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 ศอ.บต. มอบเครื่อง CT Scan ให้ ม.อ. เพิ่มประสิทธิภาพการชันสูตรศพ

 หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ถูกต้องและแม่นย�ามากขึ้น

๖ วิจัย/นวัตกรรม

 TK pillow

 นวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

๘	 การศึกษา

 นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑

 รับทุนการศึกษาพระราชทาน ร.๑๐

๑๐ เพื่อผู้อื่น

 คณะแพทย์ ม.อ. จุดเทียนถวายพระพรในหลวง ร.๙

 “โกไข่“ ร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดตัวเพลง “เย็นศิระ“ สื่อถึงความรักและการให้

๑๒ งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

 ๒ บุคลากรคลังเลือด คว้ารางวัลระดับ Golden Award และ Bronze Award

 จากงาน Thailand Kaizen Award 2020

๑๖	 รอบรู้สู้โรค

	 โรคพยาธิหอยคัน น่ากลัวแต่ไม่อันตรายถึงชีวิต

๑๗ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๑๘	 อาหารการกิน 

 สลัดสไตล์ไทย เมนูควบคุมน�้าหนัก

A	Word	from	the	Dean

PSU	Faculty	of	Medicine	Newsletter 
-----------------------------------------

  Assoc. Prof. Roengsak Leetanaporn, MD
Dean of the Faculty of Medicine
Prince of Songkla University.

 Happy New Year to everyone. May this new year of 2021 bring you more joy, luck, and prosperity. I wish you 
all good health and safety during this hard time of the COVID-19 pandemic. I would also like to take this opportunity 
to thank you all for your great contributions and dedication. This provides opportunities for us all to look back at the 
successes of the past year and move forward together to the brighter future. Your hard work is truly appreciated.   
 Also, I would like to congratulate two of our staff for their spectacular success in winning Thailand Kaizen Award 
2020. These achievements not only have meaning for the individuals, but also significantly magnify our institute: The 
Faculty of Medicine’s reputation in quality assurance. Moreover, providing the best quality services is always our top 
priority; I would like to encourage you all to develop your own sectors by always adhering to Kaizen concepts.
 In the year of 2021, there are many major projects that are in the faculty’s plans including the establishment of 
an Organ and Body Donation Center, as well as, Heart Center under the Name of the Statesman: 99-year Gen. Prem 
Tinsulanonda, the construction of Yensira Buiding 3 for destitute patients, a sponsorship proposal to the Government 
Lottery Office for the establishment of airborne diseases building in response to emerging   diseases, and the drafting 
of a Premium Building.
 Every Executive Board of the Faculty of Medicine dedicates to develop the faculty even further. The most import-
ant thing is that eveyone has a part in this path. Let’s march together towards our goal of achievement like the proverbs 
“If you want to go far, go together.” v



รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ
 สวัสดีครับกับข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สอง

เดอืนสดุท้ายของปี ซึง่อาจเรยีกได้ว่าเป็นปีทีท่ัว่โลกประสบปัญหาใหญ่หลวงด้วยสถานการณ์

โรค COVID-19 ซึ่งก�าลังจะผ่านพ้นไป และขอให้ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้อ่านทุกท่านพบเจอแต่

เรื่องดีๆ 

      ในเดอืนทีผ่่านมาโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ได้รบัมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 

CT Scan เพื่อช่วยในการชันสูตรศพแบบเสมือน (Virtopsy) เพิ่มประสทิธิภาพการชนัสูตรศพ

หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ถูกต้องและแม่นย�ามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบุคลากรหน่วยคลังเลือด

และเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล Thailand Kaizen 

Award ประเภท Kaizen Suggestion System Award (KSS) คอื “อปุกรณ์กดห้ามเลอืด” และ 

“ขาดเหลือ เกื้อกูลกัน” ซ่ึงเป็นโปรแกรมบริหารจัดการเลือด นอกจากน้ีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีนวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หมอน TK 

pillow หรือ “หมอนสามเหลี่ยมส�าหรับจัดท่านอนตะแคง” ส�าหรับผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยไม่รู้

สึกตัว เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

      ในส่วนของอาคารเยน็ศริะ ๓ ทีพ่กัให้กบัผูป่้วย ได้รบัเงนิบรจิาคจ�านวน ๒๕ ล้านบาท

จากบริษัทเอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิป้าทองค�า และครอบครัวผู้

บริหารระดับสูง และยังได้มีกิจกรรม “สุนทรียะ ที่เย็นศิระ” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการ

จดุเทยีนเพื่อสดดุพีระเกยีรตแิละน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุในหลวง ร.๙ และมกีารเปิด

ตัว “เพลงเย็นศิระ” โดยศิลปินโกไข่เพื่อสื่อถึงความรักและการให้

      สุดท้ายน้ีอีกพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือการ

ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ทางคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพ้ืนที่นาข้าว อ.จะนะ เพ่ือสอบสวนสรุปหาสาเหตุและแนวทาง

การแก้ปัญหาการระบาดของโรคพยาธิหอยคันที่ระบาดในพื้นที่ v

 สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ขอให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีที่ดีกว่าเดิม โชคดีกว่าเดิม สบายใจ

กว่าเดิม และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด – ๑๙  และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วม

แรงร่วมใจกันในการท�างาน ท�าให้คณะแพทยศาสตร์ ของเราก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

 ขอแสดงความยนิดกีบับคุลากร ๒ ท่านทีค่ว้ารางวลั Thailand Kaizen Award 2020 

ท�าให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพ ซึ่งเราก็ได้

พฒันาเรื่องนีม้าอย่างยาวนาน ขอสนบัสนุนให้ทกุหน่วยงานพฒันางาน โดยใช้แนวทาง Kaizen 

อย่างต่อเนื่อง  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มเีรื่องใหญ่ๆ ทีต้่องต้องท�าอกีหลายเรื่อง เช่น การสร้างศนูย์บรจิาค

อวัยวะและร่างกาย ๙๙ ปี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ การเริ่มสร้างอาคารเย็นศิระ ๓  การ

ของบประมาณจากกองสลากในการสร้างอาคารรองรบัโรคตดิเชือ้ทางอากาศ เพื่อรองรบัโรค

อุบัติใหม่ รวมถึงการเขียนแบบอาคาร Premium เป็นต้น 

 ทมีบรหิารทกุคนมุง่มัน่พฒันาให้คณะแพทยศาสตร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้ ทีส่�าคัญ

คือ ความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เดินด้วยกัน เดินให้ไกลและประสบความ

ส�าเร็จ v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๔

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 วันที่ ๑๖ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรี  

สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนจากศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมลงนามในบันทึกการส่งมอบเครื่อง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อการ

หมุน ๑ รอบ พร้อมอปุกรณ์ประกอบ จ�านวน ๑ ชดุ รบัมอบโดย ผศ.ดร.

นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาย 

ในงานมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ. 

เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ และคณะผู้บริหารจาก ๒ องค์กร ร่วมงาน

 โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเครื่อง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan ในคร้ังนี้ เกิดข้ึนจากการที่ ศอ.บต. 

ศอ.บต. มอบเครื่อง CT Scan ให้ ม.อ. 

เพิ่มประสิทธิภาพการชันสูตรศพ

หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ถูกต้องและแม่นย�ามากขึ้น

ได้ด�าเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยเชิงนิติเวช 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ทาง ศอ.บต. จงึได้จดัซือ้เครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ CT Scan ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ 

และเป็นแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ทั้งในเขตเมือง 

ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

 สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการเกี่ยวกับศพ ที่จ�าเป็นจะ

ต้องได้รับการชันสูตรศพโดยเฉพาะคดีความมั่นคง หรือเสียชีวิต 

ในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ท�าให้เกิดข้อเคลือบแคลง

สงสัยว่าเกิดจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่หรือไม่ เนื่องจากประชาชน 



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕

บ า งส ่ ว น ยั ง มี ค ว า ม เ ชื่อ ต า มหลั ก ศ า สน า อิ ส ล า ม  ไ ม ่ ส า ม า ร ถผ ่ า

พิสูจน์ศพได้ ซึ่งง ่ายต่อการท่ีฝ่ายตรงข้ามกับรัฐ จะหยิบยกเรื่องศาสนา 

ขึ้นมาบิดเบือนและขยายผล แต่แท้จริงแล้วการผ่าพิสูจน์ศพในการด�าเนินคดี

และในทางการแพทย์ ส�านักจุฬาราชมนตรีได้มีค�าวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัดวา) ว่า

สามารถท�าได้ในกรณพีเิศษและจ�าเป็นจรงิๆเท่านัน้ โดยการปฏบิตัต้ิองเป็นไปอย่าง

นุ่มนวล ละมุนละไม และให้เกียรติต่อศพ แต่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องมือ

ทางการแพทย์ในปัจจุบัน ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Computerized 

Tomography (CT Scan) สามารถน�าเข้ามาช่วยในการชันสูตรศพเบื้องต้นได้  

ดังนั้น ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงสนับสนุนในการจัด

ซื้อรายการครุภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ดังกล่าวให้กับ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 ด้าน รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า 

“การตรวจและชันสูตรศพเป็นภารกิจหลักท่ีส�าคัญนอกเหนือจากด้านการเรียน 

การสอน การวิจัยและให้บริการแก่ผู้ป่วย ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ แต่ด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมและศาสนา ท�าให้ไม่สามารถผ่า

ชันสูตรศพได้ในบางกรณี จึงท�าให้มีแนวคิดท่ีจะใช้เทคโนโลยีทางรังสีวิทยา คือ 

การน�าเครื่องเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ (Computerized Tomography, CT scan) มา

ช่วยในการชันสูตรศพแบบเสมือน (Virtopsy) โดยเฉพาะการตรวจภายในศพ ได้

วางแผนจะตดิตัง้เคร่ือง CT Scan ในพืน้ทีห้่องชนัสตูรศพ แต่เนื่องจากพืน้ทีภ่ายใน

ห้องชันสูตรศพในปัจจุบันมีขนาดคับแคบ ประกอบกับเป็นพ้ืนผนังปูนธรรมดาที่

ไม่สามารถกันการทะลุทะลวงของรังสี ท�าให้ไม่สามารถวาง CT scan ได้ ดังนั้น

จึงต้องมีการปรับปรุงพื้นท่ีส�าหรับวางเครื่อง CT scan ที่มีผนังตะกั่วป้องกันรังสี

กระจายรอบทศิทาง และต้องขยายห้องชนัสตูรศพเพิม่ รวมทัง้ปรับปรงุเตยีงผ่าศพ

และเคาท์เตอร์ตดัชิน้เนือ้ทีม่รีะบบดดูกลิน่ ก�าจดัเชือ้โรค เพื่อให้สามารถท�างานได้

อย่างสะดวก มีความสมบูรณ์และทันสมัย”

 ทั้ งนี้คุณสมบัติของเครื่องเอกซเรย ์คอมพิวเตอร ์  (Comput-

erized Tomography, CT scan) ดังกล่าวคือ เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิด

ความเร็วสูง สามารถสร้างภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อการหมุน ๑ รอบ 

(๓๖๐ องศา) ซึ่งสามารถสร้างภาพในการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาแบบ Axial,  

C o r o n a l ,  S a g i t t a l ,  O b l i q u e ,  3 D  r e c o n s t r u c t i o n ,  

Dynamic scan และสามารถส่งภาพเข้าสู่ระบบเครือ

ข่ายของภาควิชารังสีวิทยาได้อย่างสมบูรณ์ คุณสมบัติ

เฉพาะของ CT Scan นั้นให้ก�าลังเอกซเรย์ขนาดไม่น้อย

กว่า ๕๐ kW ในช่องรับผู้ป่วยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. และยงัสามารถเอยีงไปด้านหน้าและ

ด้านหลังได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา เตียงผู้ป่วยสามารถ

เลื่อนในการ scan เพ่ือการตรวจได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ 

ซม. และสามารถรับน�า้หนกัได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก. ด้าน

ระบบการกวาดถ่ายภาพใช้สแกน (Scan Time) ต่อ ๓๖๐ 

องศา ใช้เวลาน้อยสดุไม่เกนิ ๑ วนิาท ีส่วนโปรแกรมที่ใช้

กบัระบบเครื่อง มีโปรแกรมสร้างภาพสามมติซิึง่แพทย์จะ

ได้ภาพ ๓ มิติได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องยก

ศพไฟฟ้าแบบรางเลื่อนคูต่ดิเพดานโดยรบัน�า้หนักสูงสุด

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก. พร้อมสายสลิงผ้าคล้องศพ เพื่อ

ช่วยในการเคลื่อนย้ายศพอีกด้วย v
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 TK pil low  ย ่อมาจาก  Ta-Kange  pil low for patient turn-

ing assistance and lying posture maintenance หรือ ที่เรียกง่ายๆเป็น

ภาษา ไทยว ่ า  “หมอนสาม เหลี่ ย มส� า ห รั บ จั ดท ่ า นอนตะแคง ”  ซึ่ ง

คิดค ้นโดย ผศ.ดร.สุรพงษ ์  ชาติพันธุ ์   อาจารย ์จากสถาบันวิศวกรรม 

ชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรม และคุณเกษิณี  เพชรศรี อดีตพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลสงขลา-

นครนิทร์ ที่ได้ร่วมกนัพฒันาต่อยอด  หมอนสามเหลีย่มส�าหรบัจดัท่านอนตะแคง เพื่อ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

 โดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ เล ่าว ่า แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจากใน

การดูแลผู ้ป ่วยหนัก ผู ้ป ่ วยอัมพาต ผู ้ป ่ วยไม ่รู ้สึกตัว ซ่ึงผู ้ป ่ วยกลุ ่ม น้ี 

จะไม่สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้ด้วยตัวเอง ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล 

กดทับหากไม่ได้รับการปฏิบัติและดูแลอย่างถูกต้อง  จึงท�าให้พยาบาลหรือผู้ดูแล

จ�าเป็นต้องท�าการพลิกตัวผู้ป่วยเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ ๒ ช่ัวโมง  และท่าทาง 

ในการนอนตะแคงต้องให้สะโพกเอียงท�ามุม ๓๐ องศา เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกด

โดยตรงต่อสะโพกบริเวณกระดูกต้นขา (Trochanter) ซ่ึงเป็นส่วนที่เกิดแผลกดทับ

ได้ง่าย  ส�าหรบัผูป่้วยทัว่ไปจะมกีารน�าหมอนหนนุศรีษะหรอืหมอนข้างมาใช้แต่หมอน 

เหล่านี้ ไม่ค่อยอยู่ตัวและไม่ได้มุมองศาท่ีเหมาะสมในการช่วยลดแรงกดหรือแรง

เลื่อนไถล

TK	pillow  
นวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

“ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วย

ไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

จะไม่สามารถเปลี่ยน

อิริยาบถได้ด้วยตัวเอง 

ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการ

เกิดแผลกดทับหากไม่ได้รับ

การปฏิบัติและดูแล

อย่างถูกต้อง”

ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์
หนึ่งในทีมคิดค้น
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 ดังนั้น ทีมงานจึงพยายามคิดค้นอุปกรณ์ท่ีเป็น 

ตัวช่วยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซ่ึงสิ่งท่ีจะช่วยในการ

แก้ปัญหาก็ยังคงเป็นหมอน เพียงแต่ต้องออกแบบให้

เหมาะสมและมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ต้องมีความลาดชัน 

ที่เหมาะสม เพื่อรองรับกับสรีระของผู้ป่วย นอกจากนี้ยัง

ต้องคิดถึงวัสดุที่จะน�ามาใช้ผลิตเป็นหมอนอีกด้วย ซึ่ง 

ทีมงานคิดว่า การน�าโฟมยางพาราหรือโฟมยางสังเคราะห์

มาเป็นว้สดุในการผลิตน่าจะเป็นวัสดุที่น่าสนใจ เพียงแค่

ต้องปรับรูปแบบให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด ซ่ึงถือเป็นการ

สร้างงานให้กับผู้ประกอบการชุมชน ในการผลิตอุปกรณ์

ทางการแพทย์ 

 โดยจุดเด่นของหมอนสามเหลี่ยมส�าหรับจัดท่า

นอนตะแคง คือ สามารถจัดตะแคงตัวผู้ป่วยได้นานกว่า

การใช้หมอนแบบธรรมดา  มนี�า้หนกัเบา สามารถจับด้วย

มอืข้างเดยีวได้ถนดั ทีส่�าคญั คอื สามารถท�าความสะอาด

ได้ง่าย และไม่ยุ่งยาก  ซึ่งวิธีการ คือ ผู้ดูแลหรือพยาบาล 

ต้องจัดท่านอนตะแคงให้อยู่ที่ประมาณ ๓๐ องศา จึงสอด

หมอนเข้าไป โดยให้แขนของผู้ป่วยวางพักไว้บนหมอน ซึ่ง

วธิกีารนีจ้ะช่วยให้ผูป่้วยรูส้กึสบายและลดแรงกดทบัทีอ่าจ

ท�าให้เกดิแผลได้เป็นอย่างด ี ทัง้นีผู้ด้แูลควรเปลีย่นท่านอน

ตะแคงซ้าย – ขวาทกุ ๒ ชัว่โมง และควรดแูลหมอนให้แห้ง

ตลอดเวลาที่ใช้งานด้วย

 ติดตามเรื่องราวการพัฒนานวัตกรรม หรือต้องการค�าปรึกษาในการ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ที่ Facebook : MED PSU Innovation Center  v

หมอนสามเหลี่ยมส�าหรับจัดท่านอนตะแคง 

ทีมคิดค้นหมอนสามเหลี่ยมส�าหรับจัดท่านอนตะแคง 
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การศึกษา

เรื่อง : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-

เทพยวรางกรู ทรงมพีระราชปณธิานมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างโอกาสให้เยาวชน

เตบิโตขึน้เป็นก�าลงัของชาต ิทรงเล็งเหน็ความส�าคัญของการศกึษา มี

พระราชด�ารใิห้จดัท�า “โครงการทนุการศกึษาพระราชทานในสมเดจ็-

พระบรมโอรสาธิราชฯ” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน และ

ต่อมามีพระราชด�าริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ” 

ทรงเป็นองค์ประธาน เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่

เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ชัน้ปีที ่๑ ผู้ได้รบัทนุมลูนธิทินุการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น

ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาจากโรงเรียนแหลมราษฎร์

บ�ารุง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช บิดาอาชีพรับจ้าง มารดาอาชีพ

เกษตรกร เคยได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนน�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

ชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม       

นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ 

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ 

รับทุนการศึกษาพระราชทาน	ร.๑๐
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 นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ กล่าวว่า “ตั้งใจสอบเข้าเรียนที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอันดับแรก  

รู้สึกภาคภูมิใจ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้รับทุนพระราชทานฯ  

สนับสนุนค่าเทอม ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ  จะตั้งใจเรียน เพื่อ

เป็นตวัอย่างแก่เยาวชน  มคีวามสนใจกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม  เมื่อ

จบการศึกษาอยากจะรับราชการ  การเรียนแพทย์ต้องปรับตัวกับ

เพื่อนๆ และการเรียนที่ค่อนข้างยาก ต้องบริหารจัดการเวลาในการ

เรียน เพื่อให้มีผลการเรียนที่ดี จะประพฤติดี เพื่อน�าชื่อเสียงมาสู่

ประเทศชาติ” 

 นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี  รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ 

เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

กรงุเทพมหานคร โดยมนีกัศกึษาได้รบัทนุนีท้ัง้ประเทศรวม ๖๙ คน v
นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์

 นบัเป็นกจิกรรมทีอ่บอุน่มาก ส�าหรบั “สนุทรยีะ ทีเ่ยน็ศริะ” 

ทีจั่ดขึน้ ณ อาคารเย็นศริะ โดยผูจ้ดังานตัง้ใจจัดขึน้ในวนัที ่๕ ธนัวาคม 

เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม- 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙)  

ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น

ทนุประเดมิในการก่อสร้างทีพ่กัให้กบัผูป่้วย กจิกรรมภายในงานมกีาร 

จดุเทยีนเพื่อสดดุพีระเกยีรตคุิณและน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธคิณุ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ในเวลา ๑๙.๑๙ น. ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการ

เสวนาหัวข้อ “สุนทรียศาสตร์ กับชีวิตมนุษย์” โดยผู้บริหารคณะ

แพทยศาสตร์และคณะท�างานในการระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคาร

เย็นศิระ ๓  และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดย “Sweet Jazz 

Band by Weerasak”

 นอกจากนี ้ในงานยงัเป็นการเปิดตวั “เพลงเยน็ศริะ” ทีแ่ต่ง

และขับร้องโดยอาจารย์จุมพล ทองตัน หรือ “โกไข่”  (โกไข่นายสน) 

ที่ตั้งใจแต่งเพลงนี้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หลังจากท่ีได้สัมผัสและรับรู้

“โกไข่” ร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดตัวเพลง “เย็นศิระ”	สื่อถึงความรักและการให้

ข้อมูลรวมถึงความรู้สึกของผู้ป่วยในอาคาร ที่มีความอุ่นใจและคลาย

กังวลเมื่อต้องมารักษายังโรงพยาบาลที่ไกลจากบ้าน ซึ่งที่นี่นอกจาก

เป็นที่พึ่งพิงแล้ว ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันอีกด้วย ทั้งแบ่งปัน

สิ่งของ แบ่งปันความรู้ ในการดูแลตัวเอง แบ่งปันความรัก ที่ส�าคัญ

ที่สุดของ “อาคารเย็นศิระ” คือการเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งเบาความ

ทุกข์ เพราะเมื่อป่วย ความทุกข์รุมเร้า และต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย

ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ารถ ค่าอาหารการกิน ค่าที่พัก ค่าของใช้

ที่จ�าเป็นต่างๆ แต่ที่อาคารเย็นศิระ ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องกังวลกับ 

สิ่งเหล่านี้เลย ที่นี่มีทุกอย่างให้กับทุกคน โกไข่จึงพยายามแต่งเพลง

นี้เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจในความตั้งใจและจุดประสงค์ในการก่อสร้าง

อาคารเยน็ศริะ และร่วมกันระลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุของพ่อหลวง 

ดงัเช่นเนือ้เพลงในตอนหนึง่ว่า “จติวญิญาณ สานไมตรสีมัพนัธ์ เพื่อ

อาคารเย็นศิระที่พ่อหลวง ทรงห่วงเรา”

 “อาคารเย็นศิระ” ตั้งอยู ่ภายในบริเวณวัดโคกนาว 

อรรถกระวีสุนทร อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตรงข ้าม 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ เป็นทีพั่กของผูป่้วยและญาตขิณะมารบั

คณะแพทย์ ม.อ. จุดเทียนสดุดีและน้อมร�าลึกถึงในหลวง ร.๙
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การรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ปัจจบุนัมอีาคาร ๒ 

หลัง  คือ อาคารเย็นศิระ ๑ และ อาคารเย็นศิระ ๒ รองรับผู้ป่วยและ

ญาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้ ๕๐๐ คน/

วนั ในขณะที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รบัส่งต่อผูป่้วยโรคยากและ

ซบัซ้อนทีเ่ดินทางมาจาก ๑๔ จงัหวดัภาคใต้เพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง 

อาคารดงักล่าวไม่สามารถรองรบัผูป่้วยและญาตทิีม่คีวามเดอืดร้อนได้ 

ผู้บริหารโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์  จึงมีแนวคิดก่อสร้าง

อาคารเยน็ศริะ ๓  เพื่อรองรบัผูป่้วยและญาตทิีม่คีวามเดอืดร้อน  โดย

อาคารเย็นศิระ ๓ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยอาการไม่หนักและญาติ 

ผู้ป่วยที่แพทย์นัดมาติดตามอาการ และไม่มีภาวะของโรคท่ีต้องเฝ้า

ระวัง ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ / ยากไร้ 

 ส่วนอาคารเย็นศิระ ๑ และ ๒ จัดส�าหรับผู้ป่วยอาการหนัก

ที่ไม่จ�าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เช่น 

ผู้ป่วยฉายแสงและญาติ เนื่องจากอาคารเย็นศิระ ๑ และ ๒ อยู่ใกล้

โรงพยาบาลหากมอีาการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ สามารถช่วยชีวติและมาพบ

แพทย์ได้ทันท่วงที  

 ผู ้ป่วยและญาติที่เข้าพักในอาคารยังใช้วิธีการเดิมคือ 

ร่วมบริจาคสมทบค่าใช้จ่าย ๕ บาท/คน/คืน เช่นเดียวกับอาคาร

เย็น-ศิระ ๑ และ ๒ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มี
บริการรถพยาบาลตลอดเวลา มีรถตุ๊ก

ตุ๊กรับ – ส่ง ตามก�าหนดเวลา (ไม่มีค่าใช้

จ่าย) มีบริการอาหารและอาหารทางการ

แพทย์ มีนักสังคมสงเคราะห์คอยดูแล

ด้านสภาพปัญหาทางสังคม ถูกทอดทิ้ง 

 ไร้ญาต ิขาดแคลนอปุโภค – บรโิภค โดยใน

อาคารจะมเีจ้าหน้าทีท่ีส่นบัสนนุโดยมลูนิธ ิ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จ�านวน ๗ 

คน คอยดูแลตลอด ๒๔ ชม. นอกจากนี้

ยงัมเีจ้าหน้าทีจ่ากคณะแพทยศาสตร์และ

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ เช่น  รปภ. / 

แม่บ้าน คอยดูแลความสะอาดและความ

ปลอดภัยอีกด้วย v 
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 เม่ือวันที่ ๑๕ – ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ด�าเนินกิจกรรม

จัดงาน Thailand Kaizen Award โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส ่งเสริมให ้ บุคลากรได ้ มีการปรับปรุงกระบวนการ

ท� างาน (P rocess  Improvemen t )  ด ้ วยตนเอง

ได ้ อย ่ า งต ่ อ เ น่ือ ง  เป ็ น เวที ส� า ห รั บแลก เป ล่ี ยน

ค ว า ม รู ้  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ แ ล ะ ต ่ อ ย อ ด ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาและส่งเสริม 

ให้เกิดการจดสิทธิบัตร รวมถึงเพื่อยกย่อง เชิดชู องค์กร

และบุคคลที่มีผลงานดีเด่น 

 โดยในปีนี้ บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ของ

เรา ไปคว้ารางวลั Thailand Kaizen Award ประเภท Kaizen 

Suggestion System Award (KSS) ถึง ๒ รางวัล ได้แก่

 ๑. ร า ง วั ล ร ะดั บ  Go l d en  Awa r d  คื อ  

ผลงานเ ร่ือง  “อุ ปกรณ ์กดห ้ าม เ ลือด”  โดยคุณ 

สุ ภ าภรณ ์  ม านี วั น  แผนกห ้ องรั บบ ริ จ าค โลหิ ต

หน ่ ว ยคลั ง เ ลื อ ดและ เ ว ชศ าสต ร ์ บ ริ ก า ร โ ลหิ ต  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 ๒. รางวัลระดับ Bronze Award คือ ผลงาน

เรื่อง “ขาดเหลอื เกือ้กลูกนั” โดยคณุเปรมจติ ทัง่ตระกูล 

แผนกห้องปฏิบัติการ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์

บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

คว้ารางวลัระดับ Golden	Award  และ Bronze	Award

๒ บุคลากรคลังเลือด

จากงาน Thailand Kaizen Award 2020
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 จากการพดูคยุกบับคุลากรทัง้ ๒ ท่าน ท�าให้ทราบว่า เหตผุล

ที่ท�าให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากประสบการณ์ท�างานทั้งสิ้น  

รวมถงึการทีเ่รามุง่เน้นผูร้บับรกิาร ทีห่วงัให้ผูบ้รจิาคเลอืดได้รบัความ

ปลอดภัย สะดวก และได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการท�างาน  

จึงท�าให้พวกเราคิดค้นวิธีการและอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมา  

 คุณสุภาภรณ์เล่าว่า “การคิดค้นอุปกรณ์กดห้ามเลือด เกิด

จากปัญหาที่ผู ้บริจาค เข้ามาบริจาคเกล็ดเลือด และมีเลือดออก 

หลังบริจาคเสร็จ เนื่องจากบางครั้งผู้บริจาคไม่สะดวกกดห้ามเลือด

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทางพี่และทีมงานคิดกันว่าจะท�าอย่างไรที่จะ

ช่วยเหลือผู้บริจาคกลุ่มนี้ จึงเริ่มคิดและปรับปรุงวิธีการมาเรื่อยๆ จน

กลายมาเป็นอุปกรณ์กดห้ามเลือดช้ินนี้ ซึ่งผลตอบรับจากผู้บริจาคดี

มาก เพราะสามารถป้องกันไม่ให้เลือดออก ผู้บริจาคสามารถไปท�า

กจิกรรมทีจ่�าเป็นหรอืไปเข้าห้องน�า้ได้อย่างไม่กงัวล หรอืกลวัว่าเลอืด

จะออก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง จึงส่งผลงานชิ้นนี้เข้าประกวด  

Kaizen ของสาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอขอบคุณ

กรรมการทีช่่วยกระตุน้ให้ส่งผลงาน หลงัจากที่ได้รบัคดัเลอืกจากคณะ

แพทยศาสตร์ จึงได้ส่งเร่ืองน้ีเข้าประกวดในงาน Thailand Kaizen 

Award 2020 จนได้รับรางวัลดังกล่าว 

 การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคน 

ที่ คอยช ่ วยเหลือ  ช ่ วยกันท� างาน ขอบคุณคณะกรรมการ 

K a i z e n  ที่ ใ ห ้ โ อ ก า ส  ข อ บ คุ ณ ผู ้ บ ริ ห า ร ข อ ง ค ณ ะ ฯ  

ทีส่่งเสริมบคุลากรให้มกีารคดิค้นและพฒันาระบบการท�างาน ทีส่�าคญั 

ขอขอบคุณผู้บริจาคที่มาบริจาคและเป็นแรงบันดาลใจให้ท�าอุปกรณ์

ดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับทุกคน” 

การใช้นิ้วมือกดห้ามเลือดแบบเดิม

การใช้อุปกรณ์กดห้ามเลือด

“

อุปกรณ์กดห้ามเลือดชิ้นนี้ 

ผลตอบรับจากผู้บริจาคดีมาก 

เพราะสามารถป้องกันไม่ให้เลือดออก

หลังบริจาค 

ผู้บริจาคสามารถไปท�ากิจกรรม

ที่จ�าเป็น ไปเข้าห้องน�้าได้อย่าง

ไม่กังวลหรือกลัวว่าเลือดจะออก

”

คุณสุภาภรณ์ มานีวัน ผลงาน “อุปกรณ์กดห้ามเลือด“
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ตั้งกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่คลังเลือดของแต่ละโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน และเขียนโปรแกรมระบบการบริหารจัดการเลือดเพื่อรายงานจ�านวนเลือด

ที่อยู่ในคลังเลือด รวมถึงพยากรณ์แนวโน้มภาวะของเลือดแบบ Real time

๑๔
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 ในส่วนของคุณเปรมจิต ผู ้คิดค้นผลงานเรื่อง “ขาด

เหลือ เก้ือกูลกัน” กล่าวว่า “ด้วยหน่วยคลังเลือดมีหน้าที่ในการ

รับเลือดจากผู้บริจาค เพ่ือน�าไปช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ และหากมีปริมาณเลือดที่มากพอ (เกิน Safety 

Stock) ยังสามารถแบ่งปันให้ โรงพยาบาลอื่นได้ แต่ก่อนหน้า

น้ี ระบบการแบ่งปันเลือดจะอยู ่ในรูปแบบของการโทรตรงไป

ยังแต่ละโรงพยาบาล ซ่ึงมีโอกาสน้อยที่จะได้รับเลือด หรือบาง 

โรงพยาบาลมีเลือดมากในบางช่วง และใช้ไม่ทัน ท�าให้เลือดหมด

อายุ พี่และคุณวรากร เพชรเกล้ียง หัวหน้าหน่วยคลังเลือดและ

เวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงมีแนวคิด

น�าระบบไลน์มาใช้ ในการเช่ือมต่อเจ้าหน้าที่คลังเลือดของแต่ละ 

โรงพยาบาลเข้าด้วยกัน และคุณวรากร ได้เขียนโปรแกรมระบบการ

บรหิารจดัการเลอืดขึน้มา เพื่อรายงานจ�านวนเลอืดทีอ่ยูใ่นคลงัเลือด 

พร้อมบอกรายละเอียดและใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ

เช่น วันรับเข้า  วันหมดอายุ จ�านวนที่รับเข้า จ�านวนคงเหลือ รวม

ถึงพยากรณ์แนวโน้มภาวะของเลือดแบบ Real time ซึ่งในส่วนของ

พี่ คือ การท�าหน้าที่ในการประสานงานผ่านกลุ่มไลน์ดังกล่าว เพื่อ

แจ้งให้ทราบว่าที่หน่วยคลังเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มี

เลือดที่เกินจ�านวนส�ารองอยู่เท่าไหร่ ซึ่งจ�านวนนี้ หากโรงพยาบาล

อื่นมีความจ�าเป็นต้องใช้สามารถขอรับได้ โดยวิธีการนี้ ท�าให้เลือดท่ี

ได้รับบริจาค สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น ลดปริมาณเลือดหมดอายุได้เป็นอย่างดี 

ท�าให้คนท�างานอย่างพวกเราดีใจมากที่ได้ท�าหน้าที่อย่างเต็มที่และ

ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปด้วย  

 รางวัลที่ ได ้รับในครั้งน้ี ขอมอบให้กับทุกคนในหน่วย

คลังเลือดที่ร ่วมแรงร ่วมใจให ้ โครงการน้ีประสบความส�าเร็จ 

 โดยเฉพาะคณุวรากร เพชรเกลีย้ง หวัหน้าหน่วย ทีค่อยให้ค�าปรกึษา

ในเรื่องของการท�างานเป็นอย่างดี ขอบคุณอาจารย์มิ่งขวัญ ที่ช่วย

เหลือในการท�าสไลด์เพื่อน�าเสนอ  ขอบคุณคณะกรรมการ Kaizen 

ที่คอยให้ค�าแนะน�า และขอบคุณผู้บริจาคและผู้บริหารทุกท่านที่ให้

โอกาสในการท�างานจนเกิดการพัฒนาเช่นนี้” v

๑๕

คุณเปรมจิต ทั่งตระกูล  ผลงาน “ขาดเหลือเกื้อกูลกัน“

“

วิธีการนี้ ท�าให้เลือดที่ ได้รับบริจาค สามารถน�าไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น ลดปริมาณเลือด

หมดอายุได้เป็นอย่างดี ท�าให้คนท�างานอย่างพวกเราดีใจมาก

ที่ ได้ท�าหน้าที่อย่างเต็มที่และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปด้วย

”  



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๑๖

รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗

360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบหมายตัวแทนเข้าเย่ียม

ทหารจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้  

พันเอกบรรณกร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลือ่นที่ 

๔๓ เป็นผู้เเทนเข้าเยี่ยม จ.อ.มูฮามัดซานาวี สะนิเลาะ และ อส.ทพ.

ฐิติพงศ์ ยอดทอง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี อ.นพ. 

กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ

มูลนิธิฯ	มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ร่วมกับกรรมการมูลนิธิฯ มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา 

แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องทองจันทร์ 

หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมแพทย์	ม.อ.	ลงพืน้ท่ีสรุปสาเหตแุละแนวทางแก้ปัญหา

โรคพยาธิหอยคัน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ดร.นพ.ธรรมสนิธ์ องิวยิะ, รศ.ดร.ฐติวิร ชสูง พร้อมด้วยทมีแพทย์ จาก

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นตัวแทนใน

นามคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมการ-

แพทย์และหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสงขลา พร้อมลงพ้ืนที่นาข้าว 

ของ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลาเพื่อร่วมกันสรุปสาเหตุ และแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคพยาธิหอยคันที่ก�าลังระบาด



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รัฐมนตรีช่วยฯ	มหาดไทยเยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจฯ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เยี่ยมชมและติดตามการด�าเนินงาน การให้บริการศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 

๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และติดตามความคืบหน้า

โครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” 

ณ บริเวณอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี 

รศ.นพ.เรืองศกัดิ ์ลธีนาภรณ์ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ. 

พุฒิศักดิ์ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร 

ให้การต้อนรับ

เสนาดีวีลอปเมนท์กรุ๊ป	มอบ	

๓๐	ล้าน	ให้ศูนย์พัฒนาการ

เด็ก	คณะแพทยศาสตร์

วันที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.เรืองศกัดิ ์ลธีนาภรณ์ คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึก

ความร ่ วมมือกับบริษัท เสนา- 

ดีวีลอปเมนท์กรุ ๊ป ในการบริจาค

เงินให้คณะแพทยศาสตร์ และ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 

จ�านวนเงิน ๓๐ ล้านบาท เพื่อน�า

ไปใช้ ในโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัศนูย์พฒันาการเดก็ 

โดยจะมอบเงินบริจาคให้ปีละ ๑ 

โครงการ โครงการละ ๕ ล้านบาท 

จนครบวงเงิน ๓๐ ล้านบาท

๑๘



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์	ร่วม	One	mile	walk	test

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ. เรอืงศกัดิ ์ลีธนาภรณ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ พร้อมผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกจิกรรมตรวจ

วัดสมรรถภาพร่างกายด้วยวิธีเดินเป็นระยะทาง ๑ ไมล์ (One mile 

walk test)  บริเวณชั้น basement โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เอ็มเค	มอบ	๒๕	ล้าน	สมทบ

ทุนสร้างอาคารเย็นศิระ	๓

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) ร ่วมกับมูลนิธิ 

ป้าทองค�า และครอบครัวผู้บริหาร

ระดับสูง โดยคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน 

คุณยุ พิน ธีระโกเมน และคุณ

สมชาย หาญจิตต์เกษม บริจาค

เงินจ�านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้

แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์  เพื่อสมทบทุน

ในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ 

ส�าหรับเป็นที่พักให้กับผู้ป่วย โดยมี 

รศ.นพ.เรืองศกัดิ ์ลธีนาภรณ์ คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.

พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะ

อนุกรรมการด�าเนินงานโครงการ

ก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ รับมอบ

๑๙



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๒๐

ผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารจาก	บริษทั	

NETbay	จ�ากัด	

วันที่ ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. พร้อม

ด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท NETbay จ�ากัด 

เนื่องในโอกาสที่ทางบริษัทจะมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ HAPYbot ไปใช้

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่ง HAPYbot ได้รับการพัฒนาขึ้น

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กบัแพทย์ และพยาบาลในการป้องกนัโรค

ระบาดต่างๆ โดยหุน่ยนต์ดงักล่าวมคีวามสามารถในการขนส่ง การน�า

ทาง การแนะน�า-บรรยาย และการสนทนาแบบเหน็หน้า ซึง่จะเป็นการ

ลดการสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และความเสี่ยงการ

แพร่ระบาดของโรค

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์	ซ ้อมแผนอัคคีภัย		

ประจ�าปี	๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจ�าปี ๒๕๖๓  ณ หอผู้ป่วยตา  

ชัน้ ๖ อาคารจกัษ ุโดยหน่วยรกัษาความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร์ 

ร่วมกับ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ ร่วมซ้อมแผน



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑

ม.อ.	จัดแถลงข่าวยืนยันปลอดภัยจาดโควิด-๑๙

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดแถลงข่าว “ม.อ.ยืนยันปลอดภัย

ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙”  โดยผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ 

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน

ประเด็นระบบการดูแลการจัดการที่ดี ด้านมาตรการการป้องกัน เฝ้า

ระวงัและควบคมุ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรอืงศกัดิ์ 

ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ระบบการจัดการ Protocol 

การควบคุมและดูแลกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องสงสัย และมาตรการ

ด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง ในแต่ละกลุ่มต้องดูแลตัวเองอย่างไร  

ท้ังในกลุ ่มผู้ป่วย กลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วย และกลุ ่มท่ัวไป ผศ.สุพจน์  

โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ประเด็นมาตรการการดูแลนักศึกษา และการจัดการหอพักนักศึกษา 

และ ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  

การดูแลและการจัดการในเชิงพื้นที่ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้อง

ประชุม ๒๑๐ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

ทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์	มอบของขวัญปีใหม่

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทมีบรหิารคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ น�าทมีโดย 

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดี นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ

เดินสายมอบของขวญัปีใหม่ เพ่ือเป็นการขอบคณุบคุลากรทีเ่สยีสละ

ปฏิบัติงานในวันส่งท่ายปีเก่า วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

๒๒

เมนูควบคุมน�้าหนัก

สไตล์ไทย

สลัด
สาเหตุของโรคอ ้วน เกิดจากพลังงานที ่

รับประทานเข้าไปมากกว่าพลังงานที่ร่างกาย 

น�าไปใช้ ท�าให้มีพลังงานส่วนเกินสะสมในรูป 

ไขมันในร่างกาย  ซึ่งมาจากผลทางพันธุกรรม

และสิ่งแวดล้อมรวมกัน อาทิ ป ัจจัยทาง 

สิ่งแวดล้อม เช่น การรับประทานอาหาร 

มากเกินกว่าที่ใช้งาน การออกก�าลังกายน้อย 

หรือการใช้ยาบางชนิด มีโรคของต่อมไร้ท่อ 

โรคทางพันธุกรรม และอ้วนกรรมพันธุ์ การ 

รับประทานอาหารที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่ง

ของการควบคุมน�้าหนักอย่างได้ผลดีและ

ยั่งยืน ส�าหรับเมนูที่น�าเสนอเป็นเมนูอาหาร 

ที่มีสัดส่วนสารอาหารครบถ้วน
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ส่วนผสม
ผักกาดหอม  ๑๕ กรัม

แครอทหั่นฝอย ๑๕ กรัม

กะหล�่าปลีหั่นฝอย ๑๕ กรัม

มะเขือเทศสีดา ๒๐ กรัม

หอมใหญ่หั่นแว่นบาง ๓๐ กรัม

ข้าวโพดต้มแกะเมล็ด ๓๐ กรัม

ถั่วงอกลวก  ๓๐ กรัม

มันม่วงต้มหั่นบาง ๑๕ กรัม

เนื้อไก่เลาะหนังต้มฉีกฝอย ๑๕ กรัม

เต้าหู้ไข่   ๒๐ กรัม   

ไข่ไก่ต้ม            ๑ ฟอง

ส่วนผสมน�้าสลัด
น�้าเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองชนิดจืด ๒๐๐ ซี.ซี.

พริกชี้ฟ้าแดงแห้งเม็ดใหญ่ ๑๕ กรัม

หอมแดง ๓๐ กรัม

กระเทียม ๑๐ กรัม

เกลือ ๑ ช้อนชา

ถั่วลิสงคั่วบุบ ๑๕ กรัม

น�้าตาลปี๊บ ๑ ช้อนโต๊ะ

น�้าตาลทราย ๑ ช้อนโต๊ะ

น�้ามันหอย ๒ ช้อนโต๊ะ

น�้ามะขามเปียก ๓ ช้อนโต๊ะ

น�้าปลา ๒ ช้อนชา

 วิธีท�า

 ๑. พริกชี้ฟ้าแดงแห้งเม็ดใหญ่ แกะเม็ดออก น�าไปแช่น�้า 

ให้น่ิม แล้วสะเด็ดน�้าน�าใส่เคร่ืองปั ่นรวมกับหอมแดง กระทียม  

น�้าเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองชนิดจืด ปั่นให้ละเอียด

      ๒. ต้ังกระทะใส่น�้าเต้าหู ้หรือนมถั่วเหลืองชนิดจืด ใส ่

น�้าพริกแกง ลงผัดให้หอม เคี่ยวไฟอ่อนๆ ระวังการใช้ไฟแรง จะท�าให้

ส่วนผสมข้นเกินไป

 ๓. ปรุงรสด้วยเกลือ น�้ามันหอย น�้าตาลปี๊บ น�้าตาลทราย 

น�้ามะขามเปียก น�้าปลา ใส่ถั่วลิสงคั่วบดหยาบๆ

      ๔. จัดจาน วางผักต่างๆ เนื้อไก่ฉีกฝอย ไข่ต้ม แล้วราดด้วย

น�้าสลัด

 เมนูนี้เป็นเมนูที่ท�ารับประทาน

เองได ้ง ่ าย ๆ มีผักหลากหลายสีสัน  

น�้าสลัดใช้น�้าเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองชนิด

จดื ทดแทนกะท ิ รสชาตเิปร้ียว เคม็ หวาน 

และเผ็ด  พลังงานต�่าเหมาะส�าหรับผู้ที่

ต้องการควบคุมน�้าหนักได้ดี  v

คุณค่าทางโภชนาการ (ส�าหรับ ๑ ที่รับประทาน)

  พลังงาน (Kcal)  คาร์โบไฮเดรต (กรัม) โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) น�้าตาล (กรัม) ใยอาหาร (กรัม)

     ๑๔๗.๓๘         ๒๑.๖๗          ๙         ๖      ๑๑.๒๗       ๑.๗๗




