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During the past two years, our work has struggled in many aspects, because of COVID-19., meanwhile, it creates some opportunities for us to improve ourselves. Soon enough, COVID-19 will not be major troubles anymore. I and the executive team would like to take this
opportunity to thank you for your dedication to you the Faculty of Medicine, as well as, patients.
The Faculty of Medicine is moving forward constantly and tirelessly. There are several projects to achieve, such as, 1) the establishment of the Research Center with research specialized instructors in order to boost up the faculty to be equipped with deep knowledge, in
accordance with the faculty’s flagship strategy; 2) the development of premium center service and the multi-purpose building which has already
been approved by the University Council; 3) the modification of the road traffic of Wat Khok Nao Temple exit; and 4) the construction of Yensira
3 Building for destitute patients, which will be finished in one and a half year. In addition, the establishment of airborne diseases building in
response to emerging diseases sponsorship proposal is currently under the consideration of the Government Lottery Office.
Thank you for your dedication and engagement to the development of the Faculty of Medicine in accordance with our value “MEDPSU”
Mankind 				Benefits of humanity
Excellence 			
The highest standards for everyone
Dedication 			
Dedication to work
Professionalism
		
Professional and ethical
Societal Responsibility		
Creativity for society
Unity 				All for one
v
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สารจากคณบดี / บทบรรณาธิการ
การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เตรียมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก
แบบองค์รวมและเบ็ดเสร็จในภาคใต้ (Child Development Center) ดูแลเด็กสมาธิสั้น
และกลุ่มอาการออทิสซึม ช่วยพ่อแม่ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
วิจัย/นวัตกรรม
“ตังกวนชวนนับ” CPR Helper ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาลปั๊มหัวใจ
การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ส่งนักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
พร้อมจัดท�ำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร
Practical Point to Implement JCIH Standards
ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
พร้อมน�ำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ A-HA ในการปฏิบัติงาน
เพื่อผู้อื่น
โควิด-๑๙ กับการเรียนรู้และการท�ำเพื่อผู้อื่น
ของ อ.ดร.สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา
๓๖๐ องศาคณะแพทย์
รอบรู้สู้โรค
ชาวสงขลานครินทร์มี PSU Care ดูแลและป้องกัน โควิด-19
อาหารการกิน
ขนมบัวลอยสอดไส้

คณะผู้จัดท�ำ
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งามเฉลียว

รองบรรณาธิการ
นางสาวอนงค์นาถ

ธนาจริยวงศ์

กองบรรณาธิการ
นางสุวิมล
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกัลยา
นางสาวอารีนุช
นายชาคร
นายวิชัย
นายเกาะวาร์
นายกอบกิตต์

นนทพันธ์
อินทรัตน์
ศุภรพิพัฒน์
นันทรัตน์วิบูลย์
นิ่มนวล
กาเลี่ยง
แซ่อุ๋ย
แซ่ลี

รูปเล่ม
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
จัดพิมพ์
บริษัท นีโอพ้อยท์ (๑๙๙๕) จ�ำกัด
--------------------------------------คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๕ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร.๐-๗๔๔๕-๕๐๐๐
โทรสาร. ๐-๗๔๒๑-๒๙๐๐ม ๐-๗๔๒๑-๒๙๐๓
http://medinfo.psu.ac.th
www.facebook.com/prmedpsu

สารจากคณบดี

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

บทบรรณาธิการ

นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว

ในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมาปัญหาการติดเชื้อ COVID-19 ท�ำให้เกิดอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานหลายอย่าง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้มกี ารพัฒนาในหลายๆด้าน
และอีกไม่นานเชือ้ COVID-19 ก็จะไม่เป็นปัญหาหลักอีกต่อไป ทางคณะขอใช้ โอกาสนีข้ อบคุณ
ในความเสียสละที่ให้กับคณะแพทยศาสตร์ของเรา รวมถึงผู้ป่วย
คณะแพทยศาสตร์ของเราได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีหลายๆ โครงการที่
ต้องท�ำให้เสร็จสิ้น เช่น การตั้งสถาบันวิจัยและมีอาจารย์ด้านวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้มีความลุ่มลึกทางวิชาการ ตาม Flagship ที่ตั้งไว้ การพัฒนาด้านการบริการพิเศษ
และอาคารอเนกประสงค์ ที่ผ่านสภาแล้ว การด�ำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรทางออก
วัดโคกนาว รวมถึงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ ซึง่ จะเสร็จในอีกประมาณ ๑ ปีครึง่ นอกจาก
นี้ ยังมีโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นอาคารป้องกัน
โรคติดเชื้อทางอากาศและโรคทางอายุรศาสตร์ เป็นต้น
ขอขอบคุณทุกความร่วมมือทีจ่ ะท�ำให้คณะแพทยศาสตร์ของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สมดังค่านิยมที่ว่า “MEDPSU” ซึ่งย่อมาจาก
M = Mankind
ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์
E = Excellence
มาตรฐานสูงสุดเพื่อทุกชีวิต
D = Dedication
อุทิศตนเพื่องาน
P = Professionalism
เชี่ยวชาญมีจรรยาบรรณ
S = Social responsibility สรรค์สร้างเพื่อสังคม
U = Unity
ผสานผสมเป็นหนึ่งเดียว
สวัสดีครับกับข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนฉบับแรกของมี ๒๕๖๔ น่าจะมีสิ่งดีๆ เริ่มเข้า
รวมทั้งข่าวเรื่องวัคซีน COVID-19 หลังจากปีที่แล้วทั้งโลกประสบปัญหาโรค COVID-19 ท�ำให้
เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมหาศาล และท�ำให้เศรษฐกิจของทั่วโลกหยุดชะงักไป
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ คณะแพทยศาสตร์ได้มกี ารสัมมนากรรมการประจ�ำคณะเรื่อง
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ เพื่อก�ำหนดทิศทางในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
โดยมีวิสัยทัศน์ “คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ (Dedicated & Excellent School for
Mankind)” และยังมีการก�ำหนดค่านิยมใหม่คือ “MEDPSU” เพื่อความเข้าถึงง่ายและแสดง
ความเป็นตัวตนของคณะแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ในด้านความเป็นเลิศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เตรียมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พัฒนาการเด็กแบบองค์รวมและเบ็ดเสร็จในภาคใต้ (Child Development Center) เพื่อดูแล
เด็กสมาธิสั้นและกลุ่มอาการออทิสซึม ช่วยผู้ปกครองส่งเสริมด้านพัฒนาการในเด็กกลุ่มนี้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม “ตังกวนชวนนับ” CPR Helper ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล
ปั๊มนวดหัวใจซึ่งต่อยอดจากหุ่นตังกวน ใช้ส�ำหรับก�ำกับเวลาระหว่างกู้ชีพขั้นสูงในโรงพยาบาล
ด้วยการบอกจังหวะการปั๊มนวดหัวใจและบอกเวลาที่แพทย์จะต้องตรวจจับชีพจรและให้ยา
ในส่วนการศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ปี ๓ ลงพื้นที่เพือ่ เรียน
รู้วิถีชีวิตชุมชน พร้อมจัดท�ำโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริง ส�ำรวจและเรียนรู้ ในวิถีชุมชน เพื่อหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความต้องการของชุมชนที่แท้จริงและยั่งยืน
สุดท้ายนีอ้ กี พันธกิจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คือการให้บริการตรวจรักษาผูป้ ว่ ย
ซึง่ ในปี ๒๕๖๓ ทีผ่ า่ นมาทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ ให้การดูแลผูป้ ว่ ย COVID-19 ซึง่ เป็น
โรคอุบัติการณ์ ใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการดูแล COVID-19 ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คือ การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเกิดจากอาจารย์และบุคลากรหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัส
วิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เสียสละแรงกายแรงใจและเวลา
ให้จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปได้ด้วยดีครับ v

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เตรียมเปิด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม
และเบ็ดเสร็จในภาคใต้ (Child Development Center)

ดูแลเด็กสมาธิสั้น และกลุ่มอาการออทิสซึม ช่วยพ่อแม่ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
ปัจจุบันปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กเกี่ยวกับ
โรคสมาธิสั้น ทักษะการเรียนบกพร่อง (Learning Disability) ภาวะ
สติปัญญาบกพร่อง และกลุ่มอาการออทิสซึม ซึ่งรวมแล้วคิดเป็น
จ�ำนวนเด็กในภาคใต้ ราว ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาพฤติกรรมการติดเกม พฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงเด็กที่ไม่ได้รับ
การเลีย้ งดูสง่ เสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ภาวะเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบ
ต่อตัวเด็กทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ รวมถึงส่งผล
กระทบไปยังครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึง
ตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมและเบ็ดเสร็จ
แห่งแรกของภาคใต้ เพื่อดูแลรักษาเด็กกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ระยะ
เริ่มต้นอย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและ
พฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวหรือสังคม และเป็น
ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
อนาคตของประเทศ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
จากสถิตปิ ญ
ั หาด้านโรคเกีย่ วกับพฤติกรรมเด็กทีเ่ พิม่ จ�ำนวน
ขึ้นเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี ท�ำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก โดย
เฉพาะกุมารแพทย์ โ รงพยาบาลสงขลานครินทร์มีค วามเป็ นห่ วง
จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนให้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็น
โรงพยาบาลศูนย์กลางของการดูแลเด็กในภาคใต้ ที่มีปัญหาด้าน
พัฒนาการและพฤติกรรมในวัยเด็ก ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลรักษา
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพ ปัจจุบันใน
ภาคใต้ยงั ไม่มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก ทีด่ แู ล
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมและเบ็ดเสร็จ
ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ชั้น ๔
อาคารเฉลิมพระบารมี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ภายในให้
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแบบองค์รวมและเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แห่งแรกใน
ภาคใต้ ที่ให้บริการการตรวจรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและ
พฤติกรรมแบบครบวงจร โดยภายในศูนย์ฯ จะให้บริการ ดังนี้
๑) คลินิกพัฒนาการเด็ก ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาเด็กพิเศษ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำศูนย์ที่มีความรู้ ความสามารถสูง และ
เช่น ออทิสติก สมาธิสั้น สติปัญญาบกพร่อง เด็กๆ ที่มีความบกพร่อง เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทางการเรียน รวมถึงส่งเสริมเด็กปกติให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ เี ต็มศักยภาพ วิชาชีพอื่น ๆ เช่น นักจิตวิทยา นักอรรถบ�ำบัด นักกิจกรรมบ�ำบัด

“ปัจจุบันปัญหาด้านพฤติกรรม
และพัฒนาการเด็กเกี่ยวกับโรค
สมาธิสนั้ ทักษะการเรียนบกพร่อง
(Learning Disability) ภาวะ
สติปัญญาบกพร่อง และกลุ่ม
อาการออทิ ส ซึ ม ซึ่ ง รวมแล้ ว
คิ ด เป็ น จ� ำ นวนเด็ ก ในภาคใต้
ราว ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ คน”

๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นักกายภาพบ�ำบัด ครูการศึกษาพิเศษ ที่จะให้การดูแลรักษาแบบ
องค์รวมและเบ็ดเสร็จ
๒) ห้องประเมินพัฒนาการและสติปญ
ั ญา ให้บริการตรวจ
วัดระดับสติปัญญา วัดทักษะการเรียน วัดทักษะการปรับตัว เป็นต้น
๓) ห้ อ งกิ จ กรรมบ� ำ บั ด ให้บริการส่ง เสริม และกระตุ ้ น
พัฒนาการ รวมถึงปรับพฤติกรรมเด็กแบบองค์รวม โดยใช้เทคนิค
การบ�ำบัดเฉพาะทางอย่าง SI (การบูรณาการประสาทรับความรู้สึก
๗ ด้าน) ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการช่วยเหลือตนเอง และทักษะการปรับ
ตัวในการใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
๔) ห้องกายภาพบ�ำบัด ให้บริการฟื้นฟู บ�ำบัดทางกายภาพ
โดยใช้เทคนิคเฉพาะทางร่วมกับการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการ
กระตุ้นพัฒนาการด้านการจัดท่าทางและการเคลื่อนไหว เช่น การ
ฝึกเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวและลู่วิ่งไฟฟ้า การบ�ำบัดด้วยการใช้
จักรยานปั่นมือและเท้า อุปกรณ์ฝึกการทรงตัวในรูปแบบต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมของเด็กในแต่ละราย
๕) ห้องอรรถบ�ำบัด ให้บริการประเมิน แนะน�ำ และฝึก
กระตุ้นการพูดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการพูด ซึ่งจะช่วยบ�ำบัด
รักษาและแก้ไขการพูดแก่เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาพัฒนาการทางด้านภาษา เช่น
พูดช้า พูดไม่ชัด พูดภาษาแปลกๆ หรือไม่พูด และจัดโปรแกรมให้
ผู้ปกครองสามารถน�ำไปฝึกเด็กที่บ้านอย่างต่อเนื่องได้
๖) ห้องให้ค�ำปรึกษา ให้บริการประเมิน วางแผนโปรแกรม
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
และฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ โดยครูการศึกษาพิเศษร่วม
กับผูป้ กครอง แนะน�ำเทคนิคหรือวิธกี ารสอนแก่ผปู้ กครองให้สามารถ
น�ำไปสอนเด็กที่บ้านได้ รวมทั้งประสานงานไปยังโรงเรียนหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา และติดตาม
ความก้าวหน้าด้านพฤติกรรมในห้องเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ของเด็กร่วมกับครูและผู้ปกครอง
๗) จัดอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะในการดูแลเด็ก
ออทิสติก เปิดบริการด้านการกระตุ้นพัฒนาการ ฝึกทักษะสังคม

ฝึกพูด การตรวจติดตามพัฒนาการเด็กทารกคลอดก่อนก�ำหนด
และทารกกลุ่มเสี่ยงสูง รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนพ่อแม่
ส�ำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กทัว่ ไปและกระตุน้ พัฒนาการเด็กพิเศษ
ให้แก่บุคลากรและผู้เลี้ยงดู รวมถึง ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูเด็ก
๘) สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการดู แ ลเด็ ก สมาธิ สั้ น และเด็ ก
ออทิสติก โดยการดูแลของกลุม่ นักสหวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ นักกิจกรรม
บ�ำบัด นักกายภาพบ�ำบัด นักอรรถบ�ำบัด และครูการศึกษาพิเศษ
เป้ า หมายเพื่อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการดู แ ลเด็ ก สมาธิ สั้ น และเด็ ก
ออทิสติกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้มี
สมาชิกเข้าร่วมทั้งผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์
๙) สร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการเด็ ก ในเขตพื้ น ที่ ภ าคใต้
ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาการเด็กในเขตพื้นที่ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ ๑๒
โดยมีเครือข่ายทั้งสิ้น ๗๖ โรงพยาบาล เพื่อให้สามารถการคัดกรอง
เด็กที่มีปัญหาล่าช้า และให้การรักษาฟื้นฟูในระยะแรก รวมทั้งให้การ
ดูแลต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก ถ่ายทอดเครื่องมือและสร้างทักษะ
ในการใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการ รวมทั้งสร้างระบบการดูแลที่
ครบวงจรต่อเนือ่ งตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ ได้
มาตรฐานอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
โดยคาดว่ า ศู น ย์ ดั ง กล่ า วจะสามารถเปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้
ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

“ตังกวนชวนนับ”

CPR Helper
ผูช้ ว่ ยแพทย์ พยาบาลปัม๊ นวดหัวใจ

CPR Helper รุ่นแรก

CPR Helper รุ่นใหม่

ทีมผู้คิดค้น
พญ.ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์
พญ.กันทรา แซ่ลิ่ม
พญ.กนกพรรณ เรืองนภา
พญ.วนพร อนันตเสรี
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๖ ข่ข่าาวคณะแพทย์
วคณะแพทย์ เดืเดืออนมกราคม
นมกราคม พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๕๖๔

ก่อนหน้านี้หลายคนคงคุ้นชิน หรือเคยได้ยินว่ามีหุ่นฝึก
การช่วยชีวิตที่ผลิตขึ้นโดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มีชื่อว่า “หุ่นตังกวน” เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
สอน และฝึกการปั๊มหัวใจให้กับคนทั่วไปที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่ง
เป็นภาวะทีฉ่ กุ เฉินและเร่งด่วนมาก การกูช้ พี ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะช่วย
เพิม่ โอกาสการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ย โดยจะต้องมีการกดนวดหัวใจด้วย
ความเร็วที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป การตรวจจับชีพจร
ตามเวลา เพื่อป้องกันการรบกวนการช่วยชีวติ การให้ยาช่วยชีวติ ตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งที่ผ่านมา “ตังกวน” ได้ท�ำหน้าที่เป็นหุ่นฝึกให้
กับประชาชนทั่วไปแล้วมากมาย
จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าการกู้ชีพขั้นสูงนั้นมีขั้นตอน
หลายอย่าง แต่ละขั้นตอน มีระยะเวลาที่จ�ำกัด ท�ำให้ ในผู้ป่วยจริง
บางราย การกู้ชีพขั้นสูงไม่สามารถท�ำตามขั้นตอน หรือ แนวทางที่
ก�ำหนดได้อย่างครบถ้วน ตรงตามเวลา นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าว
ยังก�ำหนดเวลาของแต่ละขัน้ ตอนไม่เหมือนกัน เช่น การตรวจจับชีพจร
ทุก ๒ นาที ส่วนการให้ยาอะดรีนาลิน (Adrenaline) ทุก ๓ นาที ท�ำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก เกิดความสับสน และมีความผิดพลาด
ได้ง่าย
“ตังกวนชวนนับ หรือ CPR Helper” เป็นอีกหนึง่ อุปกรณ์
ในการช่วยชีวิตต่อจากหุ่นตังกวน ใช้ส�ำหรับก�ำกับเวลาระหว่างการ
กู้ชีพขั้นสูงในโรงพยาบาล ด้วยการบอกจังหวะการปั๊มนวดหัวใจ และ

บอกเวลาที่แพทย์จะต้องตรวจจับชีพจรและให้ยา
โดย พญ.กันทรา แซ่ลิ่ม กุมารแพทย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หนึ่งในทีมผู้คิดค้น เล่าให้ฟังว่า “ทาง
ทีมได้ก�ำหนดให้อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยนับจังหวะการปั๊มนวดหัวใจ
ในอัตราที่เหมาะสม ก�ำกับและบอกเวลาที่ต้องตรวจจับชีพจร และ
การให้ยา เพื่อลดความสับสน ท�ำให้การช่วยกู้ชีพมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หรือ ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นนั่นเอง”
ด้ า นประโยชน์ ข องตั ง กวนชวนนั บ คื อ มี ป ระโยชน์
ส�ำหรับแพทย์ และพยาบาล สามารถเป็นผู้ช่วยในการดูแลผู้ป่วย
ที่ต้องได้รับการกู้ชีพขั้นสูงในโรงพยาบาล ทีมผู้คิดค้นได้ลองน�ำ
ไปใช้กับทีมการรักษาที่ต้องปฏิบัติงานจริง พบว่า ผู้ ใช้งานมีความ
พอใจและมี ค วามมั่ น ใจมากขึ้ น ส่ ว นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
ขณะนี้ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการท� ำ วิ จั ย เพื่อ วั ด ผลที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
มากขึ้น ในอนาคตทีมงานหวังว่า การพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นชิ้นงาน
ต้นแบบ และสามารถขยายผลไปสู่การผลิตเพื่อใช้ ในโรงพยาบาล
ต่อไป และเชื่อมัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่า “ตังกวนชวนนับ” จะเป็นผูช้ ว่ ยหมอ
พยาบาลทีต่ อ้ งท�ำการกูช้ พี ขัน้ สูงได้มากขึน้ รวมทัง้ ยังช่วยในเรื่องของ
การลดความเครียดของทีมแพทย์ พยาบาล ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจ
หยุดเต้น โดยเฉพาะทีมงานที่เพิ่งเริ่มต้นการท�ำงานในด้านการกู้ชีพ
ขั้นสูง ซึ่งตังกวนชวนนับสามารถเป็นผู้ช่วยที่ดี และท�ำให้บุคลากร
ทางการแพทย์ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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การศึกษา
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

ส่งนักศึกษาแพทย์ลงพืน้ ที่ เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชน
พร้อมจัดท�ำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ รวมกลุ่มกัน
ลงพื้ น ที่ ส� ำ รวจในต� ำ บลเกาะหมาก อ� ำ เภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ในการศึกษาแนวทาง
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของชาวเกาะหมาก
ที่ ท� ำ ให้ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพ เพื่อ น� ำ มาวิ เ คราะห์
ช่วย-เหลือ พร้อมทัง้ หาแนวทางแก้ไข ด้วยวิธกี าร
แนะน�ำการรักษาอย่างเข้าใจ และเข้าถึงคนไข้ได้
โดยตรง
“โครงการเกาะหมากคนฟิต พิชิตโรค
อ้วน” เป็นโครงการหนึ่งในรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชน ๒ ทีน่ กั ศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงพื้นที่ ณ ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ระหว่างวันที่ ๗- ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส�ำรวจ และ
หาแนวทางการแก้ไข ให้กับชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาโรคอ้วน โดย
นักศึกษาลงพื้นที่จริง จะเข้าไปส�ำรวจ เรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็น
อยู่ของชาวบ้าน ตลอดทั้ง ๒ สัปดาห์
จากพูดคุยกับนางสาวนูฮา มะสาพา นักศึกษาแพทย์ หนึ่ง
ในสมาชิกที่จัดท�ำโครงการ เล่าให้ฟังว่า “รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
๒ เป็นภาคต่อของวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๑ ที่ ได้เรียนทางทฤษฎีมา
แต่เวชศาสตร์ชุมชน ๒ จะเน้นการปฏิบัติ เป็นการลงพื้นที่จริง สัมผัส
กับชุมชนจริงๆ เรียนรู้ว่าหมอชุมชนเขาท�ำงานกันยังไง ได้เข้าใจถึง
การส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการเรียนแค่ใน
ห้องเรียน จะไม่เห็นว่าคนในชุมชนเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไร มี
การส่งเสริมสุขภาพอะไรบ้าง วัตถุประสงค์อีกอย่างคือการฝึกฝน
ทักษะการสื่อสารและการท�ำงานเป็นทีม “ก่อนการลงพื้นที่สมาชิกใน
กลุม่ มีการเตรียมตัวหลายอย่าง เริม่ ต้นตัง้ แต่เตรียมตัวเอง ในแง่ของ
การดูแลสุขภาพเราต้องดูแลสุขภาพช่วงนั้นให้แข็งแรง เวลาท�ำงาน
จะได้ท�ำอย่างเต็มที่ ไม่ป่วยง่าย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมตัวในเรื่อง
ของแนวทางการท�ำงาน โดยจะคุยกันก่อนว่าการลงไปในชุมชนครั้ง
นี้ ไปท�ำอะไร หลังจากนั้นจึงแบ่งงานเป็นฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีทั้งประธาน
และสวัสดิการ”
นายสมพุทธิพงศ์ สมพงศ์ นักศึกษาแพทย์ สมาชิกอีกคนใน
กลุ่มอธิบายถึงเพิ่มเติมว่า “ในการลงพื้นที่จะมี ๓ ขั้นตอนหลัก ๆ
๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนแรก เป็นการส�ำรวจชุมชน โดยการใช้แบบสอบถาม ขั้นตอน
ที่สองคือ น�ำข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเกาะหมาก
รวมถึงการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๗ ชิ้นที่ได้เรียนมา เช่น แผนที่
เดินดิน โครงสร้างของชุมชน มาเป็นข้อมูลประกอบ เมื่อเราได้ข้อมูล
ทั้งหมดแล้ว น�ำไปวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการที่เรียกว่า “กระบวนการวินิจฉัยชุมชน” คือการที่เราเอา
ปัญหาให้ชมุ ชนเลือกว่าต้องการแก้ปญ
ั หาอะไร ซึง่ ขัน้ ตอนนีต้ อ้ งอาศัย
ความร่วมมือของชุมชนเพื่อเลือกปัญหา เมื่อเลือกปัญหาได้แล้วก็จะ
เป็นการออกแบบโครงการทีต่ อบสนองการแก้ปญ
ั หาชุมชน จากนัน้ จึง
เป็นการด�ำเนินงาน ตามด้วยกระบวนการประเมินผลโครงการ เพื่อให้
รู้ว่าในการท�ำงานบรรลุผลมากน้อยเพียงใด”
นางสาวนิอานิส มะแซ เล่าต่อว่า “สิ่งที่พวกเราได้จากการ
ลงพืน้ ที่ในครัง้ นี้ เป็นประสบการณ์ทหี่ าไม่ได้จากที่ไหนพวกเราได้เห็น
ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน ได้ฝกึ ทักษะการสือ่ สารกับชาวบ้าน การ
สร้างสัมพันธ์ทดี่ ี ความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับนักศึกษาแพทย์ รูจ้ กั
การแก้ปัญหา การท�ำงานเป็นทีมร่วมกันกับเพื่อนๆ นักศึกษาแพทย์
ได้ลงมือท�ำอะไรใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่เคยได้ลอง และมีมุมมองต่อคนไข้
ที่มีมิติ ท�ำให้มองคนไข้เป็นองค์รวมมากขึ้น”

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

“สิ่ ง ที่ พ วกเราได้ จ ากการลงพื้ น ที่
ในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้
จากที่ ไหน พวกเราได้เห็นความเป็น
อยู่ของคนในชุมชน ได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารกับชาวบ้าน การสร้างสัมพันธ์
ที่ดี ความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ รู ้ จั ก การแก้ ป ั ญ หา
การท�ำงานเป็นทีมร่วมกันกับเพื่อนๆ
นักศึกษาแพทย์ ได้ลงมือท�ำอะไรใหม่ๆ
ที่ตัวเองไม่เคยได้ลอง และมีมุมมอง
ต่อ คนไข้ที่มีมิติ ท�ำ ให้มองคนไข้เป็น
องค์รวมมากขึ้น”
เมื่อพูดถึงความประทับในการจัดโครงการครั้งนี้ นักศึกษา
แพทย์ทงั้ ๓ คน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความประทับใจ และรูส้ กึ ดี
ในความน่ารักของชาวบ้านในชุมชนเกาะหมาก ที่ใจดี มีนำ�้ ใจ ชาวบ้าน
ให้ความอบอุ่น และเป็นกันเอง ดูแลเหมือนลูกหลาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนไข้ ที่ส�ำคัญช่วงที่นักศึกษาแพทย์
ลงไปในพื้นที่เป็นช่วงที่เกิดปัญหาอุทกภัย ชาวบ้านได้จัดเตรียม
รองเท้าบูทไว้ ให้ เพื่อให้การส�ำรวจข้อมูลด�ำเนินการต่อไปได้ หรือ
บางช่ ว งที่ อ ากาศร้ อ นมากๆ ชาวบ้ า นก็ ยั ง ใจดี ห าหมวกมาให้ ใ ส่
ทุกคนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ยินดีให้ความช่วยเหลือ
หากมีปญ
ั หา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมก็สามารถสอบถาม
ได้เลยด้วยความยินดี ไม่วา่ จะเป็น เจ้าหน้าที่ อสม. รพ.สต. และผู้ ใหญ่
บ้านต�ำบลเกาะหมาก
นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์ยังได้เรียนรู้การเป็นหมอชุมชน
เข้าอกเข้าใจคนไข้ มีมุมมองเกี่ยวกับการท�ำงานหรือมุมมองของการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ภายใต้การจัดการส่งเสริมสุขภาพ
ภายในชุมชน มีการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ท�ำให้ทราบที่มา
ที่ ไปของปัญหาที่เกิดขึ้น มีวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางการรักษา
จากความเข้าใจอย่างตรงจุด ท�ำให้เห็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อ
การเป็นแพทย์ ในอนาคตได้
ในช่วงท้ายน้องๆ นักศึกษาเพทย์ยงั ฝากขอบคุณกลุม่ บุคคล
ต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนการท�ำกิจกรรมใน
ครั้งนี้ว่า “อยากขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนท�ำให้
๑๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พวกเรามีโอกาสได้ลงพืน้ ทีส่ มั ผัสชีวติ การท�ำงานจริงๆ ขอบคุณอาจารย์
ณภัควรรต บัวทอง อาจารย์สุภิญญา โสโน อาจารย์วรวิช วณิชานนท์
ที่คอยช่วยเหลือ ชี้แนะ และอยู่กับพวกเราตลอด ๑๔ วัน ขอบคุณ
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข อสม. รพ.สต.บ้ า นเกาะหมาก ที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือทุกอย่าง สุดท้ายขอบคุณทุกคนในชุมชนที่น่ารักมากๆ ใจดี
มาก เอ็นดูพวกเรา ท�ำให้งานของพวกเราส�ำเร็จ ดียิ่งกว่าที่เราคิด
ดีกว่าที่คาดไว้มากๆ ที่ส�ำคัญ ทุกคนท�ำให้ ๑๔ วันในการลงพื้นที่ เป็น
๑๔ วันทีส่ นุก มีความสุข และท�ำให้การไปเกาะหมากเป็นหนึง่ ในความ
ทรงจ�ำที่ดีของชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์อีกด้วย” v

งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

Practical Point
to Implement
JCIH Standards

ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
พร้อมน�ำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ A-HA ในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบนั นี้โรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนัก
ถึงคุณภาพการบริการของหน่วยงาน ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ผู้รับ
บริการได้รับความพึงพอใจ หน่วยงานจึงก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพ
การบริการของตนไว้ เช่น การบริการมีความ ปลอดภัย ความ ความ
พร้อมทางด้านการแพทย์และบุคลากร และการให้ข้อมูลการรักษา
พยาบาลตามมาตรฐานของ JCI
JCI หรือ Joint Commission International เป็นองค์กร
ที่ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ในระดับสากลทุกโรงพยาบาลจะต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพขององค์กร JCI และพนักงานทุกคน
ของทางโรงพยาบาลจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทาง
องค์กร
ส�ำหรับโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI
ประโยชน์ได้รับ คือ ความปลอดภัยกับคนไข้และคนให้บริการ และ
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้น�ำ ระบบ
โครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน
ระบบการป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ระบบการสื่อ สารและ
สารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัยผูป้ ว่ ย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ดูแลรักษาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทัง่ ผูป้ ว่ ยออกจาก
โรงพยาบาล โดยค�ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
อาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการ
ดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยด้วย
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหน่วยงานผู้ ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาล และจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงาน
อย่างชัดเจนและมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา จึงได้กำ� หนดจัดโครงการ
Practical Point to Implement JCIH Standards ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์
อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน

บุคลากรภายในโรงพยาบาล ได้เรียนรู้มาตรฐาน JCI กับวิทยากรที่
มีประสบการณ์ สามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ร่วมกับเกณฑ์มาตรฐาน
A-HA ในการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม โดยก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายในการจัดโครงการประมาณ
๘๐ คน ได้แก่ ทีมบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าสาขาและเลขานุการ
ตัวแทน CLT/PCT ตัวแทนระบบงาน หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล/
ผู้ตรวจการ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ/หัวหน้างาน/
หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าคลินิก โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์กอ่ พงศ์ รุกขพันธ์ ต�ำแหน่ง Excecutive Consultant and
Senior Associate Chief Medical Officer โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน
บริหารโรงพยาบาลมากว่า ๑๕ ปี
ในการจัดโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI เพิ่ม
ขึ้นและสามารถน�ำหลักการและแนวปฏิบัติของระบบมาตรฐาน JCI
ประยุกต์ ใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะ
ส่งผลดีกับผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในระยะยาวต่อไป v
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เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

โควิ
ด
–
๑๙
กับการเรียนรู้ และการท�ำเพื่อผู้อื่น

ของ อ.ดร.สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา
--------------------------------ในช่ ว งโควิ ด ระบาดรอบแรก
เป็นช่วงที่หนักหน่อย ไม่ค่อย
ได้ น อน ปกติ เ ป็ น คนนอนดึ ก
แต่ ช ่ ว งที่ มี ง านด่ ว นเข้ า มา
ก็เปลี่ยนจากนอนดึก เป็นนอน
เช้าแทน
---------------------------------
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อ.ดร.สมนรพรรษ สุระสมบัตพิ ฒ
ั นา หรือ อาจารย์นนุ่ หนึง่ ใน
บุคลากรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สว่ นใหญ่จะไม่คอ่ ยรูจ้ กั ว่าอาจารย์
เป็นใคร แต่เมื่อมีไวรัสโควิด – ๑๙ ระบาดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา เราก็
ได้ยินชื่ออาจารย์นุ่นมากขึ้น เพราะอาจารย์ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ว่า “ประชาชนคนใดบ้าง ที่เป็นโรคโควิด – ๑๙” และยืนยันข้อมูลกับ
โรงพยาบาล เกี่ยวกับจ�ำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน หลังจากได้รับ
ตัวอย่างสารคัดหลั่ง แล้วน�ำไปเข้าตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ตรวจหาเชื้อ เรียกได้ว่า “ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอน ไม่ได้เจอหน้าคนที่
บ้าน” กันช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งนอกจากอาจารย์นุ่นแล้ว ยังมีทีมงาน
อีกหลายคนในหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ที่ท�ำงานสลับกัน นับตั้งแต่การระบาดในรอบแรก โดยทั้งหมดนี้
ไม่ได้ทำ� เพียงเพราะค�ำว่าหน้าที่ แต่มนั มากกว่านัน้ คือ ต้องการจะระบุ
ตัวผู้ป่วยให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อช่วยกันให้การรักษาพยาบาลที่
เหมาะสม รวมถึงค้นหาผู้ ใกล้ชิด หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อ
ทราบเร็วจะท�ำให้ควบคุมโรคได้เร็วขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีกับ
ทุกคน เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ
ได้มากขึ้น โดยอาจารย์นุ่นเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ ความ
ประทับใจ และความรู้สึกต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้

“

ช่วงที่ระบาด
คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพฯ
ก็จะคุยโทรศัพท์กันทุกวันค่ะ
ก่อนจะวางโทรศัพท์
ก็แทบจะเป็นค�ำติดปาก
ของคุณพ่อคุณแม่แล้วว่า
“อย่าประมาท”

”
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หน้าที่ ในตอนนี้มีอะไรบ้าง
ปัจจุบันมีภาระงานแบ่งเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ
งานสอน : ในชั้น Pre-clinic เป็นหลัก ในชั้นปีที่ ๒ และ ๓
และรายวิชาเลือกทีน่ กั ศึกษาแพทย์มคี วามสนใจเพิม่ เติม เกีย่ วกับการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง เทคนิคที่ใช้ ใน
ห้องปฏิบัติการ การแปลผลและข้อควรระวังต่างๆ  
งานวิจยั : ส่วนใหญ่เป็นการท�ำการศึกษาเกีย่ วกับไวรัสวิทยา
และการตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กัน ในกลุม่ ไวรัสน�ำโดยแมลง รวมทัง้ เชือ้
ไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้ำ
งานบริการทางแพทย์ : ให้ค�ำแนะน�ำและท�ำการทดสอบ
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางไวรัสวิทยาในห้องปฏิบัติการ
เข้ามาเป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไหร่
เริม่ มาท�ำงานเป็นอาจารย์ทคี่ ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มงานที่หน่วย
ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา จนถึงปัจจุบัน ตอน
ที่เรียนจบมาตั้งใจว่าจะไม่ท�ำงานในกรุงเทพฯ เพื่อนชวนมาสมัคร
งานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ประกอบกั บ คุ ณ แม่ เ ป็ น คน
นครศรีธรรมราช จึงค่อนข้างคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมทางใต้
อยู่แล้ว และด้วยพื้นฐานเรียนจบปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ จึง
สนใจสมัครงานในคณะแพทยศาสตร์ เพราะจะได้อยู่ในส่วนงานห้อง
ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐานที่เรียนจบมาด้วย มันเป็นความภูมิใจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวินิจฉัยเพื่อรักษาคนไข้ ตามที่ตั้งใจใน
สายงานที่เรียนมา พร้อมทั้งได้เป็นผู้ ให้ ในการประสานความรู้ ความ
เข้าใจในมุมมองจากห้องปฏิบตั กิ ารสูน่ กั ศึกษาแพทย์ และหลายๆ ครัง้
ที่ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในมุมมองของผู้ ใช้งานจากการแลกเปลี่ยน หรือ
ข้อแนะน�ำต่างๆ จากอาจารย์แพทย์ และพี่ๆ พยาบาล ท�ำให้รู้สึกว่า
ที่นี่นอกจากเป็นที่ท�ำงาน ยังเป็นที่ที่ ให้ โอกาสได้เป็นทั้งผู้ ให้และ
ผู้รับค่ะ
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“

เคยมีความรู้สึกท้อ
เป็นบางครั้งเหมือนกันค่ะ
แต่พอเห็นพี่ๆ น้องๆ ในทีม
เห็นทีมแพทย์ เห็นพี่ๆ พยาบาล
ทุกคนเหนื่อยเหมือนกันค่ะ
ก็ให้ก�ำลังใจกัน เชื่อว่าเป้าหมาย
ของทุกคนก็คล้ายๆ กันคือ
ให้ประชาชนปลอดภัย

”

ตอนช่วงโควิด-๑๙ ระบาด อาจารย์ท�ำหน้าที่อะไรบ้าง
ถ้าโดยชื่องานที่ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หัวหน้าสาขา
วิชาฯ ก็จะเป็นผูป้ ระสานงานการตรวจโควิด – ๑๙ ทางห้องปฏิบตั กิ าร
เริม่ ตัง้ แต่การคัดสรร ก�ำหนดวิธกี ารตรวจทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมเพื่อ
ให้ทันต่อการคัดกรองคนไข้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อการ
ตรวจมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป ห้องปฏิบัติการจะต้องท�ำการ
ตรวจสอบเพื่อให้การทดสอบที่ใช้ยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีหรือดียิ่ง
ขึ้นอยู่เสมอ ในช่วงแรกๆ ก็จะเป็นคนท�ำแล็ปร่วมกับทีมอีก ๔ คน
เราเรียกว่า “ทีมน�ำ” ค่ะ พอระบบงานเริ่มคงที่ ทีมน�ำก็จะสอนงาน
ให้กับทีมเสริม จนปัจจุบันมีทีมที่ลงมือท�ำแล็ปในการตรวจเชื้อก่อ
โรคโควิด – ๑๙ หมุนเวียนกันอยู่ ๑๑ คน ปัจจุบันตัวเองจึงมาท�ำใน
ส่วนประสานงาน งานควบคุมคุณภาพและวิชาการต่างๆ มากขึน้ แทน
เพราะจะต้องมีการพัฒนาการตรวจอยู่เรื่อยๆ ค่ะ

รู้สึกกลัว หนักใจหรือไม่ อย่างไร เมื่อต้องตรวจหาเชื้อให้กับผู้ป่วย
จริงๆ ไม่ค่อยกังวลกับการท�ำงานกับตัวเชื้อมากเท่าไหร่ค่ะ
เพราะโรงพยาบาลได้ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเป็นอย่างดี
รวมทั้งในทีมน�ำจะมีพ่ีที่เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัย ที่เราจะคอย
ปรึกษากันว่าการป้องกันที่ท�ำกันอยู่เพียงพอหรือไม่ หรือต้องปฏิบัติ
ตัวให้มีการระมัดระวังตรงจุดไหนเป็นพิเศษ แต่ความกังวลเกิดขึ้น
บ้าง เนื่องจากต้องมีการควบคุณคุณภาพและความรวดเร็วในการ
ตรวจ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดอยูเ่ สมอ ดังนัน้ การตอบสนองทีร่ วดเร็ว
เมื่อมีอะไรผิดปกติจงึ ส�ำคัญ ต้องระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดกับผล
การตรวจและสุขภาพของทุกคนในทีมท�ำงานด้วยค่ะ ในช่วงโควิด
ระบาดรอบแรก เป็นช่วงที่หนักหน่อย ไม่ค่อยได้นอน ปกติเป็นคน
นอนดึก แต่ช่วงที่มีงานด่วนเข้ามาก็เปลี่ยนจากนอนดึกเป็นนอนเช้า
แทน เช่นตอนคัดกรองเชิงรุกล่าสุด เริ่มงานปกติ ๐๘.๓๐ น เป็นผู้
ประสานงานคัดกรองเชิงรุก เสร็จก็ใกล้ๆ ๖ โมงเช้าของวันถัดไป ก็
ประมาณ ๑๙ – ๒๐ ชั่วโมงค่ะ แต่ก็ไม่ใช่เราคนเดียวค่ะ ยังมีทีมแล็ป
ทีอ่ ดนอนด้วยกัน อาจารย์แพทย์บางท่านก็ยงั ประสานงานรายชื่อและ
ผลตรวจกันทางไลน์จนถึงเช้า อาจารย์กค็ งไม่ได้นอนเช่นกันค่ะ สภาพ
ก็จะมึนๆ หน่อยค่ะ ก็ขอบพระคุณเพื่อร่วมงานทุกท่านที่เข้าใจ

เราท�ำอะไรและเพื่ออะไร ก็มีความเป็นห่วงเป็นธรรมดา ช่วงที่ระบาด
คุณพ่อคุณแม่จะอยู่ที่กรุงเทพฯ ก็จะคุยโทรศัพท์กันทุกวันค่ะ ก่อน
จะวางโทรศัพท์ก็แทบจะเป็นค�ำติดปากของคุณพ่อคุณแม่แล้วว่า
“อย่าประมาท” เคยมีความรู้สึกท้อเป็นบางครั้งเหมือนกันค่ะ แต่พอ
เห็นพี่ๆ น้องๆ ในทีม เห็นทีมแพทย์ เห็นพี่ๆ พยาบาล ทุกคนเหนื่อย
เหมือนกันค่ะ ก็ให้กำ� ลังใจกัน เชื่อว่าเป้าหมายของทุกคนก็คล้ายๆ กัน
คือ ให้ประชาชนปลอดภัย ในส่วนงานที่เรารับผิดชอบคือการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ถ้าผลของเราถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยให้ทีม
แพทย์ ทีมพยาบาล วางแผนการรักษาคนไข้ได้รวดเร็ว สามารถช่วยให้
นักระบาดวิทยา สามารถวางแผนป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ได้
รวดเร็ว ก็จะท�ำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

อยากบอกอะไรกับ โรงพยาบาล ทีมงาน และผู้รับบริการ
อยากบอกว่า “ขอบพระคุณมากค่ะ” ในช่วงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นมันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะ การเรียนรู้ของการ
ท�ำงานเป็นทีม การให้ความเคารพ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ
ทุกๆ อย่างที่ ได้รับจากทั้งในทีมเอง จากทีมของสาขาวิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์แพทย์ที่เข้าใจและให้ก�ำลังใจ ทั้งจากทีมโรงพยาบาล ทีม
ผู้บริหาร ครอบครัวและคนใกล้ชิด รวมทั้งข้อความขอบคุณและให้
ครอบครัวรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่เราต้องมาท�ำหน้าที่ตรงนี้ และ ก�ำลังใจจากผู้รับบริการ อะไรที่เป็นข้อเสนอแนะเราก็จะพยายาม
อะไรคือสิ่งที่กังวลที่สุด
ปรับปรุงต่อไปนะคะ ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณแทนทีมแล็ปทุกคน
โชคดีที่ครอบครัวเข้าใจค่ะ ว่าเรามีหน้าที่ในจุดนี้ เข้าใจว่า ด้วยนะคะ “ขอบพระคุณมากค่ะ” v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ MOU ด้านการฟื้นฟูโรคในชุมชนกับ
เทศบาลต�ำบลชะแล้

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รศ.นพ.เรื อ งศั ก ดิ์ ลี ธ นาภรณ์ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ร่ ว ม
ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาระบบ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูโรคในชุมชน ระหว่างสาขา
วิชากายภาพบ�ำบัด สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับเทศบาลต�ำบลชะแล้ ส�ำนักงาน
สาธารณสุข อ�ำเภอสิงหนคร และส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ณ ศาลากิจด�ำรงค์ เทศบาลต�ำบล
ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

สาขาวิชากุมารฯ สอนการใส่ชุด PPE ในกรณีช่วยเหลือ
เด็กป่วยโควิด

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สาขาวิชากุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดเตรียมพร้อมให้กับ
กลุ่มแพทย์ ใช้ทุนและอาจารย์ ในสาขาวิชา ด้วยการจ�ำลองการใส่ชุด
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือ PPE และการใส่ท่อช่วย
หายใจ ในกรณีที่ต้องให้การช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วยโรคโควิด – ๑๙
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและ
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ ในการให้ค�ำแนะน�ำ

คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับสาธารณสุขติดตั้งอุปกรณ์
คัดกรองในสนามบิน

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดย อ.ดร.
นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรม
และคณะท�ำงาน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเข้าติดตัง้ อุปกรณ์
พร้อมทดสอบระบบการคัดกรองผู้ โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ณ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยบริการทางการแพทย์ นอกสังกัดสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดเเคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -๑๙) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
พระราชทาน ดั ง นั้ น รศ.นพ.เรื อ งศั ก ดิ์ ลี ธ นาภรณ์ คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร
จึงจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ส�ำนักงานโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ สัมมนาคณะกรรมการประจ�ำคณะ
เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน
ในการสัมมนาคณะกรรมการประจ�ำคณะ เรื่องวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
– ๒๕๖๗
โดยวิสัยทัศน์ คือ “คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์
(Dedicated & Excellent Medical School for Mankind) นอกจาก
นีม้ กี ารน�ำเสนอแผนการด�ำเนินงานในแต่ละฝ่าย รวมถึง การน�ำเสนอ
ค่านิยมใหม่
“ MEDPSU “
M = Mankind ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์
E = Excellence มาตรฐานสูงสุดเพื่อทุกชีวิต
D = Dedication อุทิศตนเพื่องาน
P = Professionalism เชี่ยวชาญมีจรรยาบรรณ
S = Social Responsibility สร้างสรรค์เพื่อสังคม
U = Unity ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗

ขอแสดงความยินดี

๑. รศ.นพ.วิ วั ฒ นา ถนอมเกี ย รติ สาขาวิ ช ารั ง สี วิ ท ยา
เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย
๒. ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ สาขาวิชาศัลยศาสตร์
เนื่องในโอกาส ได้รบั รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติผลงาน
อุปกรณ์รองรับสิง่ ขับถ่ายจากทวารเทียม จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่ง
ชาติ (องค์กรมหาชน)
๓. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ สังกัด

๑

๒

๓

๔

๕

๖

ขอแสดงความยินดี

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานวิ่งเชาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟ
มาราธอน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และ
ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับใบประกาศเกียรติบัตร
และถ้วยรางวัลพระราชทาน
๑. นายสัมพันธ์ พงษ์เดชา สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู

๑
๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔. อ.นพ.อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล สาขาวิชาศัลยศาสตร์
เนื่องในโอกาส ได้รับต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาท
ศัลยศาสตร์
๕. อ.นพ.พลเทพ วิ จิ ต รคุ ณ ากร สาขาวิ ช าเวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ปอ้ งกัน เนื่องในโอกาส ได้รบั ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา
๖. นพ.ธนาวิน แซ่ว่อง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เนื่องใน
โอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยชนะเลิศ Best Resident Research
Award จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

วิ่งซุปเปอร์ฮาล์ฟ ๓๓ กม.สถิติ ๒.๒๑.๕๓ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๔
รุ่นอายุ ๕๕ – ๕๙ ปีชาย
๒. น.ส.หทัยรัตน์ วิชยั ดิษฐ์ สังกัดฝ่ายการพยาบาล วิง่ มินิ
๑๐ กม.สถิติ ๔๔.๑๐ นาที รองชนะเลิศอันดับ ๑ รุน่ อายุ ๓๐ -๓๙ หญิง
๓. นายณฐมน ศิริรัตน์ สังกัดห้องผ่าตัด วิ่ง ๑๐ กม. สถิติ
๓๗.๐๓ นาที รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี ชาย

๒

๓

รอบรู้สู้โรค
เรื่อง : ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙

๒๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

ขนมบัวลอย

สอดไส้
ส่วนผสมตัวแป้ง
(ขนาด ๑๒ คน รับประทาน)

ผักและผลไม้ จัดว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนท์สูง ซึ่งไฟโตนิวเทรียนท์ หรือเรียกแบบไทยๆ ว่า สาร
พฤกษาเคมี คือ สารอาหารทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ เองไม่ได้ ต้องได้รบั จาก
พืชเท่านั้น โดยเป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อม
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และช่วยป้องกันการติดเชื้อและการเกิดโรคต่าง ๆ
ได้มากมาย
“สารเบต้าแคโรทีนในสีส้ม สีเหลือง” ช่วยชะลอความ
เสื่อมของร่างกาย ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด
“สารแอนโทไซยานินในสารสีม่วง” ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
ได้ดีกว่าวิตามินซีหรือวิตามินอีถึง ๒ เท่า กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ต้านไวรัสบางชนิด ลดไขมันในเลือด
“ถัว่ เหลือง” มีโปรตีนสูง จึงเป็นแหล่งโปรตีนส�ำหรับผูท้ ี่ไม่
บริโภคเนือ้ สัตว์ ในเมล็ดถัว่ เหลือง ยังมี เลซิทนิ ช่วยบ�ำรุงสมอง เพิม่
ทักษะความจ�ำ ลดไขมัน และลดโคเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วย
ส� ำ หรั บ เมนู ข นมบั ว ลอย เป็ น ขนมแบบไทย ๆ ท� ำ ง่ า ย
สามารถท�ำรับประทานเองได้ ในครอบครัว และยังใส่ประโยชน์จาก
สารสีต่างๆ ได้ด้วย

๒๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แป้งขนมไทยตราเอราวัณ (ขนมบัวลอย)
มันม่วงนึ่งสุกบด
ฟักทองนึ่งสุกบด
มันสีส้มนึ่งสุกบด
น�้ำใบเตยคั้นสดๆ (สีเขียว)
น�้ำเปล่า (สีขาว)
น�้ำเปล่า (แป้งมันม่วง)
น�้ำเปล่า (แป้งฟักทอง)
น�้ำเปล่า (แป้งมันสีส้ม)
งาขาวคั่วบุบพอแตก

ส่วนผสมไส้
ถั่วเขียวซีก
น�้ำ	
น�้ำตาลทราย
เกลือ

ส่วนผสมน�้ำราด

น�้ำเต้าหู้ชนิดจืด
น�้ำตาลมะพร้าวหรือน�้ำตาลทราย
เกลือ
ใบเตยหอมหั่นท่อน

๑๐๐
๑๕
๑๕
๑๕
๒๕
๒๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ซี.ซี.
ซี.ซี.
ซี.ซี.
ซี.ซี.
ซี.ซี.
กรัม

๕๐ กรัม
๔๐ ซี.ซี.
๑๓ กรัม
๑ กรัม

๕๐๐ ซี.ซี.
๗๐ กรัม
๓ กรัม
๓ ใบ

วิธีท�ำไส้

๑. ล้างถั่วแช่น�้ำค้างคืน ๑ คืน ล้างให้สะอาดอีกครั้งน�ำไปนึ่ง
จนสุกประมาณ ๒๐-๓๐ นาที
๒. น�ำถัว่ สุกผสมน�ำ้ ใส่เครื่องบดปัน่ ให้ละเอียดประมาณ ๕ นาที
เทใส่หม้อหรือกระทะทอง ใส่นำ�้ ตาล เกลือ ใช้ไฟอ่อน ๆ กวน
จนส่วนผสมเข้ากันจนล่อนออกจากกระทะและสามารถ
ปั้นได้ จึงยกลงจากเตา
๓. ทิ้งไว้ ให้เย็นแล้วปั้นก้อนกลมๆ ประมาน ๒ กรัม พักไว้

วิธีท�ำตัวแป้ง

๑. ชั่งแป้งตามส่วน แบ่งเป็น ๕ ส่วนเท่าๆ กัน
๒. แป้งส่วนที่ ๑ ผสมมันม่วงนึ่งสุกบด น�้ำเปล่า นวดให้
เข้ากันพักไว้
๓. แป้งส่วนที่ ๒ ผสมฟักทองนึ่งสุกบด น�้ำเปล่า นวดให้
เข้ากันพักไว้
๔. แป้งส่วนที่ ๓ ผสมมันเทศสีส้มนึ่งสุกบด น�้ำเปล่า
นวดให้เข้ากันพักไว้
๕. แป้งส่วนที่ ๔ ผสมน�้ำใบเตย นวดให้เข้ากันพักไว้
๖. แป้งส่วนที่ ๕ ผสมน�้ำเปล่า นวดให้เข้ากันพักไว้
๗. น�ำแป้งแต่ละสีปน้ั เป็นก้อนกลมๆ ขนาด ๓ กรัม แผ่แป้ง
ให้บางใส่ไส้ถ่ัวที่ปั้นไว้ ปิดแผ่นแป้งให้สนิท ปั้นให้เป็น
ก้อนกลมๆ พักไว้ทุกสี
๘. น�ำแป้งที่ปั้นเสร็จทุกสีไปลวกให้สุก (แป้งสุกจะลอยขึ้น)
ตักแช่ในน�้ำเย็น

วิธีท�ำน�้ำราด

๑. น�ำน�้ำเต้าหู้ชนิดจืด ผสมน�้ำตาลมะพร้าวหรือน�้ำตาลทราย
เกลือ คนผสมให้เข้ากัน ตามด้วยใบเตยหอมหั่นท่อน ตั้งไฟ
อ่อน ๆ คนตลอดเวลาพอเดือดยกลง
๒. ตักขนมบัวลอยขึ้นจากน�้ำเย็น ใส่ในส่วนผสมข้อที่ ๑
๓. ตักเสิร์ฟโรยด้วยงาขาวคั่วบุบพอแตก

คุณค่าทางโภชนาการ (ส�ำหรับ ๑ ที่รับประทาน)
พลังงาน			
(Kcal)			

คาร์ โบไฮเดรต		
(กรัม)		

โปรตีน
(กรัม)		

๙๕			

๑๗.๐๗		

๔		

ไขมัน
(กรัม)
๑.๑๖

น�้ำตาล		
(กรัม)		
๗		

ใยอาหาร
(กรัม)
๐.๘๕
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