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๓	 สารจากคณบดี	/	บรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ ไทยพาณิชย์เปิดตัว

 “ม.อ.แคร์พลัส“ แอปพลิเคชันโรงพยาบาลอัจฉริยะ 

๖ การศึกษา

 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. สอนน้องปี ๑ และ ๒ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ 

 ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในสถานการณ์จ�าลอง

๗	 วิจัย	/	นวัตกรรม

 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ จัดการประชุมวิชาการ

 นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ ๒“

 “The Power of Creation“

๘	 เพื่อผู้อื่น

 รพ.ม.อ. ปรับพื้นที่ให้บริการ เพิ่มความสะดวกสบาย รองรับผู้ป่วยในอนาคต

๑๐ งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

 MED PSU Kaizen Award 2020

 อีกขั้นของการพัฒนากลไกคุณภาพการท�างาน

๑๑	 ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๑๘	 รอบรู้สู้โรค 

 เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น มีแต่ปัญหาจริงหรือ...

๑๙	 อาหารการกิน

 รักสุขภาพกับ วช.

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์จบัมอืกรมการพฒันาชมุชน จงัหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว โครงการ “ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-ชอป OTOP ภาคใต้” เพื่อช่วยเหลอืพีน้่องภาคใต้ให้มพีืน้ที่ในการจ�าหน่ายสนิค้า



รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 ในขณะที่ทุกภาคส่วนก�าลังให้ความสนใจและติดตามข่าวสารหลากหลายประเด็น 

ในช่วงที่ผ่านมา เช่น เรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ก่อโรค COVID-19 และการบุกยึดห้าง

สรรพสินค้าทีท่�าให้มีผูท้ีเ่สียชวีติเกอืบ ๓๐ รายนัน้  ข่าวคณะแพทย์ฉบบันีก้จ็ะได้น�าเสนอข่าวสาร

ที่ส�าคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีเรื่องน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

ในหลายประเด็นเช่นกัน 

 เริ่มแรกมีเรื่องที่น่ายินดีคือ ความส�าเร็จของกองบรรณาธิการวารสารของคณะ

แพทยศาสตร์ของเรา  โดยท่ีวารสาร JHSMR หรือชื่อเดิมคือ สงขลานครินทร์เวชสาร ได้รับ

การบรรจเุข้าสูฐ่านข้อมลู Scopus จึงเป็นการยกระดบัมาตรฐานวารสารของเราเข้าสูร่ะดับสากล 

ที่สูงขึ้น ขอแสดงความชื่นชมต่อกองบรรณาธิการที่มี รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ เป็น

บรรณาธิการ และทีมงานทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ณ ที่นี้ ที่ได้ทุ่มเทตลอดระยะเวลา  

๒-๓ ปีที่ผ่านมา

          ม.อ.แคร์พลัส ซึ่งเป็น Application ที่ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยรับการบริการ

ของผู้ป่วยและเป็นการส่งเสริมการบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้มีความทันสมัย

และมีความสะดวกสบายมากขึ้น  ทั้งนี้ โดยความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด ซ่ึงเป็น 

ผู้สนับสนุนโครงการนี้ ท�าให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลที่น�าระบบ

สารสนเทศเข้ามาใช้กับการบริการมากขึ้น

 ในฉบับนี้ ได้น�าเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศด้านนวัตกรรม 

ในการประชมุวชิาการ Power of creation ซึง่เป็นการจัดงานประชมุวชิาการเพ่ือเป็นเวทใีนการน�า

เสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบความส�าเร็จ

 หลายท่านที่มาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ช่วงนี้จะพบกับโครงการ “ไทยช่วยไทย  

ใช้-ชิม-ชอป โอทอปภาคใต้ ท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์” ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๓  เพ่ือเปิดโอกาสในกลุ่มสินค้าโอทอปเครือข่ายจังหวัดสงขลาและเครือข่าย

ภาคใต้ได้มีโอกาสมาจ�าหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าเช่า ค่าน�้า ค่าไฟ  ท้ังน้ี เพื่อเป็นการสนับสนุน

ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ให้ผู้ผลิตสินค้าได้มีช่องทางและโอกาสจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น  v

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ข่าวคณะ

แพทย์ฉบับแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ส�าหรับ

ต้นปีน้ีทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้เปิด

ตวัแอปพลเิคชัน ม.อ.แคร์พลสั ด้วยสโลแกน 

“บันทึกประวัติ ไม่ลืมนัดหมอ รู้ล�าดับคิว ชิวๆ

เร่ืองจ่ายเงิน” เพื่ออ�านวยความสะดวก ลด

ความแออัดในการรอคิวหน้าห้องตรวจของ

ผูร้บับรกิาร ก้าวสูก่ารเป็นโรงพยาบาลอจัฉริยะ 

(Smart Hospital) นอกจากนี้โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ยังได้ปรับพื้นที่ให้บริการเพื่อ

รองรบัผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ได้แก่ ศนูย์จอ

ตาและเลเซอร์ คลินิกหู คอ จมูก / ห้องตรวจ

การได้ยิน ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ และคลนิกิ

เด็ก ด้วยเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาล

สงขลานครนิทร์ ตามพันธกจิหลกัในด้านบริการ

 ใ น เ ดื อ นมก ร า คมนี้ ท า ง คณะ

แพทยศาสตร์ได้ด�าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่าง

ในการชี้น�าสังคม ด้วยการปักหมุดเป็นองค์กร

ธรรมาภิบาล โดยมีคณบดีและผู้อ�านวยการ

ชี้แจงท�าความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น และ

มีการจัดบรรยายพิเศษเร่ืององค์กรธรรมา- 

ภบิาล กรณตีวัอย่างโรงพยาบาลชลบุร ีอกีเร่ือง

ทีน่่ายนิดคีอื Journal of Health Science and 

Medical Research (JHSMR) ได้รับการตอบ

รับเข้าสูฐ่านข้อมูล Scopus ซึง่เป็นฐานข้อมลูที่

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งได้ชื่อว่าเดือน

แห่งความรัก ยังมีหัวข้อความรู ้ที่น ่าสนใจ

เรื่อง “เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น มีแต่ปัญหา จริง

หรือ…” ได้รู้ข้อมูลจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาว่าเราจะช่วยกันแก้

ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอย่างเหมาะสมได้

อย่างไร v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓๔

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์ ได้

จดังานเปิดตวัแอปพลเิคชนั “ม.อ. แคร์พลสั” เพื่อเป็นทางเลอืกหนึง่

ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป่้วยและญาตทิีเ่ข้ามารบัการบรกิาร

ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ โดยได้ร่วมมอืกบัธนาคารไทยพาณชิย์ 

เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล พลิกโฉมโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ให้ก้าวสู่การเป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)  

น�าเทคโนโลยผีสานนวตักรรมทางการเงนิมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่

ผูม้ารบับรกิารด้านสขุภาพ ณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์  โดยผูป่้วย

สามารถตดิต่อกบัโรงพยาบาลเพื่อ ตรวจสอบสทิธกิารรกัษา แจ้งเตอืน

การนัดหมายล่วงหน้า มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพ มีปฏิทินตารางการ

นดั และช�าระเงนิค่ารกัษาได้บนแพลตฟอร์มดจิทิัล ยกระดบัคณุภาพ

การให้บริการของโรงพยาบาลเทียบเท่าสากล

 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

เป็นโรงพยาบาลศนูย์กลางการบรกิารทางการแพทย์ในภาคใต้ รองรบั

การให้บริการส�าหรบัประชากรใน ๑๔ จงัหวดัของภาคใต้ โดยเรามุง่มัน่

การพฒันาบรกิารทางการแพทย์ให้มมีาตรฐานสงูสดุในทกุมติ ิซึง่รวม

ถึงการพัฒนาช่องทางดิจิทัล น�าเอาเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการให้

บรกิารทีด่ย่ิีงข้ึนสูเ่ป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลอจัฉรยิะ จงึได้ร่วมมือ

กบัธนาคารไทยพาณชิย์ พฒันาแอปพลิเคชนั “ม.อ. แคร์ พลสั” เสรมิ

ประสบการณ์การเข้ารับบริการให้แก่ประชาชนให้สามารถติดต่อกับ 

โรงพยาบาลผ่านช่องทางดิจิทัล ภายใต้สโลแกนที่ว่า “บันทึกประวัต ิ

ไม่ลืมนัดหมอ รู้ล�าดับรอคิว ชิวๆ เรื่องจ่ายเงิน” โดยมีฟังก์ชั่นเพื่อ

การติดต่อขั้นพื้นฐาน อาทิ การแจ้งเตือนการนัดหมาย คิวตรวจ

ออนไลน์ การตรวจสอบสิทธิการรักษา รวมถึงการช�าระเงิน เป็นต้น  

ทัง้นีเ้พื่อมอบประสบการณ์การเข้ารบับรกิารทีด่ยีิง่ขึน้ รวมทัง้การเพิม่

ประสิทธิภาพและทักษะการให้บริการของบุคลากรของโรงพยาบาล

อีกด้วย” 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิดตัว 

“ม.อ.	แคร์พลัส” 

แอปพลิเคชันโรงพยาบาลอัจฉริยะ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๕

 นายสีหนาท ล�่าซ�า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 

Payment Product Solution and Management ธนาคารไทยพาณชิย์ 

กล่าวว่า “ธนาคารรูส้กึยนิดทีี่ได้มโีอกาสท�างานร่วมกบัมหาวทิยาลัยฯ

อกีครัง้หน่ึง โดยเราน�าความเชีย่วชาญทางด้านดจิทิลัและบรกิารทาง 

การเงิน มาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้

เกดิประโยชน์ในวงกว้าง แอปพลเิคชัน “ม.อ. แคร์พลสั” จะสามารถเชื่อมโยง

ข้อมลูการให้บรกิารสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถอื นอกจากน้ี ยงัได้เชื่อมโยง  

บริการทางการเงินเพ่ืออ�านวยความสะดวกทางด้านการช�าระเงิน

ผ่านคิวอาร์โค้ด และติดตั้งเครื่องรับช�าระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ 

(Self-Payment Kiosk) รวมถึงการจัดให้มี SCB Easy Pay “แม่มณี” 

ส�าหรับร้านค้าหรือศูนย์อาหารภายในโรงพยาบาลอีกด้วย” v
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเฉลิม-

พระบารมี ๑๔ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดสอนการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน

ในสถานการณ์จ�าลอง (CPR) ให้แก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ หรอื ๒ในระดบั

การศึกษาก่อนปริญญา ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่  โดยเปิดสอนในรายวชิาสขุภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 

(Health for all) ซึง่เป็นรายวชิาของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศกึษาละ

ประมาณ ๒,๐๐๐ คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้นกัศกึษาทกุคนสามารถท�าการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน 

(CPR) เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในขั้นเบื้องต้นได้  

 ส�าหรบันกัศกึษาแพทย์ ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้

จดัเป็นโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและ

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ

พื้นฐานที่จะน�าไปใช้ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วย

ชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ได้จัดให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ จ�านวน ๑๙๒ คน  ซึ่งจะเน้นให้

นกัศกึษาแพทย์สามารถช่วยชวีติได้มากกว่าประชาชนทัว่ไป กล่าวคอื 

นักศึกษาแพทย์ต้องตรวจสอบการตอบสนองของชีพจร การประเมิน

การช่วยหายใจ การใช้ถุงลมช่วยหายใจ  นอกจากนี้จะต้องเรียนรู้วิธี

การช่วยชวีติในเดก็เลก็เมื่อมสีิง่แปลกปลอมทีม่าอุดกัน้ทางเดนิหายใจ  

ซึ่งจะต้องท�าการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ v

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. สอนน้อง ปี ๑ และ ๒ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	(CPR)	ในสถานการณ์จ�าลอง	
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการจัดการประชุมวิชาการ 

“นวัตกรรมทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ ๒”  

ภายใต้หัวข้อ

“The	Power	of	Creation”

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิด

สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์กร

ให้ก้าวล�้านวัตกรรม น�าบริการที่ดีสู่สังคม จึงได้ก�าหนดจัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

ม.อ. ครั้งที่ ๒” (2nd MedPSU Innovation Conference 2020) ข้ึน 

ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องออกฟอร์ด 

โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ ท�าให้เกดิการเรยีนรูน้วตักรรม

ทางการแพทย์ใหม่ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้นวัตกรได้ร่วมส่งผลงาน

นวัตกรรมเพื่อคัดสรรผลงานท่ีมีศักยภาพน�าไปใช้ประโยชน์ทางการ

แพทย์ได้จริง และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรม

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการค้นคว้าพัฒนางานวิจัย 

น�าไปสู่การเกิดผลทางพาณิชย์

 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม 

ประธานการจัดงานครั้งน้ี กล่าวว่า “ทีมงานหน่วยนวัตกรรมทางการ

แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้เหน็ถงึความส�าคญัของการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ด้านนวัตกรรมการแพทย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการต่อเน่ือง

เป็นครั้งที่ ๒ โดยประสงค์ที่จะให้เกิดการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน

เรื่องราวการพัฒนางานนวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีสามารถน�ามา

ใช้ได้จริง การประชุมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ 

สภาวะแวดล้อมใหม่กับผู้คนอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ

จุดประกายความสร้างสรรค์ให้แก่กันและกัน อีกท้ังยังเพ่ิมโอกาสที่

จะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งหวัง

ในทิศทางเดียวกัน คือช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพและดี

มากยิ่งขึ้นในอนาคต”

 ภายในงานฯ มีผู้ ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก ประกอบ

ด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ และ

ยังมีนวัตกรรมร่วมส่งผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ รวม ๑๘  

ผลงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู ้มีความเชี่ยวชาญ 

ในหลากหลายสาขามาร่วมบรรยายให้ความรูท้ัง้ ๒ วนั ท�าให้ผูเ้ข้าร่วม

ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์และเกบ็เกีย่วความรู ้สร้างพลงัแห่งความ

คิดไปพร้อมกัน กับ “The Power of Creation”

 ทางงานนวัตกรรมขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ 

ทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพ่ือจุดประกายให้เกิดงาน

ประชมุทีด่มีปีระโยชน์อย่างนี้ในทกุๆ ปี เตรยีมผลงานไว้รอปีหน้าแล้ว

มาร่วมงานกับเรานะคะ  v
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 ระยะนี้หลายคนคงมีความสับสนเล็กน้อย ว่าคลินิกที่เคย

มาพบหมอ เค้าย้ายไปที่ไหน จุดใดกัน เป็นเรื่องที่น่ายินดีท่ีมูลนิธิ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มอบงบประมาณส่วนหน่ึงเพื่อ

ปรบัปรงุพืน้ทีก่ารบรกิารของโรงพยาบาลฯ  อนัได้แก่ ศูนย์จอตาและ

เลเซอร์  คลินิกหู คอ จมูก / ห้องตรวจการได้ยิน ห้องตรวจคล่ืน

ไฟฟ้าหัวใจ คลินิกเด็ก ท�าให้ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามารับบริการได้รับ

ความสะดวกสบาย และมีความพร้อมส�าหรับการบริการมากยิ่งขึ้น 

โดยงบประมาณดังกล่าว มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้น�าไป

ใช้ตามวตัถปุระสงค์ในด้านส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในทุกพันธกิจ ซึ่งใน

ด้านของการบริการก็เป็นอีกพันธกิจหนึ่งเช่นกัน 

รพ.ม.อ. ปรับพื้นที่ให้บริการ

 ศนูย์จอตาและเลเซอร์ ได้รบัการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละย้ายมา

อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคลินิกตา ซึ่งศูนย์นี้จะท�าหน้าที่ แตกต่างจากคลินิก

ตาตรงที ่คนไข้ท่ัวไปจะต้องไปพบแพทย์ทีค่ลนิกิตาก่อน โดยผู้ป่วยที่ได้

รบัการวนิจิฉยัแล้วว่ามปัีญหาเกีย่วกบัจอประสาทตา เช่น จอประสาท

ตาเสื่อม  จอประสาทตาอุดตัน หรือต้องท�าการหยอดยา ฉีดสี ผู้ป่วย

เพิ่มความสะดวกสบาย รองรับผู้ป่วยอนาคต

ก็จะถูกส่งเข้ามารับการรักษาที่ศูนย์จอตาและเลเซอร์ เพื่อท�าการนัด

และรักษาต่อไป นอกจากขยายพ้ืนที่แล้ว ศูนย์จอตาและเลเซอร์ ยัง

ออกแบบให้มีห้องผ่าตัดอยู่ภายในคลินิกอีกด้วย เพื่อความสะดวกใน

การท�าหัตถการให้แก่ผู้ป่วย  

 คลินิกหู คอ จมูก / ห้องตรวจการได้ยิน  จากเดิมปริมาณ

ผู้ป่วยของคลินิกฯค่อนข้างแออัด และต้องแบ่งพื้นที่กับห้องท�าแผล 

– ฉีดยา และห้องตรวจตา แต่เมื่อมีการปรับปรุง ได้ย้ายพื้นที่มายัง

หน้าห้องเจาะเลือดซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า สามารถรองรับผู้ป่วย มีการ

แบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วนเป็นอย่างดี  ส�าหรับห้องตรวจการได้ยิน จะอยู่

ด้านในมกีารพัฒนาเครื่องมอื และพ้ืนที่ให้มคีวามทนัสมยัและสะดวก

กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
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 คลินิกเด็ก  เป็นอีกพื้นท่ีท่ีหลังการปรับปรุง ได้รับความ 

ชื่นชอบจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก เพราะรูปแบบของห้องตรวจเป็น

คล้ายๆ สวนสนุกที่มีรูปสัตว์น่ารักๆ มากมาย ติดตามฝาผนัง ชวนให้

เด็กๆ เพลิดเพลิน ไม่เพียงแต่เด็ก แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่

ท�างาน หรือแม้แต่คนทีผ่่านไป  ยงัรูส้กึได้ถงึความน่ารักและการเอาใจใส่ 

ในรายละเอียดของพื้นที่ร่วมด้วย ที่ส�าคัญการออกแบบคลินิกเด็กยัง

เอื้อต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย  

 คุณถนอม ชูงาน หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก ๓ กล่าวว่า “ขอ

ขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลฯ ที่สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ในครั้งน้ี 

และขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนแพทย์ และสถาปนิกผู้ออกแบบ ที่ให้

โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ให้ข้อมูล ความคิดเห็น รวมถึงความ

จ�าเป็นเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการจัดวางพื้นที่ ให้เหมาะแก่การ

บริการและช่วยเหลือผู้ป่วย โดยเฉพาะความน่ารักของลวดลายบน   

ฝาผนังที่ท�าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายมากข้ึนเวลามาหาคุณหมอ และที่

ต้องขอบคณุเป็นพเิศษ คอื ผูมี้จติศรทัธา ทีร่่วมบรจิาคทนุให้แก่มูลนธิิ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ท�าให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งดี ได้มีห้องตรวจดีๆ 

มีพื้นที่รองรับเวลามาโรงพยาบาล ขอบคุณที่ท�าเพื่อผู้อื่นค่ะ”  

 ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  แต่เดิมเคยเปิดให้บริการอยู่ที่

หน้าห้องเจาะเลือด แต่ภายหลังได้ย้ายสถานที่ให้บริการมาบริเวณ

ทางเช่ือมอาคารโรงพยาบาลและอาคาร ๑๐๐ ปี (ใกล้กับศูนย์จอตา

และเลเซอร์ใหม่) ด้วยพ้ืนที่ที่กว้างขึ้น สามารถรองรับจ�านวนผู้ป่วย

และท�าการตรวจผู้ป่วยได้สะดวกสบายมากขึ้น ไม่แออัด v
 



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓๑๐

งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 หลังจากที่คณะกรรมการอ�านวยการส่งเสริมกิจกรรม

คุณภาพ ได้มีการประกาศเชญิชวนบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ ส่งผล

งานเข้าประกวด MED PSU Kaizen Award 2020 ถอดหน้ากาก

ไคเซ็น (Kaizen) ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งมี ๗ หน่วยงานที่ร่วมส่งผลงาน

เข้าประกวด  จากการพิจารณาผลทีส่่งเข้าประกวดโดยคณะกรรมการ

อ�านวยการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ ปรากฏว่า มีผลงาน จ�านวน ๕ 

เรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือก โดยท้ัง ๕ เร่ืองจะน�าไปประกวดในเวท ี

Thailand Kaizen Award 2020

 ไคเซน (Kaizen) ถอืได้ว่าเป็นตวัจกัรส�าคญัในการขบัเคลื่อน

กระบวนการบริหารให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืน เป็นการมุ่งเน้น

ด้านความคิดสร้างสรรค์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึง

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ส�าหรับผู้ที่มีผลงานไคเซ็นดีเด่น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนา

กระบวนการโดยการใช้เทคนิคไคเซนข้ึน ภายใต้รางวัล Thailand 

Kaizen Award ทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ประกาศเกียรติคุณให้

กบัองค์กรทีน่�าไคเซนเข้าไปช่วยในการบรหิารงานให้เกดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลทีด่ขีึน้อย่างต่อเนื่องและส่งเสรมิให้บคุลากรได้มกีาร

ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน (Process Improvement) ทัง้ยงัสามารถ

ขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และก่ึง

อัตโนมัติให้ประสบความส�าเร็จอีกด้วย

 โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนนิการขับเคลื่อนงานคณุภาพ

ไคเซ็นมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลระดับชนะเลิศตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒  น�าชื่อเสียงมาสู่คณะเป็นอย่างมาก บุคลากร

ที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร

ท่านอ่ืนๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการคัดเลือกผลงาน 

ไคเซน็ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรพัฒนางานประจ�าของตนเอง

ด้วยความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของทีมงาน พร้อมทั้งคัดเลือก

ผลงานที่มีการพัฒนาตามวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง น�าไปประกวด 

Kaizen	Award	2020

อีกขั้นของการพัฒนากลไกคุณภาพการท�างาน

ในเวที Thailand Kaizen Award 2020 ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

ครั้งนี้ ได้แก่

 ๑. อปุกรณ์เพิม่เปอร์เซน็ต์ออกซเิจนให้กับผู้ป่วยทีต้่องใช้

เครื่องช่วยหายใจชนิด CPAP/BiPAP  

 นางสาวปัญจรตัน์  จริกัษา, นางจรัญญา  ลรีตวิงศ์ ภาควชิา

วิสัญญีวิทยา

 ๒. Auto Dilute ก่อนตรวจ AFP,Total PSA, Ferritin และ 

Urine Protein ในผู้ป่วยรายที่มีประวัติค่าสูงซ�้าๆ

 นางเพ็ญศรี  ชูส่งแสง ภาควิชาพยาธิวิทยา

 ๓. IV Team development VAD care; guideline to 

practice in PSU

 นางสาวธนัยมยั ศรหีมาด หอผูป่้วยศัลยกรรมทางเดินหายใจ, 

นางสาวสนุนัทา สกลูด ีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ, นางสาวนภิาวรรณ 

ชามทอง หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม, นางวาสนา ธรรมศิริพงษ์  

หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม, นางสาวอรุา  แสงเงนิ หออภบิาลผูป่้วย

ศลัยกรรม, นางสาวปิยะนัยต์ วฒันประสาน หออภบิาลผูป่้วยอายรุกรรม, 

นางสาวพรพลิาศ พลประสทิธิ ์หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 2, นางเจรญิศรี  

ศรีสุกใส หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม, นางสาวชญากานท์ เอียดสุย 

ภาควิชารังสีวิทยา, นางสาวสายฝน สุธาประดิษฐ์ ศูนย์บ�าบัดทดแทน

ไตเรื้อรัง

 ๔. ขาดเหลือ.....เกื้อกูลกัน

 นางเปรมจิต  ทั่งตระกูล, นายวรากร เพชรเกลี้ยง ภาควิชา

พยาธิวิทยา

 ๕. อุปกรณ์ห้ามเลือด

 นางสุภาภรณ์  มานีวัน, นางสาววิไลวรรณ นะชาตรี  

ภาควิชาพยาธิวิทยา

 ผลงานทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน

และน�าไปประกวดในเวที Thailand Kaizen Award 2020 ต่อไป v

MED	PSU



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๑

360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

เปิดให้บริการ	“หอผู้ป่วยบริการพิเศษ	๑”

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน

ในพิธีท�าบุญเปิดให้บริการหอผู้ป่วยใหม่ “หอผู้ป่วยบริการพิเศษ ๑” 

ณ พื้นที่ชั้น ๑๑ อาคารรัตนชีวรักษ์  โดยจะเปิดให้บริการเป็นห้อง-

ชุดพิเศษ (VIP) เพื่อรองรับการบริการในส่วนของศูนย์บริการพิเศษ 

ศรีเวชวัฒน์ (Srivajchavat Premium Center) 

คณบดีเดินสายการปักหมุดองค์กรธรรมาภิบาล

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เดินสายประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจและร่วมหารือ/

ระดมความคดิเหน็ “การปักหมดุองค์กรธรรมาภบิาล และการก�าหนด

อัตลักษณ์” พบหัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริการพยาบาล/หัวหน้าหอ 

ผู้ป่วย และฝ่ายเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการพยาบาล

ศูนย์ฝึกทักษะฯ	จัดอบรมการใช้	Simulation	ส�าหรับ	

การจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑๕ – ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ฝึกทักษะการช่วยชีวิต จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การประยุกต์ ใช้ Simulation ส�าหรับการจัดการเรียนการสอน 

ทางคลนิกิ Clinical application in Simulation Education  เพื่อมุง่เน้น

ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะด้านการสอน โดยใช้สถานการณ์

จ�าลองอย่างครบถ้วน โดยการอบรมจดัขึน้ ณ ศนูย์ฝึกทกัษะการช่วย-

ชีวิต ชั้น ๖ อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓๑๒

ทายาทพระยาอรรถกระวีสุนทร	เย่ียมชมท่ีดินบริจาค

สร้างอาคารเย็นศิระ	๓

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ ให้การ 

ต้อนรับคุณณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ทายาทพระยาอรรถกระวี-

สุนทร และคณุหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร เนื่องในโอกาสเข้าเย่ียมชม

อาคารเยน็ศริะ และเยีย่มชมทีด่นิบรจิาคโดยทายาทอรรถกระวสีนุทร 

ส�าหรับการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓

คณะผู้บริหารจาก	Federal	Ministry	of	Health	หารือ

ในด้านการรักษาพยาบาลและการจัดการโรงพยาบาล

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะผู ้บริหารจาก Federal Min ist r y of Heal th ประเทศ

เอธิโอเปีย ได้เดินทางเยือนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ เพ่ือหารือในด้านการรักษาพยาบาลและการจัดการ

โรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 

เขต ๑๒  สงขลา และส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาใน

การเข้าร่วมต้อนรับและบรรยาย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ส�านักงาน 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล 

ในส่วนคลนิกิผูป่้วยนอก ห้องจ่ายยา การเงนิผูป่้วยนอก คลนิกิบริการ

พิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษ สธ. ๑๑ ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการ

พิเศษรังสีวินิจฉัย รพ.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) และศูนย์โรคหัวใจ

นราธิวาสราชนครินทร์



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๓

คณะแพทยศาสตร์	ได้จัดบรรยายพิเศษ	“องค์กร	

ธรรมาภิบาล	:	กรณีตัวอย่างโรงพยาบาลชลบุรี”

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ “องค์กรธรรมาภิบาล : 

กรณีตัวอย่างโรงพยาบาลชลบุรี”  โดย ผศ.พิเศษนายแพทย์สวรรค์ 

ขวัญใจพานิช นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชลบุรี 

ลงนามความร่วมมือ	(MOU)	กับ	บริษัท	เมดโทรนิก	

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เมดโทรนิก 

ประเทศไทย จ�ากัด พร้อมรับมอบชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์ 

จ�านวน ๖ ชุด พร้อมเคร่ืองจี้ตัดห้ามเลือด จ�านวน ๖ เครือ่ง ส�าหรับ

ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

และ คุณรุ ่งตะวัน สุทธิวิเชียรโชติ เลขาคณะท�างานจัดท�าและ 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุรี ณ 

ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓๑๔

โรงพยาบาลฯ	ร่วมงานวนัคนพกิารสากลจังหวดัสงขลา

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจ�าปี 

๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดย

ภายในงานเปิดให้บริการการจดทะเบียนสิทธิ์ต่างๆ แก่ผู้พิการ การ

ซ่อมอุปกรณ์ ขาเทียม แขนเทียม อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง เครื่องช่วย

พูด พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยส�าหรับคนพิการที่ไร้สิทธิ หรือ

สิทธิไม่ครอบคลุมอีกด้วย

The	King	of	Thailand	Birthplace	Foundation	

บรรยายพิเศษเรื่องวิธีการรับสมัครทุน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณุชลธนี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธ ิThe King of Thailand Birthplace 

Foundation (KTBF) สหรัฐอเมริกา และคณะ ได้ให้เกียรติเดินทาง  

มาเยือนคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องวิธีการรับ

สมัครทุน ณ Harvard T.H. Chan School of Public Health และ 

The 3rd Public Health and Medicine Symposium ให้กับอาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ

แถลงข่าว	โครงการ	“ไทยช่วยไทย	ใช้-ชิม-ชอป	OTOP	

ภาคใต้”

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จับมือกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด

สงขลา จดังานแถลงข่าว โครงการ “ไทยช่วยไทย ใช้-ชมิ-ชอป OTOP 

ภาคใต้” ณ บริเวณลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

โดยจะหมุนเวียนสินค้าที่มาจัดจ�าหน่ายทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ 

กมุภาพนัธ์ ถงึวนัที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บรเิวณคลนิกิตา (เดมิ)
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มหาวิทยาลัยของอินโดนีเซีย	เยือนคณะแพทยศาสตร์

เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ	

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณบดี อาจารย์ และนักศึกษาระดับหลังปริญญา จาก Department 

of Postgraduate Biomedical Science, Faculty of Medicine Sultan 

Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอนิโดนเีซยี ได้เดนิทาง

เยือนคณะแพทยศาสตร์เพ่ือหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ 

อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์และภาควิชา 

ชีวเวชศาสตร์

University	of	Miyazaki	เย่ียมเยือนกระชับสัมพนัธไมตรี

และศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก University of Miyazaki ประเทศ

ญี่ปุ่น น�าโดย Prof. Hiroaki Kataoka คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้

เข้าเย่ียมเยือนกระชับสัมพันธไมตรี ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาและ

หน่วยงานต่างๆ พร้อมทัง้สาธติและแนะน�าอปุกรณ์เครื่องมอืทางการ

แพทย์ โดยเป็นการเดนิทางเยอืนคณะแพทยศาสตร์อย่างเป็นทางการ

ครั้งแรก ในวาระการบริหารงานของคณบดีท่านใหม่จาก Faculty of 

Medicine, University of Miyazaki ซึ่งเป็นการเดินทางเยือนของ

คณะผู้บริหารในระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยท่ีมีความสัมพันธ์อันดี

กบัคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มาอย่างยาวนาน
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คุณเจิดจันทร์  ปลื้มใจ  บริจาค  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสมทบกองทุน

หน่วยโรคไต  วันที่  ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) บริจาค 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย์  วันที่  

๑๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้ บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  วันที่ ๒๔ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณสิริภัทร  กรัณกิติกร  บริจาค ๓๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อสมทมกองทุน

เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด  วันที่  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒

คุณจรัญ ขาวหนูนา บริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสมทบกองทุน

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คุณธนิตศักดิ์  อภิสิทธิ์อมรกุล บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุน

กองทุนอาคารเย็นศิระ ๓ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายนามผู้บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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บจก.ซีเอ โพสท์ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

บจก.ซีพี ออลล์ ๗๐๐,๐๐๐  บาท

บจก.ศุภสิน โลจิสติกส์ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

คุณสิทธิโชค  อาวัฒนกุลเทพ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คุณโอฬาร  อุยะกุล ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ด.ญ.เกสรา  คงเพ็ง ๓๐๐,๐๐๐  บาท

คุณอุทัยวดี  อุยะกุล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

Beiersdorf (Thailans) Co.,Ltd (Head Office)

 ๒๐๐,๐๐๐  บาท

บจก.โซร่า แทรเวล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คุณสุมณฑา  กอวัฒนากุล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คุณอาภรณ์  พงษหา ๒๐๐,๐๐๐  บาท

คุณสุเทพ  พงษหา ๒๐๐,๐๐๐  บาท

คุณเกรียงไกร  สีหะวงษ์ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

บริษัท เค.เอส.เอ.วิชชั่น จ�ากัด  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

พล.ต.ต.สินธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิด จ�ากัด ๒๐๐,๐๐๐  บาท

บจก.เซ้าท์เทอร์นโอโตเซลส์ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

คุณอารียา  พรหมเพชร ๒๐๐,๐๐๐  บาท

คุณพิชชาพร  ห่วงจริง ๒๐๐,๐๐๐  บาท

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ๑๘๔,๙๖๘  บาท

บจก.เมดโทรนิค ๑๘๐,๐๐๐  บาท

คุณวิสาร  เย็นใจชน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

บจก.ขนมบ้านโกไข่ ๑๘๐,๐๐๐  บาท

บจก.อยุธยา  แคปปิตอล เซอร์วิสเซล ๑๖๐,๐๐๐  บาท

บจก.เค.โอนเนอร์ ๑๖๗,๕๐๐ บาท

คุณสมรศรี  แซ่จิว ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณเกษมธรรม  สอนสง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณสรรค์  สินเจริญกุล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณธีระชัย  ทรงเกียรติกวิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณนิรมล  ศิริคุรุรัตน์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายนามผู้บริจาคอื่นๆ

คุณบัญชา  อาวัฒนกุลเทพ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ร้านศรีวัฒนา(นายโช  อาวัฒนกุลเทพ) ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณธารินทร์  อาวัฒนกุลเทพ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บจก.เมด.ม.อวิสาหกิจ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณธนูรัตน์  พุทธชาด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณโสภา  กิตติวิทยากุล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณเพชร  หวั่งหลี ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บจก.ภัทรกานต์ 2015 ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นพ.ชนนท์  กองกมล ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พญ.ปิยะดา  กองกมล ๑๐๐,๐๐๐  บาท

คุณพรทิพย์  สีหะวงษ์ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

บริษัท ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จ�ากัด ๑๐๐,๐๐๐  บาท

คุณสุธีรา  เหล่าเทพพิทักษ์ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

คุณอรุณี  ตรงกมลชัย ๑๐๐,๐๐๐  บาท

คุณสุธีธร  อรุโณประโยชน์ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

หจก.เจทีพี กู๊ด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณวัชรพงศ์  จันทร์สุวรรณ ๘๐,๐๐๐  บาท

บจก.ภัทรสิริ  ควอลิตี้เฮ้าส์ ๘๐,๐๐๐  บาท

คุณกุลปริญญาภรณ์  สกุลวศิน ๘๐,๐๐๐  บาท

คุณเชษฐ์สุดา  โรจนหัสดินทร์ ๘๐,๐๐๐  บาท

คุณยุพา  ลิ้มเลิศวิศิษฐ์ ๗๑,๔๖๐  บาท

คุณนงเยาว์  แต้มแก้ว ๖๐,๐๐๐  บาท

คุณนิพนธ์  เอียดมาก ๖๐,๐๐๐ บาท

คุณวราภรณ์  กายราศ ๕๐,๐๐๐  บาท

คุณปิยวัฒน์  จริยะวัฒนา ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณสิริภัทร  กรัณกิติกร ๕๐,๐๐๐  บาท

คุณเอกดนัย  โชติวัฒนะพันธุ์ ๕๐,๐๐๐  บาท

คุณกนกวรรณ  วาสุถิตย์ ๕๐,๐๐๐  บาท

คุณสมฤทธิ์  จิโรจน์วณิชชากร ๕๐,๐๐๐  บาท

บจก.ยางไทยใต้จังหวัดนราธิวาส ๕๐,๐๐๐  บาท

บจก.ภคภูมิ ๕๐,๐๐๐  บาท
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ

 เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ทีไร คนทั่วไปก็จะเป็นอันรับรู้กันว่า 

เป็นเดือนแห่งความรัก เป็นเดือนที่ต้องมีดอกไม้ ให้คนที่รัก มีของ

ขวญัเลก็ๆ น้อยๆ มอบให้แก่กันในนามคูร่กั โดยเฉพาะกลุม่วยัรุน่ ทีม่กั

จะรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ เม่ือมีใครแสดงความรักให้แก่ตน ซ่ึงการแสดง

ความรักบางคร้ังอาจหยุดอยู่เพียงแค่ความชื่นใจท่ีได้รับส่ิงของและ

การแสดงออก แต่บางคร้ังอาจเกินเลยไปในขัน้ของการมเีพศสัมพนัธ์ 

ดังนั้น รอบรู้สู้ โรคฉบับนี้ จึงจะน�าเอาข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผศ.นพ.ธนพันธ์  ชูบุญ มาให้

อ่านกัน

 โดย นพ.ธนพนัธ์ กล่าวว่า “เรามคีวามเชื่อกนัว่าในคนทีเ่ป็น

วยัรุน่นัน้ เขามคีวามต้องการทางเพศสูง ฉะนัน้เป็นไปได้อย่างยิง่ทีเ่ขา

จะมีเพศสมัพนัธ์กนับ่อยกว่าทีเ่ราคดิ ไม่จ�าเป็นต้องมเีทศกาล ไม่ว่าจะ

เป็นจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์หรืออาทิตย์ เขาก็มีเพศสัมพันธ์กันตามปกติที่

เขาอยากจะม ีเพราะวยันีเ้ป็นวยัทีเ่ริม่มคีวามเป็นหนุม่เป็นสาว เขาเพิง่

ได้รับการกระตุ้น แล้วเขาก�าลังเสพฮอร์โมนที่เขาก�าลังได้รับอยู่ เด็ก

ผูช้ายจะมพีละก�าลงั จะมอีารมณ์ทีด่ ีจะมกีล้ามเน้ือแขง็แรง มรีปูร่าง

ทีก่�าย�าแล้วกส็วยงามตามแบบเพศชาย แล้วกม็อีารมณ์ทางเพศ ส่วน

เพศหญงิ เมื่อได้รับฮอร์โมนร่างกายกจ็ะเปลีย่นสรรีะให้เป็นเพศหญงิ 

จะมีหน้าอกทีส่วยงามขึน้ มสีะเอวทีค่อดลง มสีะโพกทีม่คีวามกลมกลงึ

สวยงาม แล้วกม็คีวามรกั มคีวามรูส้กึขึน้มา แล้วกห็นไีม่พ้นความรู้สกึ

ทางเพศ นี่คือการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น 

 เมื่อไหร่ที่ถูกอิทธิพลของฮอร์ โมนมาควบคุมทั้งร่างกาย

และจิตใจ แต่สามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้ ปัญหาก็จะไม่ตาม

มา แต่ถ้าเมื่อไหร่วยัรุน่ยอมแพ้หรอืพ่ายแพ้ต่อแรงขบัของอิทธพิลทาง

ฮอร์โมนเพศ ท้ายทีส่ดุเขากจ็ะไปมเีพศสมัพันธ์กันและสิง่ทีต่ามมาจาก

การมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอีกมากมาย  ท�าไมถึงชอบพูดว่า “วัยรุ่นมี

เพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหา”  ท�าไมไม่พูดว่า “ผู้ ใหญ่มีเพศสัมพันธ์แล้ว

มีปัญหา” หรือ “คนสูงอายุมีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหา”  

 ความเป็นจริงแล้วมีปัญหาทุกช่วงอายุครับ เพียงแต่ผู้ ใหญ่

หรือวัยที่สูงอายุขึ้นไป เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหานั้น ส่วนใหญ่

จะเกิดจากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ การมีลูกยาก การเกิดโรคประจ�า

ตัว หรือการไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างสมหวัง  แต่ต่างกันกับ

เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

วัยรุ่น เพราะวัยรุ่นเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้ว มีความสมหวังตามมา ถึง

แม้ว่าอาจจะสมหวังได้ไม่ถึงร้อย แต่ส่วนใหญ่จะสมหวัง แต่สิ่งที่ตาม

มาคือ ผลที่เกิดกระทบตามหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่วัยรุ่นอาจจะไม่

คาดคดิ  นัน่กค็อื การมคีวามผกูพนัระยะยาวทีอ่าจจะไม่ได้ยนืยาว ไม่

ยืนยง ไม่อยู่ตลอดช่ัวนิจนิรันดร์ อันที่สอง คือการติดโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์  ซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันนั้น โรคที่เคยเป็นในอดีตที่ดีขึ้น 

แต่กลับมาเป็นมากขึ้น โรคท่ีเป็นในอดีตเคยรักษาหาย ปัจจุบันรักษา

หายได้ยากขึน้ รวมถึงการมผีลต่ออนามยัเจรญิพนัธุข์องเขาในอนาคต 

เช่น การเกิดมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์  

 โรคที่ ๒ ที่เป็นปัญหามากในตอนน้ี ก็คือโรคของการท้อง  

โรคของการตั้งครรภ์ โดยที่ยังไม่พร้อมจริงๆ โดยสรีระของวัยรุ่น

ส่วนใหญ่พร้อมที่จะตั้งครรภ์แล้ว แต่สรีระทางสังคม สถานะทาง

สังคม สถานะทางการเรียนการศึกษายังไม่พร้อม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า 

จะตามมาสู่ปัญหาใหญ่ๆ อยู่ ๒-๓ ประการ เช่น การแท้ง การแท้งที่

ส�าเรจ็ หรอืการแท้งท่ีไม่ส�าเร็จ แล้วเกดิปัญหาจากการแท้งขึน้มา เช่น 

การติดเชื้อ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ต้องสูญเสียอวัยวะบางอย่างไปหรือ 

สูญเสียถึงชีวิตได้ ถ้าการแท้งนั้นเกิดปัญหาติดเชื้ออย่างรุนแรง

 ปัญหาต่อมาคือ ปัญหาของการเล้ียงเด็ก เพราะวัยรุ ่น 

ส่วนใหญ่ทีเ่ลอืกไม่ท�าแท้ง กต้็องท�าหน้าทีข่องการเป็นแม่และเป็นพ่อ

ในการเลีย้งดลูกูต่อไป สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืว่า ถ้าสงัคมยงัไม่ยอมรับก็อาจ

จะต้องออกจากระบบการเรียน  ความรู้ก็จะต�่ากว่าเกณฑ์ เพื่อนๆ ที่

ไม่ได้ตั้งครรภ์ขณะนั้น  รวมถึงการมาเลี้ยงลูกโดยที่ยังไม่สามารถรู้ว่า 

พ่อกับแม่ที่สมบูรณ์น้ันควรจะเป็นเช่นไร  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เด็กจะ

ถกูทอดทิง้  ปัญหาทีเ่กดิขึน้ต่อมาคอื เดก็ทีถ่กูทอดทิง้นัน้กจ็ะไปสร้าง

ปัญหาสังคมได้อีก หรือกระทั่งเด็กที่ไม่ถูกทอดทิ้ง แต่เลี้ยงดูผิด สิ่งที่

เกดิขึน้คอื มันจะตดิตัวลกูไปในระยะยาว เป็นปัญหาสงัคมทีแ่ก้ไขยาก 

 จึงอยากฝากวัยรุ่นทั้งหลายว่า ให้ถามตัวเอง ตอนจะมีเพศ

สัมพันธ์ว่า เราพร้อมแล้วหรือยัง พร้อมที่จะมีความสุขจากการมีเพศ

สมัพันธ์แล้วหรอืยงั พร้อมทีจ่ะรบัสิง่ทีม่นัจะเกดิจากการมีเพศสมัพนัธ์

แล้วหรือยัง  แล้วถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมา เราป้องกันมันได้หรือไม่ ถ้า

เราคดิได้เช่นนัน้แล้ว เราพร้อมแล้ว กข็อให้มเีพศสมัพนัธ์อย่างมคีวาม

สุขครับ” v

มีแต่ปัญหา	จริงหรือ...



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�านักงานการวิจัยแห่ง-

ชาติ (วช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ได้เชิญหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ คือ ศูนย์ความเป็นเลิศการให้ค�าปรึกษาและวิจัย

ทางพันธุศาสตร์ โรคมะเร็งล�าไส้ ใหญ่แบบพันธุกรรม และ งาน

โภชนาการ เป็นผู้ ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพและถ่ายทอดองค์ความ

รู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องประจ�าบูธคลินิกรักสุขภาพ ในงานจัดแสดง 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน

การวิจัยแห่งชาติครบรอบ ๖๐ ปี  ณ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

 กจิกรรมคร้ังนี ้งานโภชนาการ ได้น�าเสนอและให้ค�าแนะน�า

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - อาหารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคมะเร็งล�าไส้ ใหญ่ 

และโรคไม่ติดต่ออื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

เป็นต้น โดยแนะน�าให้รู้จักปริมาณอาหารท่ีควรรับประทานในหมวด

ต่างๆ ได้แก่ หมวดข้าว แป้ง หมวดผกัผลไม้ หมวดเนือ้สตัว์ และหมวด 

ไขมัน  

 - แนะน�าให้รู ้จักสารพฤกษเคมีในผักผลไม้ที่ช่วยต้าน

อนุมูลอิสระในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยยับยั้งการเจริญ

เติบโตของเซลล์มะเร็ง

 -  แนะน�าหัวข้อกินผักผลไม้เท่าไหร่ถึงเรียกว่าเพียงพอ  

ทั้งในเรื่อง ชนิด ปริมาณสารอาหาร และใยอาหาร

 -  เทคนิคการล้างผัก-ผลไม้ เพื่อลดสารพิษตกค้างจาก 

สารเคมี ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน

 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ของ

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติและประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้ามาเยี่ยมชม

และพูดคุยแลกเปล่ียนในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือดูแล

สุขภาพ  v

รักสุขภาพ
กับ วช.




