ห รี่ เ ป็ น ปั ญ หาของสั ง คมที่ ต ้ อ งการการแก้ ไ ขในทุ ก ระดั บ  ก าร

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านพิษภัยของบุหรี่และการท�ำงานทางสังคมเพื่อ
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่นั้นนับเป็นผลงาน
เด่นที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในวงกว้าง จาก
ผลงานที่โดดเด่นด้านการรณรงค์ ให้มีการเลิกสูบบุหรี่นี้ ท�ำให้ท่าน
ได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลก World no Tobacco Day 2010
Award เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และยังได้รับรางวัลอื่นๆ
เกีย่ วกับการณรงค์ ให้มกี ารลดการสูบบุหรีอ่ ย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ในการเสียสละอุทศิ ตนท�ำงานเพื่อส่วนรวม ท่านได้มสี ว่ นในการบริหาร
งานภาคสังคมของวงการแพทย์ ทั้งในด้านการจัดสรรทุนให้แพทย์
ไทยได้ไปศึกษาและฝึกฝนทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับแพทย์ของไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และท่านยังมีความ
สามารถในด้านการบริหารงานของแพทยสมาคมและแพทยสภามา
อย่างต่อเนื่องยาวนานจนผลงานเป็นประจักษ์ ต�ำแหน่งบริหารงาน
เพื่อสังคมที่ส�ำคัญ คือ นายกแพทยสภาวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ด้ ว ยเหตุ นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทร์จงึ ขอมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ สาขาแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์
หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติของท่านสืบไป v

งานคุณภาพ / พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : สโรชา  มียัง

ขอแสดงความยินดี

ผู้ที่ ได้รับต�ำแหน่งศาสตราจารย์
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ลัดดา
เหมาะสุวรรณ และศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา จากภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ที่ได้รับต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ศ.พญ.ลั ด ดา ได้ ก ล่ า วว่ า รู ้ สึ ก ดี ใ จที่ ไ ด้ รั บ ต� ำ แหน่ ง
ศาสตราจารย์ เช่นเดียวกับ ศ.พญ.กมลวิช ที่ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
ต�ำแหน่งศาสตราจารย์บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
ตัวชีว้ ดั ความเชีย่ วชาญคือ การมีผลงานวิจยั และหนังสือทีบ่ ง่ ถึงความ
รู้ ในเชิงลึกของเรื่องดังกล่าว ต�ำแหน่งศาสตราจารย์เป็นเกียรติยศ
ที่จะคงอยู่ได้ ในบุคคลนั้น ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้พัฒนา
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และเผยแพร่ความรู้ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานการศึกษาผู้ป่วยไข้เลือด
ออกเดงกี ในเชิงลึกและทบทวนวรรณกรรมที่มีในปัจจุบันอย่างรอบ
ด้านท�ำให้มผี ลงานวิจยั และน�ำความรูจ้ ากผลงานวิจยั มาเขียนหนังสือ
“ไข้เลือดออกเดงกี จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ” ความรู้ที่สามารถถ่ายทอด
ให้แพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยไม่มภี าวะแทรกซ้อน หรือรอดชีวติ มาได้ เป็นความภูมใิ จทีล่ ำ�้ ค่า
สืบเนื่องจากความรู้ที่ได้เผยแพร่ไป

ศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา

ศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

ทัง้ นี้ ศ.พญ.กมลวิช ได้ฝากข้อแนะน�ำส�ำหรับอาจารย์แพทย์
ที่ก�ำลังด�ำเนินการขอต�ำแหน่งวิชาการว่า อาจารย์แพทย์ คือหมอที่
นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วยังมีหน้าที่สอน การสอนตาม
ต�ำรา หรือสอนตามประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นพืน้ ฐานทีอ่ าจารย์
แพทย์ทกุ ท่านพึงมี อย่างไรก็ตามการสร้างองค์ความรู้ ใหม่โดยการท�ำ
วิจัยเป็นสิ่งส�ำคัญที่พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น หรือเหมาะสมกับบริบทของผู้ปว่ ยในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ การท�ำวิจัยและเผย
แพร่องค์ความรู้ โดยการตีพิมพ์เป็นการแบ่งปันความรู้ที่ส�ำคัญ ท�ำให้
อาจารย์แพทย์เองได้คิดวิเคราะห์ และระบบความคิดที่เป็นเหตุและ
ผลย่อมส่งผลให้อาจารย์แพทย์สอนนักศึกษาให้มีกระบวนความคิด
ที่เป็นระบบได้ดีตามมาเช่นกัน การเขียนหนังสือท�ำให้อาจารย์แพทย์
ทบทวนความรู้ และฝึกการสื่อสารในรูปแบบการเขียนได้เป็นอย่างดี
“แน่นอนว่าการเผยแพร่ความรู้ โดยการเขียนทั้งในรูปแบบ
ของงานวิจยั และหนังสือ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องทุม่ เทเวลาและสติปญ
ั ญา
เป็นอย่างมาก แต่พวกเราโชคดีทคี่ ณะแพทย์ของเรามีระบบช่วยเหลือ
ในทุกขั้นตอน ขอเป็นก�ำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านค่ะ” v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ๑๗

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

งานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศ
และประชุมผูป้ กครองนักศึกษาชัน้ ปีที่ ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเป้าหมายของการพัฒนาระบบการศึกษา หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล การวางแผนการเรียนและการด�ำเนิน
ชีวิต ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งอธิบายถึงเจตคติ
ทีเ่ หมาะสมต่อการเรียนและวิชาชีพแพทย์ ค่านิยมทีถ่ กู ต้อง สร้างการ
มีทกั ษะในการสื่อสารสร้างมนุษยสัมพันธ์และท�ำงานกลุม่ ร่วมกับผูอ้ ื่น
และชี้แนะแนวทางในการปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการด�ำเนิน
ชีวิต โดยจัดงานดังกล่าวขึ้น ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคาร
เรียนรวม และหอสมุดฯ คณะแพทยศาสตร์

พิธีเปิดศูนย์เลสิก ม.อ. - PSU Lasik Center

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จัดพิธีเปิด ศูนย์เลสิก ม.อ. PSU Lasik Center ซึง่ เป็นศูนย์ทแี่ ก้ไขปัญหาสายตาระดับเทคโนโลยี
สูงสุด (SMILE) ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี (ตึกอุบัติเหตุเก่า)
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ทุก
วัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม จองคิวผ่าตัด ติดต่อ
๐-๗๔๔๕-๑๗๔๖

งานประชุมวิชาการประจ�ำปี ครั้งที่ ๓๕

วันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จั ด
งานประชุมวิชาการประจ�ำปี ครั้งที่ ๓๕ ภายใต้หัวข้อ “Healthcare
Challenges in the disruptive era” โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ
มากมาย เช่น การเสวนาจับเข่าคุยกันเรื่องกัญชา พิธมี อบรางวัลและ
การบรรยายพิเศษศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
Med. PSU Alumni Award Presentation 2019, พิธมี อบรางวัลแพทย์
ตัวอย่างภาคใต้ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ นพ.สุขเกษม กุลจิตติส�ำราญ นาย
แพทย์ช�ำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ
การบรรยายหัวข้อต่างๆ อาทิ Aging bone สูงวัย ใส่ใจสุขภาพกระดูก
และข้อ Application การออกก�ำลังกายและการควบคุมอาหาร และ
Get to know suicide อย่าให้การฆ่าตัวตายเป็นค�ำตอบสุดท้ายของ
ชีวิต ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ คณะ
แพทยศาสตร์
๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

เวทีสุขภาพ “มหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ ๗”

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โรงพยาบาลสงขลานคริน ทร์จัด กิจกรรมเวทีสุข ภาพใน
หัวข้อ “มหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ ๗” โดยมี พญ.สาวิตรี พรานพนัส
รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก
กล่าวรายงาน และมี รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒสิ ทุ ธิเมธาวี รองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบ
รางวัลคุณแม่คนดีที่ ๑ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๘ รางวัล และ
มีการเสวนา โดยมี คุณประดับ ธรรมโชเต คุณนูรีฮา ฤทธิ์หมุน และ
คุณแม่ ๒ ท่านร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ลานเวทีสุขภาพ ชั้น
๑ อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ม.อ.วิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม
กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ม.อ.สืบต่อปณิธาน สาน
ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีบูธกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมความ
ปลอดภัย ชวนไทยใส่ใจ ลดอุบัติเหตุจราจร จากหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สู้สุดใจ ไฝว้ CPR / รักแท้ แพ้ถุง จาก
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ศึกวันทรงตัว
Balance Battle จากภาควิชากายภาพบ�ำบัดร่วมกับหน่วยกายภาพ
ภาควิชาออร์ โธปิดกิ ส์ฯ 3D Creative จากฝ่ายนวัตกรรม และบูธสาธิต
และให้ชิมอาหารเมนู “ออมเลตสมุนไพร” จากงานโภชนาการ ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวทีสุขภาพ ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้จริงหรือ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จดั กิจกรรมเวทีสขุ ภาพในหัวข้อ
“ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้จริงหรือ” โดยมี รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี จาก
หน่วยโรคติดเชือ้ สาขาวิชาอายุรศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ลาน
เวทีสุขภาพ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ๑๙

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
คณะแพทยศาสตร์จดั พิธไี หว้ครู เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระคุณ
อาจารย์แพทย์ โดยมีนักศึกษาแพทย์จากทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
และมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ แด่อาจารย์แพทย์ และนักศึกษา
แพทย์ตวั อย่าง ณ ห้องทองจันทร์ฯ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะ
แพทยศาสตร์

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ หัวข้อ “ปัญหา
เวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล”

วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการฟื้นฟู
ความรู้เวชปฏิบัติ หัวข้อ “ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการ
ดูแล” (Emerging primary care trends and implications for practice) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน�ำความ
รู้ไปประยุกต์ ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุค
ใหม่ และมีความมัน่ ใจในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาในเวชปฏิบตั ปิ ฐมภูมิ
ยุคปัจจุบันมากขึ้น ทั้งยังได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด
เห็น และปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ รวม
ถึงร่วมกันน�ำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับปัญหาในเวชปฏิบัติ
ปฐมภูมิเพื่อน�ำไปดูแลผู้ป่วยต่อไป โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น
ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ คณะ
แพทยศาสตร์

โครงการอบรม Emergency Care for Nurse

วันที่ ๒-๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
แผนกฉุกเฉิน ฝ่ายบริการพยาบาล จัดโครงการอบรม Emergency Care for Nurse เพื่อให้พยาบาลที่เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
สามารถให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ ต ามปั ญ หาและ
สถานการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
รวมถึงได้ แ ลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ

๒๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

บุคลากรจาก University of Miyazaki เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
บุคลากรจาก University of Miyazaki ประเทศญีป่ นุ่ ๒ ท่าน
ได้แก่ Mr. Hiroshi Moriya และ Mr. Keisuke Kawagoe เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และได้เข้าศึกษาดูงานฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี นพ.พิชญานนท์
งามเฉลียว ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษให้การ
ต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์

พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
คณะแพทยศาสตร์จดั พิธมี อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัด ใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ใบ
ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล และมอบประกาศเกียรติคุณแพทย์
ใช้ทุน/แพทย์ประจ�ำบ้านที่เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม ณ ห้อง
ทองจั น ทร์ หงศ์ ล ดารมภ์ อาคารเรี ย นรวมและหอสมุ ด ฯ คณะ
แพทยศาสตร์

งานเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี
๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
คณะแพทยศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เพื่อมอบดอกไม้ และของทีร่ ะลึกให้แก่บคุ ลากรคณะฯ
ที่เกษียณอายุในปีนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๔ อาคาร
เฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ๒๑

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)

คุณมานะ – คุณสุรางค์ ศรีพิทักษ์

มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา หาดใหญ่

ครอบครัว บุญญามณี

บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา 1982 จ�ำกัด คุณกิตติพงษ์-คุณอรอนงค์ ปัญญานุชิต

คุณสมชัย-คุณสมจิตต์ จอมเกตุ

คุณพรสรรค์-คุณภารดี สันติวรคุณ

คุณแสง ชัยจีระธิกุล

๒๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

คุณอรุณชัย – คุณหัทยา ศิริมหาชัย

คุณเอกเอี่ยม–คุณกัลยา โรจนวานิชกิจ
(หจก.ชาอินเทคโก้)

คุณประไพ จารุพฤกษ์พันธุ์

คุณบุญอุ้ม ฉายเมธากุล

คุณถนอม เกรียงทวีกิจ

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำสงขลา

หจก.โรงงานพรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่
(พงษ์ศักดิ์-พรทิพย์ อารีรักษ์)

ตัวแทนบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด คุณวันชัย ลีละศิธร โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า
(มหาชน)

คุณสมพงศ์-คุณวรรณา ชัยพัฒนาการ
และครอบครัว

คุณสวัสดิ์ สุขานนท์สวัสดิ์

คุณวรกิต - คุณวลีรัตน์ สันติเมธา

คุณธนาศักดิ์ ชาญสันติ
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พล.ต.ท.พิงพันธุ์ เนตรรังษี

คุณทศวร วิวัฒน์สุรกิจ (โรงแรมหาดใหญ่รามา)

คุณวิรุฬห์ พีรสุขประเสริฐ

คุณสุ รเชษฐ์ ศรีกระจ่าง แทน คุณสุนทร-คุณ นางสาวพูนทรัพย์ รัตนเลิศ
อรนุช แก้วใจกล้า

ตัวแทนคุณช่วง – คุณจิ๋ว สุวรรณวงศ์

คุณจุ้ย ลิ่มกตัญญู
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คุณพิชัย วัฒนะพยุงกุล

คุณกฤษณ์ อารยานุมาศ ตัวแทนโรงแรมวังน้อย

คุณดิลก – คุณสุชาดา ศิริอนันตภัทร์
5,000,000
บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
1,168,750
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
คุณอบ สิทธิโพธิ์ – คุณฟู เหรียญมโนรมย์
1,000,000
คุณสมบูรณ์ โสพร – คุณซุงหยิน แซ่ว่อง
1,000,000
คุณกุยเฮียง รัชกิจประการ
500,000
คุณลี-คุณทิพย์วิภา ธีราภรณ์
500,000
คุณแม่หนูพิน-คุณพ่อเปี่ยม
500,000
คุณอรุณสกุล (ปากพนัง)		
คุณพูนทรัพย์ รัตนวงศ์
500,000
คุณจิราพร ผลงาม
400,000
คุณสมเกียรติ ลีลาวิชิตชัย
400,000
คุณฐิติพงศ์-คุณอังคณา นิรันดร์สุข
250,000
คุณประสิทธิ์-คุณรัตนา จารุรัตน์ประสิทธิ์
200,000
คุณสุวัฒน์-คุณวรรณี โรจนวงศ์ชัย
200,000
คุณสัญญา หลีกุล
200,000
นพ.ผดุง ชฎารัตน์
200,000
คุณสุภกร อักษรสว่าง
200,000
คุณคุณาลัย อยู่อักษร
200,000
คุณชูศักดิ์ เชาว์กิติวุฒิ
200,000
คุณวิชัย โภชนกิจ
200,000
คุณกฤษณ์-คุณรัตนาพรรณ อารยานุมาศ
100,000
คุณหมิ่นม้อย แซ่หลี
100,000
คุณเสรี แซ่จ้อง
100,000
คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ
100,000
พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ ถิระวุฒิ
100,000
บริษัทพีวีโฮมมิ่ง จ�ำกัด (โดย นพ.ธีรภาพ–
100,000
พญ.ภาณิชา ลิ่วลักษณ์)
พล.ต.ท.นพดล – คุณถนอมจิต เผือกโสมณ
100,000
คุณรตาพิรญาธ์ - คุณวชรวริชม์ อภินันธนพัฒน์ 100,000
คุณธนิตศักดิ์ - คุณธัญรัศม์ อภิสิทธิ์อมรกุล
100,000
คุณชัยวัธน์ เลาหวิริยานนท์
100,000
คุณเบญจมาศ แสงรักษาวงศ์
100,000
คุณกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร
100,000
ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์
100,000
ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
102,000
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คุณอนันต์ พฤกษานุศักดิ์
100,000

สมาคมเตชะสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา
คุณศิรภัสสร บุญระยอง
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
คุณจุ่นใต้ แซ่ชี
คุณไพบูลย์ – คุณบังอร พึ่งรัศมี
บริษัท เพิร์ลวิลเลจ จ�ำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณศิลป์ (โกหมิ่น) จ�ำกัด
พญ.ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล
คุณธวัทชัย โรจนะโชติกุล
คุณจุฑารัตน์ เทพไพฑูรย์
คุณสินธุ เวศย์วรุตม์
คุณสิริภัทร กรัณกิติกร
คุณสมพงษ์ – คุณรัตนา บุญสม
คุณสิญาภัสร์ สิริธนนนท์สกุล
คุณชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล
ชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่
คุณวิเชียร แซ่ว่อง
คุณบุญส่ง ภูรีเสถียร
คุณสมชัย – คุณยุพวรรณ พินัยกุล
คุณพิพัฒน์ชัย จิตต์อิสระ
คุณสิริเรข วงษ์อนุชิตเมธา
คุณวิไล เจียรประเสริฐกุล
คุณศยานันท์ ศีลประชาวงศ์
คุณระเบียบ จิตเกื้อ
คุณเพชรรัตน์ ศรีวัฒนางกูร
คุณเพลินพิศ ศรีสุวิทย์วงศ์
หจก.ลีวิวัฒน์ถาวร
คุณอรอุมา พิมพ์ธนะพูนพร
คุณสุรีพร นภาพงศ์สุริยา
คุณวีระชัย เจตสารัตน์
คุณเพ็ญนภา ว่องพรไพศาล
มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเส้ง

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
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รอบรู้สู้โรค
เรื่อง : สโรชา  มียัง

สุขภาพดี...เราสร้างได้
จากการทีค่ ณะแพทยศาสตร์ ได้จดั ให้มกี จิ กรรมส่งเสริมการ
ออกก�ำลังกายในบุคลากร ซึง่ ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้าร่วมกิจกรรมมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้
ดังเช่นเจ้าหน้าทีท่ มี่ าเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการให้ฟงั กันใน
ครั้งนี้
อนุศรา สุวรรณธนู สังกัดส�ำนักงานโรงพยาบาล ก่อนหน้าที่
จะมาท�ำงานทีค่ ณะแพทยศาสตร์ ก็เป็นคนออกก�ำลังกาย ร่วมงานวิง่ ที่
สงขลาเป็นประจ�ำ หลังจากที่เราท�ำงาน เกือบ ๒ ปีที่ไม่ได้ออกก�ำลังกายเลย พอเราไม่ได้ออกก�ำลังกายเหมือนเมื่อก่อน มันก็ลา้ กลับไปก็
ล้า อ่อนเพลียในการท�ำงาน เสาร์-อาทิตย์เราก็นอน ร่างกายก็จะซูบลง
ถ้าคนเห็นก็ทักว่าผอม ลดน�้ำหนักเหรอ แต่มันผอมแบบไม่แข็งแรง
เมื่อคณะฯ จัดกิจกรรม Strong Heart Smart Health เราก็
อาศัยว่า อย่างทีเ่ ค้าบอก วิง่ ที่ไหน วิง่ กับใครก็ได้ ก็วงิ่ ไปเรื่อยๆ สะสม
ร้อยกว่ากิโลเมตร กิจกรรม Saturday Run ชวนทุกคนในห้อง ก็ไม่มี
ใครตื่นเช้ากัน เราก็วิ่งคนเดียว แล้วก็ไปหาเพื่อนเอาข้างหน้า ก็วิ่งกับ
พีค่ นละหน่วยงาน ก็มาเจอกัน วิง่ กันจนสะสมไปเรื่อยๆ วิง่ ทุกวันเสาร์
ได้ ๗ สัปดาห์ จาก ๑๐ สัปดาห์ ด้วยมีภารกิจสัมมนาหน่วยงานด้วย
และติดงานด้วย นอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้ว ได้มิตรภาพใหม่เพิ่มขึ้น
พอเราไปวิง่ ก็จะเจอเพื่อนในกลุม่ ทีเ่ ป็นสายรักสุขภาพ เขาก็จะแนะน�ำ
เรื่องการออกก�ำลังกายและแหล่งที่จะค้นหาความรู้ทางด้านสุขภาพ
มีทั้งการสอนวิ่ง สอนให้ดูแลตัวเองและลดการบาดเจ็บ ที่ส�ำคัญ คือ
สุขภาพก็ดีขึ้น

“มันกระปรี้กระเปร่าขึ้น รู้สึกว่าเหงื่อเราได้ออก ได้เตรียม
ร่างกาย ถึงแม้เราเดินตัง้ แต่เช้ายันเย็นก็ยงั มีพลังเหลือเฟือ ไม่เหนื่อย
ท�ำให้เราติดวิง่ ทุกหกโมงเช้า ถ้าไม่ได้วงิ่ ก็จะปัน่ จักรยานไฟฟ้าทีบ่ า้ น ก็
ออกก�ำลังกายต่อของเราเอง และหลังจากนี้ ได้วางแผนไว้วา่ จะกลับ
มาลงวิง่ ให้หมดทุกสนาม อยากให้ทกุ คนได้ลองสนามแรก โดยชวนใคร
๒๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ก็ได้ เริ่มเดินจาก ๑ กิโลเมตร หรือ ๔ กิโลเมตร แรกๆ เดินก็เหนื่อย
แล้ว เมื่อไหร่จะถึงสักที พอผ่านจุดที่แรงเราสามารถรองรับได้ ไม่
เหนื่อยแล้ว ก็จะเพิม่ ระยะ หรือเพิม่ ความเร็วในการวิง่ ร่างกายจะปรับ
ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีพื้นที่หรือไม่ได้ออกจริงๆ อยากให้ยืนแล้วแกว่งแขน
เหมือนที่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แนะน�ำ ซึ่งสามารถช่วยได้เหมือนกัน”
สุดท้ายนี้ อยากบอกทุกคนว่า สุขภาพดีไม่มขี าย ต่อให้มเี งิน
ล้านวางไว้ข้างหน้า ถ้าใจเราไม่ฮึดสู้ เราก็ไม่ท�ำ มันอยู่ที่ตัวเรา เริ่มที่
ตัวเรา มันอยู่ที่ใจ ถ้าใจเราบอกว่าอยากดูแลสุขภาพ ไม่มีใครมาฉุดรั้ง
เราได้ ทุกคนก็สามารถท�ำได้ ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ผลดี
ของการออกก�ำลังกายทีต่ ามมา คือ ถ้าเราออกก�ำลังกายเรื่อยๆ รูปร่าง
และสัดส่วนของเราก็จะคงที่ เรื่องของสุขภาพ กล้ามเนื้อมวลกระดูก
ไขมัน ยิง่ เราท�ำงานออฟฟิศ ทีต่ อ้ งนัง่ มากกว่าเดิน การออกก�ำลังกาย
ช่วยได้มาก v

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

อาหารกับมะเร็ง (ตอนที่ ๒)
อาหารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นมะเร็ง ข้อมูลงานวิจยั ทีร่ ายงานส่วนมาก
เป็นงานวิจยั ในระดับหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง ดังนัน้ ไม่ใช่การ
รับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวทีส่ ามารถรับรองหรือป้องกันมะเร็ง
ได้ ข้อมูลนีเ้ ป็นเพียงข้อมูลทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ผักต่าง ๆ มีประโยชน์ และมีกลไก
ออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. ดอกแค มีการวิจัยในฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง โดยทดสอบ
กับเซลล์มะเร็งหลายชนิด ทั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งตับ พบว่าดอกแคมีฤทธิ์ในการท�ำลายเซลล์มะเร็งดังกล่าว
และดอกแคไม่มฤี ทธิท์ ำ� ลายเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติของมนุษย์ เลือก
ท�ำลายแต่เซลล์มะเร็ง ดังนัน้ การน�ำดอกแคมาปรุงอาหารจึงเป็นหนึง่
ในทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
ค�ำแนะน�ำ
- ดอกแคสีขาว มีความปลอดภัยมากกว่าดอกแคสีแดง
และม่วง ซึง่ สีทเี่ ข้มอาจเกิดพิษได้ ถ้ารับประทานในปริมาณมากเป็นประจ�ำ
๒. ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวเหนียวลืมผัว เป็นสายพันธุข์ า้ วที่
พัฒนาขึน้ ข้าวไรซ์เบอรี่ มีสารแอนโธไซยานิน ๑๕.๗ มิลลิกรัมต่อ ๑๐๐
กรัม ส�ำหรับข้าวเหนียวลืมผัว มีสารแอนโธไซยานิน ๔๖.๖ มิลลิกรัมต่อ
๑๐๐ กรัม งานวิจัยพบว่าสารแอนโธไซยานิน มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งใน
ระดับหลอดทดลอง โดยมีฤทธิล์ ดการอักเสบ ฤทธิต์ า้ นเส้นเลือดแดง
ไปเลีย้ งมะเร็ง และฤทธิท์ ำ� ให้เซลล์มะเร็งตาย และยังช่วยบ�ำรุงสมอง
ป้องกันความเสื่อมของสมองได้
ค�ำแนะน�ำ
- ข้าวมีสารไฟเตท (phytate) เป็นสารยับยัง้ การดูดซึมธาตุ
เหล็ก แมกนีเซียมและสังกะสี เทคนิคการสลาย ไฟเตทออก แนะน�ำ
ให้แช่ข้าวค้างคืนก่อนหุง และยังเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีโนลิก
(Phenolic compound) มากขึ้นกว่าเดิม
๓. ผักกูด เป็นพืชตระกูลเฟิร์น ผักกูดเป็นพืชที่เป็นดัชนี
ชี้วัดสภาวะแวดล้อม สถานที่ใดมีมลพิษและสารพิษมาก ผักกูดจะ
ไม่เจริญเติบโต สารออกฤทธิ์ในผักกูด ได้แก่ Terpenoid Flavone
วิตามินอี Myrcetin เป็นต้น โดยมีรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ดังนี้
เป็นยาระบายอ่อน ๆ ต้านจุลชีพ ฆ่าพยาธิ ต้านอนุมูลอิสระ และลด
การอักเสบ ส่วนฤทธิฆ์ า่ เซลล์มะเร็งโดยตรงของผักกูดอาจไม่มาก แต่
เนื่องจากคุณสมบัตปิ กป้องเซลล์จากการเกิดและท�ำลายอนุมลู อิสระ
และลดการอักเสบอันจะส่งผลต่อการเกิดมะเร็งทางอ้อมได้
ค�ำแนะน�ำ
- ผักกูด เป็นผักที่มีธาตุเหล็กและทองแดง ดังนั้น ใน
ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากเป็นประจ�ำทุกวัน
แต่สำ� หรับผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ ภี าวะซีดขาดธาตุเหล็ก สามารถรับประทาน
ผักกูดเพื่อเพิ่มธาตุเหล็กได้

๔. ต�ำลึง สารออกฤทธิ์ในต�ำลึงอุดมไปด้วยวิตามินเอ และ
สารเบต้าแคโรทีน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตบิ ำ� รุงสายตา งานวิจยั เกีย่ วกับต�ำลึง
ต่อสุขภาพมีมากมาย ทัง้ ฤทธิล์ ดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ฤทธิใ์ นการต้าน
อนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุแห่งการก่อกลายพันธุ์ของเซลล์ ต�ำลึงยัง
มีฤทธิ์ปกป้องตับจากสารพิษ ลดพิษของสาร Nitrite ในการก่อมะเร็ง
ค�ำแนะน�ำ
- ต� ำ ลึ ง มี ฤ ทธิ์ ใ นการลดพิ ษ ของสาร Nitrite มื้ อ ที่ รั บ ประทานอาหารประเภทไส้กรอก กุนเชียง ซึ่งมักพบว่ามีการใส่สาร
ไนไตรท์ ไนเตรท อันเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็ง ควรรับประทานต�ำลึง
ร่วมด้วย เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรบริโภค
เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจ�ำแต่อย่างใด
๕. ดอกอั ญ ชั น จากผลงานวิจัยของสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการต้านการกลาย
พันธุ์ ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเช่นเดียวกับดอกขจร ดอก
โสน และดอกแค จากสารแอนโทไซยานิน และยังเป็นพิษต่อเซลล์
มะเร็งเพาะเลี้ยงในกลุ่มมะเร็งรังไข่ เต้านม ตับ ต่อมน�้ำเหลือง
ค�ำแนะน�ำ การคั้นน�้ำดอกอัญชัน ยิ่งมีความเข้มสีมากยิ่งมี
ฤทธิ์ต้านมะเร็งมาก แต่ในขณะเดียวกันในดอกอัญชันมีสาร Ternatin
D1 ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการจับกันของเกล็ดเลือด ดังนั้น หากผู้ป่วยได้รับ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือมีภาวะเลือดออกผิดปกติไม่ควรรับ
ประทานในปริมาณที่เข้มข้นสูงและบ่อยครั้ง v
-------------------------------------------------------------------ที่มา :
กมล ไชยสิทธ์.เมนูผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง.สมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิง
บูรณาการ.๒๕๖๐;หน้า ๓๔-๕๓
ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ๒๗

