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๓	 สารจากคณบดี	/	บรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ด้วยพลาสมาส�าเร็จเป็นรายแรกของภาคใต้

๖ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีปิด รพ.สนาม ๒ และ รพ.สนามภูเก็ต

 และเตรียมความพร้อมร่วมกับสมาคมโรงแรม ภายใต้การบริการ New Normal

๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 พระราชทาน “ห้องตรวจหาเช้ือ“ พัฒนาโดยเอสซีจี ให้แก่ “โรงพยาบาลสงขลา- 

 นครินทร์“ เป็นแห่งที่ ๒๐ ช่วยปกป้องทีมแพทย์ให้ปลอดภัย เสริมความมั่นใจประชาชน  

 ๑๔ จังหวัดภาคใต้

๑๑ วิจัย/นวัตกรรม

 นวัตกรรมกับโควิด - ๑๙

๑๒	 การศึกษา

 ปรับปรุงห้องเรียน PBL เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑๓	 งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร 

 แสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม

๑๔ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๑๘	 รอบรู้สู้โรค 

 กินจุ รสจัด ระวังอ้วน เพราะต่อมรับรสผิดปกติ

๑๙	 อาหารการกิน 

 โควิด - ๑๙ กับวิธีกินอาหารเพื่อบ�ารุงภูมิคุ้มกัน

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันวางพวงมาลัยและไข่ต้ม บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในกิจกรรม “ลูกพระบิดารวมใจ ตั้งการ์ดต่อไป
ให้โควิด - ๑๙ เป็น ๐”  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 ในช่วงทีเ่ราก�าลงัเข้าสู่การเตรยีมตัว 
เตรียมความพร้อมของการเกิดระบาดของโรค 
COVID-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นรอบท่ี ๒ หลัง
จากท่ีตรวจไม่พบโรคน้ีในคนไทย ที่ ไม่ใช่ผู้ที ่
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลา
ประมาณเกือบ ๓๐ วนัแล้ว นับเป็นพระมหา - 
กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้
ทรงพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชือ้” (Modular 
swab unit) แก่โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์เมื่อ
วนัที ่๑๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในกจิกรรม
ดังกล่าว ห้องตรวจนี้ ได้จัดตั้งไว้ที่บริเวณหน้า
ศูนย์คัดกรองและจะได้ด�าเนินการประยุกต์
ใช ้ ให ้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจาก
นั้นยังสามารถประยุกต์ ใช้เป็นห้องตรวจหา

เชื้อส�าหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของ 
โรงพยาบาลต่อไปได้ด้วย
 วารสารฉบับนี้ ได ้น�าเสนอข้อมูล
การรักษาผู ้ป ่วยที่ติดเช้ือโรค COVID-19 
โดยบุคลากรทางการแพทย์ได้ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจด้วยความกล้าหาญในการดูแลรักษา 
ผูป่้วย จนผลการรักษาของโรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์ได้รับการยกย่องระดับหนึ่ง โดย
เฉพาะการเปิดโรงพยาบาลสนามทั้ง ๒ แห่ง
และการใช้พลาสมาในการรักษาพยาบาล 
ผู้ป่วยท่ีได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นที่ประจักษ์  
ด้วยศักยภาพในการให้การดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยและผลการตรวจหาเชื้อทางห้องแล็บ
ที่รวดเร็วแม่นย�า บุคลากรร่วมมือทุ่มเทอย่าง
สุดความสามารถเพื่อให้พ้นภาวะวิกฤต โดย
ไม่ได้หวงัผลตอบแทนใดๆ จากผลงานดงักล่าว 
ท�าให้มูลนิธิธนาคารกสิกรไทยชื่นชม โดย
มอบค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่เสียสละและ
เส่ียงภัยในการดูแลผู ้ป ่วย นับเป็นเรื่องที่
ดีและเป ็นขวัญก�าลังใจของผู ้ปฏิบัติงาน 
ในนามของคณะแพทยศาสตร์ขอขอบคุณ 
ในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับบุคลากรทุกท่านเป็น
อย่างสูง 
         คณะแพทยศาสตร์อยู ่ในช่วงเริ่ม 
ผลักดันกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ของ

คณะแพทยศาสตร์  ซ่ึงประกาศเจตนารมณ์เป็น
องค์กรแห่งธรรมาภบิาล  อตัลกัษณ์ทีส่ื่อความ
เป็นตวัตนของคณะแพทยศาสตร์ คอื “ซ่ือสตัย์ 
โปร่งใส มวีนิยั ใส่ใจบรกิาร” นอกจากนี ้ได้เปิด
ให้มีการโหวตหาผูท้ีเ่ป็นต้นแบบของอตัลักษณ์
ทั้ง ๔ ด้าน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อ
การทุ่มเทปฏิบัติหน้าท่ีของท้ัง ๔ ท่าน มา ณ 
โอกาสนี้ด้วยครับ
 ในช่วงที่ต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
การป้องกันการระบาดของโรคนี้ในช่วง ๒-๓ 
เดือนท่ีผ่านมา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ได ้ปรับระบบการเข ้ามาภายในพื้นที่ของ 
โรงพยาบาลอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ 
บางพืน้ที ่ต้องขออภยัมา ณ ทีน่ี ้และผู้ทีม่หีน้าที ่
รับผิดชอบทุกท่านจะได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความม่ันใจและ
ปลอดภัยจากการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นซ�้า
ได้ ถ้าไม่มีมาตรการป้องกันที่เข ้มแข็งพอ 
เช่น การสร้างความเข้มแข็งโดยให้ความรู ้
และซ้อมปฏิบัติการดูแลป้องกันตนเองของ 
เจ ้าหน ้าที่ต�ารวจตรวจคนเข ้าเมือง และ
พนักงานโรงแรมของจังหวัดสงขลา เป็นต้น 
หวังว ่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ ไปด้วยกันอย่าง
ปลอดภัยทุกคนนะครับ v

        ข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน ๒๕๖๓ ยังอยู ่ภายใต้สถานการณ์
โรค COVID-19 ทั่วโลก แต่ในประเทศไทย
สถานการณ์ได้คลี่คลาย จ�านวนผู ้ป ่วยใน
ประเทศไทยลดลง ท�าให้มาตรการต่างๆ ผ่อน
คลายลงเพ่ือให้ด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย
กลับฟื้นตัว แต่เพื่อความปลอดภัยทางด้าน 
สุขภาพประชาชนยังคงต ้องปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกลับมา 
ระบาดในระลอกที่  ๒ และเมื่อวัน ท่ี ๑๒ 
มถินุายน ๒๕๖๓ บคุลากรโรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์ทุกคนต่างรู ้สึกซาบซ้ึงและส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได ้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” 
(Modular Swab Unit) พัฒนาโดยเอสซจีีให้แก่  
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นแห่งที่ ๒๐ 
เพื่อป้องกันบคุลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย
 ในช่วงทีผ่่านมาโรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์ ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงท่ี
ส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ ในภาคใต้ และ
น่ายินดีท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้มี
การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการรุนแรง
ด้วยพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษา
หายเป็นคร้ังแรกในภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้
รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐาน 
Favipiravir แล้ว แต่ไม่ตอบสนองการรักษา 
นับเป็นผู ้ป่วย COVID-19 รายสุดท้ายของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นอกจากด้าน
การรักษาพยาบาลแล้ว คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้เป็นเป็นที่
พึ่งทางด้านวิชาการของแหล่งธุรกิจในจังหวัด
สงขลา ด้วยการลงนามความร่วมมือการให้
บริการป้องกันผู ้ป ่วยโรค COVID-19 เพื่อ
ก�าหนดแนวทางและมาตรการป้องกนั การดแูล
ผูเ้ข้าพกัในโรงแรมของจงัหวดัสงขลา เพื่อเปิด
โอกาสให้โรงแรมกลับมาเปิดให้บริการได้แบบ 
New Normal ภายใต้ข้อปฏิบัติการป้องกันโรค 

COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้มกีารแนะน�าและ
ซักซ้อมการใช้แอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์ม
การติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
        มีเรื่องที่น ่ายินดีกับบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่ ได้รับการคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์
องค์กรคุณธรรม “ซือ่สัตย์ โปร่งใส มีวินัย 
ใส่ใจบริการ” ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาไปสู่องค์กรธรรมภิบาล นอกจากนี้คณะ
แพทยศาสตร์ได้มีพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงปรับปรุง
โครงสร้างทางกายภาพ รวมถึงจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมโดยการปรับปรุง
ห้องเรียน PBL เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ในเชิงบูรณาการ เน้น
การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแก้ปัญหา
ของผู้ป่วยแบบองค์รวม
 ส�าหรับสถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศไทย แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการ
ของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นตัวขึ้น
มาได้ แต่ยังมีค�าแนะน�าให้มีมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Physical distancing) 
สวมหน้ากากผ้าหรืออนามัย ล้างมือด้วยสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์ เลี่ยงน�ามือสัมผัสใบหน้า 
จมูก ปาก ตา รวมทั้งเลี่ยงสถานที่แออัด  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

๔

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความส�าเร็จในการใช้

พลาสมาจากผูป่้วยโรคโควดิ-๑๙ ที่ได้รบัการรักษาหายแล้ว ไปท�าการ

รักษาผู้ป่วยโควิดอาการวิกฤติจนหายเป็นปกติได้เป็นครั้งแรกของ

ภาคใต้ และได้ส่งผู้ป่วยกลับภูมิล�าเนาแล้วเม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ นับเป็นผู้ป่วยโควิดรายสุดท้ายของโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการยืนยันว่าเป็น 

โควดิ-๑๙ ทีถ่กูส่งต่อมาจากจงัหวดันราธวิาส และได้รบัการรกัษาด้วย

ยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐาน คือ ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) แล้ว ๓ 

วันแต่อาการไม่ดีขึ้น เม่ือถูกส่งต่อมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

ผู้ป่วยมีค่าออกซิเจนในเลือดและค่าหัวใจต�่าลง ภาวะหายใจล้มเหลว 

ต้องใส่ท่อหายใจ คณะแพทย์ผู้ท�าการรักษาจึงพิจารณาให้การรักษา

เสริมโดยใช้พลาสมาซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ได้รับการ

รักษาหายรายแรกของโรงพยาบาล

 ในการรักษา แพทย์ได้ให้พลาสมาครั้งละ ๒๐๐ ซีซี จ�านวน 

๒ คร้ัง หลังจากนั้น ๓-๔ วัน ค่าการหายใจ ค่าหัวใจดีข้ึน ภาวะการ

อักเสบต่างๆ ลดลง ค่าไวรัสที่คอและในเสมหะมีปริมาณน้อยมาก

ส�าเร็จเป็นรายแรกของภาคใต้

รกัษาผูป่้วยโควดิ-๑๙ ด้วยพลาสมา

จนตรวจวัดไม่ได้ อาการปอดอักเสบดีขึ้น ผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด และสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ ในวันที่ ๔ หลังได้

รบัพลาสมา พักฟ้ืนจนกระทัง่หายเป็นปกต ิและสามารถเดินทางกลับ

บ้านได้แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

(ภาพบน) ผู้ป่วยรักษา

หายรายแรกของโรง-

พยาบาลและกลับมา 

บริจาคพลาสมา 

(ภาพล่าง) เปรยีบเทยีบ

ภาพรังสีทรวงอกของ 

ผูป่้วยก่อนและหลงัการ

ให้พลาสมา

(ภาพขวาบน) ห้องดูแล

ผู้ป่วยติดเชื้อ

(Covid Ward)

(ภาพขวาล่าง) ส่งผูป่้วย

ที่ ได้รับการรักษาด้วย

พลาสม่ากลับบ้าน



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕

 รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดเชื้อ 

กล่าวว่า “การรักษาด้วยพลาสมาเป็นวิธีการรักษาทางเลือก และ 

ผู้ป่วยรายนี้ถือว่าเป็นรายแรกของภาคใต้ที่ประสบความส�าเร็จในการ

รักษาโดยการใช้พลาสมาจากผู้ป่วยที่หายเป็นปกติแล้ว แต่ส�าหรับ

การรักษาด้วยพลาสมาน้ีเป็นเพียงการรักษากรณีแรกเท่านั้น และ

ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยโควิดทุกคนจะสามารถรักษาด้วยพลาสม่าแล้วจะหาย

เป็นปกติได้ทุกราย

 ก่อนจะมีการใช้พลาสม่ารักษา แพทย์จะต้องมีการตรวจ

วินิจฉัยอย่างละเอียดและรอบคอบในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความ

เป็นไปได้หรือความเข้ากันได้ของเลือดหรือสิ่งประกอบเลือดระหว่าง

ผู้บริจาคและผู้รับบริจาคเป็นรายๆ ไป และไม่จ�าเป็นต้องมีกรุ๊ปเลือด

ที่ตรงกันเสมอไป โดยรายนี้ผู้บริจาคพลาสมามีเลือดกรุ๊ปบี ส่วนผู้รับ

บริจาคมีเลือดกรุ๊ปโอ”

 ทั้งน้ี ทางแพทย์ขอเชิญชวนให้ผู ้ป่วยโควิดที่รักษาหาย

เป็นปกติแล้วร่วมบริจาคพลาสมา เพ่ือใช้ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 

โดยเฉพาะในรายที่วิกฤติหรือมีอาการหนัก หากมีความเข้ากันได้

ก็จะสามารถใช้ ในการรักษาผู้ป่วยให้หายได้ ซึ่งสามารถแจ้งความ

ประสงค์บรจิาคได้ทีห่น่วยคลงัเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยพลาสมาที่บริจาคแต่ละครั้งจะมีปริมาณ 

๔๐๐-๖๐๐ ซีซี และสามารถเก็บเอาไว้ได้นานเกือบ ๑ ปี  v

“การรักษาด้วยพลาสมาเป็นวิธีการ

รักษาทางเลือก และผู้ป่วยรายนี้ถือว่า

เป็นครั้งแรกของภาคใต้ที่ประสบความ

ส�าเร็จในการรักษา โดยการใช้พลาสมา

จากผู ้ป ่วยที่หายเป ็นปกติแล ้ว แต่

ส�าหรับการรักษาด้วยพลาสมานี้เป็น

เพียงการรักษากรณีแรกเท่านั้น และ

ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยโควิดทุกคนจะสามารถ

รักษาด้วยพลาสม่าแล้วจะหายเป็นปกติ

ได้ทุกราย”



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓๖

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้จัด

แถลงข่าว “เสร็จสิ้นภารกิจเฟส ๑ สู้ภัยโควิด-๑๙ สงขลาโมเดล” 

และพิธีท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการป้องกัน 

ผู ้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ  อาคารติณสูลานนท์  

ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา ร่วมเสวนาในหัวข้อ  “ฝ่าวิกฤตโรคโควิด สู่ชีวิตวิถีใหม่ของ 

ชาวสงขลา” และมีผู้ร่วมเสวนา อีก ๔ ท่าน ได้แก่ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  

พุทธวิบูลย์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในหัวข้อ 

ลกูพระราชบดิากบัโรคโควดิ – ๑๙ รศ.ดร.ธนติ เฉลมิยานนท์  คณบดี

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  ในหวัข้อนวตักรรมเพื่อเสรมิ

สร้างความปลอดภัยในการท�างาน รศ.นพ.ประสิทธิ์  วุฒิสุทธิเมธาวี  

ผูบั้ญชาการ รพ.สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตภเูกต็  ในหวัข้อ การบรหิาร

จัดการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม ๒)   

และ รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช ผู้บัญชาการ รพ.สงขลานครินทร์ 

สาขา ๒ สงขลา ในหัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ สาขา ๒  สงขลา  ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ

ให้ความรู้และถอดบทเรียนการด�าเนินการฝ่าวิกฤตโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ของจังหวดัสงขลา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา 

และเตรียมความพร้อมร่วมกับสมาคมโรงแรม

ในจังหวัดสงขลา ภายใต้การบริการ

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีปิด 

รพ.สนาม ๒ และ รพ.สนามภูเก็ต

New

Normal



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ ๗

 รศ.นพ.พฒุศิกัดิ ์ พทุธวบิลูย์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 

กล่าวว่า จากความร่วมมือของทกุภาคส่วน ท�าให้ประเทศไทยสามารถ

ควบคุมโรคโควิด – ๑๙ ให้อยู่ในวงจ�ากัด และโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ได้ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีติดเช้ือให้หาย จนกลับบ้านได ้

ทุกราย  เป็นการเสร็จสิน้ภารกจิเฟส ๑ สู้ภยัโควดิ – ๑๙ ของโรงพยาบาล 

สนาม  ทั้ง  ๒ สาขา   คือ   สงขลาและภูเก็ต จากประสบการณ์การ

เปิดโรงพยาบาลสนามทั้ง ๒ แห่งของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. แสดง

ให้เห็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาค

รัฐ ภาคเอกชนและประชาชน นับเป็นความส�าเร็จของการควบคุม

โรคโควิด – ๑๙ ในเฟสแรกได้เป็นอย่างดี  ส�าหรับการเตรียมพร้อม  

รบัสถานการณ์ในเฟสต่อไป ซึง่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง และธรุกิจ

บรกิารต่าง ๆ  จะเป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัในการป้องกนัการแพร่กระจายของ

โรค หลังการเปิดเมืองและมีการเคลื่อนย้ายประชาชน 

 คณะแพทยศาสตร์ ตระหนกัถงึความส�าคญัของหน่วยบรกิาร 

จงึได้อบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานบรกิารของรฐัและเอกชน ประกอบ

ด้วย ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรม

สงขลา-หาดใหญ่ มูลนิธิท่งเซียเซ่ียงตึ้ง และ สวนประวัติศาสตร์  

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  จ�านวน ๑๖๘ คน และในวันนี้ได้ท�าพิธี 

“ลงนามความร่วมมือการให้บริการการป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” ซ่ึงเป็นความร่วมมือในการก�าหนด

แนวทางและมาตรการป้องกัน การดูแลผู้เข้าพักในโรงแรมต่างๆ

ของจังหวัดสงขลาเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้โรงแรมต่างๆ สามารถ

กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ภายใต้ข้อปฏิบัติการป้องกันโรค 

โควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด ได้มีการแนะน�าและซักซ้อมการใช้ 

แอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มการติดตามผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง

คดิค้นโดย ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ดร.นพ. 

ธรรมสินธ์ อิงวิยะ ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์เพ่ืองานวิจัยและ

นวัตกรรม DRii, ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต และคณะ สถาบันวิจัย

และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ผศ.ดร. 

ชิตนนท์ บูรณชัย และคณะ ศูนย์วิ จัยความเป็นเลิศด้านการ

วิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ดร.อภิชาติ ขวัญเย้ือง 

และ ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี สถาบันวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ รวมถึงแนะน�าระบบการส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ ในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายติดเช้ือโควิด – 

๑๙  เป็นการบูรณาการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัด

สงขลาอย่างยั่งยืน  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓๘

 วนัที ่๑๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit)” ซึง่เป็นหนึง่

ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเคร่ืองมือแพทย์พระราชทาน” 

เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ โดยได้พระราชทาน

พระราชทรัพย์ให้เอสซจีีด�าเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ  ๒๐ 

แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อ 

โควดิ-๑๙ ซ�า้ในอนาคต  โดยในครัง้นี ้ได้พระราชทานห้องตรวจหาเชือ้

ให้แก่ “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” เป็นแห่งที่ ๒๐ ซึ่งโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีหน้าท่ีในการรับส่ง

ต่อผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนทหาร 

ต�ารวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจบ็จากเหตกุารณ์ความไม่สงบใน ๓ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-๑๙ ขึ้น

จนถงึปัจจบุนั โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ได้คดักรองและตรวจรักษา

ผูป่้วยจ�านวน ๑,๒๓๐ คน โดยมผู้ีป่วยทีค่ลนิกิโรคทางเดินหายใจ (ARI 

Clinic) เข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละ ๒๔ คน การได้รับพระราชทาน

ห้องตรวจหาเช้ือ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือโควิด-๑๙ ให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มา 

ตรวจรักษาได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการแยกพ้ืนที่ระหว่างทีมแพทย์

และคนไข้ออกจากกนั และใช้ระบบควบคมุแรงดนัและคณุภาพอากาศ

ทีเ่หมาะสม พร้อมมรีะบบฆ่าเชือ้ ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค 

ทั้งยังช่วยให้การเก็บตัวอย่างเชื้อส่งตรวจมปีระสิทธิภาพมากขึ้น โดย

ใช้เวลาในการติดตั้งเพียง ๓ วัน เพ่ือให้เช่ือมต่อและขยายศักยภาพ

กับศูนย์คัดกรองผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาล พร้อมให้บริการแก่

บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ในทนัท ี  ยงัความปล้ืมปีติแก่

บคุลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทกุหมูเ่หล่าต่างรู้สกึส�านกึ 

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยมี นายจารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ ผู้อ�านวย-

การโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และนายวชิระชัย  คูน�าวัฒนา Head 

of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

เอสซีจี ร ่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว ณ  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 นายจารวุฒัน์ เกล้ียงเกลา ผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา กล่าว

พัฒนาโดยเอสซีจี ให้แก่ “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” เป็นแห่งที่ ๒๐ 

ช่วยปกป้องทีมแพทย์ให้ปลอดภัย เสริมความมั่นใจประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 

พระราชทาน	“ห้องตรวจหาเชื้อ” 
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ว่า “จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชน 

ทุกคนต่างรู ้สึกซาบซึ้งและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 

ทัง้สองพระองค์อย่างหาทีส่ดุไม่ได้ ที่ได้รบัพระราชทาน “ห้องตรวจหา

เชือ้” ในคร้ังนี ้นบัเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกบัโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ในการน�าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา รวม

ถึงประชาชนในอีก ๑๓ จังหวัดภาคใต้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ-๑๙  ทัง้ในวันนีแ้ละในอนาคต อีกทัง้ยงัเป็นเป็นเคร่ือง-

มอืป้องกนัให้กบับคุลากรทางการแพทย์ทีท่�างานเป็นแนวหน้า เพ่ือให้

มีความปลอดภัยในการท�างานต่อไป”

 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบุคลากรและผู้ป่วยของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่พระองค์ท่านพระราชทาน

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ มูลค่า ๘๐ ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเครื่อง X-ray Porta-

ble จ�านวน ๑ เครื่อง ที่ต่อมาได้น�าไปใช้ในการตรวจเอกซเรย์ผู้ป่วย 

โควิด – ๑๙ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา ๒  ซ่ึงเป็นการ 

ช่วยเหลอืผูป่้วยได้เป็นอย่างด ีและท�าให้การรกัษาผูป่้วยท�าได้ง่ายและ

เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก 

     นอกจากน้ีเมื่อวันท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

เครื่องช่วยหายใจจ�านวน ๓ เคร่ือง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่

จ�าเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด – ๑๙  ท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการรักษา และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย

เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

     ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

เครื่องมือแพทย์และ “ห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Swab Unit) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเคร่ืองช่วยหายใจและเคร่ืองมือแพทย์

พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-

๑๙ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ด�าเนินการก่อสร้างให้แก ่

โรงพยาบาลต่างๆ รวม ๒๐ แห่งทั่วประเทศ รวมถึงโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ 

     บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

ประชาชนทุกคน รู ้สึกซาบซ้ึงและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาทีส่ดุมไิด้ โดยทางโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์จะน�านวตักรรม

ห้องตรวจหาเชือ้ที่ได้รบัพระราชทานในครัง้นี ้ ไปใช้ในการดูแลรกัษา 

ผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และประยุกต์

ใช้ในการตรวจหาเช้ือโรคติดต่อทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่ได้รับการ 

คดัแยกไว้ บรเิวณศนูย์คดักรองโรงพยาบาล ทัง้น้ี เพ่ือเป็นการป้องกนั 

ไม่ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายเช้ือโรคทาง

อากาศ เช่น โรคโควิด-๑๙ โรคเมอร์ส (MERS-CoV) หรือวัณโรค  

น�าเช้ือโรคไปแพร่เช้ือให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยอื่นๆ            

ในโรงพยาบาลต่อไป”

 ด้าน รศ.นพ.เรอืงศกัด์ิ ลธีนาภรณ์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรง-

พยาบาลล�าดับที่ ๒๐ ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเช้ือ บุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ต่างรู ้สึกปลื้มปีติ และส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อันเป็นการเพิ่มขวัญและ 

ก�าลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ทั่วไปที่มาใช้บริการ การตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วยเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น ถ้าโรงพยาบาลฯ มีห้อง

ตรวจหาเช้ือก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเช้ือ และให้ความ

ปลอดภยัต่อบคุลากรทางการแพทย์ ผูป้ฏบิตังิานได้เป็นอย่างด ีท�าให้

การรกัษาพยาบาลประชาชนชาวไทยเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ   โดย

โรงพยาบาลฯ ได้ตดิตัง้ห้องตรวจหาเชือ้บรเิวณศนูย์คดักรองโรคระบบ

ทางเดนิหายใจ ซึง่จะช่วยท�าให้การตรวจคดักรองผูป่้วยและการตรวจ

หาเช้ือด�าเนินไปอย่างราบรื่น อีกทั้งโรงพยาบาลฯ จะต่อยอดการใช้

งานห้องตรวจหาเช้ือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และโรค 

อุบัติใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)”

 ขณะที่ นายวชิระชัย  คูน�าวัฒนา  Head of Living Solu-

tion Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี กล่าว

ว่า “เอสซีจี รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

ให้มีส่วนร่วมในการผลิตนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab 

Unit) ให้แก่โรงพยาบาลทัง้ ๒๐ แห่ง เพ่ือช่วยปกป้องแพทย์ พยาบาล 

และบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการตอบแทน

ความเสียสละและอุทิศตนของท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยกันดูแลรักษา 

ผู้ป่วย และยังช่วยปกป้องประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสน้ี โดยห้องตรวจหาเช้ือที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นแห่ง

ที่ ๒๐ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวพัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG 

HEIM และ Living Solution ซึง่ได้ออกแบบให้มีระบบทีจ่ะช่วยควบคมุ 

แรงดนัและการหมนุเวยีนของอากาศให้สะอาด ปลอดภยั มีระบบการ

ป้องกันอากาศรั่วไหล ที่ท�าให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออก 
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ตัวอาคาร ท�าให้ภายในอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้

เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยแก่บุคลากรทาง 

การแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้มากข้ึน ส�าหรับห้องตรวจหาเช้ือที่ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ติดตั้งในบริเวณท่ีเชื่อมต่อกับจุด 

คัดกรองผู ้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ข้ันตอนการตรวจ 

คัดกรองผู้ป่วยและการตรวจหาเชื้อด�าเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยความ

ร่วมมอือย่างดยีิง่ของทางโรงพยาบาล ประกอบกบัประสบการณ์และ

ความช�านาญของทีมติดตั้ง จึงท�าให้การด�าเนินการต่าง ๆ ส�าเร็จลง

ภายในเวลา ๓ วนั พร้อมทีจ่ะให้บรกิารแก่บคุลากรทางการแพทย์และ

ประชาชนได้ในทนัท ีเอสซีจหีวงัว่านวตักรรมนีจ้ะช่วยเสรมิความมัน่ใจ

ให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อ และ

เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลฯ” 

 นวตักรรมห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit) น้ี พัฒนา

จากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ภายในห้อง

ตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙ ได้ออกแบบให้มีระบบ Smart 

Indoor Air Quality (IAQ Smart) ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการ

หมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และระบบการป้องกัน

อากาศรั่วไหล (Air Tightness) ที่ท�าให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศ

เข้า-ออกตวัอาคาร ท�าให้ในตวัอาคารสามารถควบคมุแรงดนัอากาศได้

เป็นอย่างด ีโดยทมีแพทย์จะอยูใ่นห้องความดนับวก ที่ไม่มอีากาศเสยี

จากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยที่มี

ความเสีย่งตดิเช้ือจะอยูใ่นห้องความดนัลบ และมรีะบบดดูอากาศเสยี

ออกไปก�าจัดอย่างต่อเน่ือง จึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออก

ไปภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ 

ซึ่งการเก็บตัวอย่าง (Swab) จะท�าผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง        

โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบ

ใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง จึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อน

จากผู้ที่เข้ารับการตรวจ พร้อมใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเช้ือโรคต่าง ๆ 

(UV Germicide) หลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้ง ทั้งนี้ โครงสร้าง

กว่าร้อยละ ๘๐ ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพ 

และความสะอาดตลอดกระบวนการผลิต สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว

 ทั้งนี้ โรงพยาบาล ๒๐ แหง่ทั่วประเทศ ที่ไดร้ับพระราชทาน

นวัตกรรม “ห ้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได ้แก ่  

๑.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ๒.รพ.สมเด็จ 

พระยุพราชสระแก้ว ๓.รพ.กลาง ๔.สถาบันโรคทรวงอก ๕.สถาบัน

บ�าราศนราดูร  ๖ .รพ.พุทธชินราช พิษณุ โลก ๗.รพ.ต� ารวจ  

๘. รพ.ราชบุรี  ๙. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ๑๐. 

รพ.นครปฐม ๑๑.รพ.อุตรดิตถ์ ๑๒. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ๑๓. 

รพ.นครพงิค์ ๑๔. รพ.พหลพลพยหุเสนา ๑๕. รพ.สมเดจ็พระนางเจ้า- 

สิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑๖. รพ.อุดรธานี ๑๗. รพ.เชียงราย 

ประชานุเคราะห์ ๑๘. รพ.สุราษฎร์ธานี ๑๙. รพ.หาดใหญ่ และ ๒๐. 

รพ.สงขลานครินทร์  v

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

นวัตกรรม

โควิด	–	๑๙

กับ

 ตามที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีนโยบายสร้างองค์กรนวตักรรม (Organization Innovation) เพื่อสนบัสนนุ
การสร้างสรรค์ผลงานวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพงานอย่าง
ก้าวกระโดด โดยมี ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม 
นพ.พทิยาพล  ปีตธวชัชยั ผูช่้วยคณบดฝ่ีายนวตักรรม และทมีงาน ทีม่ส่ีวน
สนับสนุนในการขับเคลื่อนครั้งนี้ โดยที่ผ่านมาทางหน่วยงานนวัตกรรม 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมให้กับแพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรของคณะแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายผลงานก็สามารถ
ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ เช่น หุ่นนวัตกรรมช่วยชีวิต “ตังกวน” หมอนเจล
ป้องกันแผลกดทับ หมอนสามเหลี่ยม เป็นต้น และอีกหลายผลงานก็
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิในโรงพยาบาล เช่น เครื่องถ่าง P-SURF-2 
ชุดถ่ายรูปจอตา หมอนพยุงแขน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ ทาง
หน่วยนวัตกรรมก็ได้มีส่วนในการพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วย
ป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ทับหน้า หรือแม้แต่
การพฒันาสิง่ประดษิฐ์ เพื่อลดต้นทนุให้กับโรงพยาบาลในช่วงวกิฤตทีว่สัดุ
มีราคาสูง อีกทั้งยังมีส่วนประสานสร้างความร่วมมือกับคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกันพัฒนา
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดข้ึนและใช้งานได้จริง ผลงานท่ีเกิดขึ้นในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ อาทิเช่น
      เครื่องกดเจลอัตโนมัติ ท่ีได้อาจารย์จากสถาบันวิศวกรรมชีว-
การแพทย์ในการช่วยพัฒนา และยังมีเครื่องกดเจลอัตโนมัติ ท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะ
แพทย์ก็ได้ส่งมอบต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลมิตรภาพ
สามัคคี เพื่อน�าไปใช้ในการป้องกันและลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
 ถุงคลุมขา (Leg Cover) ในส่วนนี้ ได้ โจทย์จากงานพัสด ุ
เนื่องจากมีความต้องการใช้เป็นจ�านวนมาก และได้รับแรงจิตอาสาจาก
น้องๆ ร้านบินหลาบรู ในการช่วยผลิต เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการ
แพทย์ ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด – ๑๙  กว่า ๑,๐๐๐ คู่ 
      แผ่นกรอง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
แผ่นกรองให้สามารถกรองแบคทีเรียและไวรัสท่ีปนเปื้อนในละอองฝอย
ได้มากกว่าร้อยละ ๙๙ โดยสามารถใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยที่ใช้กัน
ทั่วไป และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยจ่ายผ้ากลาง คณะ
แพทยศาสตร์ ในการผลติหน้ากากผ้าทีเ่ข้ากบัรูปหน้า และสามารถใส่แผ่น
กรองนี้ได้พอดี ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างแท้จริง
 Mask sealer จากวกิฤตทีห่น้ากากอนามยัขาดแคลน และมรีาคา
ที่สูงขึ้น หลายๆ คนก็ได้หาหน้ากากผ้าเพื่อมาทดแทน แต่จะท�าอย่างไรให้
มัน่ใจได้ว่าหน้ากากทีเ่ลือกใช้มีประสิทธภิาพในการป้องกันเพยีงพอ ผศ.นพ.
สิทธิโชค จึงได้พัฒนา Mask sealer เพื่อเพ่ิมความแนบสนิท ลดช่องว่าง
ระหว่างใบหน้ากับหน้ากากอนามัย โดยมี ๒ แบบ คือแบบท่ีเป็นโฟมยาง 

ซึ่งจะมีลักษณะเบา และแบบที่เป็นแบบซิลิโคน ที่มีความเข้ารูปและเพิ่ม
ความสวยงาม
 ฉากกัน้ลดการสมัผัส ได้รบัโจทย์จากอาจารย์ภาควชิารงัสวีทิยา 
ท�าอย่างไรเพ่ือลดความเสี่ยงการกระจายของเช้ือขณะที่ท�า Ultrasound  
ผู้ป่วย ทางทีมนวัตกรรมได้ลงพ้ืนที่เพื่อพัฒนาให้ได้ตามโจทย์ จนกระทั่ง
น�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
      จากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา ท�าให้เราได้
เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการช่วยคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ความมุ่งหวังเดียวกัน นั่นคือ การที่จะช่วยให้ทุกคน
ปลอดภัย และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤต ไปด้วยกัน
 นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ ได้ปรับปรุงพ้ืนที่ช้ัน ๓ อาคาร
วิศวกรรมซ่อมบ�ารุง ให้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้พัฒนาผลงานนวัตกรรม 
เปลี่ยนบรรยากาศให้สร้างสรรค์แบบไม่ติดกรอบเดิม ซ่ึงขณะน้ีเปิดตัว 
อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวนัจนัทร์ที ่๑๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา ซึง่ 
ทุกท่านสามารถเข้าเย่ียมชมผลงานนวัตกรรมของบุคลากรคณะแพทย- 
ศาสตร์ ปรกึษาวางแผนการท�านวตักรรมผ่านช่องทางคลนิกินวตักรรม หรอื
ทดลองท�านวัตกรรมได้เองที่ Innovation Center ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรม
ซ่อมบ�ารุง โทร ๐๗๔-๔๕๑๑๘๘ เบอร์ภายใน ๑๑๘๘ ติดตามช่องทาง
ข่าวสารของหน่วยนวัตกรรมได้ที่เพจ Facebook : MED PSU Innovation 
Center  v
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 จากการจัดการเรียนการสอนในป ัจจุบันของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตร 

โดยเน้นให้ผู ้เรียนมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ ในเชิง 

บูรณาการ เน้นการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการแก้ปัญหา

ของผู้ป่วยแบบองค์รวม ดังน้ันเพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ทางคณะแพทยศาสตร์จึงได้ท�าการปรับปรุง

โครงสร้างทางกายภาพ รวมถึงจัดหาครุภัณฑ์และส่ือการเรียน 

การสอนที่เหมาะสม โดยการปรับปรุงห้องเรียน PBL บริเวณชั้น ๕ 

อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ โดยแบ่งเป็นห้องเรียน PBL 

จ�านวน ๒๑ ห้อง พร้อมการปรับปรุงห้องอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการ

ปรับปรุงระบบโสตทัศนูกรณ์ และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

เพิ่มเติมอีกด้วย v

ปรับปรุงห้องเรียน

เพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อม

ที่ เอื้อต ่อการเรียนรู ้

ของนักศึกษา

PBL
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งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : งานการเจ้าหน้าที่
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360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยาม-บรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ “กองทุน

ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด - ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)” แก่โรงพยาบาล 

สงขลานครินทร์ เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาฯ	มอบรถความดันบวก		

สู้โควิด

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรถความดัน

บวก  จ�านวน ๑ คนั ให้แก่คณะแพทยศาสตร์เพื่อใช้ในการดแูลผูป่้วย

ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

คณะวทิยาศาสตร์	ม.อ.	มอบเคร่ืองวดัอณุหภมิูระยะไกล

เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

พร้อมทมีนกัวจิยั ผศ.ดร.ชตินนท์ บรูณชยั (ภาควชิาฟิสกิส์ และ TAB-

CoE) หัวหน้าคณะท�างาน เคร่ืองวัดอุณหภูมิระยะไกล (Sci-Ther-

mometer) ได้ส่งมอบนวัตกรรมให้กับทีมแพทย์จากโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ โดยมีนายแพทย์ชนนท์ กองกมล ผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องวัด

อุณหภูมิระยะไกล (Sci-Thermometer) จ�านวน ๔๐ เคร่ือง จากการ

ร่วมบริจาคในโครงการ Sci-Jai@PSU
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กิจกรรม	“ลูกพระบิดารวมใจฯ	ให้โควิด-๑๙	เป็น	๐”

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พร้อมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  

ผู ้บริหาร ตลอดจนบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์  ร ่วมกันวาง 

พวงมาลัยและไข่ต้ม บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ- 

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อสักการะ 

และเปรียบเหมือนเป็นการกลับมาไหว้พระบิดา หลังจากปฏิบัติงาน

ส�าเร็จไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมีการน�าไข่ต้มมาเป็นสัญลักษณ์ของ

การที่เรามีผู้ป่วยเป็น “๐” โดยจะน�าไข่ไปใส่ในปากโควิด เพื่อจะให้

สถานการณ์ที่ผู้ป่วยเป็น “๐” แบบนี้ไปนานๆ
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ผู้บริหารมอบใบประกาศขอบคุณให้กับพยาบาล

๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.พุฒศิกัดิ ์พุทธวบูิลย์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์  รศ.นพ.เรอืง-

ศกัดิ ์ลธีนาภรณ์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ พร้อมด้วย

ผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายบริการพยาบาล มอบใบประกาศให้กับ

พยาบาล ณ หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นการขอบคุณที่เสียสละในการ

ปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙
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รายนามผู้บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รายนามผู้บริจาครายอื่นๆ

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง ๕๐๐,๐๐๐ บาท

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

บริษัท เซฟรอนประเทศไทย ๔๐๕,๐๗๒ บาท

ส�ารวจและผลิต จ�ากัด

มูลนิธิอีดีพี ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หจก.โรงไม้ชัยเจริญกิจ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คุณกาญจนา  สุนทรัตน์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คุณสินีนาฏ   ยอดแก้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คุณดนัยธร  จารุพฤกพันธ์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คุณมลิวัลลิ์  โรจนหัสดินทร์ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

คุณวีรวงศ์  เงาธรรมทรรศน์ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

หจก.ตงการช่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

คุณพิชัย  วัฒนะพยุงกุล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณศุนทนีย์  วัฒนะพยุงกุล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณเอกชัย  ฉายศิริพันธ์ ๘๐,๐๐๐ บาท

คุณกิตติคุณ  จ�าปาดะ  ๖๐,๒๑๐ บาท

คุณลัดดาวัลย์  กาญจนทิตต์ ๖๐,๐๐๐  บาท

คุณประสิทธิ์  สุวรรณประสม ๕๐,๐๐๐ บาท 

คุณสมพร  ธรรมชาติ ๕๐,๐๐๐ บาท 

คุณดาสินี  ประทุมมาศ ๕๐,๐๐๐ บาท

มูลนิธิลิขิต  รัตนสังข์ ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณชไมพร  จินตภากร  บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายแพทย์อานนท์  วิทยานนท์  บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อสมทบ

กองทุนประมวล – เพยาว์  วิทยานนท์ (เพื่อผู้ป่วยจิตเวช)  วันที่  ๒๗ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายชวน หลีกภัย  ประธานรัฐสภา ในฐานะที่ปรึกษาสภา-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบเงินบริจาคต้านภัยโควิด – ๑๙ 

จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการ

ประชมุสภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เมื่อวนัเสาร์ที ่๑๖ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : ศูนย์ผ่าตัดโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

๑๘

 ความเจ็บป่วยหลายชนิด ท�าให้การรับรสชาติผิดเพี้ยนไป 

และต่อมรับรสชาติที่ลิ้นและช่องปากล�าคอ มีการเปลี่ยนแปลงได้

จากหลายๆ ปัจจัย ถ้าการเจ็บป่วยนั้นๆ ท�าให้ต่อมรับรสลดจ�านวน 

รบัรสชาตไิด้ลดลง หรือส่งออกสญัญาณกลบัไปยงัสมองได้ลดลง จะ

ท�าให้การรับรู้รสชาติแย่ลง หรือแม้แต่ไม่ได้เจ็บป่วยแต่กินอาหารที่ 

รสเคม็หรือหวานตดิต่อกนันานๆ กท็�าให้การรบัรสเคม็และหวานลดลง 

จะท�าให้ยิ่งกินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นโรคอ้วนเช่นกัน 

 มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า ดัชนีมวลกายที่สูง (อ้วน) ท�าให้

การรับรสชาติ หวาน เค็ม มัน อูมามิ ลดลง

 งานวิจัย ส�าหรับคนท่ีลดน�้าหนักไม่ว่าจะจากการผ่าตัดหรือ

คุมด้วยวิธีอ่ืนๆ จะกลับมามีการรับรสชาติที่ดีขึ้น ดังนั้นคนที่น�้าหนัก

ตัวมากกว่าปกติ มีเซลล์ไขมันปริมาณมาก และมีการสร้างฮอร์โมน

และสารก่อการอักเสบออกมามากกว่าปกติ เสียเปรียบคนที่น�้าหนัก

ตัวน้อยกว่า เพราะว่าเมื่อรับรสอาหารได้น้อยกว่า กก็นิอาหารไม่อร่อย 

ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะไปกินอาหารที่หวานจัดและมันจัดเพิ่มขึ้น

กินจุ	รสจัด	ระวังอ้วน

ประโยชน์ ส่งผลให้เกดิการอกัเสบหรอื Inflammation ซึง่มผีลต่อการ

สร้างต่อมรับรสอ่อนแอกว่าผู้ที่มีร่างกายปกติ

 “การสญูเสยีต่อมรบัรสเกิดขึน้กับผูท้ีม่ภีาวะโรคอ้วน และ

ส่งผลให้รับประทานอาหารในปริมาณที่มากขึ้น และรสจัดเข้มข้น

มากขึ้น” ต่อมรับรสที่อยู่บนลิ้นของเรา มีมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เซลล์ 

เพ่ือรับรสชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ ๕ ชนิด คือเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม 

ขม และรสชาติทีก่ระตุน้ความอยากอาหารหรอือมูามิ โดยเฉลีย่เซลล์

เหล่านี้จะสร้างขึ้นใหม่ ๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆ ใน

ร่างกาย เม่ืออายุมากขึ้นเรามักกินอาหารรสชาติต่างไปจากเดิม อาจ

กินเค็มขึ้น หวานขึ้น ก็เพราะความเสื่อมของต่อมรับรสนั้นเอง แต่ใน

กลุม่คนทีม่ภีาวะโรคอ้วน แม้ว่าคณุจะอายยุงัไม่มาก กระบวนการสร้าง

ต่อมรบัรสจะถกูท�าลายลงไป และท�าให้จ�านวนต่อมรบัรสบนลิน้ลดลง

เร็วกว่าทีค่วรจะเป็น ท�าให้ต้องกนิอาหารทีม่รีสจดัจ้าน เข้มข้นขึน้เพื่อ

ให้ได้รสสัมผัสที่คุ้นเคย กลายเป็นวงจรอ้วนต่อไป

 แม้เราจะยับยั้งการเสื่อมของต่อมรับรสเน่ืองจากอาย ุ

ไม่ได้ เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการเสื่อมของทุกส่ิง

ในร่างกาย แต่เราช่วยถนอมต่อมรับรสได้ด้วยการพยายามอย่ากิน

อาหารที่ร้อนมาก อย่ากินอาหารเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ซึ่งอาจจะท�าให้ลิ้น

เป็นฝ้าและชาบ่อยๆ เวลาแปรงฟันกอ็ย่าลมืแปรงท�าความสะอาดลิน้

แบบเบาๆ ทะนุถนอมกนันดิหนึง่ ความสามารถในการท�างานของต่อม 

รับรสอันจะน�าไปสู่สุขภาพดีได้ v

เพราะต่อมรับรสผิดปกติ

 ผูเ้ชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์อาหาร มหาวทิยาลยัคอร์แนล 

ค้นพบว่าภาวะโรคอ้วนจะท�าให้สญูเสยีต่อมรบัรสไป ๑ ใน ๔ ทีร่่างกาย

ควรผลติได้ การทดสอบด้วยการให้อาหารไขมนัสงูในหนูทดลอง และ

พบว่าหนทูีม่ภีาวะอ้วนจะสญูเสยีต่อมรบัรสไปร้อยละ ๒๕ ส่งผลให้หนู

ต้องกินอาหารมากขึ้น ภาวะโรคอ้วนจากการรับประทานอาหารที่ไม่มี
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

๑๙

 ระบบภูมิคุ ้มกันท�างานด้วยตนเองอย่างอิสระก็จริง แต่

แท้จริงแล้วมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบอื่นของร่างกายและวิธีที่

เราใช้ชวีติ ซ่ึงนอกจากการใช้อปุกรณ์ป้องกนัส่วนตวัแล้ว ยงัมอีย่างอื่น 

ที่เราจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันได้ กล่าวคือ 

 (๑) สมอง ท�าให้ระบบภูมิคุ้มกันท�างานมากขึ้นหรือน้อย

ลงได้โดยสมองส่งโมเลกุลข่าวสาร (Cytokines) ซึ่งเป็นข่าวสารที่ส่ง

ถึงเม็ดเลือดขาวได้โดยตรงผ่านไปทางกระแสเลือดโดยไม่ต้องอาศัย 

เส้นประสาทใดๆ ยามใดที่จิตใจร่าเริงแจ่มใส สมองก็จะผลิตไซโต-

ไคน์ชนิดที่สั่งให้เซลล์เม็ดเลือดขาวท�างานมากขึ้น แต่ยามใดที่จิตใจ

หดหู่  จะผลิตไซโตไคน์ชนิดที่สั่งให้เม็ดเลือดขาวท�างานน้อยลง   

ดังนั้น ในยุคโควิด-๑๙ ต้องวางความคิดลบๆ ลงไปเสีย ให้คิดแต่ทาง

บวก แจ่มใส ไม่หดหู่

      (๒) การออกก�าลังกาย เพิ่มภูมิคุ้มกันผ่านการผลิตสาร 

เอ็นดอร์ฟิน ซึ่งท�าให้จิตใจร่าเริง 

      (๓) การนอนหลับ งานวิจัยพบว่าการผลิตโมเลกุลข่าวสาร

เกี่ยวกับการอักเสบชนิดสั่งให้เม็ดเลือดขาวท�างานมากขึ้น จะผลิต

ได้ดีช่วงนอนหลับฝัน ดังนั้น การอดนอนจึงท�าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง 

ในกรณทีีน่อนหลบัยาก นอกจากการฝึกสมาธ ิลองเปลีย่นอาหารโดย

เพิม่ปริมาณผลไม้ ผกั ธญัพชืไม่ขัดส ีถัว่ ให้มากขึน้ อาหารทีม่กีากมาก

กับวิธีกินอาหาร

โดยมีไขมันต�่าเหล่านี้ท�าให้หลับได้ลึกขึ้น

      (๔) ลดความเครยีด เนื่องจากส่งผลต่อฮอร์โมนกลูโคคอร์- 

ติคอย (สะเตียรอยด์) ซ่ึงผลิตจากต่อมหมวกไตในภาวะเครียด มันมี

ฤทธิ์กดหรือระงับการท�างานเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกัน

โดยรวมโดยตรง ท�าให้ติดเช้ือง่าย ฮอร์โมนน้ีออกมาในภาวะเครียด  

ดังนั้น ช่วงนี้อย่าเครียด มิฉะนั้นจะติดเชื้อง่าย

      (๕) แสงแดดและวิตามินดี เม็ดเลือดขาวชนิดที่เซลล์จะ

ท�างานได้ต้องอาศัยวิตามินดี การขาดวิตามินดี ท�าให้ภูมิคุ้มกันโรค

ลดลง เน่ืองจากวิตามินดีมีน้อยในอาหารธรรมชาติ แต่ร่างกายได้มา

จากแสงแดด ดังน้ัน ช่วงน้ีต้องขยันออกแดด รับพลังงานจากแสง

อาทิตย์ทุกวันอย่างน้อย ๕-๒๐ นาที

      (๖) อาหารบ�ารงุภมูคิุม้กัน  ต้องกนิอาหารไขมันต�า่  ปรมิาณ

พืชมาก (Low fat, Plant-based) เพราะงานวิจัยพบว่าการกินอาหาร

ไขมันสูงท�าให้การท�างานของเม็ดเลือดขาวเสียไป ท�าให้กลไกการ

เชื่อมกาวให้ผวิเซลล์เชือ้โรคเชื่อมตดิกับเซลล์ของระบบภมูคิุม้กนัของ

ร่างกายเสียไป สารต้านอนุมูลอิสระมาก ท�าให้เม็ดเลือดขาวท�างาน

ดีขึ้น และลดระดับตัวช้ีวัดการอักเสบในร่างกายลงได้ และท�าให้

แบคทีเรียชนิดดีในล�าไส้เพิ่มขึ้น อาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต�่ายัง

มีข้อดีที่ช่วยลดน�้าหนักให้คนอ้วน เพราะมีกากใยสูง แคลอรี่ต�่า ช่วย

ให้อิ่มโดยไม่อ้วน  เพราะความอ้วนสัมพันธ์กับการเป็นไข้หวัดใหญ่

และปอดบวมมากขึ้น และการมีดัชนีมวลกายสูงก็สัมพันธ์กับการมี

ภูมิคุ้มกันต�่าลง พืชผักผลไม้ ให้วิตามิน เช่น เบต้าแคโรทีน ลดการ

อกัเสบและเพิม่ภมูคุ้ิมกนั วติามนิซ ีและวติามนิอ ีเป็นสารต้านอนุมลู

อสิระทีช่่วยสนบัสนนุการท�างานของระบบภมิูคุม้กนัโดยตรง วติามนิซี

มีมากใน ส้ม บร็อคโคลี มะม่วง มะนาว ผลไม้อื่นๆ และผัก วิตามินอี

มมีากใน นทั เมลด็พชื และบร็อคโคล ีสงักะสเีป็นธาตรุองทีจ่�าเป็นใน

การช่วยการท�างานของเม็ดเลือดขาว อาหารที่เป็นแหล่งของสังกะสี 

ได้แก่ นัท เมล็ดฟักทอง เมล็ดงา ถั่วต่างๆ นอกจากน้ีอาหารพืชเป็น

หลักยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ หลากหลายซึ่งช่วยลด Oxidative 

stress อันเป็นปัจจัยกดภูมิคุ้มกันโรคลงได้  v
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โควิด-๑๙

เพื่อบ�ารุงภูมิคุ้มกัน




