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นางสุวิมล	 	 	 นนทพันธ์

นางสาวกนกวรรณ	 อินทรัตน์

นางสาวกัลยา	 	 ศุภรพิพัฒน์

นางสาวอารีนุช	 	 นันทรัตน์วิบูลย์

นายชาคร	 	 	 นิ่มนวล

นายวิชัย	 	 	 กาเลี่ยง

นายเกาะวาร์	 	 แซ่อุ๋ย

นายกอบกิตต์	 	 แซ่ลี

รูปเล่ม

งานประชาสัมพันธ์	คณะแพทยศาสตร์

จัดพิมพ์

บริษัท	นีโอพ้อยท์	(๑๙๙๕)	จ�ากัด

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

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๕	ถ.กาญจนวนิช	ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่		จ.สงขลา	๙๐๑๑๐

โทร.๐-๗๔๔๕-๕๐๐๐

โทรสาร.	๐-๗๔๒๑-๒๙๐๐ม	๐-๗๔๒๑-๒๙๐๓

http://medinfo.psu.ac.th

www.facebook.com/prmedpsu

๓	 สารจากคณบดี	/	บทบรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 คณะแพทย์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน

๖ วิจัย/นวัตกรรม

 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คว้ารางวัลชนะเลิศ

 ในการประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย 

 กับผลงาน “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม”

๘	 การศึกษา

 นภัทร จันทร์สว่างภพ

 นักศึกษาแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมแพทยสภา 

 ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๐ เพื่อผู้อื่น

 จดหมายแห่งรัก

๑๒ งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

 ผู้บริหารคณะแพทย์ ม.อ. เตรียมก้าวสู่เกณฑ์รางวัล TQA

๑๔ งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

 ค�าขอบคุณจากใจผู้บริหารกับการผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า 

 (Advanced HA)

๑๕	 รอบรู้สู้โรค

	 RSV คล้ายหวัดแต่ร้ายกว่า

๑๖ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๑๘	 อาหารการกิน 

 กินสุขใจ สบายใจ ไปกับโภชนา (รพ.ม.อ.)

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ SO5 Excellence/

Standard and Quality Management  วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 สวัสดีครับกับข่าวคณะแพทย์ฉบับ

เดอืนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ หลงัจากที่โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ได้รับการรับรองกระบวนการ

คุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี ๒๕๖๓ 

ไปแล้วนั้น ทางคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 

ยังได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก้าวไปสู ่

องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

ชาติ ในระดับ Thailand Quality Award (TQA) 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงาน

จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งได้รับรางวัล 

TQA ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อศึกษาระบบการน�า

 ในเดือนตุลาคมท่ีผ ่ านมา คณะ

แพทยศาสตร์ มีหลากหลายกิจกรรมท่ีแสดงถึง

ศักยภาพของบุคลากรในด้านการพฒันาคณุภาพ

และประสทิธภิาพในการรกัษาพยาบาล ควบคูไ่ป

กับการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมกับสังคม

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตามวิสัยทัศน์

และพันธกิจที่ได้ก�าหนดไว้

 ก ่ อนอื่นขอแสดงความยินดี กับ 

ผศ.นพ.วรวิทย ์ วาณิชย์สุวรรณ ที่มีความ

อุตสาหะในการดูแลผู ้ป ่วย พร้อมท้ังคิดค้น

นวัตกรรมจนได้รับ “รางวัลชนะเลิศ รางวัล

สุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม” จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ซึ่งนับเป ็นรางวัลที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่มาก

ส�าหรับนวัตกร สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว คือ “ชุด

อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” ซ่ึง

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถน�าไปใช้กับผู ้ป ่วยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการน�าเข้าจากต่าง

ประเทศ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร 

เนื่องจากมีส่วนผสมของยางพารารวมอยู่ด้วย 

และประโยชน์ที่ส�าคัญคือ ช่วยให้ผู้ป่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่ายจากการซ้ือชุดอุปกรณ์ในรูปแบบเดิม 

ได้เป็นอย่างมาก

 เป็นที่น่ายินดี ที่ภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันได้ท�าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน ร่วม

กับเทศบาลเมืองเขารูปช้างและส�านักงาน

สาธารณสขุ อ�าเภอเมอืงสงขลา โดยการลงนาม  

ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่มุ ่งเน้นให้มีการ

พัฒนาระบบการบริการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

รวมถงึการเป็นแหล่งเรยีนรูข้องบคุลากรทางการ

แพทย์ เพื่อน�าไปพฒันาระบบคณุภาพการบรกิาร 

การสร้างเสริม การป้องกัน และการควบคุมโรค

ในชมุชนให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ นบัเป็นก้าว

ทีส่�าคญัอกีก้าวหนึง่ในการออกไปสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชนของคนคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

 หลั งจากที่ โ รงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ

ขั้นก้าวหน้า หรือ Advanced HA ทางคณะ 

ผู้บริหารขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ทุกหน่วย-

งาน ที่ท�าให้เราผ่านการประเมินในครั้งน้ี และ 

ขอให ้ทุกส ่วนงาน Consol idate ความรู ้ 

กระบวนการท�างานเข้าสู่การท�างานปกติ เพื่อ

จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต่อไป 

 นอกจากนี้ ทีมผู ้บริหาร พร้อมทีม

บุคลากรบางส่วนได้เดินทางไปศึกษาดูงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นหน่วย-

งานที่ ได ้รับรางวัล TQA เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

นอกจากน้ี ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังได ้

เดินทางไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อแลก-

เปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการขอรับรอง Disease 

Specific Certification และหวงัว่าการพฒันาเพือ่

รบัรองรายโรคจะเป็นกญุแจส�าคญัให้คณะแพทย์

ของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป v

องค์กร กระบวนการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์  

 นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ยังได้

ลงนามความร่วมมือด้านสขุภาพกบัเทศบาลเมอืง 

เขารปูช้างและส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอเมอืง

สงขลา เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ป้องกัน

และควบคุมโรคในชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พนัธกจิหลักของคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรยีน

การสอนและงานวจิยัของนกัศกึษาแพทย์ แพทย์

ใช้ทุนและแพทย์ประจ�าบ้าน

         ในฉบับนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะ

แพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ เป็นองค์กรที่มีทั้ง 

คนเก่งและคนดี ต้องขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ อาจารย์ประจ�า

สาขาวชิาศลัยศาสตร์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิรางวลั

นวตักรรมแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๓ ด้านสงัคมและ 

สิ่งแวดล้อม จากผลงาน “อุปกรณ์รองรับสิ่ง 

ขบัถ่ายจากทวารเทียม” โดยส�านกังานนวัตกรรม

แห่งชาติ นอกจากความเก่งของบุคลากรใน

องค์กรแล้ว ต้องแสดงความยินดีกับ นศพ.

นภทัร จนัทร์สว่างภพ นักศกึษาแพทย์ผูเ้ป็นแบบ

อย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมแพทยสภา ประจ�า

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงจะเป็นแบบอย่างของ

หมอสงขลานครินทร์ที่ดีในอนาคตให้กับรุ่นน้อง 

ต่อไป นอกจากนี้ ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์  

นพ.สรายุธ บุญชัย คุณอาภรณ์ พงษหา และ

ทีมการรักษาทุกคน ยังได้รับจดหมายญาติผู้ป่วย

ชื่นชมถงึความเอาใจใส่ ตัง้ใจและพยายามในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างดีที่สุด 

ถึงแม้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากไปอย่างสงบ แต่ก็

สร้างความซาบซึง้และประทับใจให้กบัครอบครวั

ของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

 สุ ด ท ้ า ยนี้ อี กพั น ธกิ จ ขอ งคณะ

แพทยศาสตร์ การให้บริการวิชาการท่ีตอบ-

สนองความต้องการของสังคมไทย ซึ่งในช่วงฤดู

ฝนนี้ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส RSV ซึ่งท�าให้

เด็กเล็กมีอาการที่อันตราย หอบเหน่ือย หรือ

ปอดบวมได้ จึงควรที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแล

บตุรหลานให้ดี หากมอีาการสงสยัควรรีบปรกึษา

กุมารแพทย์ v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๔

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เทศบาลเมอืงเขารปูช้าง และ ส�านกังานสาธารณสขุ

อ�าเภอเมืองสงขลา ได้ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 

 ด้วยสาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครวัและเวชศาสตร์ป้องกนั มี

พนัธกจิผลติบณัฑติแพทย์ แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ บคุลากรทางการแพทย์ 

สร้างงานวจิยัเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสขุภาพในพืน้ที ่และชีน้�าสงัคม

ในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ของประชาชน โดยมกีารจดัการศกึษาพืน้ที ่ส�ารวจสถานะทางสขุภาพ

ของคนในชุมชน โดยเลือกพื้นที่ หมู่ ๑ บ้านบางดาน และ หมู่ ๒  

บ้านเขาแก้ว เป็นชุมชนน�าร่อง

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	ป้องกัน

และควบคุมโรคในชุมชน

คณะแพทย์	ม.อ.	ลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพ

กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

 นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน กล่าวว่า จากการที่สาขาวิชาฯ ได้มี

การสร้างงานวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และชี้น�า

สังคมในการป้องกันส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และร่วมพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน

รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๒ ของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ ๓ และการ

ให้บริการวิชาการของทีมพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดย

มีการจัดการศึกษาพ้ืนที่ส�ารวจสถานะทางสุขภาพของคนในชุมชน 

การด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

ด้านสุขภาพของชุมชน และงานพัฒนาคุณภาพของระบบสร้างเสริม 

สุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน รวมถึงการรองรับคุณภาพ

การให้บริการของสถานบริการพยาบาลขั้นก้าวหน้า ซึ่งอาศัยความ
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ร่วมมือของชุมชนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอน

และการจดักจิกรรมสร้างเสรมิสขุภาพในชมุชน ซึง่พืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง 

เขารูปช้าง เป็นแหล่งจัดการเรียนการสอน ค้นคว้าวิจัย การแลก-

เปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนส่งเสริมก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ของ

ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน จึง

เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

พัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

ในชมุชน ระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครวัและเวชศาสตร์ป้องกนั 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับเทศบาลเมือง 

เขารูปช้าง และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองสงขลา โดยมี

วัตถุประสงค์

 1. ด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับ 

การเรียนรู้ ฝึกฝน ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2. ด้านการส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค เพื่อพฒันา

คุณภาพของระบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค 

ในชุมชน 

 ซึ่งบทบาทของคณะภายใต้บันทึกความร่วมมือ ได้แก่

 1. จัดบุคลากร อาจารย์แพทย์ แพทย์ อาจารย์ บุคลากร

ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ 

 2. น�าประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันสุขภาพ และ

ป้องกันควบคุมโรค การเผยแพร่ความรู้ และการสื่อสารด้านสุขภาพ

ให้แก่บุคลากรของเทศบาล สาธารณสุขอ�าเภอเมืองสงขลา และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเทศบาลต�าบล

 3. ร่วมกับเทศบาล สาธารณสขุอ�าเภอเมืองสงขลา พฒันา

ระบบฐานข้อมลูด้านสขุภาพ เพื่อบรหิารทรพัยากรร่วมกนัอย่างยัง่ยนื 

 4.  ศึกษา วิจัย และน�าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ 

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน  มาพัฒนาใน

ชมุชนเทศบาล รวมถงึแผนการด�าเนนิงานและกลไกการบริหารจัดการ

เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว 

 โดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์   ลีธนาภรณ ์  คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความ

ร่วมมือที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบการบริการเสริมสร้างสุขภาพ 

ให้ประชาชนในพืน้ทีต่�าบลเขารปูช้าง พร้อมทัง้เป็นแหล่งเรยีนรู ้ฝึกฝน 

ค้นคว้า และวจิยั ของนกัศกึษาและบคุลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนา

คุณภาพของระบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค 

ในชุมชน นอกจากน้ีคณะแพทยศาสตร์ ยังได้รับประโยชน์ในแง่ของ

การสัมผัสวิถีชุมชนอย่างแท้จริง ท�าให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจชุมชน

มากขึ้น ในอนาคตเมื่อนักศึกษาจบไปแล้วและกลับไปสู่ชุมชน ก็จะ

สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ 

 ทั้งน้ีทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ขอขอบคณุเทศบาลต�าบลเขารูปช้าง และสาธารณสขุอ�าเภอที่ให้ความ

ร่วมมืออย่างเต็มที่  v
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 เมื่อ วันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผศ.นพ.วรวิทย ์ 

วาณิชย์สุวรรณ อาจารย์แพทย์ประจ�าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

รางวลันวตักรรมแห่งชาต ิจากผลงาน “อปุกรณ์รองรบัสิง่ขบัถ่ายจาก

ทวารเทยีม”  จดัข้ึนโดยส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิในการประกาศ

สุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๓ ด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ 

กรุงเทพฯ 

 งานวันนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) 

จัดขึ้นโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) นับตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมอัน

ทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและ

ประกาศเกียรติคุณแก่คนไทยท่ีสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความ 

โดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิด

ความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการ

พัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้น

ให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อ 

ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม การจัดประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 

 ๒. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ๓. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

 ๔. ด้านสื่อและการสื่อสาร

 ๕. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น  

 โดยก�าหนดจัดพิธีมอบรางวัลทรงเกียรติดังกล่าวในวันท่ี ๕ 

ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันนวัตกรรมแห่งชาติ 

 ผศ.นพ.วรวทิย์ กล่าวว่า รูส้กึดใีจเป็นอย่างยิง่ที่ได้รับรางวลั

ในครั้งนี้ เพราะเป็นรางวัลใหญ่ แต่ท่ีภูมิใจมากอีกเร่ืองคือ สิ่งที่เรา

คิดค้นขึ้นมาได้น�าไปใช้และไปช่วยเหลือคนไข้อย่างแท้จริง ที่ส�าคัญ

ผศ.นพ.วรวิทย์	วาณิชย์สุวรรณ

ในการประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย 

กับผลงาน	“อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” 

คว้ารางวัลชนะเลิศ

อกีประการคอื ชดุอปุกรณ์ดงักล่าวผลติโดยมยีางพาราซึง่เป็นวตัถดุบิ

ท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบอีกด้วย

 โดยทีม่าของการคดิค้นอปุกรณ์ดงักล่าว มาจากการท�าหน้าที่

เป็นแพทย์ด้านระบบทางเดินอาหาร และพบว่าโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่

และไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของโรคมะเร็ง

ที่พบมากในคนไทย มีแนวโน้มว่าจ�านวนผู้ป่วยจะเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  

แต่ด้วยเทคโนโลยีการตรวจและการรักษาในปัจจุบันมีความก้าวหน้า

มากขึ้น ท�าให้การตรวจพบและการรักษาสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว  

ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู ้ป่วยมีอายุยืนยาว แต่กระนั้น  
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การมีชีวิตที่ยืดยาวออกไป ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่ได้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีตามไปด้วย หลายรายมีความพิการบางอย่างติดตามมา โดย

เฉพาะการมีทวารเทียม ซึ่งเกิดจากการผ่าตัดล�าไส้ใหญ่มาเปิดที่หน้า

ท้องเพื่อผู้ป่วยจะได้ขับถ่ายอุจจาระหรือของเสียแทนการขับถ่ายทาง

ทวารหนักเหมือนก่อนผ่าตัด รูเปิดเช่นน้ีมีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า 

“ทวารเทียม”

 ผู้ป่วยที่มีทวารเทียมจะต้องขับถ่ายอุจจาระทางรูเปิดของ

ล�าไส้ทีผ่นงัหน้าท้องซึง่ไม่มีหรูดูเหมอืนทวารหนกั ดงันัน้จะมขีองเสยี

ไหลท้ังอจุจาระและผายลมออกมาได้ตลอดเวลา จึงมคีวามจ�าเป็นต้อง

ใช้ชดุอปุกรณ์รองรับสิง่ขบัถ่ายจากทวารเทยีมและบางรายจ�าเป็นต้อง

ใช้ไปตลอดชวีติ ชดุอปุกรณ์ดงักล่าว ประกอบด้วยแป้นตดิผวิหนงัและ

ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายประกอบติดกัน สามารถถอดน�าถุงออกมาล้าง 

ท�าความสะอาดได้ แต่ปัญหาทีส่�าคญัของการใช้ชดุอปุกรณ์รองรบัสิง่

ขบัถ่ายจากทวารเทยีมนีค้อื ความขาดแคลน ไม่สามารถเข้าถงึบรกิาร

ของชุดอุปกรณ์ที่มีจ�านวนจ�ากัดและราคาสูงได้ รวมถึงการเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนจากการใช้อปุกรณ์ดงักล่าว เช่น ผื่นแพ้ทีผ่ิวหนงั การหลดุ

ลอกของชดุอปุกรณ์ก่อนเวลาอนัควร ท�าให้เกดิกลิน่อนัไม่พงึประสงค์ 

ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์รองรับ 

สิง่ขบัถ่ายจากทวารเทยีมทีผ่มและทมีงานช่วยกนัคดิขึน้มา จะช่วยให้

ผูป่้วยได้รบัความสะดวกมากขึน้ เพราะได้รบัการออกแบบมาให้เหมาะ

กบัการใช้งาน สามารถถอดล้างท�าความสะอาดได้ง่ายและน�ากลบัมา

ใช้ได้ใหม่ ที่ส�าคัญ คุณภาพเทียบเท่ากับชุดอุปกรณ์ท่ีน�าเข้าจากต่าง

ประเทศ แต่ราคาถูกกว่ามาก ซึ่งส่งผลดีกับผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องใช้ชุด

อุปกรณ์หลายชุดต่อเดือน v
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหน่ึงของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายนภัทร  จันทร์สว่างภพ นักศึกษา

แพทย์ชั้นปีที่ ๖ ได้รับนักศึกษาแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

จริยธรรม แพทยสภา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งน้องนภัทรได้เล่า

ถึงที่มาที่ไปของการมาเป็นนักศึกษาแพทย์ และความรู้สึกของการได้

รับรางวัลในครั้งนี้ว่า  “เส้นทางการเป็นแพทย์ของผม คือ เป็นภาพที่

เราเหน็มาตัง้แต่เดก็เวลาเจบ็ป่วย ไปโรงพยาบาลได้เหน็อาชพีหมอใน

แง่มุมดีๆ น่าประทับใจมากมาย หมอได้ใช้ความรู้ ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ผูอ้ื่น ท�าให้ชวีติคนอื่นอยูต่่อไปอย่างมคีวามสขุ ได้เหน็รอยย้ิมของคน

อื่นที่เป็นความสบายใจเมื่อรักษาหาย  จากเหตุผลนี้ จึงเป็นภาพที่อยู่

ในใจมาตลอด บอกว่าโตขึ้นจะต้องเป็นหมอให้ได้ครับ ถึงตอนน้ีก็คิด

ว่าตัวเองเลือกไม่ผิดที่เข้ามาเรียนแพทย์ เพราะรู้สึกมีความสุขในทุก

วันที่ได้มาเรียนและดูแลผู้ป่วย และอยากฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่

ตนเองเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเพื่อเอามาดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 ส�าหรบัค�าว่า คณุธรรม จรยิธรรมในวิชาชพีแพทย์ในความ

คิดของผม คือ เป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้แพทย์ได้

นภัทร จันทร์สว่างภพ  

นักศึกษาแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมแพทยสภา 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒

ความเป็นมาของรางวัล

 แพทยสภาได้มนีโยบายสนบัสนนุเกยีรตคิณุอาจารย์แพทย์

ทีเ่ป็นแพทย์และเป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนสิตินกัศกึษา

แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียน

แพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู

เกียรติ และเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติตน แพทยสภาและ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ จึงมีมติให้

สนับสนุนโล่เกียรติคุณ สถาบันละ ๒ โล่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึง

ปัจจุบัน

เกณฑ์ส�าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์

 เป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ท่ีก�าลังศึกษาในสถาบันตั้งแต่ชั้น

ปีที่ ๕ ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๕๐ เป็น

นิสิตนักศึกษาแพทย์ยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณนี้จากแพทยสภา 

เป็นผู้ปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย ของ

แพทยสภาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติกิจกรรม

ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และหรือ มีผลงานดีเด่นทางด้าน

คณุธรรมจริยธรรมและมหีลกัฐานทีเ่หน็ได้โดยประจกัษ์ แสดงออกถงึ

คณุธรรมความดงีามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่องในการท�ากิจกรรม 

และความโดดเด่นของผลงาน เป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙

“ โตข้ึนจะต้องเป็นหมอให้ได้

ครับ ถึงตอนนี้ก็คิดว่าตัวเอง

เลือกไม่ผิดที่เข้ามาเรียนแพทย์ 

เพราะรู้สึกมีความสุขในทุกวัน

ที่ ได้มาเรยีนและดแูลผู้ป่วย และ

อยากฝึกฝนเพ่ิมพูนความรู ้

ให้แก่ตนเองเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด

เพ่ือเอามาดแูลผูป่้วยให้ดยีิง่ขึน้

ในอนาคต ”

ยดึถอืเป็นแนวทางและเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้วชิาชพีสามารถด�ารง

อยู่ในศรัทธาของประชาชนได้  ในปัจจุบันปัญหาการถูกฟ้องร้องเพ่ิม

มากขึน้  ดงันัน้จงึไม่ควรละเลยแนวปฏบิติัทางด้านจรยิธรรมนี ้เพราะ

จะเป็นเกราะช่วยป้องกันปัญหาการฟ้องร้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

รวมท้ังส ่งผลให ้แพทย์ประกอบวิชาชีพได ้อย ่างม่ันคงและมี

ประสิทธิภาพสูงตลอดไป   

 ในโอกาสท่ีผมได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแพทย์ผู้เป็น

แบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมคร้ังนี้  ผมรู้สึกเป็นเกียรติและ

ภมูใิจกบัรางวลันีม้ากครบั ถอืเป็นแรงผลกัดนัในการเรยีน การท�างาน

และการท�ากิจกรรมต่อไป รู้สึกว่ารางวัลนี้เป็นส่ิงหนึ่งที่บอกได้ว่า  

คุณจะท�าอะไรจะมีคนเห็นคุณอยู่เสมอ อย่าท้อในการท�าสิ่งที่ดี 

สิ่งที่เป็นประโยชน์  

 ท้ายนี้ผมขอขอบคุณกิจกรรมต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ 

ม.อ. ที่ท�าให้ตัวเราได้ฝึกในหลายด้านนอกจากการเรียน ไม่ว่าจะ

เป็นการฝึกความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การรับฟังความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมงาน การวางแผนการจดักจิกรรมให้เหมาะสม การอยูร่่วมกัน

เป็นหมู่คณะ การเข้าสังคม และเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม ขอบคุณ

ครอบครวั เพื่อนๆ พีน้่อง อาจารย์แพทย์ทกุท่าน หน่วยกจิการนกัศกึษา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง แพทยสภา 

ที่มอบโอกาสและความไว้วางใจให้ได้รับรางวัลในคร้ังนี้ครับ รู้สึกดีใจ

และเป็นพลังบวกในการพัฒนาตนเองต่อไปครับ”  v
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 ดฉินั นางสพุศิ ผนกึทรพัย์สกลุ  ข้าราชการครูบ�านาญ 

โรงเรียนวัดนาวง สังกัด สพป.ตรัง เขต ๒ ซึ่งเป็นภรรยาของ

นายวิรัตน์ ผนึกทรัพย์สกุล เป็นผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อม- 

ลูกหมาก และลุกลามไปยังกระดูกสันหลัง ได้รับการดูแล

รักษามาเป็นระยะเวลา ๕ ปีเศษ ในระยะที่ค่าของมะเร็งเริ่ม

ลุกลามจนต้องให้ยาคีโมถึง ๑๔ คร้ัง จนกระท่ังไม่สามารถ

ต่อต้านต่อการรักษาได้อีก ซึ่งในระยะให้ยาอยู ่ได้ถึง ๒ 

ปี นายแพทย์ธนัญญ์ เพชรานนท์ ได้นัดตรวจและให้ยา

ตามระยะ ได้รับความเอ้ืออาทร ห่วงใย ตรวจรักษาอย่าง

ดีเยี่ยมมาโดยตลอด กระท่ังหลายคร้ังท่ีต้องพักรักษาตัว 

ในโรงพยาบาลที่ตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น ๘ นั้น ก็ได้รับการ 

ช่วยเหลือดแูลรักษาจากนายแพทย์ธนญัญ์ ทมีแพทย์เจ้าของ

ไข้และทีมพยาบาล โดยเฉพาะคุณอาภรณ์ พงษหา ได้ ให้

ความสะดวก ช่วยเหลือในขณะท่ีนายวิรัตน์ต้องใช้ออกซิเจน

ในการช่วยหายใจ ท่านได้แนะน�า ดูแล สอบถามอาการและ

ให้ก�าลงัใจกบัครอบครวัของดฉินัเสมอมาทกุครัง้ แม้แต่ในช่วง

วาระสดุท้ายทีว่กิฤตทีส่ดุแล้ว นายแพทย์สรายธุ  บญุชยั  ยงั

ได้โทรศพัท์มาคยุเพื่อให้ดฉินัยนิยอมให้ใส่ท่อช่วยหายใจ เพ่ือ

หวงัจะต่อลมหายใจและอาจมโีอกาส จนกระทัง่ได้เข้าไปรกัษา

ในห้องไอซียูโรคทางเดินหายใจ อาการดีขึ้น ออกจากโรง-

พยาบาลและได้กลับมาพบนายแพทย์ธนัญญ์ตามนัดอีกครั้ง 

ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย และแล้วนายวิรัตน์ ผนึกทรัพย์สกุล ก็ได้

จากไปอย่างสงบด้วยอาการที่อ่อนเพลีย รับประทานอาหาร 

ไม่ได้ หายใจเหนื่อยหอบ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ดิฉัน ลูกๆ และญาติๆ ของนายวิรัตน์  ผนึกทรัพย์-

สกุล มีความรู้สึกซาบซึ้ง ประทับใจ ในการที่ได้รับการตรวจ

รักษาดูแลผู ้ป่วยมาเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงขอขอบพระคุณ 

ยกย่อง ชมเชยจากใจจริงด้วยค่ะ บุคลากรทุกฝ่ายโดยเฉพาะ

นายแพทย์ธนัญญ์  เพชรานนท์ นายแพทย์สรายุธ  บุญชัย  

ทีมแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง ห้องให้ยาเคมีบ�าบัด ห้องไอซียู โดย

เฉพาะคุณอาภรณ์  พงษหา และทีมพยาบาลทุกท่าน ไว้ ณ 

โอกาสนี้ ขอให้พระราชบิดา คุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครอง

คณะบุคลากร รพ.ม.อ. ด้วยค่ะ v

จดหมาย

ญาติ

ผู้ป่วย

จากใจทีมแพทย์ และผู้ให้การรักษา 

กับการท�าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย

 ในการเป็นแพทย์ของผม เริ่มต้นจากการสอบแบบตรงในสมัย

นั้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผมมีคุณแม่เป็น

พยาบาล และท่านแนะน�าว่าการเป็นแพทย์เป็นอาชีพที่ดี ได้ดูแลและ 

ช่วยเหลอืผูอ้ื่น ผมจงึตดัสนิใจเรยีนแพทย์ตัง้แต่ตอนนัน้ และส่งผลให้ทกุๆ

วันที่ตื่นมาผมได้มีโอกาสท�างานที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข  

 ผมถูกสอนมาเสมอให้รักในผู้ป่วยทุกๆ คน เพราะผู้ป่วยมีความ

ทุกข์ มีความเจ็บป่วยที่ต้องทน มีความคาดหวังกับผลการรักษา ทั้งจากตัว 

ผู้ป่วยเองและญาติ ดังนั้นหากเรารักในผู้ป่วยแล้ว มันคงเป็นเรื่องง่าย 

ในการที่จะมอบการรกัษาที่ดีให้ผู้ป่วยได้อย่างดี และผู้ป่วยจะสัมผัสได้จาก

ความรู้สึกนั้นเหมือนเขาเป็นญาติของเรา 

นายแพทย์ธนัญญ์		เพชรานนท์	

แพทย์ผู้ให้การรักษา

จดหมาย.....

แห่งรัก
 อาจจะแปลกใจว่ามีใครยังเขียนจดหมายกันอยู่อีกหรือ ใน

ยุคของโลกการสื่อสารไร้พรหมแดนเช่นนี้ ค�าตอบ คือ มี และเป็น

จดหมายจริงๆ ที่ได้ถูกส่งมาจากญาติผู้ป่วย ที่เคยได้รับการรักษา

จากแพทย์ และได้รับการดูแลจากพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ คุณสุพิศ ผนึกทรัพย์สกุล คือคนที่เขียนจดหมายกลับมายัง

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล เพ่ือขอบคุณที่ให้การรักษาสามีของเธอ

ในวันที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ถึงแม้ว่าการรักษาจะท�าไปด้วยค�าว่า

หน้าทีเ่ป็นปัจจยัหลกั แต่การเอาใจใส่ของแพทย์ และการดแูลทีด่ขีอง

พยาบาล การรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วยและญาติ  

คือ สิ่งส�าคัญที่โยงใยและเยียวยาความรู้สึกของญาติที่ก�าลังจะขาด

คนในครอบครัวไป 

 จดหมายฉบับนี้ ไม่ได้น�ามาเพื่อบอกว่าบุคลากรของคณะ

แพทยศาสตร์เก่งอย่างไร แต่เน้ือในของจดหมาย มันเล่าความรู้สึก

ของคนคนหนึง่ทีต้่องสญูเสยี แต่ก่อนทีจ่ะสญูเสยี เธอรบัรู้ได้ถึงความ

พยายามและความตั้งใจของแพทย์และพยาบาลที่ท�าการรักษา  ดัง

พระราโชวาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม- 

ราชชนก ทีว่่า “การทีจ่ะได้ความไว้วางใจของคนไข้  ขอท่านถือสุภาษติ

ว่า ใจเขา ใจเรา ท่านคงจะคดิได้ว่า ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่าน

อย่างไร ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น”



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑

 การดูแลผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนจะต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ ทีมสหสาขาจึงเป็นความท้าทายที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต้องเอาใจ

ใส่ติดตามดูแล พยาบาลต้องมีความรู้ ความช�านาญเฉพาะ การปฏิบัติ-

งานต้องมีความรอบคอบ ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ 

พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ป่วยและญาติ ดูแล

เอาใจใส่ผู้ป่วยดุจญาติ พีอ่ยากเหน็คณะแพทย์ฯ ของเราเป็นทีพ่ึง่ของสงัคม

ไทยอย่างยั่งยืน

 ในการท�างาน พ่ีจะให้ความส�าคัญกับการบริการ มีความเข้าใจ 

ใกล้ชิดและห่วงใย จริงใจ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  สร้างความ

มั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติ  สร้างความเชื่อม่ันในการดูแลรักษาพยาบาล

ของเรา สร้างความประทบัใจ ส�าหรบัการชื่นชมจากผูป่้วยและญาต ิมนัคอื

ก�าลงัใจ  ความภาคภมิูใจ เป็นเสมอืนพลงัที่ได้มอบให้กบัพวกเรา จะเป็นแรง 

ผลกัดนัทีจ่ะให้พวกเราทกุคนได้สร้างสรรค์และพฒันางานบรกิารพยาบาล

ให้ดีและเป็นเลิศยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ  และอยากบอกกับผู้ป่วยว่าขอให้มั่นใจ 

 นายแพทย์สรายธุ กล่าวว่า การเป็นแพทย์ ไม่ง่าย ยิง่เป็นแพทย์

ที่ดี ยิ่งต้องอุตสาหะ ครั้งหนึ่ง ผมได้มีโอกาสสัมผัสแพทย์ซึ่งเป็นต้นแบบ

ของแพทย์ที่ดี จึงท�าให้ผมอยากเป็นแพทย์ครับ  และในการรักษาผู้ป่วย 

ผมรู้สึกยากครับ ยากที่จะบรรยาย บางครั้งผมก็รู้สึกเกร็ง และเกรงว่าจะ

ท�าได้ไม่ดี รู้สึกกลัว กลัวว่าใจเราจะแข็งกระด้าง แต่ก็รู้สึกเบาครับ เบาเมื่อ

ปัญหาได้รับการคลี่คลาย ค�าชื่นชมจากผู้ป่วยท�าให้ผมรู้สึกมีความสุขครับ 

ที่เหมือนเราได้รับค�าเชิญชวนให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของใครสักคน ที่ส�าคัญ

ผมอยากบอกว่า เราคือแพทย์ เราทุกคนอยู่เพื่อช่วยเหลือกันและกัน และ 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้หายไวๆ นะครับ 

นายแพทย์สรายุธ		บุญชัย	

แพทย์อีกท่านที่ร่วมดูแลคุณวิรัตน์  ผนึกทรัพย์สกุล

 การที่ผู้ป่วยหรือญาติชื่นชมการท�าหน้าท่ีของเรา ท�าให้ผมรู้สึก

ยินดีมากครับ เพราะมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ

การดูแลจากเรา ซึ่งหากเขารู้สึกดีกับเรา มันก็จะกลายเป็นพลังด้านบวก

ที่คอยผลักดันให้เราคงรักษาความดีในส่วนที่ผู้ป่วยและญาติรู้สึกประทับ- 

ใจแบบนี ้และพฒันาในส่วนทีม่โีอกาสพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ และผมเชื่อในการ

ท�างานร่วมกันในทีม ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกๆ คนที่ช่วยกัน 

ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ของเราด้วย

 อยากบอกกับผู้ป่วยที่มารักษาว่า ผมมักจะเลือกการรักษาที่ดี

ที่สุดให้ผู้ป่วย และขอให้สู้กับความเจ็บป่วยไปด้วยกัน  มอบหน้าที่การ

ดูแลให้เป็นหน้าที่ของผม ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ

ทั่วไป หรือเป็นมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย

มะเร็ง ที่นอกจากจะมุ่งเน้นการรักษาโรคให้หายหรือดีขึ้นแล้ว ยังต้องมอง

ถึงคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย และครอบครัวให้มีความสุข อย่างไรก็ตามควร 

ตั้งมั่นในมรณานุสติไว้เสมอ โดยระหว่างทางของการรักษานั้น ขอให้ทั้ง 

ผูป่้วยและญาตมิช่ีวงเวลาของการดแูลกนัให้ดทีีส่ดุ หน้าที่ในทางการแพทย์

ขอให้หมอได้มีโอกาสดูแลให้ดีที่สุด

ในหอผูป่้วยพเิศษเฉลมิพระบารม ี๘ ว่าพวกเราทกุคนจะท�าหน้าที่ให้บรกิาร

พยาบาล ดูแลเอาใจใส่ ประหนึ่งทุกท่านที่มาเข้ารับการรักษาที่เราเป็น

เสมือนครอบครัวเดียวกัน และขอให้มั่นใจในบุคลากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ว่าพวกเราจะดแูลให้การรกัษาพยาบาลทกุท่าน

สดุความสามารถทีพ่วกเราม ีเพื่อให้ทกุท่านหายป่วยสามารถกลบัไปใช้ชีวติ

เป็นปกติกับครอบครัวอย่างมีความสุขได้  ขอบคุณค่ะ v

พ.ว.อาภรณ์		พงษหา	

ตัวแทนพยาบาลที่ร่วมดูแลผู้ป่วย



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๑๒

งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารคณะแพทย์ ม.อ. ศึกษาดูงาน

เตรียมก้าวสู่เกณฑ์รางวัล

TQA



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓

 วันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู ้บริหารคณะ

แพทยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

กรงุเทพมหานคร ซึง่ได้รับรางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality 

Award: TQA) ปี ๒๕๖๒วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการน�าองค์กร 

กระบวนการสื่อสารกบับคุลากร ลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ระบบ

ติดตามงานหรือ Digital Dash Board และระบบงานด้านทรัพยากร 

มนุษย์ 

 ในการนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ได้กล่าวต้อนรบัและบรรยายให้ความรู ้หลงัจากนัน้

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ด้านระบบงานทรัพยากร

มนษุย์ เช่น การส่งเสรมิค่านยิมให้ฝังอยูใ่นการปฏบิตังิานประจ�า การ

สื่อสารที่สร้างความผูกพันและยอมรับการเปลี่ยนแปลง การบริหาร 

Succession Plan แบบปลา ๓ บ่อ 

 และในช่วงบ่าย คณะผูบ้รหิารได้เดนิทางไปเรยีนรูเ้รื่องการ

ขับเคลื่อนการขอรับรองรายโรค (Disease Specific Certification: 

DSC) เพื่อความเป็นเลิศในด้านการรักษาพยาบาล โดยได้รับการ

ต้อนรับจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดี คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ�านวย-

การ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งทีมงาน DSC จ�านวน ๒ ทีม ได้แก่ 

ทมีดูแลโรคมะเรง็ปอด (Lung Cancer) และทมีดแูลด้านการปลกูถ่าย

ไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) ทีมผู้บริหารจะน�าความรู้และ

แนวทางที่ได้มาปรบัใช้ในคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เพื่อพฒันางานด้าน

ต่างๆ ให้บรรลุกลยุทธ์ ๓ ด้าน ได้แก่ ความเป็นสากล (Internation-

alization)  เครือข่ายที่เข้มแข็ง (Networking) และองค์กรมืออาชีพ 

(Smart Organization) ต่อไป v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๑๔

งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

รศ.นพ.ธวัช		ชาญชญานนท์	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

“เรื่องของการประกันคุณภาพ ถอืเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการผลกัดนัคณุภาพโรงพยาบาล ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร์เป็นโรงพยาบาลแรกๆ ที่ขอรับการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เราผ่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตั้งแต่บัดนั้น

จนบัดนี้ เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพข้ันก้าวหน้าท่ีเราเรียกว่า Advance HA ซ่ึง

เป็นเรื่องของการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ส่งผลลัพธ์ต่อผู้รับบริการที่จะได้ประโยชน์

จากการดูแลที่ดีข้ึน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลรับ-ส่งต่อส�าหรับการดูแลผู้ป่วยใน ๑๔ จังหวัด

ภาคใต้ เราพร้อมที่จะดูแล เราพร้อมท่ีจะพัฒนาให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผลลัพธ์ทางด้านการรักษาพยาบาล  

ในเรื่องของศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ในเรื่องของการดูแลโรคยากซับซ้อน ผลลัพธ์ของเราสามารถเทียบเคียงกับระดับ

สากล ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ยุโรป หรือบางเรื่องซึ่งคนท่ีมีความสามารถอยู่ในญี่ปุ่นหรืออยู่ในสิงคโปร์ ผลลัพธ์ของเรา

ก็เทียบเคียงกับนานาชาติเหล่านั้น ท�าให้เราประกันได้ว่าสิ่งที่เราท�า ท่านสามารถรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเช่นกัน”

กับการผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศให้ “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี ๒๕๖๓” ซึ่งมีระยะเวลา ๓ ปี รับรองตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๕ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยทีผ่่านมาทางโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้มคีวามพยายามปรบัปรงุ พฒันา

กระบวนการท�างาน เพื่อให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการเยี่ยมส�ารวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่ง

ความพยายามทั้งหมดส่งผลให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพข้ันก้าวหน้าได้ส�าเร็จ และในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์กร 

จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านทางข่าวคณะแพทยศาสตร์ฉบับนี้

รศ.นพ.เรืองศักดิ์		ลีธนาภรณ์		คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ผมยนิดกัีบบคุลากรทกุท่าน เพราะผลงานนี้ไม่ใช่ของผูบ้รหิารฝ่ายเดยีว แต่เป็นผลงานของทกุคนในคณะแพทยศาสตร์

ท่ีร่วมแรงร่วมใจกัน นับตั้งแต่ภาควิชา ฝ่ายบริการพยาบาล ระบบสนับสนุนทั้งหมด ในขณะเดียวกันเราได้มองเห็น

โอกาสทีจ่ะพฒันาให้ดขีึน้ โดยค�าว่าดขีึน้ คอื ดขีึน้ส�าหรบัผูป่้วย ดขีึน้ส�าหรบัความปลอดภยัของผูป่้วยท�าให้เรายกระดบั

สู่มาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล ที่ส�าคัญที่สุดคือ ยินดีแทนผู้ป่วยที่เชื่อมั่นได้ในมาตรฐานการรักษาที่มากข้ึน  

โอกาสนี้ขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ท�างานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ พยายาม

ท�าให้การประเมนิมาตรฐาน AHA ของเราผ่านและประสบความส�าเรจ็ อย่างน้อยกแ็สดงให้เหน็ว่า มาตรฐานของโรงเรยีน

แพทย์ของเราอยู่ในระดับประเทศ เราทุกคนท�าตามปรัชญาช้ีน�าที่ว่า “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  ซึ่ง 

ทุกคนก็ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจมาตลอดหลายปี”

อ.นพ.กิตติพงศ์		เรียบร้อย	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

“ท่ีผ่านมาผูป่้วยของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์และสงัคมได้รับประโยชน์จากสิง่ทีอ่งค์กรเราท�าอยูแ่ล้ว ผมหมายถงึ การ

ขอรบัการประเมนิ AHA เป็นสิง่ทีท่�า ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะได้การรบัรอง แต่เป็นการบ่งบอกว่าเรามคีวามสามารถและ

มคีวามตัง้ใจท่ีดีจึงน�ามาสูค่วามส�าเรจ็ และการที่โรงพยาบาลเราขยบัตวัเองสูม่าตรฐานทีส่งูขึน้ นัน่คอื สิง่ทีจ่ะท�าให้มัน่ใจ

ว่า ทุกอย่างจะส่งผลประโยชน์และป้องกันผลเสียทุกอย่างที่จะเกิดกับเขาได้   นอกจากนี้ ความไว้วางใจดังกล่าวไม่ได้

มีผลกับผู้ป่วยและญาติเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความไว้วางใจจากสังคม ที่ส�าคัญคือ มันท�าให้พวกเราในฐานะ

บุคลากร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถมั่นใจได้ว่า ความภูมิใจ ความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นแต่ละวัน ความตั้งใจที่จะ

ท�าให้แต่ละวันดีและดีขึ้นไปเรื่อยๆ จะน�าความสุขสู่คนภายนอก แล้วความสุขของคนภายนอกนั้นจะตอบกลับมาท�าให้

พวกเราภายในองค์กรมีความสุขมากยิ่งกว่า”

ค�าขอบคุณจากใจผู้บริหาร 
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : รศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา
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360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปิดพ้ืนท่ีใหม่	เจาะเลือด

ล่วงหน้า

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดห้องเจาะเลือดในพื้นที่ใหม่ ณ 

สวนศรีตรัง-รังบินหลา  เพื่อให้ผู้ป่วยได้เจาะเลือดล่วงหน้า ก่อนวัน 

นัดพบแพทย์ ส�าหรับกลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาต โดยสามารถเจาะ

เลือดล่วงหน้า ๑-๒ วัน หรือตามแพทย์ระบุ โดยเปิดให้บริการ  

วันท�าการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๖.๓๐-๑๒.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

สาขาวิชารังสีวิทยา	MOA	กับหน่วยงานต่างประเทศ	

พัฒนาการรักษาและเป็นศูนย์ฝึกด้านรังสี ในระดับ

นานาชาติ

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

เป็นตวัแทนในการลงนามความร่วมมอื PSU IVR-BSC collaboration  

with Formal MOA for enhanced academic education in Asia  

ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านวิชาการและการรักษาผู้ป่วยระหว่างหน่วย

รังสีร่วมรักษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Boston Scientific  

Company เพื่อเป็นศูนย์ฝึกด้านรังสีในระดับนานาชาติ

องคมนตรีมอบส่ิงของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ฯ มอบสิ่งของ

พระราชทานแก่ อส.ทพ.ฐิติพงศ์ ยอดทอง เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากเหตกุารณ์ความไม่สงบ โดยม ีนพ.กติตศัิกดิ ์ศรพีงษ์ รองผูอ้�านวย-

การโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

“ท�าอย่างไรให้โปรแกรมเมอร์	ท�านวัตกรรม”

วันที่  ๘ – ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยนวัตกรรม จัดอบรม “Design Thinking for Medicine Innova-

tion” รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมสมองชวนคิดนอกกรอบ ที่มีชื่อว่า 

“ท�าอย่างไรให้โปรแกรมเมอร์ ท�านวัตกรรม” โดยมีทีมบุคลากรจาก

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเข้าร่วม กจิกรรมจดัขึน้ Innovation Center 

ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง
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ฝ่ายบริการพยาบาลจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาต	ิ

ประจ�าปี	๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม

วันพยาบาลแห่งชาติประจ�าปี ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็ จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และน ้อมร� า ลึก ใน 

พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต ่อพสกนิกรชาวไทยต่อวิชาชีพ 

การพยาบาลและสาธารณสุขของไทย  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๔ อาคาร

เฉลิมพระบารมี

คณบดแีสดงความยินดกัีบคณาจารย์ผ่านเกณฑ์ประเมิน

สมรรถนะอาจารย์

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.เรอืงศักดิ ์ลธีนาภรณ์ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ มอบเกยีรต-ิ

บัตรแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์ให้ผ่านเกณฑ์ประเมนิสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF)

ระดับวิชชาจารย์ขึ้นไป โดย ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly  

Teacher) จ�านวน ๑ ราย ได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย ์

เทอดพงศ์ ทองศรีราช และระดับวิชชาจารย์ (Professional  

Teacher) จ�านวน ๔ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิสุภาภรณ์  

เต็งไตรสรณ์ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวติยา ปลอดภัย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิวรา บุญรัศมี  และ รองศาสตราจารย์

นายแพทย์กัมพล เอี่ยมพนากิจ

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	บริจาค	๑	ล้าน	ให้มูลนิธิ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันต�ารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู ้อ�านวยการส�านักงานสลาก 

กินแบ่งรัฐบาล เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคอุบัติใหม่

ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย ผศ.พญ.ศศิวรา บุญรัศมีรศ.นพ.กัมพล เอี่ยมธนากิจ
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

๑๘

 เรื่องกินเรื่องใหญ่  และใหญ่มาก เพราะการกินนอกจาก

จะท�าให้เราหายหิวแล้ว ยังเป็นเหมือนการสะสมแต้มด้านสุขภาพ 

อกีด้วย หากกนิด ีกม็สีขุภาพและชวีติทียื่นยาว แต่ถ้ากนิไม่เลอืก หรอื

กินไม่เป็น ก็จะได้ไขมัน เบาหวาน อาการและโรคอื่นๆ แทน ดังน้ัน 

งานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงขอแนะน�าเมนูอาหาร 

ที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป โดยอาจจะเลือกเอา

ในเมนูที่เหมาะสมกับแต่ละคน ฉบับนี้ จึงขอแนะน�าเมนู “ขนมจีน

สขุภาพ(ฉบบั)น�า้ยาปักษ์ใต้ – ผกัเหนาะ” สตูรส�าหรับ ๕ ที ่ซึง่สูตรน้ี 

เป็นสตูรทีป่ระยกุต์และคดิโดยโภชนากร งานโภชนาการโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ อันมีส่วนประกอบดังนี้ 

ไปกับโภชนา (รพ.มอ.)

กินสุขใจ

สบายใจ
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วิธีท�า
๑. น�าเครื่องแกงเผ็ดผสมกับกะปิอย่างดีโขลกให้เข้ากัน

๒. น�าหม้อใส่น�้าตั้งไฟ ใส่เกลือและตะไคร้ทุบ พอเดือดใส่เน้ือ

ปลาต้มจนสกุ แกะเอาเฉพาะเนือ้ปลา น�าไปโขลกกบัเครื่องแกง

ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

๓. ตัง้กระทะใส่น�า้มนัพอร้อน น�าเครื่องแกงเผด็ทีผ่สมเนือ้ปลาลง

ผดัให้หอม เตมิน�า้เต้าหูต้ลอดเวลา อย่าให้เดอืดพล่าน ใส่ส้มแขก  

ปรุงรสให้พอดี โรยด้วยใบมะกรูดฉีก ยกลง

ผักเหนาะ
ผักเหนาะเป็นผักพ้ืนบ้าน ซ่ึงหมายถึงพืชพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

นัน้ๆ  เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพของท้องถิน่และวถีิชวีติ

ของคนในชุมชน  ผักเหนาะมีทั้งล้มลุกและพืชยืนต้น โดยน�า

ส่วนต่างๆ อันได้แก่ ยอด ใบ ดอก ผล ล�าต้น และ ราก เป็นต้น 

มาบริโภคในชีวิตประจ�าวัน

ส่วนผสม
เนื้อปลาน�้าดอกไม้  ๑๕๐  กรัม

น�้าเต้าหู้จืด   ๒๐๐  ซี.ซี. 

เครื่องแกงเผ็ด  ๓๐  กรัม

กะปิ      ๑๐  กรัม

ส้มแขก       ๓  ชิ้น

ใบมะกรูดฉีก       ๓   ใบ

น�้าตาลทราย     ๑๐  กรัม

ขนมจีน         ๑/๒     กิโลกรัม

น�้ามันร�าข้าว       ๑  ช้อนชา

เครื่องปรุงรส  -  ผักสดตามชอบ

ปริมาณสารอาหาร

ต่อ	๑	คนรับประทาน	

Protein 12 gm, Carbohy-

drate 14 gm, Fat 7 gm, 

167 KCal




