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๓	 สารจากคณบดี	/	บรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 พิธีส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙

 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒

๑๐ เพื่อผู้อื่น

 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ “คนดีศรีสงขลา“

 ประเภทข้าราชการคนดีศรีสงขลา จากมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ

๑๒	 เพื่อผู้อื่น

 บันไดเลื่อน ลิฟท์ และที่นั่งทานอาหารส�าหรับผู้ป่วยรถเข็น

 เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

 หนึ่งในการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

๑๓	 การศึกษา

 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

 กลุ่ม กสพท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๑๔ วิจัย/นวัตกรรม

 PSU Clinical Research Center อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการวิจัยทางคลินิก

๑๕	 คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล Excellent EC/IRB 2018

๑๖	 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจ�าปี ๒๕๖๒

๑๗	 รองศาสตราจารย์ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์

 รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนงานด้านพยาธิวิทยาและนิติเวช ประจ�าปี ๒๕๖๓

 จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

๒๐	 ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๒๙	 งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร 

 โรงพยาบาล ม.อ. ส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 เพื่อมุ่งสู่ 2P Safety & Safety for All

๓๐	 รอบรู้สู้โรค 

 รู้ไว้ห่างไกลโควิด-๑๙

๓๑	 อาหารการกิน 

 หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ปี ๒๐๒๐ เรื่องความอ้วนและการลดน�้าหนัก ตอนที่ ๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓



รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 ต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 
ข่าวการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสสายพันธ์ุ
ใหม่ที่ท�าให้เกิดโรค COVID-19 เป็นที่ก่อให้
เกิดความตระหนกและตระหนักกันทั่วโลก ใน
ประเทศไทยนั้นก็เป็นตามท่ีทุกคนคาดคือ ไม่มี
การแพร่กระจายของเช้ือโรคนี้จนกลายเป็น
วกิฤต ิโดยเฉพาะส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์
ต้องรับหน้าที่หนักเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วย 
ซึ่งในช่วงแรกน้ันไม่มีใครต้องการให้เกิดการติด
เชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทย์ ม.อ. 
ก็ได้เตรียมความพร้อมในการจัดมาตรการเพื่อ 
คัดกรองและป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นหวัด มีไข้ หรือ
ต้องสงสัยเข้ามาตรวจรักษาในระบบปกติ  โดย
ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทุกส่วนมาระดมก�าลังเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกันออกตรวจที่คลินิกโรคหวัด (ARI clinic) 
และศูนย์คัดกรอง รวมถึงการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา PCR ซึ่งต้องท�างาน
อย่างหนักตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ ได ้ผล 

อย่างแม่นย�าและเพ่ือการบริหารจัดการอย่างดี
ท่ีสุด ขอให้ก�าลังใจทีมของอาจารย์สมนรพรรษ                
สรุะสมบตัพิฒันา ภาควชิาพยาธวิิทยา เป็นอย่าง
สงูครบัและคงจะต้องท�างานหนกัไปอกีหลายวนั
         ในช่วงที่มีรายงานจ�านวนผู้ป่วยมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนได้มีการวางแผนจัดสร้างโรง-
พยาบาลสนามเพื่อลดความแออัดของคนไข้
ในโรงพยาบาล คณะแพทย์ ม.อ. ได้สร้างโรง-
พยาบาลสนามแห่งแรก (โรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์ สาขา ๒ : Songkhla COVID-19 
recovery camp) ที่บริเวณสวนประวัติศาสตร์ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และศูนย์บริบาล 
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
เพื่อให้พร้อมรองรบัผูป่้วยประมาณ ๘๐ ราย โดย
มี รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช เป็นผู้บัญชาการ 
โรงพยาบาลสนามซ่ึงได้ท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
เริ่มรับคนไข้คนแรกตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ และได้มีก�าลงัแพทย์มาเสรมิ ทมีพยาบาล
น�าโดยคุณยุพา แก้วมณี คุณนงลักษณ์ ว่อง-
วิษณุพงศ์ และคุณอุไรวรรณ พลจร มาช่วยดูแล
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของน้องๆ พยาบาล จน
การด�าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี  ทีม นพ.ชนนท์ 
กองกมล  อาจารย์สิทธิโชค ไชยชูลี จากสถาบัน
วศิวกรรมชวีการแพทย์ และคณุโกเมน เรอืงฤทธิ์ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยกันท�าให้มี
ระบบท่ีสมบูรณ์ พยาบาลที่สมัครไปท�างานต้อง
อยู่ที่แคมป์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ คือท�างาน ๒ 
สัปดาห์และต้องกักตัวอีก ๒ สัปดาห์

         ในช่วงที่ก�าลังมีการเพ่ิมจ�านวนผู้ป่วย 
โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต จ�านวนผู้ป่วยเกือบ 
๒๐๐ คน และมีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้น ทาง
คณะแพทย์ได้รับการประสานงานให้ไปร่วมมือ
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะ
มีการสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ ที่ศูนย์
กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภเูกต็ โดยปรับโครงสร้างให้สามารถรองรบัผูป่้วย
ได้ ๑๕๐ เตียง และได้ส่งบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติ
งานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต (โรงพยาบาลสนาม ๒) จ�านวนทั้งสิ้น ๕๘ 
ราย  เดินทางโดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษที่ได้
รับการอนุเคราะห์จากประธานกรรมการ บริษัท  
การบนิกรงุเทพเพื่อเดนิทางไปยงัจงัหวดัภเูกต็ได้
อย่างรวดเร็ว ออกเดินทางจากหาดใหญ่ในวันที่ 
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเริ่มรับคนไข้เข้าสู่
โรงพยาบาลสนามคนแรก เมื่อวนัที ่๑๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมี รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิ-
เมธาวี เป็นหัวหน้าทีมแพทย์และผู้บัญชาการ 
โรงพยาบาลสนาม  น�าทีมพยาบาลโดยคุณ 
จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง  คุณวิลาวัณย์ จอมทอง คุณ
โสมนัส นาคนวล คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ 
และทมีบริหารของฝ่ายบริการพยาบาลอีกหลายท่าน 
         ขอขอบคุณอย่างสูงที่บุคลากรทุกท่าน
ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและ
ไม่เกรงกลัวต่อความเสี่ยงติดเช้ือ นับเป็นการ
ท�างานเพื่อประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกจิท่ีหนึง่
อย่างแท้จริง v

 ข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนมีนาคม-
เมษายน ๒๕๖๓ ในสถานการณ์โรค COVID-19 
ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบ ทั้งด้านสุขภาพและ
ด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลกและในประเทศไทย โดย
เฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัด
ภูเก็ต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีส�าคัญแห่งหนึ่งใน
ด้านสาธารณสุขของภาคใต้จึงมีบทบาทที่ส�าคัญ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวใต้ โดย

เฉพาะด้านการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศและ
จนถึงระดับเหนือกว่าตติยภูมิตามพันธกิจหลัก
ของคณะ ทางโรงพยาบาลได้รับส่งตัวผู ้ป่วย 
COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงจากโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ ซึ่ง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีศักยภาพในการ
ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นด้านห้อง
แยกโรคแรงดันลบ (Negative pressure) เครื่อง
ช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้ง
อายุรแพทย์ด้านโรคติดเช้ือ โรคระบบทางเดิน
หายใจ เวชบ�าบัดวิกฤต พยาบาลและบุคลากร
อื่นๆ ที่พร้อมดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการ
ปานกลางจนถึงรุนแรง นอกจากจากนี้ทางโรง-
พยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้เปิดโรงพยาบาล
สนาม (COVID Recovery Camp) อีก ๒ แห่ง
ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับ 
ผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการดีขึ้น แต่ยังมีเชื้ออยู่
ในร่างกายเพื่อรอการกลับไปสู่ชุมชน
 ในช่วง ๒ เดือนที่ผ ่านมามีเรื่องที่
หน้ายินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับ

รางวัลหลายๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิจัยที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน ด้านคุณงามความด ีคณุธรรม
จรยิธรรม นอกจากนี้โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์
ยังได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพื่อความ
สะดวกของผู้รับบริการและด้านความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ส�าหรับในสถานการณ์ COVID-19 ณ 
ปัจจบุนัจ�านวนผูป่้วยในประเทศไทยลดลงเรื่อยๆ 
แต่ก็ไม่อาจคาดการณ์อนาคตได้ยังไงต้องมีการ
ปฏิบัติตัวตามค�าแนะน�าของหน่วยงานราชการ
ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดัเพื่อไม่ให้สถานการณ์
กลับมาเลวร้ายเหมือนเดิมด้วยมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Physical distancing) สวม
หน้ากากผ้าหรืออนามยัอย่างถกูวิธ ีล้างมอืด้วยสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์ เลี่ยงน�ามือสัมผัสบริเวณ
ใบหน้า จมูก ปาก ตา รวมทั้งเลี่ยงสถานที่แออัด 
เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ต่อ
เจ้าหน้าที่เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล เพียง
แค่นีป้ระเทศไทยของเรากจ็ะผ่านพ้นสถานการณ์
ประวัติศาสตร์นี้ ไปได้ครับ v
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การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

๔

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒

(Songkhla Covid – 19 Recovery Camp) เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙

 เ ม่ือวันที่  ๑  เมษายน พ.ศ .  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕ .๐๐น.  
นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลา เป ็น
ประธานแถลงข ่ าว เป ิด โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์  สาขา 
๒ (Songkhla Covid – 19 Recovery Camp) อาคารติณสูลา
นนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย
ศูนย์ดังกล่าวใช้พ้ืนที่ของศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร ์ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙ โดยความ 
ร่วมมือจากโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา 
 รศ.นพ.พุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลด้านการดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด – ๑๙ ท�าให้มีการแพร่ระบาดไปอย่าง
รวดเรว็และผูท้ีติ่ดเชือ้ส่วนหน่ึงจะเป็นผูแ้พร่กระจายเชือ้ไปสูผู้่อื่นทัง้ทีย่งั
ไม่มีอาการ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีเชื้อประมาณร้อยละ ๘๐ จะมีอาการ 
ไม่หนักสามารถหายเองได้ ซึ่งการกักบริเวณไม่ให้ผู้ป่วยที่มีเช้ือไวรัสนี้ 
มีโอกาสแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นเป็นสิ่งส�าคัญ ส�าหรับผู้ที่มีอาการน้อย 
หรอืไม่มีอาการน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องเข้ารบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล แต่ใช้
วิธีการอยู่ในห้องแยกจนกว่าจะตรวจไม่พบไวรัสแล้ว ซึ่งจะช่วยลดภาระ
การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างมาก 
 โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒ ตั้งขึ้นจากความ 
ร่วมมือของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ท่ีก�าหนดแนวทางร่วมกันในการรับมือและหาแนวทางการรองรับผู้ป่วย 
ที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งศูนย์นี้จะท�าหน้าที่รองรับผู้ป่วย
โควดิ – ๑๙ ทีมี่อาการดขีึน้แล้ว จากโรงพยาบาลต่างๆ ในจงัหวัดสงขลา 
แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาด เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านั้นมีเตียงเพียง-
พอส�าหรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ที่มีอาการรุนแรง ซ่ึงภายในศูนย์สามารถ
รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ ๕๐ คน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี
ดูแลอย่างเพียงพอ ผู ้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาต้องได้รับการตรวจ 

ในโรงพยาบาล มผีลทดสอบเป็นบวกและได้รับการรักษาแล้วอย่างน้อย 
๕ – ๗ วัน มอีาการเลก็น้อยหรือไม่มอีาการ สามารถดแูลและช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคใต้  
ให้เข้าพักในอาคารโดยมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยการส่ือสารและ
รายงานอาการผ่านระบบกล้อง มีการวัดอุณหภูมิ ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้อง  
เข้าไปในโซนผูป่้วย ต้องมกีารแต่งกายด้วยชดุ PPE และการป้องกนัตาม
มาตรฐาน นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
สาขา ๒ ทางทีมแพทย์ยังให้ความส�าคัญในการดูแลด้านสภาพจิตใจ
ของผู้ป่วยควบคู่กันไป รวมถึงมีการดูแลด้านสังคมและครอบครัวโดย
ทมีนกัสงัคมสงเคราะห์อกีด้วย ในส่วนของห้องพกัจะมรีะบบปรับอากาศ 
ที่ดี พื้นที่ทางเดินโปร่งโล่ง อากาศไหลเวียนดี สามารถท�าความสะอาด
ได้ง่าย มกีารแยกโซนสะอาดและโซนตดิเชือ้อย่างชัดเจน มรีะบบรองรบั
ในการป้องกนัการปนเป้ือน รวมถงึระบบบ�าบัดน�า้เสยีท่ีได้มาตรฐานของ
โรงพยาบาล นอกจากนีย้งัมีอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกตามความจ�าเป็น 
เช่น พัดลม ตู้เย็น ทีวี และ WIFI
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒ เร่ิมรับผู้ป่วยรายแรก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  v
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อาคารล�าพู ล�าแพน ซึ่งอยู่ในศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ใช้เป็นสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่รอการฟื้นตัวและกลับบ้าน

อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ใช้เป็นศูนย์บัญชาการและที่พักของบุคลากรทางการแพทย์

ทมีงานแพทย์ พยาบาล และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนบคุลากรและเจ้าหน้าทีท่หารร่วมกันปฏบัิตหิน้าที ่เพื่อดูแลผูป่้วยและรกัษาความปลอดภัยใน รพ.ม.อ.สาขา ๒
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 เป็นอกีหนึง่ภารกจิทีส่�าคญัในยามวกิฤต ทีบ่คุลากรทางการ-

แพทย์ต้องท�าหน้าที่อย่างเต็มสรรพก�าลัง  เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด  - ๑๙ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ 

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะ

ท�าการดูแลผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ด้วยการดูแล 

ผู้ป่วยหนักจากโรคที่มีอยู่เดิมแล้ว เม่ือมีโรคระบาดจึงจ�าเป็นต้อง

ปรบัแผนการด�าเนนิงานเพื่อให้สามารถช่วยเหลอืผูป่้วยและสงัคมได้

มากขึ้น  ด้วยการเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒  ซึ่งแบ่ง

เป็นส่วนทีพ่กัผูป่้วยถกูจดัไว้ ณ อาคารล�าพ ูล�าแพน ศูนย์บ่มเพาะคนดี 

สวนประวตัศิาสตร์ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ แต่จะมศีนูย์ประสาน-

งานอยู่ ณ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสงขลา

 ดงันัน้ในวนัที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นวนัเปิดบริการ

วันแรก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัด

พิธีส่งบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด	–	๑๙	

ที่	รพ.ม.อ.	สาขา	๒

พิธีส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อไปปฏิบัติ

หน้าที ่ณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ สาขา ๒ ซ่ึงทกุคนที่ไปท�าหน้าที่

ในครัง้นี ้ ได้รบัการขนานนามว่าเป็น “นักรบชดุขาว” โดยการไปปฏบิตัิ

หน้าที่ครั้งนี้ บุคลากรทุกคนสมัครใจที่จะไปช่วยเหลือผู้ป่วย แม้ว่าจะ

มีความเสี่ยงก็ตาม แต่ด้วยระบบการท�างานที่มีการป้องกันเป็นอย่าง

ดี ประกอบกับผู้ที่รักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒ เป็น 

ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วและถูกจัดอยู่ในพื้นที่พักฟื้นชัดเจน  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ๗

“เม็ดเหงื่อกี่ล้านหยดที่เสียไป

ไม่เท่ากับความภาคภูมิใจที่ ได้ท�าหน้าที่ของตน

เราจะท�าหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

เราจะร่วมกันท�าหน้าที่ของตน

เราจะร่วมกันช่วยเหลือสังคม

เราจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ ไปด้วยกัน”	



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๘

 เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายจารุวัฒน์  เกลี้ยง-

เกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา  เกลี้ยง-

เกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมท�าพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว

จากโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ไปประจ�าการ ณ โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โรงพยาบาลสนาม ๒  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

โควิด – ๑๙ ในจังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ณ 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 การสร้างโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตภเูก็ต (รพ.

สนาม ๒) ในคร้ังนี้ เกิดข้ึนจากความร่วมมือของหน่วยงานในหลายๆ

ฝ่าย นับตั้งแต่ผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารของสายการบิน 

บางกอกแอร์เวย์ส ที่สนับสนุนเคร่ืองบิน ๑ ล�า เท่ียวบิน PG8401 

น�าทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต  รวม

ถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีอนุญาตให้ ใช้พ้ืนที่

ของศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่ง

ศูนย์กีฬา เมื่อปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม จะสามารถรองรับผู้

ป่วยได้ประมาณ ๑๔๐  เตียง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ให้การดูแล

รักษา ประมาณ ๕๘ คน ท�าหน้าท่ีในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – ๑๙ 

ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่

จ�าเป็นต้องอยู่ในพื้นที่จ�ากัด เพื่อให้ทุกคนปลอดเชื้อก่อนที่จะกลับไป

อยู่บ้านกับครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ ทางคณะท�างานได้น�าต้นแบบ

และประสบการณ์การท�างานท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ 

สาขา  ๒ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกด้วย v

ไปช่วยทีมแพทย์ภูเก็ต

ดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙

คณะแพทย์ ม.อ.

ส่งนักรบชุดขาว	๕๘	คน	
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 เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสงขลา-

นครนิทร์ สาขา ๒ จดัพธิ ี“โควดิหาย ได้กลบับ้าน คนืน้องพีสู่ช่มุชน” 

ซึง่เป็นการแถลงความส�าเร็จของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ตรวจพบโรคจนรักษาหาย และสามารถกลับ

บ้านได้ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อาคารติณสูลานนท์ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัสงขลา โดยมตีวัแทนจากหลายหน่วยงานร่วมส่งตัวผูป่้วย

กลับบ้าน

 หลังจากที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒ รับผู้ป่วย 

โควดิ -๑๙ รายแรกเมื่อวนัที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปัจจบัุนได้รบั 

ผูป่้วยโควดิ-๑๙ ทีอ่ยูร่ะหว่างการพกัฟ้ืนแล้ว จ�านวน ๑๐ ราย เป็นการ

รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลทุกแห่ง 

โดยเฉพาะผู้ป่วยจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซ่ึงจากการตรวจ

หาเชื้อคร้ังล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วย ๓ ราย  ไม่พบเชื้อแล้ว ๒ ครั้ง จึง

มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้และไม่แพร่เชื้อในชุมชนต่อไป  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยท้ัง ๓ คนพักฟี้นอยู่ในโรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร์ สาขา ๒  ได้รับการดูแลจากทั้งแพทย์ พยาบาล และ 

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นอย่างดี 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒

ส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙		จ�านวน	๓	รายแรกกลับสู่ชุมชน

นอกจากนี้ผู้ป่วยรายแรกของทางโรงพยาบาลได้แสดงเจตจ�านงใน

การบรจิาคพลาสมาให้กบัหน่วยคลงัเลอืดโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์  

ซึง่พลาสมาของผูป่้วยทีห่ายจากโรคโควดิ-๑๙ จะมปีระโยชน์อย่างมาก

ในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรง โดยภูมิต้านทานที ่

เกดิขึน้จากผูป่้วยเปรยีบเสมอืนเป็นเซรุม่ใช้รกัษาโรคกบัผูป่้วยรายอื่น

ต่อไป การแสดงเจตจ�านงในการบริจาคพลาสมาแก่ทางโรงพยาบาล 

ในครั้งนี้จึงถือเป็นการท�าประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง v

หลังตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ๒ ครั้ง
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 จาการที่มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ   (รรส.) จัด
ประชุมสามัญประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมี  นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ  
ประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ  เป็นประธาน
การประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม
เพรียงกัน เพ่ือด�าเนินการสรรหาเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตน สร้างสรรค์ผลงานและมี 
คุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ  “คน
ดีศรีสงขลา” ตามด�าริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ท่ีให้ไว้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นก�าลังใจและแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งมูลนิธิ
เรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี โดย
ในปีนี้ ได้มีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในแต่ละประเภท ซึ่ง รศ.นพ. 
พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย ในประเภท “ข้าราชการคนดีศรีสงขลา” 
 รศ.นพ.พุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์  เดิมเป็นคนอ�าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  แต่เข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานคร  ที่ โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  หลังจากนั้นศึกษาต่อระดับวิทยาศาสตร-
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าศึกษาด้านการ
แพทย์จนจบประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ศลัยศาสตร์) จากคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
โดยเริ่มต้นท�างานเป็นอาจารย์ (แพทย์) ในภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และกลับไปศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
 ในการท�าหน้าที่แพทย์ของ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ อาจารย์ปฏิบัติ
งานต�าแหน่งศัลยแพทย์ ให้การตรวจรักษาผู้ป่วย ทั้งที่ห้องตรวจและ
หอผู้ป่วย การผ่าตัดผู้ป่วยท้ังในเวลาและนอกเวลา จนเป็นท่ีชื่นชม
ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน ผู้ร่วมงานอื่นๆ ตลอดจนผู้ป่วย 
ที่มารับบริการ ด้วยพฤติกรรมในการบริการด้วยความเต็มใจ เอื้อ-
อาทรต่อผู้รับบริการทุกท่าน นอกจากน้ีอาจารย์ยังเป็นผู้ริเร่ิมก่อตั้ง
โครงการจัดตั้งศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้
บริการแก่ผู้ป่วย จนสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ต้ังแต่ ๑๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและโรคเต้านม 
อื่น ๆ  แบบองค์รวม ด้วยความรู้ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็งเต้านมและด้วยการบริหารจัดการของ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  
พุทธวิบูลย์ ที่ผ่านมามีผลงานอย่างดี  คณะแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ตลอดเวลาผ่านมาศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ได้รับความชื่นชมจากผูป่้วย
ที่มาใช้บริการด้วยความพึงพอใจอย่างมาก รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 
ยงัได้รับการยอมรับจากศนูย์มะเร็งอบุลราชธาน ีในความเชีย่วชาญด้าน
โรคมะเร็งเต้านม ซึ่งทางศูนย์มะเร็งอุบลราชธานีได้จัดโครงการพัฒนา
เครอืข่ายวชิาการด้านโรคมะเรง็เต้านม และระบบส่งต่อในเขต ๙ จงัหวัด
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง  ในโครงการดงักล่าวได้เชญิ รศ.นพ.
พุฒศิกัดิ ์ พุทธวิบลูย์  เป็นวทิยากรบรรยายเร่ือง “ศัลยกรรมในโรคมะเร็ง
เต้านม” ๙ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕    
 ผลงานต่อมาคือ รศ.นพ.พุฒิศักด์ิ ได้ริเริ่มการผลิตสาร
อาหารเข้มข้นทางหลอดเลือด TPN ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เพื่อทดแทนสารอาหารที่ต้องน�าเข้ามา และมีราคาสูง โดยมีแนวคิดให้
ฝ่ายเภสัชกรรมที่สังกัดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทดลองผลิตเอง 
ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน แต่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ก็สามารถผลิตได้เอง และยังเป็นต้นแบบให้กับ 
โรงพยาบาลอื่นๆ อีกด้วย 

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ 

“คนดีศรีสงขลา”
ประเภท ข้าราชการคนดีศรีสงขลา จากมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ

๑๐
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 นอกจากน้ี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ ยังเป็นผู้ก่อต้ังโครงการจัดตั้ง
ชมรมศัลย์เสวนาภาคใต้ ท่ีจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ของศัลยแพทย์ของประเทศ  สอนสาธิตและช่วยผ่าตัด ตลอดจนเป็นที่
ปรึกษาด้านการผ่าตัดให้กับศัลยแพทย์รุ่นใหม่  ทั้งนี้อาจารย์ยังเป็นต้น
แบบของการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยเป็น
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดหน่วยงาน R2R ในคณะแพทยศาสตร์      
ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานประจ�าสู ่งานวิจัย และเป็น
นวัตกรรมใหม่ เช่น การสร้างรถสระผมผู้ป่วย จัดให้มีการประกวด 
ชิ้นงานในคณะแพทยศาสตร์สู่เวทีการประกวดระดับชาติ
 ในด้านการท�าหน้าที่อาจารย์แพทย์ รศ.นพ.พุฒิศักด์ิ ปฏิบัติ
งานในต�าแหน่งอาจารย์ทีต้่องสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ แพทย์เฉพาะ
ทาง ทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา อาจารย์เป็นผู้ที่ใส่ใจดูแลนักศึกษา 
แพทย์ประจ�าบ้าน เปรียบเสมือนญาติ ทั้งในเรื่องการเรียน ด้านส่วน-
ตัว เมื่อมีปัญหาจะคอยให้ค�าปรึกษาแนะน�า และช่วยชี้แนะแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา  จากความทุม่เทในการท�างาน ท�าให้อาจารย์เป็นผูน้�าใน
การน�าความรู้ศลัยศาสตร์มาใช้จนท�าให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิน่ ภมูภิาค
อ่ืน และประเทศโดยส่วนรวม เป็นผู้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง  
รูเ้ท่าทันการเปลีย่นแปลง และทศิทางการรกัษาด้วยเทคโนโลยทีีก้่าวหน้า
ด้านวิทยาการใหม่ ท�าให้มีการวางแผนการแก้ปัญหา และพัฒนางาน
ศัลยกรรมในระดับภูมิภาคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท�าให้ รศ.นพ. 
พุฒิศักดิ์ กลายเป็นแรงบันดาลใจ หรือบุคคลต้นแบบให้กับศัลยแพทย ์
รุ่นใหม่ ในการเป็นศัลยแพทย์ท่ีมีคุณค่ามากระท่ังทุกวันน้ี  รวมถึงการ
เป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทต่องานและวิธีการผ่าตัด ด้วยการศึกษาค้นคว้า 
ทดลอง จนประสบความส�าเร็จเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน และ
ศัลยแพทย์รุ่นน้อง อาจารย์ยังเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน และ
ผู้รับบริการ และเป็นผู้ยึดหลักยุติธรรม มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ตรงประเด็น 
 ในด้านการบริหาร รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ เป็นผู ้มีความรู ้ความ
สามารถในการบริหารจัดการองค์กรทั้งภายในและภายนอกคณะ โดย

เป็นผู ้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวในด้านการบริหารเวลาได้ดีเย่ียม 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส�าเร็จลุล่วงได้ดีตาม 
เป้าหมายที่วางไว้  อาจารย์ผ่านการเป็นผู้บริหารทั้งระดับภาควิชาฯ  
ระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย  ท�างานด้วยความเสียสละและ 
อุทิศตนด้วยความพากเพียร จนประสบความส�าเร็จ 
      นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความใส่ใจต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วม
งานอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานส่วนรวมหรืองานส่วนตัว จะ
ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหา และผลักดันให้
ทุกคนมีโอกาสพัฒนาเรียนรู้ ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามความถนัดในแต่ละ
บุคคล  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเป็นความเสียสละและอุทิศตนเพื่อการพัฒนา
คน และพัฒนาองค์กร ตลอดจนการสร้างแพทย์และศัลยแพทย์ที่มี
คณุภาพ  ด้านความรูค้วามสามารถ อาจารย์ให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ 
และดูแลศัลยแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อุทิศตน อุทิศเวลาอย่าง 
เตม็ที่ในการดแูลผูป่้วยในภาคใต้ ให้มคีวามก้าวหน้าและเขม็แขง็ในด้าน
วิชาการ ความรู้ และความสามารถในเชิงทักษะในด้านศัลยกรรม เพื่อ
การบรกิารดแูลรักษาผูป่้วยอย่างมีประสทิธภิาพสิง่ทีผ่มยดึมาตลอด คือ 
ด�ารัสของพระบิดา ที่ว่า “ท�างานโดยไม่หวังผลตอบแทน ท�างานโดย
เห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
 โดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ กล่าวปิดท้ายว่า “เป้าหมายที่เราวาง
ไว้ คือการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เราจะดูแลด้าน
การรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด ให้ทัดเทียมกับทุกสถาบันในประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ เราอยากให้คณะแพทยศาสตร์ 
ม.อ. เป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการออกก�าลังกาย ดูแล
เรื่องการท�าให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อลดการเจ็บป่วยให้น้อยลง  และส่ิง
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่ทุ ่มเท เสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผู้ป่วย มอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เป็นสิ่งที่ผมตื้นตันใจ 
ประทับใจ และอยากจะขอบคุณบุคลากรทุกคน รางวัลคนดีศรีสงขลา 
เป็นรางวัลของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคนครับ”  v

๑๑



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๑๒

เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 จากการทีผู่ป่้วยหลายรายเข้ามารบัการรกัษาพยาบาลภายใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต้องประสบกับปัญหาในการเดินทาง

ไปยังจุดต่างๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีต้องนั่งรถเข็นหรือผู้ป่วยสูงอายุท่ี 

เดนิทางล�าบาก แต่เดมิบริเวณดงักล่าวจะมเีพยีงบนัไดทางเชื่อมขนาด

เล็กที่มีผู้ป่วยและญาติใช้เป็นจ�านวนมาก ในการใช้เส้นทางน้ีเพ่ือ

ลงไปยังห้องอาหารของโรงพยาบาล ซ่ึงจะล�าบากมากส�าหรับผู้ป่วย 

สูงอายุและผู ้ป่วยที่ ไม่ค่อยแข็งแรง ต้องใช้เวลามากในการเดิน 

ขึ้น-ลง และมักจะเกิดปัญหาในช่วงระยะเวลาที่มีผู้ป่วยใช้บริการเป็น

จ�านวนมาก

 มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงสนับสนุนให้มีการ

สร้างบันไดเลื่อนและลฟิต์ บริเวณด้านข้างส�านกังานเภสชักรรม โดย

เป็นการเพิ่มช่องทางในการเดินทางจากห้องยาและส่วนบริการอื่นๆ 

ของโรงพยาบาล เพื่อลงไปยงัห้องอาหาร ซึง่จะเป็นความสะดวกมาก

แก่ผู้ป่วยที่เดินไม่ถนัด ผู้สูงอายุ หรือ แม้แต่ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นนั่ง 

 นอกจากนั้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเล็งเห็นถึง

ความล�าบากของผูป่้วยทีต้่องนัง่รถเขน็ ในการรบัประทานอาหาร ทาง

มลูนิธโิรงพยาบาลสงขลานครนิทร์จงึได้จดัซือ้โต๊ะแบบพเิศษ ทีผู่ป่้วย 

รถเขน็นัง่สามารถเอาตวัและรถเขน็เข้าไปใต้โต๊ะได้ ท�าให้ผูป่้วยได้รบั

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 โดยรูปแบบโต๊ะได้รับการออกแบบมาให้ปลายโต๊ะทัง้ ๒ ข้าง 

ยกตวัสงูกว่าระดบัปกติเลก็น้อย เพื่อให้ญาติผู้ป่วยดนัรถเขน็เข้าไปใต้

โต๊ะได้เลย และพืน้ทีต่่างระดบัในช่วงกลางโต๊ะ ออกแบบเพื่อให้ญาติ

สามารถนัง่ใกล้ผูป่้วยได้  ซึง่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป่้วยและญาติ

เป็นอย่างมาก v

เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

หนึ่งในการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

บันไดเลื่อน	ลิฟท์	

และที่นั่งทานอาหารส�าหรับผู้ป่วยรถเข็น	



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓

การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การ

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารกลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย เนือ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา   ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 

A501 ชั้น ๕ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีสุกรี 

เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน 

ซึง่ในการประชมุมหีวัข้อในการหารือตามวาระต่างๆ ได้แก่ การแนะน�า

กรรมการใหม่ คือ 

 ๑. แพทย์หญิงจติรลดา อทุยัพบิลูย์  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	กสพท.		คร้ังท่ี	๒/๒๕๖๓

 ๒. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล  

ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) 

ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การด�าเนินการของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 

(IMEAc), การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๑๔

วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 PSU Clinical Research Center (PSU CRC) “สบายใจ 

เมื่อใช้บริการศูนย์วิจัยคลินิก ม.อ.” มีพันธกิจ คือ สนับสนุนนักวิจัย

ของคณะแพทยศาสตร์ ด�าเนินการวิจัยทางคลินิกด้วยคุณภาพที่ดี

เยี่ยม (ICH-GCP-Standards) ท�าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกในการ

ด�าเนินการวิจัยทางคลินิก ส�าหรับคณะแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน

สากลและปกป้องความปลอดภยัและสวสัดกิารของผูเ้ข้าร่วมการวจิยั

การบริการของศูนย์วิจัยคลินิก คือ สนับสนุนนักวิจัยและแหล่งทุนใน

การวางแผนและด�าเนินโครงการวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๑-๔ นักวิจัย

และแหล่งทุนสามารถขอรับบริการทั้งหมด หรือขอรับบริการเฉพาะ

บางส่วน มีดังนี้

 ๑.  การศึกษาความเป็นไปได้ในงานวิจัย (Feasibility)

 ๒.  ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล (CDA) 

 ๓.  น�าเสนอคณะกรรมการจริยธรรม

 ๔.  พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและผู้ประสาน-

  งานการศกึษาช่วยในการด�าเนนิ การทดลองทางคลนิกิ 

 ๕.  ช่างเทคนิคได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ห้องปฏิบัติ- 

  การและการเก็บรักษา 

 ๖.  ช่วยในการด�าเนินการทดลองทางคลินิก 

 ๗. การจัดการข้อมูล

 ขอรับค�าปรึกษาได้ที่ โทร. ๐๗๔-๒๘๑๗๓๕  v

Clinical	Research	Center

อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการวิจัยทางคลินิก

PSU
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 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้รับรางวลั Excellent EC/

IRB 2018 “Innovative EC/IRB Awards 2018” (Human Research Ethics Committee, 

Faculty of medicine, Prince of Songkhla University) จากงานประชมุวชิาการประจ�าปี  

ครั้งที่  ๑๘ ของเครือข่ายความร่วมมือทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศที่ จัดข้ึน  

โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในการรับรางวัล

ด้วยมาตรฐานสากล (Quality/Cost/Process/Resource/Facilities/Budget/SOP 

Standard Operating Procedure) นอกจากนีย้งัต้องเป็น Innovative ทีม่นีวตักรรมที่

แตกต่าง จากสถาบันอื่น คือ การลดใช้กระดาษ ด้วยการยื่นโครงการวิจัยผ่านระบบ

ออนไลน์และสามารถด�าเนนิการได้ครบทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การยื่นโครงการจนกระทัง่

โครงการวิจัยผ่านการรับรอง และออกใบรับรองให้นักวิจัยด้วยระบบออนไลน์ v

คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล

Excellent EC/IRB

2018



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๑๖

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผลการตัดสินรางวัล

ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นรางวัล 

ในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

จัดท�าโครงการวิจัยที่สามารถน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่างๆ 

 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงานเร่ือง “การตรวจวินิจฉัย

แอลฟาและบีตาธาลัสซีเมียก่อนคลอด” โดย

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จ�านงค์ นพรัตน์  

  คณะแพทยศาสตร์

 ๒.  นางชวดี นพรัตน์    

  คณะแพทยศาสตร์

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์  แซ่ชั่น  

  คณะสัตวแพทยศาสตร์

 ๔.  นายศตรน กาญจนโอภาส    

  คณะแพทยศาสตร์

 ๕.  นางสาวกรทิพย์ อมรธาตรี   

  คณะแพทยศาสตร์

 รางวัลทั่วไป ได้แก่ผลงานเรื่อง “ชุดโครงการศึกษา

แบบแผนการใช้และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ ใช้กระท่อมแบบ 

พื้นบ้านเป็นประจ�า” โดย

 ๑. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย  

  คณะแพทยศาสตร์

 ๒. ดร. อลัน กีเตอร์    

  คณะแพทยศาสตร์

 ๓. ดร.ดาริกา ใสงาม    

  คณะแพทยศาสตร์

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล

ผลงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์ต่อชุมชน ประจ�าปี ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.จ�านงค์ นพรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร. พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย  



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ๑๗

 รองศาสตราจารย์ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ส�าเร็จการศึกษา  

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ ส�าเร็จ 

การศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา 

จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ 

และเริ่มเข้ารับราชการต�าแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙  รวม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๓๒ ปี 

 ก่อนเกษียณอายุราชการด�ารงต�าแหน่งรักษาการหัวหน้า

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาของผู้ช่วยวิจัยคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รองศาสตราจารย์ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Immunohistochemistry ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ 

จนเกษียณอายุราชการ ได้พัฒนางานการตรวจ Breast cancer bio-

marker (ER, PR, Her 2, Ki67) จนได้รับการรับรองคุณภาพ (EQA) 

จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และได้รับการรับรองคุณภาพ EQA Her2 จาก UKNEQAS ระหว่าง

ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ และร่วมพัฒนามาตรฐานของการตรวจ Breast 

cancer biomarker ของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาในประเทศไทย 

โดยเป็นคณะกรรมการพยาธิวิทยาเต้านมของราชวิทยาลัยพยาธิ-

รองศาสตราจารย์ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 

รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนงานด้านพยาธิวิทยาและนิติเวช ประจ�าปี ๒๕๖๓

แพทย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น 

ผูร่้วมผลกัดนัยกระดบัคณุภาพห้องปฏบิตักิารพยาธวิทิยาของภาควชิา

ตามมาตรฐานระดับสากล จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 

และ ISO15190 ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

 รองศาสตราจารย์ปลืม้จติ บุณยพพัิฒน์ ได้ปฏบัิตหิน้าทีเ่ป็น

อาจารย์สอนวิชาพยาธิวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้ร่วมก่อตัง้เปิดหลักสตูร

แพทย์ประจ�าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

นอกจากน้ันยงัเป็นอาจารย์พเิศษในหลกัสูตรทัง้ระดบัปรญิญาตร ีเช่น 

รังสีเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ�าบัด เทคนิคการแพทย์ พยาบาล 

แพทย์แผนไทย ระดบัปรญิญาโท เช่น หลกัสตูรวศิวกรรมชวีการแพทย์

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ทนัตแพทย์ และระดับปรญิญาโท ปรญิญาเอก

ของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 

 จากการทีร่องศาสตราจารย์ปลืม้จติ เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ

ทั้งด้านบริการพยาธิวิทยา งานวิชาการ และด้านการบริหาร สร้าง

ชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชวทิยาลยัพยาธแิพทย์

แห่งประเทศไทยเหน็สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกยีรติบุคลากรสาย

สนับสนุนด้านพยาธิวิทยาและนิติเวช ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก ่

รองศาสตราจารย์ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  

v

จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

“เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ

ทั้งด้านบริการพยาธิวิทยา	งานวิชาการ	

และด้านการบริหาร	สร้างชื่อเสียง

ให้แก่ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	

ในระดับชาติและนานาชาติ”



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓

 เมื่อวนัจนัทร์ที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รศ.นพ.เรอืงศกัดิ์ 

ลีธนาภรณ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แสดงความ

ชื่นชมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่พบของมีค่า โดยจัดขึ้น 

ณ ห้องประชุม ๒๐๑ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บุคลากรบางท่าน

พบสิ่งของถึง ๕ คร้ัง และน�ามามอบให้กับหน่วยงาน เพ่ือติดตามหา

เจ้าของต่อไป นับว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  โดยในครั้งนี้

มอบให้กับบุคลากร จ�านวน ๒๕ คน ดังนี้

 ๑. นายพิพัฒน์ พรหมแก้ว   หน่วยจ่ายผ้ากลาง

 ๒. นางวรรณดี  สุขจันทร์  หน่วยเคหะบริการ

 ๓. นางสาวอุไร นาคแก้ว   หน่วยเคหะบริการ

 ๔. นางดารา ยิ้มแก้ว   หน่วยเคหะบริการ

 ๕. นางสาวอนงค์ ไชยถาวร  หน่วยเคหะบริการ

 ๖. นางวาสนา ศิริพร  หน่วยเคหะบริการ

 ๗. นางปทิตา กลิ่นกุหลาบ  หน่วยเคหะบริการ

 ๘. นางสาวกาญจนา พัฒนบุตร หน่วยเคหะบริการ

ชื่นชมผู้ท�าความดี  ๙. นางทิพธัญญา นิยมเดชา หน่วยเคหะบริการ

 ๑๐. นางวิณา ศิริโภชน์  หน่วยเคหะบริการ

 ๑๑. นางบุญยิ่ง สมทอง  หน่วยเคหะบริการ

 ๑๒. นายจ�าลอง สุวรรณโณ  หน่วยเคหะบริการ

 ๑๓. นางสาวสุหรรษา เหล็กไหล หน่วยเคหะบริการ

 ๑๔. นางจารึก  ศรีสมโภชน์  หน่วยเคหะบริการ

 ๑๕. นางอรนิดา  นวลละออง  หน่วยเคหะบริการ

 ๑๖. นางสาวสุมิตรา แก้วใจมา หน่วยเคหะบริการ

 ๑๗. นางพนารัตน์ ริยาพันธ์  หน่วยเคหะบริการ

 ๑๘. นางสาวปริชาติ  ทองจีน  หน่วยเคหะบริการ

 ๑๙. นางพรรณณี ปัญจศิริ  หน่วยเคหะบริการ

 ๒๐. นายประสิทธิ์ แก้วคง    หน่วยขนย้ายผูป่้วย 

 ๒๑. นายฐปกร นวลลอย  หน่วยขนย้ายผูป่้วย

 ๒๒. นายคนึง ปานพรม  หน่วยขนย้ายผูป่้วย

 ๒๓. นายอรรถพล เพ็ชรัตน์  หน่วยขนย้ายผู้ป่วย 

 ๒๔. นายโชค เริ่มบาง  หน่วยขนย้ายผู้ป่วย 

 ๒๕. นายเจษฎา ธรรมกิจ  หน่วยขนย้ายผูป่้วย

นายพิพัฒน์ พรหมแก้ว นางสาวกาญจนา พัฒนบุตร นางทิพธัญญา นิยมเดชา นางบุญยิ่ง สมทอง นายจ�าลอง สุวรรณโณ

นางสาวสุหรรษา เหล็กไหล นางสาวสุมิตรา แก้วใจมา นางพนารัตน์ ริยาพันธ์ นายประสิทธิ์ แก้วคง นายฐปกร นวลลอย

นายคนึง ปานพรม นายอรรถพล เพ็ชรัตน์ นายโชค เริ่มบาง หัวหน้าหน่วยขนย้ายผู้ป่วยรับแทน หัวหน้าหน่วยเคหะบริการรับแทน

๑๘



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๑๐ ๑๑

ชมเชยบุคลากร



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๒๐

360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เข้าร่วมหารือ

กับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์	โครงการศูนย์บ�าบัด

รักษาโปรตอน	-	คาร์บอนแห่งชาติ	ศรีสวางควัฒน

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู ้ช ่วยเลขาธิการ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่และ

คณะ เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดสงขลาเข้าร่วมหารือด้วย เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะอนุกรรมการ

วางแผน การวิจัย และการก�าหนดอัตราค่าบริการการรักษา และ 

การบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการศูนย์บ�าบัด

รกัษาโปรตอน - คาร์บอนแห่งชาต ิศรสีวางควฒัน โดยมวีตัถปุระสงค์

ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการใช้บริการและการบูรณาการ 

การด�าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอด

จนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง และรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบ�ารุงและด้านการผลิตเครื่องมือ

ทางการแพทย์เพื่อผลติบคุลากรในต�าแหน่งผู้เชีย่วชาญสูอ่ตุสาหกรรม

การผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย

 ในโอกาสน้ี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญหนังสือ

พระราชทานพระวินิจฉัยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า- 

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ- 

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

แก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการ

ร่วมมือพัฒนาโครงการศูนย์บ�าบัดรักษาโปรตอน - คาร์บอนแห่งชาติ 

ศรีสวางควัฒน



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ๒๑

ผูว่้าราชการจังหวดัสงขลาเดนิทางไปเย่ียมชมโครงการ	

“ไทยช่วยไทย	ใช้-ชิม-ช้อป	โอทอปภาคใต้”

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายจารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ไปเยี่ยมชม

พร้อมพูดคุยกับผู้จ�าหน่ายสินค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-

ช้อป โอทอปภาคใต้” ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร์ ที่จัดขึ้นเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีและโอกาสให้กับประชาชนในการ

จ�าหน่ายสนิค้าโอทอป โดยม ีรศ.นพ.พฒุศิกัดิ ์พทุธวบิลูย์ คณบดคีณะ

แพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้เรียนเชิญพลอากาศตรี 

นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่และคณะร่วมเยี่ยมชมด้วย

นายแพทย์ขจรศักดิ์	ให้ค�าแนะน�าแก่สมาคมโรงแรม

หาดใหญ่-สงขลา	เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค	

โควิด-๑๙	

๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์นายแพทย์ขจรศกัดิ ์ศลิปโภชากลุ อาจารย์พเิศษประจ�า

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ให้ค�าแนะน�าแก่สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา เพื่อ

หามาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ 

อย่างถูกวิธี เช่น การท�าความสะอาดลิฟต์ ราวบันได ที่จับประตูอย่าง

สม�่าเสมอ มีเจลล้างมือหลายๆ จุด มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โม-

สแกนประจ�าทุกโรงแรม



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๒๒

ผู้ว่าฯ	เชิญดอกไม้และกระเช้าพระราชทานมอบให้

เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาย        

จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และ

ตระกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่สิบต�ารวจโทชิษณุพงศ์  

ชมุสวุรรณ ผู้ได้รบับาดเจบ็จากเหตกุารณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนซุม่ยงิขณะ

ออกตรวจบรเิวณบ้านซากอ หมูท่ี ่๑ อ�าเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส  

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะแพทย์	ม.อ.	ร่วมมือกับคณะต่างๆ	พัฒนาหน้ากาก

ทางการแพทย์	ทดแทนหน้ากากอนามัย

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ 

ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมระดมสมอง หารือแนวทางการ

พัฒนาหน้ากากทางการแพทย์แบบผ้าและเคลือบสารป้องกันไวรัส 

เพื่อทดแทนหน้ากากอนามยัทีข่าดแคลนอยูใ่นปัจจบุนั ณ ห้องประชมุ 

A 501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวดัสงขลาร่วมประชมุกบัผูบ้รหิารโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ โรงพยาบาล

สงขลา และโรงพยาบาลเอกชนใน อ.หาดใหญ่ เพื่อก�าหนดแนวทางในการจัด

สร้างสงขลาโมเดล รองรบัการตรวจและรกัษาผูป่้วยตดิเชือ้โควิด – ๑๙ ในภาพ-

รวมของจังหวัดสงขลา ซ่ึงจะท�าให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม โดยจะท�าให้ระบบของโรงพยาบาล 

ส่วนใหญ่ยังคงให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท�าให้             

ผู ้ป ่วยได้รับการคัดแยกตั้งแต่เบื้องต้น และได้รับการรักษาเหมาะสม  

กับสถานการณ์ รวมถึงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคนี้ติดต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์

ในวงกว้างโดยไม่จ�าเป็น 

จังหวัดสงขลาสร้างสงขลาโมเดล	รับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด	–	๑๙	



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ๒๓

ม.อ.	คิดค้นเคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัต	ิ			

สู้ภัยโควิด	–	๑๙

๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เป็นประธานในการแถลงข่าว ความร่วมมือการผลิตเคร่ืองกดเจล

แอลกอฮอล์อัตโนมัติและเคร่ืองวัดอุณหภูมิระยะไกลเพื่อสู ้กับ

โรคโควิด - ๑๙ ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีร่วมมือกันคิดค้น

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเคร่ืองวัดอุณหภูมิระยะ

ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท�างานของแพทย์ พยาบาล และ

บุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนอ่ืนๆ ให้มีความปลอดภัย ลดความ

เส่ียงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ในการแถลง

ข่าว อธิการบดียังได้เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ ให้แก่ 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซีย- 

เซี่ยงตึ้ง) อีกจ�านวนหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุม A ๕๐๑ อาคารบริหาร

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	สาขา	๒	ส่งผู้ป่วยพักฟื้น

โควิด-๑๙	กลับบ้าน

๒๒ เมษายน และ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒ ซึ่ง

ใช้เป็นสถานทีพ่กัฟ้ืนผูป่้วยโควดิ ๑๙ ได้ร่วมกนัส่งผูป่้วยกลบับ้านวันที่ 

๒๒ เมษายน จ�านวน ๑ ราย  และวันที่ ๒๔ เมษายน จ�านวน ๒ ราย

ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่รักษาและตรวจไม่พบเชื้อแล้วทั้ง ๒ ครั้ง



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓

คณะแพทย์	ม.อ.	ต้อนรับคาราวานสภากาชาดไทย	

ในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์	สู้โควิด-๑๙	

ให้กับโรงพยาบาลใน	๕	จังหวัดภาคใต้

๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายจารุวฒัน์ เกลีย้งเกลา ผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา ร่วมด้วยผูแ้ทน

จากส�านกังานสาธารณสขุจาก ๕ จงัหวดัภาคใต้ ผูบ้รหิารและบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับทีม

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ณ อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการคาราวานอาสาร่วมใจสูภ้ยัโควดิ เป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง

สภากาชาดไทย กบัมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย์ ทีร่่วมกันด�าเนนิ

การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุด

ป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีดิจิทัล ๒ เคร่ือง เพื่อใช้ ใน 

โรงพยาบาลสนาม น�า้ยาฆ่าเชือ้ เพ่ือสนบัสนนุการท�างานของบคุลากร

ทางการแพทย์ ส่งมอบให้กบัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ รวมทัง้น�าเครื่อง

อปุโภคบริโภคและสิง่ของบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ท่ีด้วย 

ซึ่งโรงพยาบาลใน ๕ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 

จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส จะ

เป็นหน่วยงานชดุแรกๆ ที่ได้รบัสิง่ของดงักล่าว เนื่องจากพบว่ามผีูป่้วย

จ�านวนมากและมีประชาชนไทยที่จะเดินทางกลับจากประเทศเพ่ือน

บ้าน ซึ่งการน�าสิ่งของที่จ�าเป็นมามอบให้ ท�าให้โรงพยาบาลต่างๆ มี

เครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ ในการท�างาน เพื่อช่วยเหลือดูแลและ

รักษาผู้ป่วยโรคโควิด - ๑๙ ต่อไป

๒๔



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ๒๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานเครื่องมือแพทย์รับมือสถานการณ์โควิด-๑๙

๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ ให้แก่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

กรมสมเด็จพระเทพฯ	พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์	สู้ภัยโควิด-๑๙	

๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ “กองทุนชัยพัฒนา

สู้ภัยโควิด-๑๙ (และโรคระบาดต่างๆ) โดยมี รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล และ ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓๒๖

หอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ	๑-๒		

ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด–๑๙	

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ หลายหน่วยงาน 

พยายามหาหนทางและวิธีการต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ ท้ัง

ด้านการรักษาผู้ป่วยและการป้องกันคนส่วนใหญ่ไม่ให้ติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้น โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้มีการหารือและเริ่มมาตรการ

ป้องกันต่างๆ ตั้งแต่ระยะแรก พร้อมแนวทางการรับมือในกรณีที่ม ี

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ส่งมารักษาต่อยังโรง-

พยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเป็นผู้ป่วยที่อาการค่อนข้างหนักและ

จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ 

นอกจากนี้ ในเรื่องของสถานที่ก็มีความจ�าเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน 

เนื่องจากโรคโควดิ-๑๙ เป็นโรคทีต่ดิต่อกนัได้ง่าย  ดงันัน้การจดัเตรยีม

ห้องส�าหรับการรักษาจึงต้องเป็นห้องในรูปแบบ Negative pressure 

หรือห้องความดันลบ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคุณสมบัติของห้อง

ดังกล่าวคอื ภายในห้องจะมแีรงดนัต�า่กว่าภายนอกห้อง เพ่ือป้องกนัไม่

ให้อากาศภายในห้องทีอ่าจจะมเีชือ้โรคปนเป้ือนไหลออกมาสู่ภายนอก 

ในทางกลับกันห้องนี้จะช่วยป้องกันเช้ือโรคท่ีอยู่ภายในห้องไม่ให้แพร่

กระจายออกไปสู่ภายนอกเช่นกัน 

 จากเดิมหอผู้ป ่วยแยกโรคติดเชื้อ จะอยู ่บริเวณชั้น ๔ 

อาคาร ๑๐๐ ปีฯ แต่หลังจากการระบาดของโรคโควิด–๑๙ ท�าให้ทาง 

โรงพยาบาลฯ ปรบัแผนการรองรบัผู้ป่วยในโดยเฉพาะผูป่้วยโควดิ ด้วย

การปรับปรุงหอผู้ป่วยบริเวณชั้น ๔ ที่จากเดิมมี ๔ ห้อง เพิ่มขึ้นอีก ๗ 

ห้อง เป็น ๑๑ ห้อง และปรับพื้นที่บริเวณชั้น ๕ อาคารเดียวกัน เพิ่ม

อกี ๒๐ ห้อง เพื่อรองรบัปรมิาณผูป่้วย ซึง่ในการก่อสร้างใช้ระยะเวลา

อันสั้น เพื่อให้ทันต่อการใช้งานและการดูแลผู้ป่วย 

 ในการรับผู้ป่วยโควิด–๑๙ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

จะเน้นการรบัส่งต่อผูป่้วยปานกลาง และหนกั จากโรงพยาบาลใน ๑๔ 

จงัหวดัภาคใต้ ซ่ึงสามารถรองรบัได้ประมาณ ๓๐ ราย โดยมกีารจดัทมี

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรท�าหน้าทีด่แูลผูป่้วยเป็นอย่างด ีถกูต้อง

ตามหลักมาตรฐาน 

 จากระยะแรกของการแพร่ระบาดจนกระทั่งปัจจุบันนี้  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ ให้การรักษาและรับส่งต่อผู ้ป่วย 

โควิด-๑๙ แล้ว จ�านวน ๓๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนัก แต่ในวันน้ี

ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ดูแล

ผู้ป่วยทุกคนเป็นอย่างดี ตามหน้าท่ีและวิชาชีพ จนผู้ป่วยทุกคนหาย 

และกลับบ้านได้  
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คุณธนารัฐ พนัสไพรพงศ์  บริจาค ๑๕๐,๐๐๐ 

บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก

โรคมะเร็ง วันที่  ๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะผู ้ปฏิบัติธรรมคุ ้มดวงแก้ว  บริจาค 

๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วย

เด็กโรคระบบหายใจ  วันท่ี  ๑๕  มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓

คณุกลุวลัย์  วจิติรธนารกัษ์  บรจิาค ๑๖๖,๔๑๑ 

บาท สมทบกองทุนเพ่ือการปลูกถ่ายเซลล์

ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓

รายนามผู้บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณุณเดชน์ คกูมิยิะ บรจิาค ๔๐๐,๐๐๐๐ บาท 

สมทบกองทุน รวมน�้าใจไทย สู้ภัยโควิด-๑๙  

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

บริษัท โชติวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด บริจาค 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบกองทุนรวมน�้าใจ 

ไทย สู้ภัยโควิด-๑๙

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาค 

๕๐๐,๐๐๐๐ บาท ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์

การแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

สาขา ๒

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั บริจาค ๕๐๐,๐๐๐๐ 

บาท เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒ วันที่ 

๒๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

คุณภิรพล ลาภาโรจน์กิจ (อดีตสมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎร) บรจิาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบ

กองทุนรวมน�้าใจไทย สู้ภัยโควิด-๑๙  

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด บริจาค 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช ่วยเหลือผู ้ป ่วย 

โควิด-๑๙
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รายนามผู้บริจาครายอื่นๆ

บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จ�ากัด ๕,๙๙๘,๙๘๐ บาท

นพ.สมบัติ  ตันโชติกุล ๕๐๐,๐๐๐ บาท

คุณสมพงษ์  ตันโชติกุล ๕๐๐,๐๐๐ บาท

คุณอนุรักษ์  บุญแสวง ๓๑๑,๑๑๑ บาท

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สภากาชาดไทย

คุณเคนจิ  ทานาก้า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคใต้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

คุณเสาวณีย์  ดลรึเดช ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พท.หญิง พัชรินทร์  ตันติธาดาพิทักษ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณพรทิพย์  ตันติธาดาพิทักษ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณศานิต  ตฤตียปุตรานนท์ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

คุณอภิชัย  กมลคนธ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณลาภศักดิ์  ลาภาโรจน์กิจ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณธนากร  วนสุวรรณกุล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณสมพร  สริโิปราณานนท์ บรจิาค ๑๐๐,๐๐๐  

บาท เพื่อสมทบกองทุนอาคารเย็นศิระ ๓  

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลาและสาขา 

ในสังกัด มอบเงินบริจาค  ๖๐,๐๐๐ บาท 

สมทบกองทุนรวมน�้าใจไทย สู้ภัยโควิด-๑๙  

บริษัท สงวนวัฒนาเอนเตอร์ไพร์ส จ�ากัด 

บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสมทบกองทุน

รวมน�้าใจไทย สู้ภัยโควิด วันที่ ๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓

สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ สงขลา บริจาค 

๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมสมทบกองทนุรวมน�า้ใจไทย 

สู้ภัยโควิด-๑๙  

กองทุนคณะสงฆ์ อ�าเภอหาดใหญ่ มอบเงิน 

บริจาค ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธ ิ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)

คุณดลพร  เขียวบรรจง ๖๐,๐๐๐ บาท

คุณลัดดาวรรณ  ขุนทอง ๖๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย ๕๑,๕๐๐     บาท

ส�ารวจและผลิต จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)

คุณอภิพร  จันทพันธ์ ๕๐,๐๐๐  บาท

คุณตั้งใจ-คุณน้อ  ลีสุรวณิช ๕๐,๐๐๐  บาท 

พญ.นภัทร  แผ่ผล ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณสุรเชษฐ์  ทวีโชคทรัพย์สิน ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณสุรพล  ทวีโชคทรัพย์สิน ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณหรรษา  ตันตินราวัฒน์ ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณพัฒนิศ  เจริญกุล ๕๐,๐๐๐ บาท

กองทุนคณะสงฆ์ อ�าเภอหาดใหญ่ ๕๐,๐๐๐ บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ บาท

สงขลานครินทร์
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งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 ตามที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
National Reporting and Learning System : NRLS กับสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ) ได้ก�าหนดแผนการท�า
แบบส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ๒๕๖๓ ซึ่ง
ระบบส�ารวจวฒันธรรมความปลอดภยัโรงพยาบาลออนไลน์ เป็นเครื่องมอื
พัฒนาคุณภาพที่สามารถใช้ในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสามารถด�าเนินการได้เองจากการมีส่วนร่วม
ในการตอบแบบส�ารวจของบุคลากรทุกระดับ  โดยระบบจะมีการประมวล
ผลและวิเคราะห์ข้อมูลของการส�ารวจ ซ่ึงผูบ้รหิารสามารถน�าข้อมลูผลลัพธ์
นั้นไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภยัในองค์กรได้อย่างตรงประเดน็ เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย 
2P Safety & Safety for All
 โดยในการจดัแบ่งกลุม่บคุลากร และสายงานทีอ่ยูใ่นแต่ละกลุม่ 
ในระบบ Hospital Safety Culture Survey: HSCS มีการแบ่งกลุ่มดังนี้ 
 ๑. กลุ่มผู้บริหาร (บุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป 
ซึง่มีลกูน้องอยูภ่ายใต้การดแูล) ได้แก่ บุคลากรทกุสายงานในโรงพยาบาล
ที่อยู่ในระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป ตัวอย่างเช่น
 • แพทย์ (Attending/Staff Physician)  
 •  แพทย์ประจ�าบ้าน/แพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม  
 •  ทันตแพทย์ 
 •  เภสัชกร 
 •  เทคนิคการแพทย์ 
 •  พยาบาลวิชาชีพ 
 •  นักกายภาพบ�าบัด อาชีวบ�าบัด วจีบ�าบัด 
 •  โภชนาการ/ นักก�าหนดอาหาร 
 •  อ�านวยการ/ เจ้าหน้าที่ด้าน Back Office 
 •  พนักงานซักฟอก/ Supply 
 •  พนักงานเปล
 ๒.  กลุ่มสายวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข (บุคลากรในสายงาน 
การรักษาพยาบาล ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) ได้แก่ บุคลากรที่อยู่ในสายงาน 
การรักษาพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 
 •  แพทย์ (Attending/Staff Physician) 
 •  แพทย์ประจ�าบ้าน/แพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม 
 •  ทันตแพทย์ 

โรงพยาบาล ม.อ. ส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัย

ในโรงพยาบาล เพื่อมุ่งสู่

2P	Safety	
 •  เภสัชกร 
 •  เทคนิคการแพทย์ 
 •  พยาบาลวิชาชีพ 
 •  นักกายภาพบ�าบัด อาชีวบ�าบัด วจีบ�าบัด
 ๓. กลุม่สายสนบัสนนุทางการแพทย์ (บคุลากรในสายงานการ
รักษาพยาบาล ท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ) ได้แก่ บุคลากรที่อยู่ในสาย
งานการรักษาพยาบาลที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 
 •  ทันตภิบาล 
 •  พยาบาลเทคนิค 
 •  ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
 •  พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย 
 •   Technician (เช่น Respiratory Therapist และรังสีเทคนิค) 
 •  โภชนาการ/ นักก�าหนดอาหาร
 •  พนักงานซักฟอก/ Supply พนักงานเปล
 ๔.  กลุ่มสายสนับสนุนทั่วไป (บุคลากรในสายงานบริการอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่งานการรักษาพยาบาล) ได้แก่ บุคลากรในสายงานที่ไม่ใช่การรักษา
พยาบาล ตัวอย่างเช่น 
 •  อ�านวยการ/เจ้าหน้าที่ด้าน Back Office 
 •   อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานการรักษาพยาบาล
 หมายเหตุ :  ก�าหนดให้บุคลากร ๑ คน อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
ได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น
 โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากร
ทุกท่านเข้าตอบแบบส�ารวจฯ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – วันที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยการใช้รหสั ๑๔ หลกั (ทีท่างโรงพยาบาลได้ส่งมอบให้หน่วย
งานแล้ว) และด�าเนินการดังนี้
 ๑.  เข้าสู่เว็บไซต์  http://hscs.ha.or.th/63/
 ๒.  เข้าสู่เมนู เข้าสู่แบบส�ารวจ
 ๓.  ใส่รหัสผ่าน ๑๔ หลักของแต่ละคน
 ๔.  ตอบแบบส�ารวจทั้ง ๒ ส่วน 
 ทั้งนี้ ทาง สรพ. ก�าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผล
การส�ารวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบตามจ�านวน
เกณฑ์ก�าหนดตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และการเข้าระบบท�าแบบส�ารวจ 
จะต้องท�าให้ครบทั้ง ๒ ส่วน จึงถือว่าการท�าแบบส�ารวจครบถ้วนสมบรูณ์  
ดังนั้นบุคลากรที่ยังไม่ทราบรหัส ๑๔ หลัก สามารถตรวจสอบเลขรหัส  

ได้ทาง Link : https://qrgo.page.link/4agrG v

&	Safety	for	All

๒๙
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 เป็นระยะเวลาหลายเดอืนแล้วทีแ่ต่ละประเทศต้องเผชิญกับ

โรคอบุตัใิหม่ทีช่ื่อว่า โควดิ – ๑๙ (COVID – 19) ซึง่เป็นการแพร่ระบาด

อย่างรวดเร็ว จนส่งผลให้มผีูต้ดิเชือ้จ�านวนหลายหมื่นคน และมผีูเ้สยี

ชีวิตอีกจ�านวนหนึ่ง โดยในประเทศไทยนับว่ามีมาตรการป้องกันและ

ดแูลผูป่้วยโรคดงักล่าวออกมาเป็นระยะๆ ซึง่คนไทยให้ความสนใจและ

ตื่นตวัเป็นอย่างด ีในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ แม้จะเป็น

โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ

โรคได้เช่นกัน เนื่องจากอยู่ใกล้กับประเทศท่ีมีการแพร่ระบาด มีการ

เข้า – ออก ของชาวต่างชาติ รวมถึงมีประชาชนท่ีเดินทางไป – มา 

ระหว่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดอีกด้วย ดังนั้น ทางโรงพยาบาลฯ 

จึงมกีารให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคโควดิ – ๑๙ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง

ต่างๆ พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกัน นอกจากนี้ ยังมี

มาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลควบคู่

กันไปด้วย 

รู้ไว้ ห่างไกล โควิด	–	๑๙

โควิด – ๑๙ คืออะไร

 โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื โรคโควดิ – ๑๙ เป็นโรค

ติดต่อทางเดินหายใจมีความรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต โดยแหล่งระบาด

อยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูง

อายุ ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว ผู้ท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง คนดูแลหรือ

ใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์  โดยมีระยะฟักตัว ๒ – ๑๔ 

วัน อาการ คือ มีไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ มีน�้ามูก หายใจเหนื่อย เจ็บ

หน้าอก ซึ่งถ้าหากมีอาการเหล่านี้หลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรรีบพบ

แพทย์ทันที 

ไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ

มีน�้ามูก หายใจเหนื่อย 

เจ็บหน้าอก 

มีอาการเหล่านี้

หลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง 

ควรรีบพบแพทย์ทันท ี

วิธีการป้องกันเบื้องต้น 

 การป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ในเบ้ืองต้น คือ สวมหน้ากาก

อนามัยอย่างถูกวิธี  ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทานอาหาร

ร้อนปรุงสุกใหม่ๆ เลี่ยงน�ามือแตะบริเวณใบหน้า จมูก ตา และปาก 

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด 

หน้ากากอนามัยแบบไหน เหมาะกับใคร 

 หลายคนมีข้อสงสัยว่าในสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัย 

ขาดตลาดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การใช้หน้ากากทางเลือก เช่น 

หน้ากากผ้าอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับคนทั่วไปที่ยังไม่ป่วย แต่

ไม่แนะน�าให้ใช้ผ้าฝ้ายหรอืผ้าตาข่าย  ส�าหรบัหน้ากาอนามยั คุณสมบติั 

คอืด้านในจะดดูซบัน�า้ ช่วยซบัน�า้มกูและน�า้ลาย ด้านนอกมสีารเคลอืบ

ป้องกันการซึมของน�้ามูกและน�้าลายที่กระเด็นใส่  เหมาะส�าหรับผู้ที่

เป็นโรคทางเดินหายใจ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย  

ผู ้ที่อยู่ในสถานที่แออัด  ในส่วนของหน้ากากเอ็น ๙๕ (N95) มี

คุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ได้ถึง

ร้อยละ ๙๕ รวมถึงเช้ือโรคและไวรัส เหมาะส�าหรับบุคลากรทางการ

แพทย์

 ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.

facebook.com/hospsu/  v
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ข่าวคณะแพทย์ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓

อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

ความอ้วนเป็นโรค อันน้ีแน่นอน เพราะความ
อ้วนท�าให้ตายเร็วขึ้น คุณภาพชีวิตแย่ลง และ
น�าไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน หัวใจ อัมพาต 
ความดัน ไขมัน นอนกรน ตับอักเสบ ข้อ
อักเสบ นิ่วในถุงน�้าดี ถุงน�้ารังไข่ และมะเร็ง
อีกอย่างน้อย ๑๓ ชนิดโดยท่ี ๑๒ ชนิดก�าลัง

เพิ่มจ�านวนขึ้นตามโรคอ้วน
 หลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ๘ สาเหตุหลักท่ีมีผลต่อโรค
อ้วน ดังนี้
 ๑. การดื้อต่ออินสุลิน (Insulin resistance) 
      อนิสุลินเป็นฮอร์โมนทีผ่ลติโดยตบัอ่อนเพื่อท�าหน้าทีส่ัง่ให้เซลล์
รับเอาโมเลกุลน�้าตาลและไขมันเข้าไปในเซลล์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ
สร้างพลังงาน เมื่อเกิดภาวะดื้อต่ออินสุลิน อินสุลินจะถูกผลิตออกมามาก
ขึ้น เพราะเซลล์พากันดื้อไม่ยอมรับเอาน�้าตาลและไขมันเข้าไปในเซลล์ 
ท�าให้น�า้ตาลในเลอืดสงู เกดิภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคหวัใจหลอดเลอืด 
     วงการแพทย์เชื่อสมมุติฐานที่ว่าการกินอาหารคาร์โบไฮเดรต 
เช่น น�้าตาลและแป้งมากเกินไป ท�าให้เกิดภาวะดื้อต่ออินสุลิน จริงอยู่การ
ลดอาหารคาร์โบไฮเดรตลงท�าให้ปริมาณอินสุลินลดลง  แต่สมมุติฐานนี้
อธิบายไม่ได้ว่าท�าไมในคนดื้อต่ออินสุลินจึงอ้วนกลางตัวแบบมีไขมันพอก
แยะ  ท�าไมจึงมีไขมันเข้าไปอัดกันอยู่ในเซลล์มาก และท�าไมคนกินไขมัน
อิ่มตัวมากจึงเกิดการดื้อต่ออินสุลินมาก และท�าไมคนท่ีกินอาหารแบบมี 
ไขมันต�่า มีกากมาก มีพืชมาก ไม่มีเนื้อสัตว์อย่างอาหารวีแกน อาหาร 
มาโครไบโอติก จึงท�าให้ภาวะดื้อต่ออินสุลินลดลงอย่างรวดเร็วทั้งๆ ที่กิน
อาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นปริมาณมาก  ประกอบกับได้มีการท�าวิจัยในแล็บ
พิสูจน์กลไกที่ไขมันท�าให้เซลล์ดื้อต่ออินสุลินได้  ปัจจุบันนี้น�้าหนักความ
เชื่อจึงไปอยู่ที่ว่าอาหารไขมันสูงต่างหากท่ีเป็นตัวการหลักท�าให้เกิดภาวะ
ดื้อต่ออินสุลิน
      ๒. การเสียความเชื่อมโยงกับรอบการขึ้นและตกของ 
ดวงอาทิตย์ (Circadian Rhythm) 
 ในสมองของคนเรามีเนื้อเยื่อท�าหน้าที่จับยาม ดูปัจจัยรอบตัวที่
เป็นผลจากการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ แล้วปล่อยฮอร์โมนให้เซลล์ทั่ว
ร่างกายท�างานหรือหยุดท�างานอย่างเป็นจังหวะจะโคน  เช่น เมื่อมีแสง
สว่าง ก็จะยุติการปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งกล่อมให้เซลล์หลับ และ
ปล่อยฮอร์โมนเมลานอปซินซึ่งปลุกให้เซลล์ตื่นออกมาแทน  ความสว่าง
ของตอนเช้าจะกระตุ้นให้ต่อมผลิตคอร์ติซอลและอินสุลินออกมาก่อน   
ดังนั้น ความไวหรือความดื้อด้านต่ออินสุลินมีส่วนถูกก�าหนดโดยรอบการ
ขึ้นหรือตกของดวงอาทิตย์ คือเซลล์ไวต่ออินสุลินดีมากในตอนเช้า แล้ว
ค่อยๆ ดื้อในตอนบ่าย แล้วดื้อด้านสนิทขณะนอนหลับตอนกลางคืน  การ
ท�างานของฮอร์โมนเล็ปติน เกรลิน ท่ีควบคุมความหิวความอิ่มก็ท�างาน
เป็นรอบๆ สอดคล้องตามตะวันเช่นกัน งานวิจัยคนท�างานกะกลางคืนพบ
ว่าอ้วนมากกว่าคนท�างานเฉพาะตอนกลางวัน คนนอนดึกอ้วนมากกว่าคน
นอนตามเวลาปกติ 
      ๓. การเสียดุลของบักเตรีในล�าไส้ (Dysbiosis) 
      จุลชีวิตหรือบักเตรีในล�าไส้ของคนเรามีจ�านวนมากกว่าเซลล์

หลักฐานวิทยาศาสตร์ ปี ๒๐๒๐

ตอนที่ ๑

เรื่องความอ้วนและการลดน�้าหนัก

ร่างกายของเรา  ชนิดของบักเตรีในล�าไส้อย่างไหนมาก อย่างไหนน้อย
ถูกก�าหนดโดยปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาหารที่กิน ยาที่กิน การนอนหลับ 
ความเครยีด การออกก�าลงักาย การใช้สารทดแทนความหวาน ยาฆ่าแมลง
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่ติดมากับอาหารที่กิน เป็นต้น  หากกินอาหารที่
มีพืชเป็นหลัก มีกากมาก มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (ผลไม้ ถั่ว ผัก) มาก 
ขณะเดียวกันก็มีโปรตีนและไขมันจากสัตว์ต�่าจะท�าให้บักเตรีในล�าไส้ผลิต
โมเลกุลไขมันชนิดสายโซ่สั้น (SCFA) ขึ้นมามาก อันจะมีผลช่วยควบคุม
ความอยากอาหาร ลดการอักเสบในล�าไส้ เพ่ิมความไวต่ออินสุลิน และ
ลดโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด กินอาหารที่มีไขมันสูง น�้าตาลสูง 
มโีปรตนีจากสตัว์มาก จะไปเอือ้ให้บกัเตรใีนล�าไส้ผลติโมเลกลุไขมนัชนดิที่
แตกต่างออกไป ซึง่มฤีทธิเ์อือ้ให้เกิดการอักเสบมากขึน้ ควบคมุความอยาก
อาหารได้ยาก ควบคุมอารมณ์ได้ยาก ระดับพลังงานของร่างกายลดต�่า
 ๔. ร่างกายปรบัตวัลดการเผาผลาญ (Adaptive Thermogenesis)
      ธรรมชาตขิองร่างกาย หากได้รบัอาหารให้แคลอรไีม่พอ ร่างกาย
จะปรบัตวัลดการเผาผลาญพลงังานในขณะพกั (BMR) ลง ท�าให้เกดิความ
พยายามที่จะวิจัยหาวิธีลดแคลอรีในอาหารโดยไม่มีผลท�าให้ร่างกายลด
การเผาผลาญอาหารลง เช่น งานวิจัยหนึ่งให้กินอาหารแบบแคลอรีต�่า
กับกินอาหารแคลอรีปกติสลับกันอย่างละสองสัปดาห์ โดยท�าวิจัยอยู่นาน 
๑๖ สัปดาห์ พบว่าชะลอการปรับลดการเผาผลาญได้ ยังผลให้ลดน�้าหนัก
ได้ดีขึ้น อีกหลายงานวิจัยได้ทดลองให้อดอาหารเป็นช่วงๆ (Intermittent 
fasting - IF) โดยก�าหนดช่วงเวลาแตกต่างกันไป ผลวิจัยทั้งหมดในระยะ
ยาวยังไม่ชัดเจนแต่ผลเบื้องต้นส่อไปในทางว่าช่วยให้ลดน�้าหนักได้ดีขึ้น
      หากมองว่าการปรับลดการเผาผลาญเป็นปัญหา การแก้ปัญหา
ในระยะยาวจ�าเป็นต้องเพิ่มการเผาผลาญขึ้นมา หรือไม่ก็ปรับลดแคลอร ี
ในอาหารลงไปให้หนักข้อไปอีก ซ่ึงอาจจะท�าได้ยากมากในกรณีคนที่อ้วน
มากเป็นทุนเดิมอยู่ก่อน การที่งานวิจัยของส�านักทะเบียนควบคุมน�้าหนัก
สหรฐั (NWCR) บ่งชีว่้าเกอืบทัง้หมดของผูท้ีล่ดน�า้หนกัส�าเรจ็และธ�ารงรักษา 
น�้าหนักต�่าอยู่ได้นานเกิน ๑ ปี ล้วนเป็นผู้ออกก�าลังกายสม�่าเสมอเฉลี่ย
วันละ ๑ ช่ัวโมง แสดงว่าการเพ่ิมการเผาผลาญด้วยการเพ่ิมกิจกรรม 
ออกก�าลังกายจะแก้ปัญหานี้ได้
      ทะเบยีนควบคมุน�า้หนกัสหรัฐ (NWCR) การวเิคราะห์ข้อมลูของ
คนอ้วนส่วนน้อยที่ประสบความส�าเร็จในการลดน�้าหนักที่คงน�้าหนักไว้ได้
นานกว่า ๑ ปี พบว่าคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมร่วมร้อยละ ๙๐ ดังต่อไปนี้คือ 
      ๑. ขยันจดบันทึกการกิน 
      ๒. กินอาหารมื้อเช้า 
      ๓.  ลดไขมันและแคลอรี่ในอาหาร 
      ๔.  ออกก�าลังกายวันละ ๑ ชั่วโมง (ส่วนใหญ่ใช้วิธีเดิน) 
      ขณะที่พฤติกรรมที่ร่วมมีผลรองลงไปคือ 
      ๕.  ชั่งน�้าหนักสม�่าเสมอ 
      ๖.  ลดการดูโทรทัศน์และเฝ้าหน้าจอทุกชนิด 
      ๗.  มีระบบเอื้อให้ได้กินอาหารแคลอรี่ต�่าได้ต่อเนื่อง
------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา 

สันต์ ใจยอดศิลป์. หลักฐานวิทยาศาสตร์ปี ๒๐๒๐ เรื่องความอ้วนและการลดน�้าหนัก

เข้าถึงได้จาก http://visitdrsant.blogspot.com/2020/01/2020.html
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ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสู้กับโรคโควิด-๑๙


