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สารจากคณบดี

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

ในรอบปีที่ผ่านมา มีวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ แพร่ระบาดไป
ทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ของเราได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ
อดทน รับผิดชอบ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการท�ำงานอย่างหนักของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ด่านหน้า ในการตรวจรักษา เฝ้าระวัง และการควบคุมการระบาดของโรค รวมถึงบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ที่ ร ่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ง าน การมี น�้ ำ ใจเอื้ อ เฟื ้ อ อาสาสมั ค รใจ
ช่วยเหลือสังคมท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นลูกพระบิดา การถือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ออกมาอย่างเด่นชัด
ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกๆ ท่าน และขอบคุณที่ ได้มีโอกาสเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะแพทย์เรา
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ขอให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความ
สุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ v

บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับกับข่าวคณะแพทย์เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งดูแลโรคยากและซับซ้อน
ไม่เว้นแม้กระทั่งโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรง แต่อีกบทบาทหนึ่งที่ส�ำคัญคือการดูแลชุมชน
โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งในบางวันมีจ�ำนวนผู้ป่วยโควิด-๑๙ เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ
เป็นรองแค่กรุงเทพมหานครฯ จึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวโควิด-๑๙
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCIC)” เพื่อด�ำเนินงานลดความเสี่ยงและควบคุมการระบาด
ของเชื้อโควิด-๑๙ ในจังหวัดสงขลา ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ Home isolation, Community
isolation และ Factory accommodation isolation (HI, CI และ FAI) การตรวจ ATK และ
ตรวจภูมิคุ้มกันร่วมเชิงรุกกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นอกจากภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์แล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์ยังได้มีแนวคิดในการ
ผลิตแพทย์ส่งเสริมการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในอนาคตเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมคือ “ที่ปักเข็ม” เพือ่ ความปลอดภัยและ
ความสะดวกส�ำหรับคนท�ำงาน โดยเฉพาะบุคลากรในห้องผ่าตัด นอกจากนีย้ งั ได้ตดิ ตามความ
คืบหน้าในการก่อสร้างของอาคารเย็นศิระ ๓ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันนยายน
พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งอาคารเย็นศิระ ๓ จะเป็นที่พักพึงส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ เป็นที่พึ่งพิงของ
ผู้ยากไร้ต่อไป
ท้ายสุดนี้ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานการณ์ โควิด-๑๙ ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น
ด้วยการฉีดวัคซีนและการระบาดดีขึ้นตามธรรมชาติ แต่ก็ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกคนออก
ไปฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ กระตุ้นเข็มที่ ๓ เพื่อเตรียมรับมือกับโควิด-๑๙ สายพันธุ์ โอไมครอน
(Omicron) ที่ก�ำลังจะเข้ามาระบาดแทนที่สายพันธุ์เดลต้า เพื่อลดความรุนแรงของตัวโรค
ลดการเสียชีวิตครับ v

นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

พี่เบิ้ม.... รถเข็นใหม่ใหญ่พิเศษ

คันแรกของประเทศไทย

มิติใหม่ของการพัฒนาเพื่อผู้ป่วยโรคอ้วน
“ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยไม่ว่าจะมากน้อย แต่ถ้าเรา
ใส่ใจและให้ความส�ำคัญ ผลดีก็จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
บางครั้งแค่ได้เห็นผู้ป่วยมีความสุขและได้เห็นรอยยิ้ม
ของพวกเขา แค่นี้ก็สุขใจคนท�ำงานแล้ว ถ้าคิดดี
แล้วท�ำได้.....ท�ำไปเลย เพื่อผู้ป่วย”

ในช่ ว งนี้ ใ ครที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาจมีโอกาสได้เห็นรถเข็นคันใหญ่ หรือที่เจ้าหน้าที่เปล
เรียกว่า “พี่เบิ้ม” ซึ่งรถเข็นคันใหญ่นี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้น
.................................................................................................................................... โดยหัวหน้างานและทีมงานขนย้ายผู้ป่วย ช่างเทคนิค งานวิศวกรรม
ชนิศา นิมิตปัญญากุล
ซ่อมบ�ำรุง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทีร่ ว่ มกันก�ำหนดรายละเอียด
หัวหน้างานขนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
และส่งแบบให้กบั โรงงานเพื่อจัดท�ำ ซึง่ จะน�ำมาใช้อำ� นวยความสะดวก
และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคอ้วนที่เข้ารับการรักษา
ณ ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และที่
ส�ำคัญ คือ เป็นรถเข็นขนาดใหญ่คันแรกของประเทศไทย ที่ใช้ ใน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคอ้วน
การพัฒนารถเข็นผู้ป่วยในครั้งนี้ เริ่มต้นจากการที่ศูนย์การ
ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์รักษา
ผู้ป่วยโรคอ้วนแบบครบวงจร มีความปลอดภัย ภายใต้การดูแลของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และท�ำให้ผู้ป่วยกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หลังการรักษา แต่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างการรักษายังเป็น
เรื่องทีท่ ลุ กั ทุเลพอสมควร เนื่องจากน�ำ้ หนักของผูป้ ว่ ยทีบ่ างรายเกือบ
๓๐๐ กิโลกรัม ซึง่ คุณชนิศา นิมติ ปัญญากุล หัวหน้างานขนย้ายผูป้ ว่ ย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “สิ่งที่ท�ำให้หน่วยงานคิดค้น
รถเข็นรูปแบบนี้ คือ ปัญหาจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละครั้งจะ
ยากล�ำบาก บางครัง้ ต้องเข็นผูป้ ว่ ยด้วยเตียงจากหอผูป้ ว่ ย ซึง่ มีขนาด
ใหญ่และน�้ำหนักมากอยู่แล้ว บวกกับน�้ำหนักของผู้ป่วย ท�ำให้ต้องใช้
อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ ๒ – ๔ คนในการย้ายและเข็นเตียงที่มีน�้ำหนัก
มาก จนเจ้าหน้าที่บางรายปวดเอว ปวดแขนในการท�ำงาน ซึ่งต่อไป
อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ รถเข็นแบบ
ธรรมดา จะรองรับน�้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดประมาณ ๑๒๐ กิโลกรัม
เท่านั้น และด้วยลักษณะที่เป็นรถเข็นแบบเดิมที่พับได้ ท�ำให้บีบตัว
ผู้ป่วย และบังคับทิศทางยาก ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากระหว่าง
การใช้งานทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เปล
๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น ทางทีมดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน น�ำโดย นายแพทย์ก�ำธร
ยลสุริยันวงศ์ ได้ร่วมกันหารือและปรึกษากับงานขนย้ายฯ เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งงานขนย้ายฯ ได้ปรึกษากับคุณพีรยุทธิ์
ฉิมเรือง เจ้าหน้าที่จากงานวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุง ถึงความเป็นไปได้ที่
จะผลิตรถเข็นแบบนั่งที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคอ้วน จนได้รถเข็นใหม่
ที่เจ้าหน้าที่เปลเรียกว่า “พี่เบิ้ม” โดยเป็นรถเข็นนั่งขนาดพิเศษ ที่
โครงสร้างของรถผลิตด้วยสแตนเลสเกรดเอ ทั้งคัน ท�ำให้รองรับ
น�้ำหนักผู้ป่วยได้ตั้งแต่ ๒๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป มากกว่ารถเข็นนั่งของ
ผูป้ ว่ ยปกติทวั่ ไปทีร่ บั ได้ประมาณ ๘๐ - ๙๐ กิโลกรัมเท่านัน้ โดยในส่วน
ของทีน่ งั่ จะมีแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ แข็งแรงและกว้างขึน้ จากแบบปกติ
และมีเบาะรองนั่งเพื่อให้ผู้ป่วยนั่งได้สบาย ลดความอึดอัด นอกจาก
นั้นรถคันนี้ยังมีวงล้อขนาดใหญ่ ๒ ข้างที่เป็นล้อยางแบบสูบลมเพื่อ
เพิม่ ความนุม่ นวล ส่วนล้อหน้าทางทีมงานระบุวา่ จะต้องใช้แกนเกลียว
ขนาดใหญ่เพื่อความแข็งแรงและรองรับน�ำ้ หนักผูป้ ว่ ยได้มากขึน้ รวม
ถึงเพิม่ ความคงทนในการใช้งานและท�ำให้การเข็นรถสามารถท�ำได้งา่ ย
มากขึ้น จากที่เคยใช้เจ้าหน้าที่เปล ๒ คนช่วยกันเข็น ตอนนี้หลังจาก
ใช้รถเข็นขนาดใหญ่ เจ้าหน้าทีเ่ ปลคนเดียวก็สามารถท�ำได้ แม้จะเป็น
เพียงเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆ ก็ตาม
จากการใช้งานจริงกับผูป้ ว่ ยโรคอ้วน ปรากฏว่าได้รบั ผลตอบรับ
ดีมาก ผู้ป่วยพอใจกับการน�ำรถเข็นขนาดใหญ่มาใช้เพราะนั่งแล้ว

สบาย ไม่อึดอัด ไม่ต้องกังวลกับสายตาคนอื่นที่หันมามองเวลาที่ต้อง
ไปยังสถานทีอ่ ื่นด้วยรถนอน นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าทีเ่ ปลได้รบั
การตอบรับที่ดีเช่นกัน เพราะการบังคับรถท�ำได้ง่ายขึ้น และเบาแรง
ท�ำให้ไม่ต้องออกแรงมากเวลาเข็น ช่วยลดผลกระทบจากการท�ำงาน
ได้มากขึ้นด้วย”
ทั้งนี้คุณชนิศา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวคิดต่อไปคือเรา
ก�ำลังมองหาเปลนอน ติดตั้งมอเตอร์ที่สามารถขับเคลื่อนและย้าย
ผู้ป่วยกลุ่มโรคอ้วนหรือผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่มีน�้ำหนักมากไปท�ำหัตถการ
ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องออกแรงเข็น เพียงแค่ใช้คันบังคับเหมือนขับ
รถยนต์ไปรับส่งตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ของผู้ป่วยและคนท�ำงานมากยิ่งขึ้น” v
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การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

คณะแพทย์ ม.อ.

เปิดศูนย์ผู้ป่วยแยกกักตัวโควิด-๑๙
รองรับการดูแลผู้ป่วย HI, CI, FAI

จากสถานการณ์ ใ นประเทศจะเห็ น ได้ ว ่ า จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ย
โควิด-๑๙ ลดจ�ำนวนลง แต่ในส่วนของจังหวัดสงขลาและอีก ๓
จังหวัดภาคใต้ ยังคงติดอยู่ใน ๕ อันดับแรกของประเทศ ซึ่งในช่วง
ที่ ผ ่ านมาหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องและมูล นิธิต ่างๆ ได้ช ่ว ยกั น ตรวจ
เชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -๑๙ ด้วยชุดตรวจเอทีเค (Antigent
Test Kit : ATK) ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งพบว่าจ�ำนวนผู้ป่วยที่มี
ผลบวกจากการตรวจด้ ว ยชุ ด เอที เ คสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ ๒๖ ท� ำ ให้
โรงพยาบาลสงขลา-นครินทร์และโรงพยาบาลอื่นๆ ต้องด�ำเนินการ
จัดหาศูนย์พักคอยกลางเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ป่วย
โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดตั้ง “คณะ
กรรมการศูนย์ดแู ลผูป้ ว่ ยแยกกักตัวโควิด -๑๙ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ หรือ Songklanagarind COVID-19 Isolation Center :
SCIC เพื่อก�ำหนดแผนการด�ำเนินการเพื่อลดความเสีย่ งและควบคุม
การระบาดของเชื้อโควิด -๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย ดร.นพ.
ชนนท์ กองกมล ผูอ้ ำ� นวยการคณะกรรมการศูนย์ดแู ลผูป้ ว่ ยแยกกักตัว
โควิด -๑๙ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ โควิด -๑๙ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาทีม่ กี ารกระจายในวง
กว้างในหลายพืน้ ที่ ท�ำให้คณะกรรมการด�ำเนินงานฯ ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ให้บริการดูแลผูป้ ว่ ยแยกกักตัวทีบ่ า้ น (Home Isolation
		 : HI)
๒. ให้การดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวในชุมชน (Community
		 Isolation : CI)
๓. ให้บริการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยด้วยโรงพยาบาลสนามภายใน
โรงงาน (Factory Accommodation Isolation : FAI)
๔. ร่วมออกหน่วยบริการตรวจภูมิคุ้มกันร่วมกับส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
๕. ร่วมออกพื้นที่คัดกรองเชิงรุก Antigen Test Kit และ
RT PCR ในโรงงานและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
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โดยขณะนี้ ศู น ย์ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแยกกั ก ตั ว โควิ ด -๑๙
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือ SCIC ได้ท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
และดูแลผู้ติดเชื้อ ซึ่งศูนย์พักคอยที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับ
ผิดชอบและดูแลอยู่ คือ
๑. ศูนย์พักคอยกลาง (Community Isolation : CI) ได้แก่
- ศูนย์พักคอยกลางโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์
- ศูนย์พักคอยกลางโรงแรมหาดใหญ่รามา 		
- ศู น ย์ พัก คอยเทศบาลเมืองคอหงส์ (โรงแรมริ เวอร์
		แกรนด์)
- ศูนย์พักคอยกลางโรงแรมลีการ์เดนส์
- ศูนย์พักคอยกลางโรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์
๒. กลุม่ ผูป้ ว่ ยแยกกักตัวทีบ่ า้ น (Home Isolation :HI) ได้แก่
		 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (โดยกักตัวที่บ้านในเขต
		เทศบาลเมืองคอหงส์)
๓. สถานพยาบาลในสถานประกอบการ (Factory Accom		 modation Isolation : FAI) ได้แก่
		 - โรงพยาบาลสนามอินโนลาเท็กซ์

		 		 		 		 		 		 		 		 -

โรงพยาบาลสนามทรอปิคอลแคนนิ่ง
โรงพยาบาลสนามโชติวัฒน์
โรงพยาบาลสนามไทยฮั้วยางพารา
โรงพยาบาลสนามแมสคอท
โรงพยาบาลสนามอินโนเวทีฟ โกลฟส์
โรงพยาบาลสนามทักษิณคอนกรีต
โรงพยาบาลสนามณัฐสุชล
โรงพยาบาลสนามศรีตรัง

ตลอดระยะเวลาการท�ำงานและดูแลผู้ป่วย ทางทีมงาน
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวโควิด-๑๙ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ทีช่ ว่ ยเหลือและสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ไม่วา่ จะเป็นแพทย์ พยาบาล ทีค่ อยดูแลและให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วย และขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่มาช่วยงาน
จนท�ำให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ได้เป็นอย่างดี v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๗

วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

“ที่ปักเข็ม”

นวัตกรรมง่ายๆ
แต่ตอบโจทย์คนท�ำงาน
การคิดค้นนวัตกรรมนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการท�ำงาน
เพราะนอกจากจะท�ำให้การท�ำงานของตนเองง่ายขึ้นแล้ว แต่ถ้า
นวัตกรรมนั้นๆ เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่หน่วยงานอื่นสามารถใช้
งานได้ด้วย ก็นับเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและคนท�ำงาน โดยผลงาน
นวัตกรรมที่งานนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ น�ำมา
เผยแพร่ครั้งนี้คือ “ที่ปักเข็ม” ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ ไม่ได้มีความ
ซับซ้อน แต่มีคุณค่าและมีความส�ำคัญมาก กับผู้ป่วย และบุคลากร
ในห้องผ่าตัด
ที่มาของการคิดค้น
เดิมทีในระหว่างผ่าตัดทีมผ่าตัดจะใช้อปุ กรณ์มคี ม เช่น เข็ม
ฉีดยา เข็มเย็บแผล และใบมีดผ่าตัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อใช้เสร็จแล้วจะ
ต้องจัดเก็บและน�ำไปทิง้ อย่างปลอดภัยและครบตามจ�ำนวนทีน่ ำ� มาใช้
โดยการจัดเก็บแบบเดิมคือใช้การทิ้งลงในถ้วยสแตนเลส ซึ่งยากต่อ
การนับจ�ำนวนและแยกจัดทิง้ ท�ำให้เกิดอุบตั กิ ารตกค้างไปกับอุปกรณ์
อื่น เป็นเหตุให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากของ
มีคมเหล่านี้ ได้ จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ ส�ำหรับช่วยในการจัดเก็บ
เข็มอย่างเป็นระบบขณะผ่าตัด

ข้อดีและข้อแตกต่างเมื่อน�ำที่ปักเข็มมาใช้
สามารถจัดเก็บและตรวจนับของมีคมได้ง่ายและรวดเร็ว
ขณะท�ำการผ่าตัด ลดอุบัติการของมีคมตกค้างปะปนไปกับอุปกรณ์
อื่น ท�ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยว่าไม่มีของมีคมตกค้าง และ
สะดวกต่อการตรวจนับของทีมผ่าตัด

ผลตอบรับจากผู้ ใช้งาน
จากการน�ำที่ปักเข็มมาทดสอบใช้ ปรากฏว่าพยาบาลผู้ช่วย
ที่ปักเข็ม ประกอบขึ้นจากวัสดุอะไรบ้าง
แพทย์ขณะผ่าตัด มีความพึงพอใจในอุปกรณ์จดั เก็บเข็มเป็นอย่างมาก
ทีป่ กั เข็ม หรือ อุปกรณ์จดั เก็บเข็มขณะผ่าตัด ประกอบด้วย ต้องขอขอบคุณแนวคิดดีๆ จากคุณรัสสะนี เงินถาวร และ ผศ.นพ.
แท่นสแตนเลสและฟองน�ำ้ ทีอ่ อกแบบให้มขี นาดเหมาะสม ใช้งานง่าย สิทธิโชค อนันตเสรี เป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันห้องผ่าตัดได้น�ำที่ปัก
และประหยัด สามารถท�ำให้ปราศจากเชื้อและน�ำมาใช้ ในขณะผ่าตัด เข็มมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการ Set ผ่าตัดเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ได้
นอกจากนี้ งานนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้ออกแบบที่ปัก
เข็มเพื่อน�ำมาใช้กับหอผู้ป่วยทั่วไป โดยเปลี่ยนวัสดุที่ใช้รองรับจาก
เดิมสแตนเลสทีม่ รี าคาค่อนข้างสูงมาเป็นท่อ PVC ทีม่ รี าคาถูกกว่า ซึง่
ขณะนี้ ได้สง่ มอบทีป่ กั เข็มให้กบั หอผูป้ ว่ ยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (Patient
under investigation 3 : PUI 3) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับแพทย์
และพยาบาลในการตรวจผู้ป่วยที่รอผลตรวจโควิด ๑๙ และหอผู้ป่วย
อื่นๆ อีกกว่า ๑๒ หน่วยงาน
ส�ำหรับบุคลากรท่านใดที่สนใจประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรม
สามารถติดต่อขอรับค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำได้ที่ งานนวัตกรรม
ทางการแพทย์ โทรศัพท์ ๑๑๘๘ ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ v
๘
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : หน่วยคุณภาพโรงพยาบาลฯ

โครงการอบรม

HA พื้นฐาน

ส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพ
ตามทีโ่ รงพยาบาลสงขลานครินทร์ มุง่ มัน่ ในการพัฒนาระบบ
งานและการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการ
ต้องการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มีความเข้าใจพื้นฐานในการท�ำงานประจ�ำและเครื่องมือคุณภาพ
อย่างครบถ้วน และสามารถน�ำเครื่องมือคุณภาพพื้นฐานไปประยุกต์
ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพงานประจ�ำได้ อีกทั้งยังท�ำให้มีทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพในการท�ำงานอีกด้วย
ดั ง นั้ น หน่ ว ยคุ ณ ภาพโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์
จึงได้จัดการอบรม HA พื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพ ในวัน
อังคารที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบซูม (ZOOM) โดย

ในการอบรม ผูเ้ ข้าร่วมจะได้รบั ความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ คือ รศ.นพ.ธวัช
ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝา่ ยคุณภาพ และพว.รุง่ ทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยบริหารงานบุคคล โดยหัวข้อในการอบรมครัง้ นี้
ได้แก่ แนวคิดปรัชญาคุณภาพ, 3P, 3C – PDSA,Unit based Quality,
การใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HA, Customer Focus, Quality in
Daily work, Team Dialogue, Process Design & CQI
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานในการทท�ำงานประจ�ำและเครื่องมือ
คุณภาพพื้นฐานที่สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้กับงานประจ�ำที่ท�ำได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานประจ�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต v
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๙

เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

อาคารเย็นศิระ ๓

กับความคืบหน้าในการก่อสร้าง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นปัญหาของผู้ป่วยและญาติ
ที่อยู่ต่างจังหวัด และมีความต้องการที่พักระหว่างรอรับการรักษา
ที่ โ รงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ จากฐานะครอบครั ว ยากจน
ไม่สามารถเสียเงินค่าเช่าที่พักตามโรงแรมหรือสถานที่พักให้เช่า
อื่นๆ ระหว่างรอรับการรักษาพยาบาล ความทราบถึงพระองค์ท่าน
จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อ เป็ น ทุ น เริ่ ม ต้ น ในการก่ อ สร้ า งอาคารที่ พั ก ผู ้ ป ่ ว ย และ
ญาติ ในพื้นที่บริเวณวัดโคกนาว (อรรถกระวีสุนทร) ตั้งอยู่ตรงข้าม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาคารหลังแรกก่อสร้างแล้ วเสร็ จ
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติ
เข้าพักอาศัยได้ จ�ำนวน ๒๕๐ คนต่อวัน แต่มผี เู้ ข้าพักอาศัยจ�ำนวนมาก
ท�ำให้อาคารคับแคบ ไม่เพียงพอกับความต้องการที่พัก จึงต้องสร้าง
อาคารเย็นศิระหลังที่ ๒ สามารถรองรับได้เพิ่มอีกจ�ำนวน ๒๕๐ คน/
วัน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
มีอาคาร ๒ หลัง คืออาคารเย็นศิระ ๑ และอาคารเย็นศิระ ๒ รองรับ
ผู้ป่วยและญาติเข้าพักอาศัยได้ จ�ำนวน ๕๐๐ คนต่อวัน ส่วนใหญ่
ผูเ้ ข้าพักอาศัยเป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ จ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคเรือ้ รัง มารับ
การฉายแสง รับยาเคมีบ�ำบัด ใส่แร่ รอการผ่าตัด และรอพบแพทย์
ตามนัด รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ที่
มีความเสีย่ งในการเดินทางจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้เข้าพักอาศัย
ที่อาคารเย็นศิระเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลของโรงเรียน
แพทย์รักษาโรคยากและซับซ้อน รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ในเขตพื้ น ที่ ๑๔ จั ง หวั ด ภาคใต้ ปั จ จุ บั น ผู ้ ป ่ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารที่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มี
ผู้ป่วยและญาติเข้าพักอาศัยที่อาคารเย็นศิระเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน โดยผู้เข้าพักอาศัยร่วมสมทบค่าน�้ำประปาและไฟฟ้า
เพี ย งคื น ละ ๕ บาท/คน โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ มี แ นวคิ ด การ
ก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ เพิ่มเติม และงบประมาณในการก่อสร้าง
ไม่ต�่ำกว่า ๑๒๑,๓๓๔,๑๒๐ บาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ทัว่ ไป และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมระดมทุนมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน
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ส�ำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ เมื่อ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธาน
คณะอนุกรรมการด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ และ
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ในนาม
คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ พร้อม
คณะกรรมการ ได้รว่ มประชุมและตรวจรับการจ้างการก่อสร้างอาคาร
เย็นศิระ ๓ ตามงวดงานที่ ๑๑ โดยความคืบหน้าในขณะนี้คือ ได้จัด
ท�ำโครงสร้างอาคารชั้น ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มด�ำเนินงาน
ในการเทพืน้ อาคารชัน้ ที่ ๙ ซึง่ เร็วกว่าแผนและงวดงานทีก่ ำ� หนดไว้กว่า
๕๙ วัน จากแผนงานที่คาดว่าจะด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ใน
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอีกไม่นานอาคารหลังนี้จะเป็นที่พัก
ส�ำหรับผู้ป่วยและเป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้ต่อไป v
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การศึกษา
เรื่อง : งานแพทยศาสตรศึกษา ภาพ : งานเวชนิทัศน์ฯ

คณะแพทย์ ม.อ. ดันแนวคิด

ผลิตแพทย์ส่งเสริมการวิจัย

เพือ่ แก้ปญ
ั หาสุขภาพในอนาคต พร้อมการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยัง่ ยืน

ผศ.พญ.กันยิกา ช�ำนิประศาสน์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแพทย์ฯ

จากสถานการณ์ โ ควิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง นั บ เป็ น โรคระบาด
อุบัติใหม่ที่ส่งผลให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับโลก การตั้งรับดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดในระยะแรก หลังจากนั้นจึงตามมาด้วยวิธีการคิดค้น
และผลิตวัคซีนป้องกัน รวมถึงการผลิตยารักษาโรคนี้โดยตรง ส�ำหรับ
ประเทศไทย แม้ทีมแพทย์ พยาบาลจะท�ำงานกันอย่างขยันขันแข็ง
ในการช่วยหลือประชาชน แต่ยังต้องอาศัยวิทยาการ การจัดหา
วัคซีน และเรียนรู้วิธีการรักษาจากต่างประเทศ ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่
เน้นย�้ำว่าประเทศเราต้องการแพทย์นักวิจัย ทางคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะโรงเรียนแพทย์ผู้ผลิตบัณฑิต
แพทย์ จึงได้จัดท�ำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมุง่ หวังทีจ่ ะให้นกั ศึกษาแพทย์เรียนรูก้ ารวิจยั จบไปเป็นแพทย์วจิ ยั
เพื่อช่วยแก้ปญ
ั หาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เพิม่ เติมจาก
หลักสูตรแพทย์แผนชนบท แพทย์แผนปฏิรูป
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ผ ศ . พ ญ . กั น ยิ ก า
ช� ำ นิ ป ระศาสน์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ คณะแพทยศาสตร์
รพงษ์ ชาติพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ รศ.ดร.สุ
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
กล่าวว่า “การสร้างแพทย์ โดย และวิศวกรรมชีวการแพทย์
การรับนักศึกษาหรือนักเรียนเข้ามาเรียนเป็นเวลา ๖ ปี เป็นการ
ท� ำ งานเพื่อ อนาคต เป็ น การท� ำ นายว่ า ในอนาคตประเทศของ
เรา โลกของเราต้ อ งการแพทย์ แ บบไหน เดิ ม เราผลิ ต แพทย์
ทุ ก คนให้ มี ค วามสามารถในการตรวจรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยได้ เราท� ำ
อย่างนี้มานาน จนเหมือนเราผลิตแพทย์ทุกคนให้มีลักษณะเดียวกัน
แต่ส�ำหรับในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น
ท�ำให้เราต้องการแพทย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกัน เรายัง
ต้องการแพทย์ที่ท�ำงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะใน
ชุมชนชนบท เรามีความที่จะท�ำงานในระบบสุขภาพของประเทศ

และพัฒนาระบบสุขภาพให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้อย่างจริงจัง
ในขณะที่เรายังต้องการแพทย์ที่ตรวจรักษาได้เป็นเลิศ สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน�ำวิธีการใหม่ๆ มาใช้กับประชาชน
คนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรงและฟื้นจากการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี
แต่เรายังต้องการแพทย์อีกประเภทหนึ่ง ที่เป็นทั้งนักคิด นักวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์ ที่สามารถค้นคว้า วิจัย น�ำสิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ”
แพทย์เพื่อการวิจัย ต้องเรียนอะไรบ้าง
รศ.ดร.สุ ร พงษ์ ชาติ พั น ธ์ อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขาวิ ช า
ชีวเวชศาสตร์ และวิศวกรรมชีวการแพทย์ หนึ่งในทีมอาจารย์ผู้สอน
กล่าวว่า “ส�ำหรับการเรียนของนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจัย ใช้เวลา ๖ ปี ในการ
ศึกษา ซึ่งในแต่ละชั้นปี นักศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้
ชั้นปีที่ ๑ ปรับ Mindset
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จะเรียนรู้หลักเบื้องต้นงานวิจัยทางการ
แพทย์ ด้ ว ยการบรรยายและการปฏิ บั ติ ติ ด ตามความรู ้ พื้ น ฐาน
เช่น เราท�ำวิจยั ไปเพื่ออะไร ความส�ำคัญของการวิจยั คืออะไร สิง่ เหล่านี้
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และได้เรียนรู้การใช้สถิติเบื้องต้นในการท�ำวิจัย
รวมถึงการตั้งค�ำถามการวิจัยว่าตั้งได้อย่างไร โดยในช่วงปลายภาค
เรียน นักศึกษาจะมีโอกาสในการเลือกอาจารย์พี่เลี้ยงที่จะมาช่วย
ส่งเสริมและดูแลในการท�ำวิจัยต่อไป
ชั้นปีที่ ๒ Develop Proposal
ในหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษาพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
ทางการแพทย์ เพื่อให้รวู้ า่ อยากจะท�ำวิจยั เรื่องอะไร ต้องมีกระบวนการ
ในการท�ำวิจยั อย่างไรบ้าง โดยอาจารย์พเี่ ลีย้ งเข้ามาช่วยส่งเสริม ดูแล

และให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องของการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
ชั้นปีที่ ๓ ปฏิบัติการงานวิจัยทางการแพทย์
นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การดู แ ลและค� ำ แนะน� ำ จากอาจารย์
พีเ่ ลีย้ งในการปฏิบตั กิ ารมากขึน้ นักศึกษาทีส่ นใจเกีย่ วกับงานวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาจะได้ลงมือ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริงกับอาจารย์พี่เลี้ยง ส่วนนักศึกษาที่ชอบ
วิจัยทางคลินิก อาจารย์พี่เลี้ยงจะแนะน�ำให้น้องรู้จักกับผู้ป่วยได้รู้จัก
การวางแผนหรือการคิดงานวิจัยที่ใช้ผู้ป่วยเข้ามาศึกษา
ชั้นปีที่ ๔ วิเคราะห์และน�ำเสนอผลการวิจัย
ในชัน้ ปีที่ ๔ นักศึกษาจะได้ฝกึ วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีท่ ำ� ผ่าน
มา ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานหรือข้อมูลวิจยั ทางด้าน
คลินกิ ซึง่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้โดยน�ำสถิตหิ รือวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
มาร่วมวิเคราะห์
ชั้นปีที่ ๕ การน�ำเสนอผลการวิจัยทางการแพทย์
นักศึกษาจะมีโอกาสถ่ายทอดงานวิจัยให้ผู้อื่นทราบ ทั้ง
นักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันและนักศึกษาต่างสาขา โดยสามารถ
น�ำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ หรือเขียนเป็นบทความเพื่อเผยแพร่
ซึ่งในแต่ละปีนักศึกษาจะมีการเรียนรู้และได้รับการประเมินทุกๆ ปี
ชั้นปีที่ ๖ ฝึกปฏิบัติงาน
ส�ำหรับชัน้ ปีที่ ๖ นักศึกษาจะได้ทำ� การฝึกปฏิบตั งิ านด้านการ
ดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสมทบ
เช่นเดียวกับนักศึกษาแผนปกติ
ผู ้ ส นใจสอบถามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต แผนการศึ ก ษาส่ งเสริ ม การวิ จั ย สามารถ
ติดต่อสอบถามหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ ๐๗๔-๔๕๑๕๔๑ v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ. คึกคัก เร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียน
วันเดียว ๑,๓๕๐  คน

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ศู น ย์ ฉี ด วั ค ซี น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ คึ ก คั ก เป็ น พิ เ ศษ
เนื่องจากผูป้ กครองน�ำน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
๒ จ�ำนวน ๑,๓๕๐ คน มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กๆ
ในวันนี้ คือ ไฟเซอร์ ที่ ได้รับการจัดสรรมา โดยเด็กๆ ที่เข้ารับวัคซีน
วันนี้มีความดีใจและตื่นเต้นที่ ได้ฉีดวัคซีน เพราะจะได้กลับไปเรียน
ตามปกติ และจะได้กลับไปเจอเพื่อนๆ ส�ำหรับผู้ปกครองต่างบอกว่า
ดีใจและรู้สึกดีที่ลูกๆ ได้รับวัคซีน เพราะเป็นห่วงกลัวว่าเด็กๆ จะติด
โควิด เพราะสถานการณ์จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาตอนนี้มี
แนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การฉีดวัคซีนแม้จะป้องกันการติด
ไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงในการนอนโรงพยาบาลหรือ
เสียชีวิต และไม่กังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงมากนัก เนื่องจากมีการ
เตรียมตัวและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

บริษัทย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง จ�ำกัด และบริษัทจิวมุ้ยเฮียงย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง จ�ำกัด

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ ประธานกรรมการบริษทั ย่งฮวดวัสดุกอ่ สร้าง
จ�ำกัดและบริษทั จิวมุย้ เฮียงย่งฮวดวัสดุกอ่ สร้าง จ�ำกัด และคุณมาลัย
จิตรแก้ว ผู้ช่วยผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณบรรยง ทุ่งพรวน ตัวแทน
จากบริษัทสยามไฟเบอร์ซิเมนต์กรุ๊ป และตัวแทนจากบริษัทเอสซีจี
ดริสทริบิวชั่น จ�ำกัด ท�ำพิธีมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวกจ�ำนวน ๓ ตู้
และตู้ตรวจเชื้อความดันลบจ�ำนวน ๒ ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ใช้ ในการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด - ๑๙ ณ บริเวณ
ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี โดยมี ผศ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และทีมพยาบาล เป็น
ผู้รับมอบ ซึ่งการมอบตู้ฯ ในครั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็น
โรงพยาบาลหนึ่งในจ�ำนวน ๑๓ โรงพยาบาล ในพื้นที่ ๘ จังหวัด
รวมจ�ำนวน ๑๙ ตูแ้ ละ ๑ ณ คลินกิ โรคหวัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทาง
บริษัทย่งฮวดวัสดุก่อสร้างและบริษัทจิวมุ้ยเฮียงย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง
ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์
ในการต่อสู้กับโรคโควิด - ๑๙ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ โดยการส่งมอบตู้ตรวจความดัน
บวกและลบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการดูแลและตรวจหาเชื้อผู้ป่วยโควิด- ๑๙
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
ที่ค่อนข้างสูงในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทรู มอบซิ ม ให้ ศู น ย์ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยกั ก ตั ว COVID-19
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) มอบซิมมือถือแบบโทรไม่อั้น
ให้แก่ ศูนย์ดแู ลผูป้ ว่ ยกักตัว COVID-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
(Songklanagarind COVID-19 Isolation Center : SCIC) เพื่อ
สนับสนุนระบบการรักษาทางไกล (TeleMedicine) ใช้ ในการสื่อสาร
กับผู้ป่วย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายในพื้นที่

แสดงความยินดี

๑. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ผู้น�ำด้านการจัดการศึกษาและด้าน ๓. ผศ.พญ.ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์ สาขาวิชาพยาธิวทิ ยา ได้รบั รางวัล
การเรียนการสอนที่ได้รบั พิจารณาสูม่ าตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับ “ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก”
สิกขาจารย์ (Mastery Teacher)

๒. ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับ ๔. พญ.อรชุดา ว่องวีรกิจ แพทย์ ใช้ทนุ ชัน้ ปีที่ 4 สาขาวิชาศัลยศาสตร์
รางวัล “อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับรางวัลพิสิฏฐ์ วิเศษกุล ชนะเลิศจากผลงานด้านศัลยศาสตร์
แพทยสภา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
อุบัติเหตุ เรื่อง “Age as the impact to mortality rate in trauma
patient age > 40 years olds”

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์ และแพทย์ ใช้ทนุ ที่ได้รบั คัดเลือกจาก
นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ให้ได้รับรางวัล “ปิยอาจารย์ ปิยแพทย์”
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ได้แก่
๑. ผศ.พญ.ฉริ ย าวรรณ จรั ล สวั ส ดิ์ “ปิ ย อาจารย์ ชั้ น พรี ค ลิ นิ ก ”
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาพยาธิวิทยา

๑

๒

๒. ผศ.นพ.สิ ท ธิ พ งศ์ สุ ว รรณาพิ สิ ท ธิ์ “ปิ ย อาจารย์ ชั้ น คลิ นิ ก ”
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาออร์ โธปิดิกส์
๓. อาจารย์ ชัชวลัย สนธิกุล “ปิยอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด”
๔. อาจารย์ นิภา ชุมสุวรรณ์ “ปิยอาจารย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค”
๕. พญ.ทั ช ชา ฤกษ์ รั ก ษ์ “ปิ ย แพทย์ ” แพทย์ ใ ช้ ทุ น สาขาวิ ช า
ศัลยศาสตร์

๓

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

๔

๕

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ที่รับรางวัล ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ ป ระพฤติ ต นดี เ ด่ น
ผู ้ บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ หมู ่ ค ณะด้ า นกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ประจ� ำ ปี ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจากแพทยสภา
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้รบั รางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบตั ร จากคณะ ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ นศพ.ตะวัน หลิมอมรรัตน์
แพทยศาสตร์ ได้แก่
๑. นศพ.แสงเทียน ธีระกิจไพศาล นายกสโมสรนักศึกษา
๒. นศพ.ณฤทธิ์ สุคันธี นักกิจกรรมดีเด่น

๑

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ที่มผี ลการเรียน
ยอดเยี่ ย ม โดยมี ดั ช นี ส ะสมเป็ น ที่ ๑ ตลอดหลั ก สู ต ร ประจ� ำ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
ได้แก่
๑. นศพ.ณัฐนรี เดชพันธ์ ดัชนีสะสมตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

๑

๒

๒. นศพ.วุ ฒิ โรจน์ แสงชโยสวั ส ดิ์ ดั ช นี ส ะสมตลอดหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต
๓. นายทักษ์ดนัย แสงจันทร์ ดัชนีสะสมตลอดหลักสูตรหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
๔. นางสาวบุญญิสา แซ่ลิ่ม ดัชนีสะสมตลอดหลักสูตรหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

๓

๔

ระดมทีมนักศึกษาแพทย์ช่วยศูนย์ฉีดวัคซีน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประชาชนเข้ารับการ
บริการจ�ำนวนมาก ซึง่ ทางคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้รบั ความร่วมมือ
จากบุคลากรหน่วยงานต่างๆ มาร่วมด้วยช่วยกันให้บริการผู้รอรับฉีด
วัคซีน ไม่ว่าจะเป็นทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ รวมถึงน้องๆ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษารังสีเทคนิค แต่ละชั้นปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาท�ำหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวกในแต่ละวัน

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗

ฉีดวัคซีน มหกรรม ๙ วัน แสน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หลั ง จากที่ มี ก ารประกาศโครงการ “มหกรรม ๙ วั น แสน” เพื่อ
รับวัคซีนโควิด-๑๙ ทางศูนย์ฉีดวัคซีน ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
(โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่และบุคลากรเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนและมี
การลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ซึ่งบรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไป
อย่างคึกคัก เนื่องจากมีหลายกลุ่มที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้แก่ กลุ่ม
ประชาชนผูร้ บั วัคซีนเข็มที่ ๒ กลุม่ นักเรียนจากโรงเรียนพะตงประธาน
คีรีวัฒน์ กลุ่มประชาชนผู้ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานเทศบาลและ
อบต. รวมถึงกลุม่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคาดว่า
วันนี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ผู้รับบริการได้ ประมาณ ๕,๐๐๐ คน
ซึ่งมหกรรม ๙ วัน แสน เริ่มจากวันที่ ๒๘ ต.ค. - ๕ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

ศู น ย์ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแยกกั ก ตั ว COVID-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind COVID-19 Isolation Center) ส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จ�ำนวน ๑ คัน

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙

มู ล นิ ธิ ฯ มอบหนั ง สื อ และอุ ป กรณ์ กี ฬ า แก่ โ รงเรี ย น
ในจังหวัดภาคใต้

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มูลนิธโิ รงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จดั พิธมี อบหนังสือและอุปกรณ์
กีฬา แก่โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ในโรงเรียน
ต่างๆ ทั่วภาคใต้ โดยในปีนี้ โรงเรียนที่ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับ
หนังสือและอุปกรณ์กีฬา ทั้งหมด ๙ จังหวัด รวม ๔๕ โรงเรียน

๒๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑

รอบรู้สู้โรค
เรื่อง : รศ.ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล

๒๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

สลัดโปรตีนจากถั่วเหลือง
เสริมสร้างกากใย  ใส่ ใจสุขภาพ

โปรตี น จากถั่ ว เหลื อ ง เป็ น โปรตี น จากพื ช ที่ มี ป ริ ม าณ
กรดอะมิโนเท่ากับเนื้อสัตว์ แต่ไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอล โปรตีน
จากถั่วเหลืองอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะส�ำหรับผู้ที่
รับประทานอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ และมีเส้นใยอาหารที่ละลายได้
ในน�้ำสูง เช่นเดียวกับผักต่างๆ เมล็ดธัญพืชที่ ไม่ได้ผ่านการขัดขาว
เป็นแหล่งส�ำคัญของเส้นใยอาหารที่ ไม่ละลายในน�้ำ หากร่างกายได้
รับเส้นใยอาหารทั้ง ๒ กลุ่ม ในปริมาณที่เหมาะสม จะท�ำให้เกิดความ
สมดุลของระบบทางเดินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ส่วนผสม
โปรตีนเกษตร			๕๐
แป้งทอดกรอบ			
๘๐
น�้ำ			
๒๐๐
น�้ำมันร�ำข้าว				๑๕
ต้นอ่อนทานตะวัน (หั่นท่อน)		
๕๐
ฝรั่งกิมจู (ขูดฝอย)		
๕๐
องุ่นแดงแกะเมล็ด (ผ่าสี่)		
๕๐
มะม่วงเขียวเสวยดิบ (ขูดฝอย)
๕๐
แครอทหั่นฝอย 			
๓๐
ข้าวโพดต้มสุก หั่นบาง ๆ		
๓๐
ถั่วลันเตาหั่นท่อน (ลวกสุก)		
๓๐
งาขาวคั่วบุบ				๑๐

ส่วนผสมน�้ำย�ำ
สับปะรดภูเก็ต			๑๕๐ กรัม
(คั้นเอาน�้ำสดๆ ๑๐๐ ซี.ซี.)
พริกขี้หนูสด				
๕
เม็ด (๕ กรัม)
กระเทียมสด				
๒
กลีบ (๕ กรัม)
น�้ำตาลมะพร้าว			
๒๐
กรัม
น�้ำมะนาว			
		
๑
ช้อนโต๊ะ (๑๕ กรัม)
น�้ำปลา					
๒
ช้อนโต๊ะ (๓๐ กรัม)
เกลือ				
๑
ช้อนชา
วิธีท�ำ
๑. สับปะรดภูเก็ตคั้นน�้ำสดๆ พักไว้
๒. น�ำพริกขี้หนูสด กระเทียม โขลกให้ละเอียด ตามด้วยน�้ำสับปะรด
คนผสมให้เข้ากัน
๓. น�ำตั้งไฟเคี่ยวให้สุกพอข้นๆ ปรุงรสด้วยน�้ำมะนาว เกลือ น�้ำปลา
วิธีท�ำ
๑. น�ำโปรตีนเกษตร แช่นำ�้ ประมาณ ๓๐ นาที ให้นมิ่ ตักขึน้ บีบน�ำ้ ออก น�้ำตาลมะพร้าว ชิมรสออกเปรี้ยวน�ำ หวานและเค็มตามชอบ
ให้หมด น�ำไปคลุกแป้งทอดกรอบ ค่อยๆ ใส่นำ�้ ลงไปผสมทีละนิด ผสม
ให้เข้ากัน พอขลุกขลิก
คุณค่าทางโภชนาการ (ส�ำหรับ ๑ คนรับประทาน)
๒. น�ำกระทะตั้งไฟ ใส่น�้ำมัน พอร้อน ใส่ส่วนผสมข้อ ๑ ลงไปทอด
ให้สุก ท�ำให้ฟู เหมือนทอดปลาดุกฟู เป็นแผ่นบางๆ ทอดพอเหลือง
ENER (kcal)		
CHO (g)		
SUGAR (g)
ตักขึ้นพักไว้
๑๙๗				๒๙.๔		๙.๕๒
๓. น�ำส่วนผสม ต้นอ่อนทานตะวัน ฝรั่งกิมจู องุ่นแดงแกะเมล็ด
มะม่วงเขียวเสวยดิบ แครอทหั่นฝอย ข้าวโพดต้มสุก ถั่วลันเตา
PRO (g)				
FAT (g)		
FBD (g)
หั่นท่อน จัดวางใส่จานให้สวยงาม
๙.๔				๔.๗๘		๒.๒๔
๔. น�ำโปรตีนเกษตร วางบนส่วนผสมข้อ ๓ โรยด้วย งาขาวคั่วบุบ
ที่มา : โปรแกรม INMUCAL-NUTRIENTS V. 4.0
ราดด้วยน�้ำสลัดหรือน�้ำย�ำ พร้อมเสิร์ฟ
กรัม
กรัม (๘ ช้อนโต๊ะ)
ซี.ซี.
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๓

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

