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๓	 สารจากคณบดี	/	บทบรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 ดร.วิษณุ รองนายกฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร 

 “เกดิมาต้องตอบแทนบญุคณุแผ่นดนิ“ และร่วมพธิลีงเสาเอกก่อสร้าง “อาคารเยน็ศิระ ๓“

๖	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน คุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ

 เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๘ วิจัย/นวัตกรรม

 อุปกรณ์ถ่างลิ้น P-SURF-2

 นวัตกรรมการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นช่วยเด็กทารก

 ลดปัญหาดูดนมแม่ไม่ได้

๑๐	 การศึกษา

 นักศึกษาแพทย์ น�าผลงาน หุ่นฝึกท�าหัตถการเจาะหลอดเลือดแดง

 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในงาน PSU Research EXPO 2021

๑๒ งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

 คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมทีมจัดประชุมวิชาการ HA โรงพยาบาลภาคใต้ กระตุ้นการพัฒนา 

 คุณภาพ HA อย่างต่อเนื่อง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต ๑๑ และเขต ๑๒

๑๔ เพื่อผู้อื่น

 รศ.พญ.รัตนนา ลีลาวัฒนา

 อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมจริยธรรม แพทยสภา ประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๖ เพื่อผู้อื่น

 อส.ทพ.สกล ปัญญา ชายชาติทหาร กับการเป็นผู้ให้ แม้ในวันที่มีเพียงลมหายใจสุดท้าย

๑๘ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๒๒	 อาหารการกิน 

 ขนมสาคูไส้ไก่ฟักข้าว

 Recently, there has been several pieces of optimistic news occurring at the Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, such 

as the press conference for establishment of the building of: ‘Kerd-Ma-Tong-Tob-Tan-Khun-Pan-Din: Giving Back to the Country’. This center 

will be functioning as the Organ and Body Donation Center and Hall of Fame under the Name of the Statesman: Gen. Prem Tinsulanonda, 

in order to express appreciation to his virtues and generosity. In addition, I would like to congratulate the Songklanagarind Excellence Center 

for Obesity and Metabolic Surgery (SECOMS) for achieving universal accreditation. Thanks to everybody in the team for your dedication in 

enhancing patient service quality. Also, I would like to applaud Assoc. Prof. Rattana Leelawattana, MD on the occasion of receiving the award 

of “Ethical Medical Instructor Role Model” for the academic year 2020 by the Medical Council of Thailand.

 In April, the COVID-19 situation seemed to be raging nationwide. In response to this circumstance, the Faculty of Medicine has  

established two field hospitals as demand for hospital beds outgrows supply. The locations are: 1) Songklanagarind Covid Collaboration Camp 

1 at Songkhla Elderly Care Center by Songkhla Provincial Administrative Organization and Moral Promotion Center and General Prem Tinsu-

lanonda Historical Park; 2) Songklanagarind Covid Collaboration Camp 2 at the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the 

Throne International Convention Center (ICC Hat Yai). This is a successful collaboration between Songkhla Provincial Public Health Office, PSU, 

and all sectors in Songkhla to better accommodate patients in the southern provinces.

 Last but not least, I would like to thank everybody in the faculty inclusive of instructors, interns, residents, nurses, and supporting 

staff for your effort and dedication to the faculty. Be prepared for receiving vaccination which will be distributed periodically. Take good care of 

yourself. Follow DMHTT - distancing (D), mask wearing (M), hand washing (H), testing (T) and Thai Chana (T).  v

A	Word	from	the	Dean

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

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



รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ
 สวัสดีผู้อ่านข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนฉบับเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔ ครับ เป็น

ช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 กลับมาระบาดอีกระลอกและการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ใน

บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า และก�าลังจะฉีดในประชากรกลุ่มเสี่ยงในไม่ช้า

         ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔ มีเรื่องที่น่ายินดีที่ ศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ โรง

พยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วน ที่มี

คณุภาพและมาตรฐานระดบันานาชาต ิจากสถาบนั Surgical Review Corporation สหรัฐอเมรกิา” 

นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ในวัน

ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผ่านการรับรอง

กระบวนการคณุภาพ AHA โดยในปีนี้ได้มกีารจดัในรปูแบบใหม่เป็นแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19

          ในด้านบคุลากรต้องขอแสดงความยนิดกีบั รศ.พญ.รตันา ลลีาวฒันา ซึง่ได้รบัการคดัเลอืก

จากแพทยสภาให้รบัรางวลัอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่าง ด้านคณุธรรมจริยธรรม ประจ�าปีการศกึษา 

๒๕๖๓ ซึ่งอาจารย์เป็นผู้ครองตนในธรรม ยึดมั่นในความซือ่สัตย์สุจริต น�้าใจงดงาม สุภาพอ่อนโยน 

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสงู นอกจากนีน้กัศกึษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ยงัได้รบัรางวลัรองชนะ

เลิศอันดับ ๒ ในงาน PSU Research 2021 ด้วยผลงาน “หุ่นฝึกท�าหัตถการเจาะหลอดเลือดแดง” 

          โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ยงัได้รบัเกยีรตจิากศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.วษิณ ุเครอืงาม 

รองนายกรัฐมนตรี เปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อเป็น

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ พลเอกเปรม  

ติณสูลานนท์ (Hall of Fame) และยังร่วมพิธีลงเสาเอกก่อสร้าง “อาคารเย็นศิระ ๓”

          ท้ายสุดนี้ขอให้ผู้อ่านข่าวคณะแพทย์ร่วมกันยึดหลัก D-M-H-T-T ดังน้ี D : Social Dis-

tancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  

T : Testing การตรวจวดัอณุหภมิูและตรวจหาเชือ้ COVID-19 ในกรณทีีม่อีาการเข้าข่าย และ T : Thai 

Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์ 

COVID-19 ระลอกใหม่ได้อีกครั้งครับ v

 ในระยะนี้มีเรื่องน่ายินดีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์นะครับ ได้แก่ การเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่น

ดิน” ซึ่งอาคารดังกล่าว มีฟังก์ชั่นหลักเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและหอเกียรติยศ พลเอก เปรม  

ติณสูลานนท์ (Hall of Fame) เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน นอกจากนี้ ผมขอแสดงความ

ยนิดกีบัศนูย์การผ่าตดัรกัษาโรคอ้วนฯ ที่ได้รบัการรบัรองคณุภาพมาตรฐานเทยีบเท่าระดบันานาชาติ  

ขอขอบคุณทีมงานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาล และขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์รัตนา ลีลาวัฒนา อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม

 ในเดือนเมษายนยงัมกีารระบาดหนกัของโรคโควดิ – ๑๙ เป็นวงกว้าง ซึง่คณะแพทยศาสตร์

ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม ๒ แห่ง  โดยแห่งแรก คือ  ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อ

รองรับผู้ป่วยโควิด- ๑๙  (Songklanagarind Covid Collaboration Camp 1) ณ ศูนย์บริบาลผู้สูง

อายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก

เปรม ติณสูลานนท์  แห่งที่สอง คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-

๑๙  (Songklanagarind Covid Collaboration Camp 2) ณ ศูนย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบัติ

ครบ ๖๐ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งนับเป็นความร่วมมืออันดีกับทางส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา และทุกภาคส่วนในการที่จะเป็นที่พึ่งของชาวใต้และเป็นผู้น�าด้านสุขภาพในภาคใต้ 

 ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทีมงานของคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน นับตั้งแต่ อาจารย์ แพทย์

ใช้ทุน แพทย์ประจ�าบ้าน พยาบาล ฝ่ายสนับสนุนทุกฝ่าย ที่เสียสละท�างานด้วยความอุตสาหะ และ

ผมขอให้บุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในการรับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมาเป็น 

ระยะๆ พร้อมทั้งดูแลตัวเอง ลดความเสี่ยง และขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

  วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ประธานมูลนิธิสวน-

ประวัติศาสตร์  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และประธานที่ปรึกษา

โครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”  

ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมพิธ ี

ลงเสาเอกก่อสร้าง “อาคารเย็นศิระ 3” 

 ภายในงานแถลงข่าว ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ   

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เดินทางมายังบริเวณ

ดร.วิษณุ รองนายกฯ  ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร

“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

และร่วมพิธีลงเสาเอกก่อสร้าง “อาคารเย็นศิระ ๓”

งาน พร้อมด้วยนายบัญญตั ิจนัทน์เสนะ และนายกระจ่าง จารพุฤกษ์-

พันธ์  โดยมีนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ ซึ่งในการแถลงข่าว                   

รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงที่มาของการด�าเนินโครงการก่อสร้าง

อาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพ่ือเป็นศูนย์รับ

บริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ 

หอเกียรตยิศ พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ (Hall of  Fame) นอกจาก

น้ี ยังมีผู้บริจาคอวัยวะและผู้รับอวัยวะมาเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับการ

เป็นผู้ ให้และการเป็นผู้รับบริจาคอวัยวะ 

 โครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ 

แผ่นดิน” เป็นโครงการที่สืบเน่ืองจากโครงการ “๙๙ ปี ล้านความดี 

เพื่อรฐับรุษุ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์” ทีม่ลูนธิโิรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

จดัขึน้เพื่อระดมทนุสร้าง “ศนูย์ผ่าตดัหวัใจ ๙๙ ปี รฐับุรษุ พลเอก เปรม 

ตณิสลูานนท์ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์” เพ่ือให้การดแูลรักษาและ

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจร โครงการดังกล่าวได้ส�าเร็จ

ลลุ่วงและเปิดให้บรกิารแล้วเมื่อวนัที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  สามารถ

ให้บรกิารและรกัษาผูป่้วยโรคหวัใจใน ๑๔ จงัหวดัภาคใต้ได้เป็นจ�านวน

๔
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มาก ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และครบวงจรมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการก่อสร้างอาคาร “เกิดมา

ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”โดยก�าหนดพื้นท่ีก่อสร้างไว้บริเวณ

ด้านหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ เพื่อใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี 

รัฐบุรุษ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ซึ่งท�าหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้ง

ความจ�านงในการบรจิาคอวยัวะจากผูม้จีติกศุลตัง้แต่เมื่อยงัมชีวีติอยู่  

เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะ รวมถึง

เป็นศูนย์ข้อมูลบริการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

บริจาคอวัยวะแก่แพทย์ และสาธารณชนโดยท่ัวไป เพราะในปัจจุบัน

การบริจาคอวัยวะของผู้บริจาค ๑ คน สามารถส่งต่อและช่วยเหลือ 

ผู้รอรับการเปลี่ยนถ่ายฯ ได้อีกอย่างน้อย ๘ คน นับเป็นการสร้าง

กุศลครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่เราหมดลมหายใจ  ไม่เพียงได้ช่วยชีวิตของ 

ผูป่้วยคนอื่นๆ แต่ยงัรวมถงึการต่อโอกาสให้กบัคนในครอบครวั ไม่ว่า

จะเป็น พ่อ แม่ หรือแม้แต่ลูกๆ ของผู้ป่วยอีกด้วย ดังแนวคิดในการ

จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะของคณะแพทยศาสตร์ที่ว่า “หนึ่งชีวิต 

ล้านลมหายใจ หรือ ONE FOR ALL”  ซึ่งในอนาคตศูนย์ดังกล่าว

อาจพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการรกัษาผู้ป่วยไปสูก่ารปลกูถ่ายอวยัวะ 

ต่อไป  นอกจากนี้ในอาคารดงักล่าวยงัมกีารจดัพืน้ทีเ่ป็นหอเกียรตยิศ 

พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ (Hall of Fame) ในการจารกึเกยีรตปิระวตัิ 

คุณงามความดี และการเสียสละเพื่อประเทศชาติของท่านไว้ ให้ 

คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกด้วย

 นอกจากนี้ ในช่วงเวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติในงาน  

เดินทางไปยงัอาคารเย็นศริะ ๑-๒ เพื่อประกอบพธิลีงเสาเอก “อาคาร

เย็นศิระ ๓” ซึ่งจะเป็นอาคารรองรับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาของ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพิ่มเติมจากอาคารเย็นศิระ ๑-๒ ที่มี

อยู่เดิม ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ�านวนผู้ป่วยและญาติที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น

เรื่อยๆ พร้อมกันนี้ ดร.วิษณุ ยังได้เข้าเยี่ยมและมอบอาหารกลางวัน 

เครื่องอุปโภค – บริโภคแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

 โดยกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิข้ึน  นบัเป็นความร่วมมือและความ

กรณุาจากผู้ใหญ่หลายท่าน นับตัง้แต่ ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.วษิณุ  

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คุณกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์  อดีต

สมาชกิวุฒสิภาจงัหวดัสงขลา และคณะกรรมการมลูนธิโิรงพยาบาล-

สงขลานครินทร์  นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธ ิ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  รวมถงึประชาชนทกุคน ทีช่่วยสนบัสนนุ

โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้โรงพยาบาลฯ เป็นศูนย์กลาง 

การดูแลสุขภาพให้กับคนในภาคใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ผู้สนใจ ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมา

ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ได้ที่ ชื่อบัญชี : ศูนย์รับบริจาค

อวัยวะ เกดิมาต้องตอบแทนบญุคณุแผ่นดนิ  เลขทีบั่ญชี ๖๔๑-๐-

๒๐๖๙๙-๖ ธนาคารกรงุเทพ สาขามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ หรอื

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่มลูนธิโิรงพยาบาลสงขลานครนิทร์  

โทร ๐๗๔-๔๕๑๕๙๙, ๐๘๒-๘๓๑๑๑๒๒  หรือ ติดตามความคืบหน้า

โครงการได้ที่ https://www.facebook.com/OneForAllDonate  v

๕
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การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : ศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน ฯ

ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน

เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ
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 ศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ได้รบัการรบัรองให้เป็น “ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการผ่าตดัโรคอ้วน” 

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ  จากสถาบัน 

Surgical Review Corporation สหรัฐอเมริกา” เป็นแห่งแรกของ

ประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 นพ.ก�าธร  ยลสรุยินัวงศ์ ประธานศลัยแพทย์ผ่าตดัโรคอ้วน 

กล่าวว่า “การรับรองในครั้งนี้เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  

๓ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. รับรองโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการเป็น “ศูนย์

ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม”

 ๒. รับรอง นพ.ก�าธร ยลสุริยันวงศ์ ในการเป็นศัลยแพทย์

ระดับขั้น Master Surgeon

 ๓. รับรองศัลยแพทย์ของศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณารับรอง ดังนี้

 ๑. ความพร้อมของโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นท่ีการให้บริการ 

อุปกรณ์ เครื่องมือการตรวจและรักษา เคร่ืองมือการผ่าตัด ส�าหรับ

การดูแลคนไข้ นบัตัง้แต่คนไข้เข้ามารบัการรักษาในโรงพยาบาล รกัษา

ด้านต่างๆ นอนโรงพยาบาล เพื่อผ่าตัดรักษา จนถึงการติดตามการ

รักษา หรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

 ๒. ความพร้อมด้านบุคลากรหรือทีมสหสาขาในการดูแล

คนไข้ ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัด แพทย์ร่วมรักษา พยาบาล  

นักโภชนาการ นักกายภาพบ�าบัด และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู ้มี

ความช�านาญและเช่ียวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ทั้งใน

กรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะศัลยแพทย์ท่ีต้องผ่านเกณฑ์ 

ในเรื่องของจ�านวนผูป่้วยทีม่ารบัการผ่าตดัรกัษา ต้องมมีากพอ เทคนคิ

การรักษาที่ได้มาตรฐาน และภาวะแทรกซ้อนต�่า ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์

ของ Surgical Review Corporation ก�าหนด

 ๓. การสนับสนุนในด้านนโยบาย และด้านอื่นๆ ท่ีส�าคัญ

ต่อการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ จากผู้บริหาร ซึ่งศูนย์การผ่าตัดรักษา 

โรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่าง

ดี ทั้งจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล และ

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 ดังนั้นการผ่านการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นการแสดง

ให้เห็นว่า ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล/นานาชาติ ซึ่งจะท�าให้

ผู ้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด สัมฤทธิ์ผลได้สูงสุด และเกิดภาวะ

แทรกซ้อนน้อยที่สุด ผมในฐานะแพทย์ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ทีม

ของเราสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานการดูแลรักษาคนโรคอ้วนได้ใน

ระบบสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเป็นการสร้างชื่อเสียง 

ให้กบัโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ

ประเทศไทยด้วยครับ”  v

นพ.ก�ำธร  ยลสุริยันวงศ์
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

นวัตกรรมการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นช่วยเด็กทารก

อุปกรณ์ถ่างลิ้น

“
แต่ละสัปดาห์

เราเจอเด็กทารกที่มีพังพืดใต้ลิ้น 

ประมาณ ๓-๕ ราย ในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ หรือประมาณ

ร้อยละ ๒-๕ ของทารกแรกคลอด

ทั่วไป จะมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้น และ

แพทย์ต้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือ

ให้เด็กทารกสามารถดูดนมแม่ได้

”

ลดปัญหาดูดนมแม่ไม่ได้

P-SURF-2 

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 

 คุณแม่หลายท่านคงเคยประสบปัญหาลูกน้อยไม่สามารถ

ดูดนมได้ ซึ่งอาจมีที่มาจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหน่ึงที่พบบ่อย 

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คือ เด็กน้อยมีพังผืดบริเวณใต้

ลิ้น ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้าน

ศัลยกรรมเด็ก จึงได้คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ที่มีช่ือว่า “อุปกรณ์

ถ่างลิ้น” หรือ P-SURF-2 เพือ่ใช้ ในการผ่าตัด แก้ไขปัญหาให้กับ

ทารก เพื่อให้เด็กน้อยสามารถดูดนมได้เป็นปกติ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว

ใช้งานง่ายและช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตดัได้อกีด้วย ขณะนีอ้ยูใ่น

ขั้นตอนของการพิสูจน์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ให้แพทย์

ในโรงพยาบาลอื่นๆได้ใช้งานต่อไป

 อปุกรณ์ถ่างลิน้ในทารก หรอื P-SURF-2 คดิค้นเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการผ่าตัดทารกแรกเกิดที่มีปัญหาพังผืดบริเวณ 

ใต้ลิ้น หรือ Tongue-tie ภาวะดังกล่าวท�าให้เด็กไม่สามารถดูดนมแม่ 

ได้อย่างเต็มที่ ตัวคุณแม่เกิดปัญหาเจ็บบริเวณหัวนม เป็นอุปสรรค

อย่างมากในการเลี้ยงบุตร

ด้วยนมจากมารดา ซึ่งภาวะ

ดังกล่าวแก้ ไขได้ด ้วยการ

ผ่าตัด แต่การผ่าตัดมักพบ

ปัญหาว่า บริเวณที่ผ่าตัดเล็ก

มากเพราะเป็นปากของเด็ก

ทารก โดยทั่วไปในการผ่าตัด

จะใช้ผู้ช่วยจับหลายคน ก่อน

ที่จะใส่ยาชาลงไป แล้วผ่าตัด

โดยใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า แต่พืน้ที่

จ�ากดัจงึมโีอกาสทีจ่ะพลาดไป

โดนส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

เส้นกลางลิน้ได้ เช่น รมิฝีปาก 
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อุปกรณ์ถ่ำงลิ้นในทำรก หรือ P-SURF-2

ดังน้ัน ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ศัลยกรรมเด็ก จึงคิดค้น P-SURF-2 ข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือเด็กทารก

สามารถดูดนมแม่ได้

 ศ.ดร.นพ.สรุศกัดิ ์สงัขทตั ณ อยธุยา กล่าวว่า “แต่ละสปัดาห์

เรามีเจอเด็กทารกที่มีพังพืดใต้ลิ้น ประมาณ ๓-๕ รายในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ หรือประมาณร้อยละ ๒-๕ ของทารกแรกคลอดออก

ทั่วไป จะมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้น และแพทย์ต้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือให้

เด็กทารกสามารถดดูนมแม่ได้ ดงันัน้ผมและทมีงานจงึพยายามคดิค้น

อปุกรณ์ทีจ่ะช่วยยกลิน้และป้องกนัรมิฝีปากของเดก็ระหว่างการผ่าตดั 

จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ถ่างลิ้นในทารกขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยถ่างในการ

ขลิบลิ้น ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยอันตรายต่อริมฝีปากได้ด้วย 

ในขณะผ่าตดั และยงัลดความเจบ็ปวดจากการใช้เครื่องมอืแพทย์ทีม่ี

ความแหลมคมได้เป็นอย่างดี 

 ในกระบวนการคิดเริ่มจากการวาดแบบอุปกรณ์ที่ต้องการ

ในกระดาษธรรมดาๆ  และไปติดต่องานนวัตกรรมทางการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้น�ารายละเอียดต่างๆไปออกแบบ

ด้วยโปรแกรม และทดลองข้ึนรูปด้วยเคร่ือง 3D Printer  ทั้งน้ีเพื่อ

ให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งวัสดุที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย  

ต่อผู้ป่วยทารก นอกจากน้ียังมีการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  

ทัง้ศึกษาดขูนาดของปากเดก็ ดกูายวภิาคของลิน้เด็ก รวมท้ังกระบวน

ผ่าตัดควบคู่กันไปด้วย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาต่อย

อดผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทเอกชน เพื่อผลิตผลงานที่ดี มีคุณภาพ  

ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ให้สามารถใช้งานและ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ มากยิ่งขึ้น 

 ในด้านของผลตอบรบัจากแพทย์ผู้ใช้ในโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะจากการท่ีแพทย์หน่วยกุมาร

ศัลยแพทย์ ได้ทดลองน�าอุปกรณ์น้ี ไปใช้ ในการผ่าตัดจริง มีความ

เห็นตรงกันว่า อุปกรณ์ถ่างลิ้นมีประโยชน์ส�าหรับการผ่าตัด สามารถ 

ใช้งานได้สะดวกมากยิง่ขึน้ ช่วยถ่างให้ลิน้ดนัขึน้ข้างบนพร้อมปกป้อง

ริมฝีปากของผู้ป่วย ท�าให้การผ่าตัดแต่ละครั้งมีเพียงแพทย์ และ

พยาบาล ๑ คนก็สามารถท�าการผ่าตัดได้ ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด

น้อยลง และไม่จ�าเป็นต้องน�าผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ซึ่ง

เป็นประโยชน์มากต่อแพทย์และผู้ป่วยเอง 

 นอกจากนี้ ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผม

รู ้สึกมีความสุขมากที่เราเจอปัญหาหน้างาน แล้วพยายามท�าให้

กระบวนการท�างานของเราให้ดีขึ้น ขอขอบคุณทุกภาคทุกส่วนที่

เก่ียวข้องที่ท�าให้นวัตกรรม “อุปกรณ์ถ่างลิ้น” เป็นที่ยอมรับ รวมถึง

ขอบคุณคนไข้ตัวเล็ก ๆ ของผม ขอบคุณคุณแม่ของน้องๆ ที่พูดคุย

แล้วให้โอกาสพวกเราได้ช่วยเหลอืลกูของเขาให้ตวดัลิน้ดดูนมคณุแม่

ได้ดีขึ้น ที่ส�าคัญ คือ ขอบคุณหน่วยนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ท�าให้

สิ่งที่เราคิดมีโอกาสเป็นรูปเป็นร่าง ใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์

ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป”  v
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 เมื่อวันที่ ๑๕ -๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ได้จัดงาน PSU Research Expo 2021 ขึน้ จากนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์

งานประดิษฐ์นวัตกรรมในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ และก่อให้เกิด

ประโยชน์กับสังคม และประเทศชาติ ส�านักวิจัยและพัฒนาจึงได้จัด

ให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์เป็นประจ�าทุกปี 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ โดยนาย 

กมล ไกรนรา  นายนฤเทพ แก้วชูศรี  นางสาวอรณิชา รัชตพันธ-

นากร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ น�าผลงาน “หุ่นฝึกท�าหัตถการเจาะ

หลอดเลอืดแดง” เข้าร่วมประกวด โดยม ีผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว 

นายอับดลอาซีด หนิมุสา  เป็นที่ปรึกษา 

 ทีมนักศึกษาแพทย์ กล่าวว่า “หุ ่นฝึกท�าหัตถการเจาะ

หลอดเลือดแดง” เป็นผลงานที่จัดท�าขึ้น เพื่อฝึกฝนทักษะทางคลินิก 

การเจาะหลอดเลือดแดง (ArterialPuncture) เป็นหนึ่งในหัตถการ

นักศึกษาแพทย์ น�าผลงาน

หุ่นฝึกท�าหัตถการเจาะหลอดเลือดแดง

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ในงาน PSU Research EXPO 2021

 โดยขั้นตอนในการจัดท�า เริ่มต้น

จากการออกแบบแขนเสมือนแขนมนุษย์

จริง ให้มีลักษณะความแข็งและความนุ่ม

ของผิวหนังเสมือนจริงมากที่สุด ที่ส�าคัญ

คือมีระบบโครงสร้างของหลอดเลือด

แดงเรเดียล (Radial artery) วางตัวตาม

ลักษณะกายวิภาคแขนมนุษย์จริง  หลัง

จากน้ันจึงใช้โฟมยางพาราในการหล่อข้ึน

รูป และใส่มอเตอร์บีบเลือดให้เสมือน

ชพีจรทีค่ล�าได้จากหลอดเลอืดแดงเรเดยีล 

(Radial artery)

ส�าคัญที่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและบัณฑิตแพทย์ทุกคนต้องท�าได้

เพ่ือใช้ตรวจก๊าซในหลอดเลือดแดง (BloodGasAnalysis) หัตถการ

นีต้้องท�าด้วยความช�านาญเพื่อลดความเจบ็ปวดและภาวะแทรกซ้อน

ทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป่้วย แต่จากผลการส�ารวจนักศกึษาแพทย์ชัน้คลินกิ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าส่วนใหญ่

ไม่เคยได้รับการฝึกหัตถการนี้ก่อนปฏิบัติจริง ประกอบกับในปัจจุบัน

แขนเทียมสาหรับฝึกเจาะหลอดเลือดแดงมีใช้น้อยในประเทศไทย 

ทางกลุ่มจึงพัฒนาแขนเทียมที่ใส่ระบบเลือด ซึ่งสามารคล�าชีพจรได้

คล้ายแขนมนุษย์จริงมากที่สุด เพ่ือเป็นอุปกรณ์การฝึกหัตถการทาง

คลินิกให้นักศึกษาแพทย์เกิดความรู้และความช�านาญก่อนปฏิบัติจริง

กับผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย  หรือในสถานการณ์ที่มีความจ�าเป็นต้องเจาะ

หลอดเลือดแดง (Arterial Puncture) นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะน�า

ไปพัฒนาต่อในการฝึกท�าหัตถการหลอดเลือดแดงอื่นๆ เช่น ฝึกห้าม

เลือดด้วยวิธีขันชะเนาะ

ขั้นตอนกำรท�ำหุ่นฝึกท�ำหัตถกำรเจำะหลอดเลือดแดง
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 จุดเด่นของหุ่นฝึกท�าหัตถการเจาะหลอดเลือดแดง คือ 

แขนโฟมยางพาราส�าหรับฝึกเจาะหลอดเลือดแดงได้ติดตั้งกลไก

สร้างจงัหวะชีพจรด้วยมอเตอร์ความถีเ่สมอืนชพีจรจริง ท�าให้ฝึกคล�า

ชพีจรทีข้่อมอื เพื่อหาต�าแหน่งหลอดเลอืดแดงได้ และสามารถฝึกท�า

หตัถการได้ด้วยตนเองคนเดยีว ต่างจากทีมี่ขายคอืมกัสร้างชพีจรด้วย

การบีบโดยต้องฝึกท�าหัตถการอย่างน้อยสองคน อีกท้ังการบีบท�าให้ 

ชีพจรไม่สม�่าเสมอ 

 ส�าหรับการเลือกใช้โฟมยางพารา ท�าให้แขนโฟมยางพารา

ส�าหรบัฝึกเจาะหลอดเลอืดแดงมผีวิสมัผสั ความยดืหยุน่ใกล้เคยีงกบั

แขนมนุษย์จริงมากที่สุด ในส่วนข้อมือของแขนโฟมยางพาราส�าหรับ

ฝึกเจาะหลอดเลอืดแดงออกแบบให้งอได้ ท�าให้สามารถฝึกจดัวางท่า

ที่ถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้ วัสดุท่ีใช้สร้างแขนส�าหรับฝึกเจาะ

หลอดเลือดแดง เลือกใช้เป็นโฟมยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ

จากท้องถิ่น จึงหาได้ง่าย ท�าให้ต้นทุนในการผลิตต�่า

 ส�าหรับการประกวด “รางวลันวตักรรมสงขลานครนิทร์” เปิด

รับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลงานเข้าประกวด 

ทั้งสิ้น ๔๐ ผลงาน ระดับปริญญาตรี ๒๐ ผลงาน ระดับบัณฑิตศึกษา 

๒๐ ผลงาน  โดยในการแข่งขันจะแบ่งเป็นรอบๆ รอบที่ ๑ เป็นการ

น�าเสนอ “โปสเตอร์และวิดีโอ” ซึ่งกรรมการจะคัดเลือกโดยดูจาก

โปสเตอร์และวิดีโอและคัดเลือกจนเหลือ ๒๓ ทีม แบ่งเป็นปริญญา-

ตร ี๙ ผลงาน บณัฑติศกึษา ๑๔ ผลงาน นักศึกษาทีผ่่านในรอบที ่๑ จะ

เข้ารบัการอบรมการน�าเสนอผลงานให้น่าสนใจ จากวทิยากรมอือาชพี 

โดยเน้นให้นกัศกึษาได้รู้ว่า ผลงานของตวัเองนัน้มคุีณค่าอย่างไร เพื่อ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพในรอบที่ ๒

 ในรอบที่ ๒  ผู้เข้าแข่งขันได้มีการปรับปรุงการน�าเสนอ 

ผลงานต่อคณะกรรมการ จนได้ ๑๐ ทีมสุดท้ายที่จะได้มาน�าเสนอ 

ผลงานต่อคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นปริญญาตรี ๕ ผลงาน และ

บัณฑิตศึกษา ๕ ผลงาน 

 ส�าหรับรอบชิงชนะเลิศ  ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับเลือกจากรอบ

ที ่๒ น�าเสนอผลงานนวตักรรมการวจิยัต่อคณะกรรมการตดัสนิรางวลั

นวตักรรมสงขลานครนิทร์ โดยปีนีม้กีารจดักิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ผ่านแฟนเพจ

ส�านักวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ีทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ขอช่ืนชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมถึง

คณาจารย์ทีม่ส่ีวนส�าคัญในการดแูลนักศกึษาตลอดจนทกุท่านทีม่ส่ีวน

ในรางวัลดังกล่าว  v
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 ในปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน  

ทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงสร้างของสงัคมที่

เป็นสงัคมผูส้งูอาย ุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ ท�าให้โรงพยาบาล

ต้องมีการปรับระบบการดูแลผู้ป่วย มีการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ 

ผู้ป่วยและบุคลากรมีความปลอดภัย ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

ซึง่ความท้าทายคอื  การพฒันาคณุภาพอย่างไรให้ต่อเนื่องและยัง่ยนื

 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ภาคใต้ (HACC-ST) จึงร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์กรมหาชน) และหน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ จึงจัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อ Sustainable Quality in 

Crisis Situation: การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์

วิกฤต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพของ

ระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ ท้ังในระดับปฐมภูมิจนถึง

ตติยภูมิ ตลอดจนเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบ Service Plan 

เขต ๑๑ และ ๑๒ 

 ในการประชุมจัดให ้ มีการบรรยายจากวิทยากรและ 

ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เช่น 

 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู ้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรอง 

คุณภาพสถานพยาบาล   

 อาจารย์โกเมธ   นาควรรณกิจ รองผู้อ�านวยการสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

 ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล 

 อาจารย์วนิดา  แซ่อึ๊ง

 รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

  และคณะศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาลภาคใต้ (HACC-ST) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  

ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 

พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต ๑๑ 

และ ๑๒ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ รูปแบบ รูปแบบที่ ๑ คือ การบรรยาย

ในห้องประชุม มีผู้ร่วมประชุม จ�านวน ๘๐ ที่นั่ง มีการเว้นระยะห่าง

ระหว่างที่นั่ง และรูปแบบที่ ๒ คือ แบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 

คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมทีมจัดประชุมวิชาการ HA โรงพยาบาลภาคใต้

๑๐๐ คน ซึง่กจิกรรมประกอบด้วยการบรรยาย อภปิรายและฝึกปฏบิตัิ

ในรูปแบบต่างๆ

 โดยการกระชุมวิชาการ HA ครั้งน้ี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางออนไลน์ผ่านเพจ 

งานประชุม HA Southern Regional Forum โดยทีมจัดการประชุม

คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดประชุมวิชาการนี้ จะเป็นการสร้าง

เสรมิความผกูพนัในองค์กรอนัก่อเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพ

โรงพยาบาล มีการประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือ- 

ข่ายบริการสุขภาพเขต ๑๑ และ ๑๒ พร้อมทั้งกระตุ้นให้โรงพยาบาล

ในภาคใต้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ HA อย่างต่อเนื่อง 

ต่อไป v

ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต ๑๑ และเขต ๑๒

กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ HA อย่างต่อเนื่อง
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วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร

โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ AHA 
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 เ มื่อ วั น ที่  ๒ ๕  กุ ม ภ า พั น ธ ์  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  ค ณ ะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยหน่วยกิจการ

นักศึกษา ได ้ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแด ่  รศ .พญ.รัตนา   

ลีลาวัฒนา ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากแพทยสภาให้เป็นอาจารย์-

แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๓

 โดยแพทยสภามีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม เพื่อประโยชน์สขุของประชาชนและเพื่อธ�ารงศกัดิศ์รี

แห่งวิชาชีพ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษา

แพทย์ ท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�าเนินการตั้งแต่ 

อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมจริยธรรม

แพทยสภา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา

ในระดับโรงเรียนแพทย์ จึงได้ก�าหนดให้มีการคัดเลือกและประกาศ

เกียรติคุณอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณสมบัติเด่น 

ด้านคณุธรรมและจรยิธรรม ในวนัไหว้ครขูองแต่ละสถาบนัเป็นประจ�า 

ทุกปีการศึกษา  เพื่อเชิดชู  ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่พึงยึดปฏิบัติ  

ซึง่คณะแพทยศาสตร์ มอีาจารย์แพทย์ที่ได้รบัการประกาศเกยีรตคุิณ

เป็นอาจารย์แพทย์ผูเ้ป็นแบบอย่างด้านคณุธรรมและจริยธรรม ประจ�า

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา

 รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร-

บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับ Certificate in The Fellowship Training 

Program in Endocrinology  at Bone and Minorsal Metabo-

lism, USA. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ที่คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

 รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา เป ็นผู ้ที่ครองตนในธรรม 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีน�้าใจงดงาม สุภาพ  อ่อนโยน 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจารย์ได้

“
ค�าว่า “ย่ิงใหญ่” ถ้าใช้กับวิชาชีพ

แพทย ์  อาจจะท�า ให ้ตัวตนของ 

คณุหมอใหญ่เกนิไป ดงันัน้ คณุธรรม 

จริยธรรม จึงต้องผูกกับการไม่เห็น

ตัวเองใหญ่เกิน ถ้าคุณหมอคนไหน

ก็ตาม เห็นตัวเองใหญ่กว่าหน้าที่ที่

พึงกระท�า เราจะจัดการได้ยากมาก

”

รองศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงรัตนำ ลีลำวัฒนำ
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แสดงความมีเมตตากรุณาและความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ 

อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความสามารถขั้นสูง

และอ่อนโยน จนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย 

และญาติผู ้ป่วย  ตั้งใจสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์

ประจ�า-บ้านและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นผู้

สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นต้นแบบทางความรู้สึกและการปฏิบัติ

ตัว ทั้งในแง่การเข้าใจผู้คน เข้าใจสังคม ให้เกียรติ ควบคู่ไปกับสอน

ให้คิดอย่างแยบคาย อาจารย์เคยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น รักษาการแทน

หวัหน้าสาขาวชิาอายรุศาสตร์ ระหว่างวนัที ่๒ มถินุายน – ๓๑ ตลุาคม 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา กล่าวว่า “รู ้สึกดีใจที่ ได้รับ

รำงวัลในครั้งนี้ ค�ำว่ำคุณธรรมจริยธรรม เป็นคุณสมบัติพื้นฐำน

ที่ทุกคนจ�ำเป ็นต้องมี คุณธรรมไม่ได ้ผูกกับศำสนำ คุณธรรม

จริยธรรม คือ มุมมองต่อชีวิตของตัวเองและของคนอื่น มุมมอง

ต่อสังคม ค�ำว่ำ “ยิ่งใหญ่” ถ้ำใช้กับวิชำชีพแพทย์ อำจจะท�ำให ้

ตัวตนของคุณหมอใหญ่เกินไป ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรม จึงต้องผูก

กับกำรไม่เห็นตัวเองใหญ่เกิน ถ้ำคุณหมอคนไหนก็ตำมเห็นตัวเอง

ใหญ่กว่ำหน้ำท่ีที่พึงกระท�ำเรำจะจัดกำรได้ยำกมำก เพรำะว่ำมีอคติ 

ตัวเรำใหญ่กว่ำคนไข้ พยำยำมอย่ำมองว่ำวิชำชีพน้ีใหญ่  ต้องบอก

ว่ำ เกิด แก่ เจ็บ ตำย ทุกคนจะต้องเจอ ไม่แก่ก็ต้องเจ็บ และทุกคน

ต้องเจอ คือตำย คุณธรรมจริยธรรมของคนเป็นแพทย์จะต้องมอง 

จุดน้ี ไม่มีอคติ ฉันทำคติ ของตัวเอง ของคนไข้ และของสังคมมำ

เบีย่งเบน อย่ำลมืว่ำควำมเป็นแพทย์ของเรำจ�ำเป็นจะต้องดแูลสุขภำพ  

ไม่ว่ำจะเป็นสุขภำพกำย สุขภำพใจ แล้วก็เผื่อแผ่ไปสู่สังคม 

 อยำกบอกว่ำกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในสิ่งที่มี แล้วก็

สร้ำงควำมสุขให้สังคมมีควำมสุขในสิ่งที่มี ทุกคนหวังดีต่อกันและกัน

อย่ำงแท้จริง มีเพ่ือนท่ีเป็นครูบอกว่ำ ทุกคนจะไม่มีทำงหำจนพอ แต่

ถ้ำทุกคนพอใจในสิ่งที่มีอยู่เรำก็จะมีควำมสุข  เมื่อเรำพอ ทุกคนพอ  

ท�ำบทบำทของตัวเองให้เต็มที่ เป็นหมอคือช่วยคน เรำช่วยให้เต็ม

ที่ ช่วยโดยควำมสำมำรถทั้งหมดของเรำจริงๆ หวังดีกับเขำ และ

ครอบครัวของเขำจริงๆ อยำกจะให้คุณหมอทุกคน เพ่ิมทักษะในกำร

มีควำมสุขในสิ่งที่ตัวเองมี ทุ่มเทในกำรท�ำงำน โดยให้คนไข้ได้รับ 

ในสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งครอบครัวของเขำ สังคมของเรำ”  v

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนำภรณ์ คณบดี เป็นตัวแทนมอบรำงวัล

ตัวแทนจำกสำขำวิชำร่วมแสดงควำมยินดี
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ผ่าตัด ๙๙ ปี รัฐบุรุษ 

พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์  โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ การท�างาน

ของคนในห้องนี้ยังดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติวิสัย แต่จะมีใครสักก่ี

คนทีรู่บ้้างว่า การผ่าตดัครัง้นี ้ไม่เหมอืนกนักบัทกุครัง้ทีผ่่านมา เพราะ

คุณหมอก�าลงัจะท�าการผ่าตดัน�าอวัยวะของชายชาตทิหารผูร้บัใช้ชาติ

จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต เพื่อน�า ไปต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีก

หลายคนที่ก�าลังรอการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ 

 “ทหาร” เป็นความฝันของเดก็ๆหลายคน และการได้ท�าตาม

ความฝันมนัท�าให้เรามคีวามสขุ  คงเช่นเดยีวกบั อส.ทพ.สกล  ปัญญา 

หนุม่น้อยวยั ๒๙ ปี จาก อ.วารชิภมู ิ จ.สกลนคร ทีฝั่นอยากเป็นทหาร

ตั้งแต่เด็ก หลังจากที่ผ่านการเกณฑ์ทหารและปลดประจ�าการแล้ว  

จึงสมัครเป็นทหารต่อ เพื่อมาท�างานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 “ไปสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน ทั้งที่ทางบ้านไม่รู้”

 จากอกีฟากหนึง่ของผนืแผ่นดนิไทย เดก็หนุม่เดนิทางหอบ

เอาความฝันของการท�าหน้าทีท่หารลงมายงัพืน้ทีเ่ขาไม่รูเ้ลยว่าเขาจะ

ชายชาติทหาร กับการเป็นผู้ให้

แม้ในวันที่มีเพียงลมหายใจสุดท้าย

อส.ทพ.สกล  ปัญญา

เจอกบัสิง่ใดและอนัตรายมากน้อยแค่ไหน การอยากท�าตามความฝัน

ก็ส่วนหน่ึง อีกส่วนคือ การอยากช่วยเหลือผู้อื่น การมาภาคใต้ครั้ง

น้ี เป็นการมาที่ไม่บอกแม่ว่าจะมาเป็นทหารใน ๓ จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ เมื่อมารูท้หีลงัผูเ้ป็นแม่ก็บอกได้เพยีงแค่ค�าว่า ท�าใจและเคารพ

ในการตัดสินใจของลูก ปลอบใจตัวเองว่าเค้าท�าในสิ่งที่ดี และหวังว่า 

“ลูกคงปลอดภัย”  

 “เสียงปืนเพียง ๑ นัด” 

 วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การท�าหน้าท่ีของ อส.ทพ.

สกล ยังคงด�าเนินไปเช่นเดิม ณ ฐานปฏิบัติการร้อย ทพ.๔๙๑๖  

ต.ศรบีรรพต อ.ศรสีาคร  จ.นราธวิาส และวนัน้ีเป็นอกีวนัหนึง่ทีจ่ะต้อง

ไปประจ�าการที่ป้อมทางเข้าฐาน เสี้ยวนาทีหลังปิดประตูฐาน กระสุน

ปริศนา ไม่ทราบทิศทาง ไม่ทราบที่มา ลั่นเข้ามาบริเวณคอ ๑ นัด  

สิน้เสยีงปืน สกล ล้มลง!!  เพื่อนๆ จงึรบีน�าตัวส่งโรงพยาบาลศรสีาคร 

และได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ

ส่งต่อมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อส.ทพ.สกล อยู่ภายในหอ

อภบิาลผูป่้วยหนกัศลัยกรรม (SICU) อาการค่อนข้างหนกั เพราะก่อน

๑๖
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หน้านีม้ภีาวะหวัใจหยุดเต้นไปชัว่ขณะหนึง่ ท�าให้มปัีญหากระทบไปถงึ

เรื่องการท�างานของสมอง สมองบวม และมีภาวะแกนสมองตาย ซึ่ง

ญาติได้ตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะของ อส.ทพ.สกล ปัญญา ให้กับ

สภากาชาดไทย เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้อื่น ตามเจตนารมณ์ที่เคยคิด

ไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่

 

 “แม่เดินทางมาเพื่อดูแลลูก ลูกผู้เป็นทหาร และเป็นลูก

คนเดียวของแม่”

 แม่พัชรินทร์  ราชค�า พูดถึงอส.ทพ.สกล ว่าน้องเป็นลูกคน

เดียวของแม่ ตอนเด็กๆ เขาบอกว่าอยากเป็นทหาร ชอบปืน แม่ก็ไม่

ได้ว่าอะไร คิดว่าเป็นทหารก็ดี แต่ไม่คิดว่าเขาจะไปเป็นทหารใน ๓ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่ปลดประจ�าการจากการเป็นทหาร

เกณฑ์ น้องสมัครเป็นทหารเพื่อลงมาท�างานใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ทันที หัวอกคนเป็นแม่ เมื่อรู้ว่าลูกจะลงมาท�างานในจุดนี้ ก็มี

ความเป็นห่วง และอยากให้เขาเปลี่ยนใจ แต่เขาบอกว่า ถ้าเขามาอยู่

ตรงนี้ จะได้ช่วยเหลือคนอื่น ได้ท�าประโยชน์ พอได้ยินแบบนั้น เราก็

พดูไม่ออก ภาวนาเพยีงแค่ว่าขอให้ลกูปลอดภยัในทกุๆ วนัของการท�า

หน้าที่ แต่พอทราบข่าวว่าเขาได้รับบาดเจ็บ ก็ยังคิดในใจว่า “ขออย่ำ

ให้เป็นอะไรมำก” เมื่อมาถึงโรงพยาบาล เห็นสภาพลูกก็ตกใจเหมือน

กัน แม่พยายามเอามือไปลูบที่หัวของเขา และบอกเขาว่า แม่มาแล้ว 

แม่มารบัหนกูลบับ้านนะ เขายงัน�า้ตาไหลอยูเ่ลย ถงึตอนนี้ในวนัทีเ่ขา

ไม่อยู่แล้ว แม่ก็อยากจะบอกเขาว่า แม่ภูมิใจในตัวเขามาก เพราะเขา

ท�าดีที่สุดแล้ว วันนี้เขาได้ท�าหน้าที่เพื่อชาติ และได้ท�าประโยชน์เพื่อ

คนอื่นอย่างที่เคยพูดไว้ แม้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะให้ได้ 

 “ผมพูดไม่ออก”

 มันไม่ใช่ค�าพูด แต่มันคือ อาการของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

ของ อส.ทพ.สกล  ปัญญา ที่ร่วมท�างานกันมาหลายปีในพื้นที่สีแดง 

พ.ต.ณัฐพล  ประจญกาญจน์ ผู้บังคับกองร้อยฯ เล่าว่า “ตลอดระยะ

เวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ทุกวันที่เจอกัน ผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของ

เขา ที่อยากมาท�างานในหน้าที่ทหาร เขาเป็นที่รักของเพื่อน ของชาว

บ้าน เขาเป็นทั้งทหาร เป็นท้ังช่างก่อสร้างที่คอยช่วยเหลือเวลาที่

หน่วยมีโครงการ วันนี้เราเสียเขาไป พวกเราเสียใจ อยากให้เขากลับ

มา แต่มันคงเป็นไปไม่ได้ แต่เขายังท�าดีต่อไปด้วยการบริจาคอวัยวะ 

เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นต่อไปได้  

 การท�าหน้าที่ชายชาติทหารของ อส.ทพ.สกล  ปัญญา  

สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  แต่อวัยวะของเขา  

ยงัคงท�าหน้าท่ีในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นต่อไป ในร่างกายของผูร้บับรจิาค

อวยัวะอกี ๖ คน ถงึแม้จะไม่ทราบว่าปลายทางเป็นใคร แต่ขอให้รู้ไว้ว่า 

คณุเป็นคนโชคด ีโชคดทีี่ได้ชวีติใหม่ โชคดทีี่ได้อยู่กบัครอบครวั ได้อยู่

กบัคนทีค่ณุรกั ปาฏหิารย์ิและชวีติใหม่เกิดขึน้ได้เพราะความเสียสละ

ของผู้บริจาคอวัยวะ  v

๑๗
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360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

พิธีท�าบุญโรงพยาบาล	ประจ�าปี	๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ บริเวณหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์  

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดมาติกาบังสุกุล และอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้เสียชีวิต

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 ผู ้แทนพระองค ์น�า ส่ิงของ

พระราชทานแก่เจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์

ความไม่สงบ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทน

พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ น�าส่ิงของพระราชทาน

แก่ ร.ต.อ.พนมกร แซ่ฮ่อน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้

รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยคนร้ายลอบวางระเบิด บนถนน

บ้านไอร์กาแซร์ ม.๖ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๓๑  

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ยังมี พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  

ผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมและให้ก�าลังในภายหลัง 

อีกด้วย
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รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลาอัญเชิญดอกไม ้

พระราชทานมอบให้แก่	นายมะโซ๊ะ	มะเต๊ะ

วันที่ ๑๙  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวงศกร นุน่ชคูนัธ์ รองผูว่้าราชการ

จังหวัดสงขลา อัญเชิญดอกไม้พระราชทาน เพื่อมอบให้แก่นาย 

มะโซ๊ะ มะเต๊ะ ณ หอผู ้ป ่วยเฉลิมพระบารมี ๙ อาคารเฉลิม 

พระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์  

รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร ์แลนด ์	 เ ย่ียมชม	

โรงพยาบาล

วันที่ ๑๙  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

คณะผู้มาเยือนจากสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจ�า

ประเทศไทย เดนิทางเยอืนมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ รวมถงึคณะ

แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยเข้าร่วมหารือใน

ห้องประชมุและเข้าเยีย่มชมศนูย์ต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยม ีผศ.ดร.

นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

คณะแพทยศาสตร ์แสดงความยินดี กับอาจารย ์	

ที่ ได้รับรางวัล

๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ท่ีได้รับรางวัล 

ทั้ง ๒ ท่าน  

๑. แพทย์หญิงนลินี โกวิทวนาวงษ์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับ

รางวัลนวัตกรรม (Innovation) “Effectiveness of Lip and Dental 

Crowns for Prevention from Intubation Injury” จากราชวิทยาลัย

วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

๒. แพทย์หญิงชนกานต์ ชัชวาลา สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับ

รางวัล Young Presentation Award จากการน�าเสนอผลงานวิจัย

ผ่านระบบ online ในงาน The 10th International Congress of the 

Pacific Rim College of Psychiatrists ณ Seoul, Korea
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เน็ตเบย์	บริจาคหุ่นยนต์		HAPYbot	ช่วยในการรับ-ส่งยา

และเวชภัณฑ์

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ได้บริจาคหุ่นยนต์  HAPYbot จ�านวน  ๑ ตัว  มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือช่วยในการรับ-ส่งยาและเวชภัณฑ์  ให้กับโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์  โดยม ี รศ.นพ.เรืองศกัดิ ์ลธีนาภรณ์  คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

อ.นพ.กิตติพงศ์  เรียบร้อย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล และ  ผศ.นพ. 

สิทธิโชค  อนันตเสรี  รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ

ในครั้งนี้ และมีนายศิกวัส มะหะหมัด  ตัวแทนจากบริษัท  ต�าแหน่ง 

Technical support เป็นผู้แนะน�าการท�างานของหุ่น  HAPYbot
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ฉลองครบ	1,000,000	กม.	Virtual	Run	เติมฝันผู้ป่วย

อาคารเย็นศิระ

๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมพิเศษ

ฉลองครบ 1,000,000 กม. Virtual Run เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็น

ศิระ โดยจัดวิ่งทั้งหมด ๕ สนาม ได้แก่ อ่างเก็บน�้า ม.อ. สนามกีฬา- 

ติณสูลานนท์  อ่างเก็บน�้าแก้มลิง (นาหม่อม) สนามกีฬาพรุค้างคาว 

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมกับร่วมเปิดสนามวิง่ลู่ยาง 

ณ อ่างเก็บน�้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

๒๒

ขนมสาคูไส้ไก่

ฟักข้าว

 ส่วนผสม  
 สาคูเม็ดเล็ก   ๐.๒   ก.ก.

 สันในไก่   ๑๐๐   กรัม

 น�้าฟักข้าว  ๒    ถ้วย

 ถั่วลิสงคั่วป่น  ๕๐  กรัม

 รากผักชี   ๓   ราก

 กระเทียม   ๕  กลีบ

  หอมหัวเล็กหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก  ๒  หัว

  พริกไทยป่น  ๐.๕       ช้อนโต๊ะ

  น�้าตาลปี๊บ  ๑๐๐  กรัม

 ซีอิ้วขาว    ๐.๕      ช้อนโต๊ะ

 ซีอิ้วด�า   ๑  ช้อนชา

 น�้าปลา   ๐.๕   ช้อนโต๊ะ

  น�้ามันพืช   ๒.๕   ช้อนโต๊ะ

 กระเทียมเจียวส�าหรับโรยหน้า

 ฟักข้าว Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng. 

อยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระ คือ วงศ์ Cucurbitaceae ชื่อเรียกอื่น 

คือ ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) แก็ก 

(Gac เวยีดนาม) Baby Jackfruit, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd 

และ Cochin-chin Gourd

 เย่ือหุ้มเมล็ดของฟักข้าวมีปริมาณเบตาแคโรทีนมากกว่า

แครอท ๑๐ เท่า มีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศ ๑๒ เท่า  และมีกรด

ไขมันขนาดยาวประมาณร้อยละ ๑๐ ของมวล การกินเบตาแคโรทีน

จากฟักข้าวพบว่าดูดซึมในร่างกายได้ดีเพราะละลายได้ในกรดไขมัน

 ไลโคปีนเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ พบได้ในผักและผลไม้

บางชนิด ท�าหน้าที่เป็นรงควัตถุรวบรวมแสงให้แก่พืช และป้องกัน

พชืผกัจากออกซเิจนโมเลกุลเดีย่ว (อนมุลูอสิระ) และแสงทีจ้่าเกนิไป 

การกินไลโคปีนที่มีฤทธ์ิต้านออกซิเดชั่น ได้รับการพิสูจน์จากวงการ

แพทย์ว่ามีผลลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรค

มะเร็งต่อมลกูหมาก มะเรง็ปอด และมะเรง็กระเพาะอาหาร  เนื่องจาก

เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวมีไลโคปีนมากกว่าผลไม้อ่ืนๆ ทุกชนิด จึงถือว่า

เป็นอาหารต้านมะเร็งที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งจากฤทธิ์ของไลโคปีน

 ขนมสาคู เมนูขนมไทยๆ นุ่มเหนียว สามารถท�ารับประทาน

เองได้ง่ายๆ น�ามาผสมกับน�้าฟักข้าว เพิ่มคุณค่าสารอาหารได้อีกด้วย

สาคูไส้ไก่ 
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 วิธีการท�า
 ๑. ล้างเนื้อไก่ให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก 

 ๒.  โขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยให้ละเอียด

 ๓.  ตั้งกระทะ รวนไก่ที่หั่นไว้ แล้วน�ารากผักชี กระเทียม พริกไทย ที่โขลกไว้ 

  แล้วลงไปผัด

 ๔.  พอไก่แห้งแล้ว ใส่หอมห่ันสี่เหลี่ยม เติมน�้าตาล ซีอิ้วขาว ซีอิ้วด�า และ 

  น�้าปลา

 ๕.  ผัดต่อไปจนแห้งเหนียวดีแล้ว ใส่ถั่วลิสงคั่วตามลงไป ถ้าไม่หอม เติม 

  พริกไทยป่นเพิ่มอีกเล็กน้อย ยกลงพักไว้

 ๖.  ล้างเม็ดสาคูให้สะอาด น�ามานวดกับน�้าฟักข้าว อุ่นจนเม็ดสาคูจับกัน  

  ค่อยๆ ใส่น�้าไม่ให้เหลวมาก เอาแค่พอปั้นเป็นก้อนได้

 ๗. แผ่ก้อนสาคูเป็นแผ่น หยอดไส้ที่ผัดไว้ ห่อให้เป็นลูก

 ๘.  น�าไปนึ่งประมาณ ๑๕ นาที เมื่อสุกแล้วตักใส่จานที่แต่งด้วยผักกาดหอม  

  ผักชี แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและพริกขี้หนู

คุณค่าทางโภชนาการ (จ�านวน ๕ ลูก)

โปรตีน (กรัม)  คาร์โบไฮเดรต (กรัม)  ไขมัน (กรัม)  พลังงาน (Kcal)

       ๒     ๕        ๑๐          ๑๑๘




