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โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสงขลา
เปิดโรงพยาบาลสนาม ๒ แห่ง เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระลอก ๓
การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทย์ ม.อ. เตรียมสร้างอาคารรองรับโรคอุบัติใหม่ ขยายบริการรองรับผู้ป่วย
ในอนาคต พร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพให้กับประชาชนในภาคใต้และในประเทศ
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“การเปิ ด โรงพยาบาลสนามทั้ ง ๒
จุ ด เป็ น การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ด้ า นสาธารณสุ ข
ของจั ง หวั ด สงขลา........ ซึ่ ง ประชาชน
ในพื้ น ที่ ส ามารถมั่ น ใจได้ ว ่ า กระบวนการ
ด� ำ เนิ น การทุ ก อย่ า งมี ค วามปลอดภั ย
และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ”
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทบรรณาธิการ

นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว

สวั ส ดี ผู ้ อ ่ า นข่ า วคณะแพทย์ ฉ บั บ
เดือนฉบับเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ เป็นช่วง
ที่สถานการณ์ โควิด – ๑๙ กลับมาระบาดหนัก
อีกครั้ง การแก้ปัญหาความรุนแรงนี้ โดยทุกคน
พร้อมใจไปฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ ตามสถานที่ฉีด
วัคซีนในประเทศไทย
ในเดื อ นเมษายน พ.ศ. ๒๕ ๖๔
นอกจากภารกิ จ หลั ก ของโรงพยาบาลสงขลา
นคริ น ทร์ คื อ ดู แ ลรั ก ษาโรคยากและซั บ ซ้ อ น
แล้ว ซึ่งได้รักษาผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ที่มีอาการ
ป่ วยหนั ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจัดหวัดสงขลา เปิด
โรงพยาบาลสนาม ๒ แห่ง เตรียมรองรับผู้ป่วย

โควิด – ๑๙ ในจังหวัดสงขลา คือ ส่วนขยาย
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ฯ (Songklanagarind Covid Collaboration Camp 1)
ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและศูนย์บ่มเพาะคนดี
รับผูป้ ว่ ยได้ ๑๐๐ คน และ ส่วนขยายโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ฯ (Songklanagarind Covid
Collaboration Camp 2) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ รับผู้ป่วยได้ ๑๐๐ คน
และขยายเพิ่มได้ ๕๐๐-๗๐๐ คน นอกจากโรค
โควิด – ๑๙ ในปัจจุบัน รวมถึง SAR, MERS
ในอดีตแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ ยั ง มองเห็ น ถึ ง สถานการณ์
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อกี ในอนาคตจึงเตรียมจัดสร้าง
อาคารรองรับโรคอุบัติการณ์ ใหม่เป็นอาคารสูง
๑๑ ชั้น เพื่อขยายการบริการรองรับผู้ป่วยใน
อนาคตเพื่อแยกจากอาคารหลักของโรงพยาบาล
พร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชนภาคใต้และประเทศใกล้เคียง
นอกจากการพั ฒ นาด้ า นการรั ก ษา
พยาบาลแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ยังได้พัฒนาชุดโปรแกรมทาง
ด้านการเรียนการสอน Binla Education เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในยุคออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น Binla Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Binla Channel วิดทิ ศั น์สอนทางการแพทย์ Binla
Log สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับนักศึกษา
Binla Scholar หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น และ
Binla Exam ระบบการสอบออนไลน์ ส� ำ หรั บ
นักศึกษา นอกจากโปรแกรมด้านการเรียนการ
สอนแล้ว อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ยังร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์คดิ ค้นแอพลิเคชัน่ “Sleep
More” ตัวช่วยในการคัดกรองและให้ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หานอนกรนและภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับจากการอุดกลั้น
ท้ายสุดนี้ขอให้ผู้อ่านข่าวคณะแพทย์
ร่วมกันไปฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ เป็นทางออก
ส�ำคัญในการป้องกันการติดเชือ้ และการป่วยหนัก
จากโรคโควิ ด – ๑๙ รวมทั้ ง ยั ง ต้ อ งยึ ด หลั ก
D-M-H-T-T ดั ง นี้ D : Social Distancing
เว้นระยะห่าง ๑ – ๒ เมตร เลีย่ งการอยูใ่ นทีแ่ ออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยน�้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T :
Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อ
โควิด – ๑๙ ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และ T
: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออก
สถานทีส่ าธารณะทุกครัง้ เพื่อให้ประเทศไทยผ่าน
สถานการณ์ โควิด – ๑๙ นี้ ไปได้ครับ v

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสงขลา

เปิดโรงพยาบาลสนาม ๒ แห่ง

เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ระลอก ๓
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ระลอก
ที่ ๓ ในครั้งนี้ มีจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากจากระลอกที่ผ่านมาหลาย
เท่าตัว อีกทั้งยังเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่ติดต่อกันได้ง่ายมาก
ขึน้ ท�ำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องหามาตรการและเตรียมความ
พร้อมในการรองรับและดูแลรักษาผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีจ�ำนวนมาก
ในส่ ว นของโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ได้ มี ก ารเปิ ด หอผู ้ ป ่ ว ย
แยกโรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ ณ ชัน้ ๕ อาคาร ๑๐๐ ปีฯ เพื่อดูแล
ผู้ป่วยโควิด – ๑๙ โดยเฉพาะ พร้อมทั้งเตรียมหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
เพื่อดูแลผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหรือผู้ป่วยโควิดที่มี
อาการหนัก นอกจากนี้ยังเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก ๒ จุด

จุ ด ที่ ๑ คื อ ส่ ว นขยายโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ฯ
(Songklanagarind Covid Collaboration Camp 1) ณ ศูนย์บริบาล
ผูส้ งู อายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์บม่ เพาะคนดี
: มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รับผู้ป่วยได้
ประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ เตียง
จุ ด ที่ ๒ คื อ ส่ ว นขยายโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ฯ
(Songklanagarind Covid Collaboration Camp 2) ณ ศู น ย์
ประชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๖๐ ปี มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์รับผู้ป่วยได้ประมาณ ๑๐๐ เตียง ส�ำหรับเปิดรับ
ผู้ป่วยในเฟสแรก และขยายเพิ่มได้เป็น ๕๐๐ – ๗๐๐ เตียง

จุดที่ ๑ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ฯ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ

๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๕

จุดที่ ๒ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การเปิดโรงพยาบาลสนาม
ทั้ ง ๒ จุ ด เป็ น การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา (สสจ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มูลนิธิ
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมถึงโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนในจังหวัดสงขลา เพือ่ รองรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ที่ ไม่แสดง
อาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี ไม่มีโรค
ประจ�ำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน เป็นต้น และสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้
๖

ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยพื้นที่โรงพยาบาลสนามทั้ง ๒ จุด มีการแยกโซนต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่ส่วนของศูนย์บัญชาการ ที่คอยท�ำหน้าที่
ประสานงาน ลงทะเบียน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็น
ส่วนที่ไม่สมั ผัสกับผูป้ ว่ ย ส่วนติดต่อประสานงานเป็นพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน
ของแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ติดต่อกับผู้ป่วยผ่านกล้อง
และรายงานผล ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนพักฟื้นผู้ป่วย มีการจัดห้อง
พักให้ โล่งโปร่ง อากาศไหลเวียนดี สามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย
นอกจากนี้ยังมีการแยกโซนสะอาดและโซนติดเชื้อไว้อย่างชัดเจน
รวมถึ ง ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ที่ ไ ด้ ม าตรฐานของโรงพยาบาลและ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถ
มั่นใจได้ว่ากระบวนการด�ำเนินการทุกอย่างมีความปลอดภัย และ
ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ v

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมซักซ้อมและท�ำความเข้าใจแผนการรับผู้ป่วย
โควิด - ๑๙ ที่จะเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

คณะแพทย์ ม.อ.เตรียมสร้าง

อาคารรองรับโรคอุบัติใหม่

ขยายการบริการ รองรับผู้ป่วยในอนาคต พร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชนในภาคใต้ และในประเทศใกล้เคียง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ รวม
ถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนหน้านี้ เช่น SAR MERS ที่ท�ำเอาหลายๆ
ประเทศหรืออาจจะเรียกว่า “ทั้งโลก” ต้องปั่นป่วนและต้องกลับมา
ตั้งหลักกันใหม่ในเรื่องการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่
การสืบหาสาเหตุการก่อโรค การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกัน ดังจะ
เห็นได้จากบริษัทยาหลายๆบริษัท เร่งผลิตวัคซีนออกมา เพื่อน�ำไปใช้
กับประชาชนทีก่ ำ� ลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙
ในขณะนี้
ในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคดังกล่าวรวมถึงโรคอื่น จึงมีแนวคิดจัดสร้าง
อาคารรองรับโรคอุบัติใหม่ขึ้น เพื่อใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพิ่ม
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยจากโรคที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงโรคอื่นๆ ในอนาคต โดยเป็นการขยายพื้นที่
การให้บริการ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้น�ำในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องในภาคใต้
นอกจากนี้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังมองเห็นโอกาส
ในการเตรียมความพร้อมความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security)
ของโลก ซึง่ ทีมนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (John Hopkins University และ Nuclear Threat Initiative) ได้น�ำเสนอผลการ
วิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของทุกประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้
เป็นประเทศทีม่ คี วามเข้มแข็งด้านความมัน่ คงด้านสุขภาพ เป็นอันดับ
ที่ ๖ จากทัง้ หมด ๑๙๕ ประเทศ และเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาประเทศ
เดียวที่ถูกจัดให้อยู่ใน ๑๐ อันดับสูงสุด (Top 10) ของโลก และเป็น
อันดับ ๑ ในเอเชียด้วยคะแนน ๗๓.๒ จาก ๑๐๐ คะแนน ท�ำให้ได้รับ

๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาด
ของโรคมากที่สุด ซึ่งมีเพียง ๑๓ ประเทศทั่วโลกเท่านั้น ที่มีระบบการ
ป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลฯจึงเตรียมแผนขยายพืน้ ที่
บริการในการจัดสร้างอาคารรองรับโรคอุบตั ใิ หม่ โดยเป็นอาคารสูง ๑๑
ชั้น (รวมชั้นดาดฟ้า และชั้น Basement) พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ
๑๓,๘๐๐ ตร.ม. ซึ่งจุดก่อสร้างคือ บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลฯ
เพื่อรองรับการให้บริการแบบผูป้ ว่ ยนอกด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม
และการขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เช่น การรักษาผูป้ ว่ ย
โรคอ้วน การผ่าตัดผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับ ขยายห้องผ่าตัดและ
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตในกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท เตรียมหอ
ผูป้ ว่ ยเฉพาะทางไว้รองรับผูป้ ว่ ย เช่น หอผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น
รวมถึงการดูแลผูป้ ว่ ยจากโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ำ�้ ทีเ่ ป็นปัญหาระดับโลก
ในปัจจุบนั ด้วยความพร้อมของบุคลากรการแพทย์เชีย่ วชาญในหลาย
สาขา ทีม่ ขี ดี ความสามารถ ศักยภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล
อยู่ในระดับสูงเป็นที่ยอมรับ องค์กรวิชาชีพมีความเข้มแข็งและ
ความมุ่งมั่นสูง ประกอบกับพฤติกรรมการบริการของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขทีส่ ร้างความประทับใจ จึงเชื่อมัน่ ว่า การเตรียมการขยาย
พื้นที่การให้บริการและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ในอนาคตนี้ จะสามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการรั ก ษาโรคที่ ซั บ ซ้ อ น
และตติยภูมิระดับสูง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภาคใต้
กว่า ๙ ล้านคน และสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียง และประเทศ
ด้วย v

“ โรงพยาบาลฯ จึงเตรียมแผนขยายพื้นที่บริการ
ในการจัดสร้างอาคารรองรับโรคอุบัติใหม่ โดยเป็น
อาคารสูง ๑๑ ชั้น (รวมชั้นดาดฟ้า และชั้น Basement) พื้นที่ ใช้สอยรวมประมาณ ๑๓,๘๐๐ ตร.ม.
ซึง่ จุดก่อสร้างคือ บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลฯ
เพื่อรองรับการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม และการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์”

ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

แอพพลิเคชั่น “Sleep More”

ตัป้องกัวนช่ภาวะหยุ
วยคนนอนกรน
ดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
อาการนอนกรน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนทุกเพศและ
เกือบทุกวัย ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและยังส่งผลกระทบไปยัง
คนรอบข้างอีกด้วย ปัญหาการนอนกรนอาจดูเหมือนไม่อันตราย แต่
อาจกลายเป็นภัยเงียบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้น คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการคิด
ค้นแอพพลิเคชัน่ ทีช่ ื่อว่า “Sleep More” ขึน้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยในการ
คัดกรอง รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่มีปัญหานอนกรน และภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ผศ.พญ.กรองทอง ถาวรานุ รั ก ษ์ อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาค
วิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอน กล่าวว่า จาก
การศึกษาส�ำหรับประเทศไทย ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการ
อุดกั้นพบสูงร้อยละ ๑๑ ในประชากรวัยกลางคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
มีอาการนอนกรนเสียงดัง ไม่สม�่ำเสมอ ดังๆ หยุดๆ ร่วมกับอาการ
ง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงกลางวัน หากไม่ได้รับการรักษา ปล่อย
ทิ้งไว้คนไข้ก็จะมีอาการของการนอนไม่มีคุณภาพเรื้อรัง ตื่นมาไม่
สดชื่น มีอาการง่วงนอนตอนกลางวัน ซึ่งรบกวนการท�ำงาน สมาธิ

ผศ.พญ.กรองทอง ถาวรานุรักษ์
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์

๑๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความจ�ำ อีกทั้งมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการขับรถ หลับในหรือว่า
อุบัติเหตุจากการท�ำงานสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจะเกิดโรค
ภาวะหลอดเลือดและหัวใจ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะได้มากขึ้น จากการวิจัยพบว่า
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในระหว่างการนอน ท�ำให้ โรคหัวใจ
ก�ำเริบในขณะทีห่ ลับ และเป็นสาเหตุทำ� ให้เสียชีวติ ได้ การรักษาภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น มีหลายวิธี ตั้งแต่การลดน�้ำหนัก
การปรับเปลี่ยนท่านอน หรือใส่ที่ครอบฟัน หรือแม้กระทั่งใช้อุปกรณ์
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกขณะหายใจเข้า หรือทีเ่ ราเรียกว่า CPAP
ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน
โ ด ย ก า ร พั ฒ น า A p p l i c a t i o n S l e e p
M o r e เ ริ่ ม จ า ก ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย
ย้อนหลังไป ๑,๐๐๐ คนโดยน�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจการนอน
อาการแสดงของโรค ผลตรวจการนอนทีผ่ ดิ ปกติ จากนัน้ น�ำข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงทีท่ ำ� ให้เกิดโรค และเอาปัจจัยเสีย่ งทั้งหมด
มาสร้างเป็นโมเดลออกมาในรูปแบบ Application โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ ต้องการคัดกรองเชิงรุกในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรค
อีกประการคือ ต้องการให้ประชาชนมีความตระหนักและเข้าใจใน
ตัวโรค (Self-awareness) รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำ การดูแลรักษาตัวเอง
ในเบือ้ งต้น แต่ถา้ ไม่ดขี นึ้ ก็จะแนะน�ำให้มาพบแพทย์ เพื่อตรวจวินจิ ฉัย
ซึ่งจากการทดสอบใช้แอพพลิเคชั่น พบว่ามีความไวในการคัดกรอง

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นสูงถึง ๙๓ เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เปรียบเทียบแบบคัดกรองของต่างประเทศ
รศ.ดร.สิ น ชั ย กมลภิ ว งศ์ อาจารย์ ส าขาวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า
“แบบสอบถามของเรามีความไว ค�ำว่าความไวในที่นี้ หมายถึง เรา
สามารถแยกกลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยได้แม่นย�ำ
ซึ่งในแอพลิเคชั่นจะประกอบด้วยแบบสอบถาม และวีดิโอแนะน�ำ
เกี่ยวกับการบริหารกาย มีการนับ Score ต่างๆ เพื่อเป็นคะแนนใน
การค�ำนวณความเสีย่ งได้อย่างแม่นย�ำ แอพพลิเคชัน่ “Sleep more”
ได้รับการพัฒนาจากเวอร์ชั่นแรก โดยการคัดกรองข้อมูลจากผู้ป่วย
๑,๐๐๐ คนทีม่ นี ำ�้ หนักในการพยากรณ์ โรคได้มากกว่าและสร้างโมเดล
เข้าไปในระบบซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุดในเชิงสถิติ สามารถปรับ

ตั้งค่าต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และทีมวิจัยที่อยู่เบื้องหลังยังสามารถดูข้อมูล
แบบ Real time ได้ ท�ำให้มีความแม่นย�ำมากขึ้นจากรุ่นเดิม
สุดท้ายทางทีมวิจัยอยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีอาการกรน
ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น “Sleep more” เพื่อส�ำรวจให้รู้ว่าตัวเอง
มีความเสีย่ งต่อโรคหรือไม่ เพราะโรคนีม้ กั จะเกิดในตอนเวลากลางคืน
และอาจจะไม่ได้เกิดขึน้ ทุกคืน ถ้ารูแ้ ละมีแนวโน้มเป็นผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
จะได้มกี ารวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญต่อไป ซึง่ จะส่งผล
ดีต่อชีวิตในระยะยาวต่อตัวเองและคนรอบข้างอีกด้วย
ผู้สนใจสามารถดาวน์ โหลด แอพพลิเคชั่น “Sleep more”
ได้ทาง https://pupanext.page.link/d6o5 และสอบถามเพิม่ เติมที่
: ศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจยั ปัญหาการนอน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. ๐๗๔-๔๕๑-๓๖๓ ในวันเวลาราชการ v
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การศึกษา
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

ชุดโปรแกรม

Binla Education

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในยุคออนไลน์

ในปั จ จุ บั น รู ป แบบการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงและ
พั ฒ นาไปอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ อาจมาจากการพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ท�ำให้ผู้เรียน สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ง่าย
และรวดเร็วมากขึ้น และเป็นเรื่องที่ท�ำได้เพียงแค่ปลายนิ้ว
Binla Education เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนา
การเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร
จนกลายเป็นชุดโปรแกรมที่สนับสนุนระบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาในสาขาอื่นๆ ของคณะแพทย์ รวมถึง
แพทย์ต่อยอดและบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
โดย อ.นพ.ธี ร วิ ท ย์ หงส์ น ภารั ก ษ์ ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี ฝ ่ า ยการศึ ก ษา
ได้ร่วมกับทีมงานด้านการศึกษาในการคิดหาแนวทางพร้อมทั้งผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนและผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับการแพทย์
ได้มากขึ้นผ่านระบบออนไลน์
ผศ.นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
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Binla Education ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ได้แก่
บินหลาบุค๊ (Binla Book) คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับ
แสดงเนื้อหาตามหลักสูตรที่น�ำเสนอบทความ แผนภูมิ รูปภาพ วิดีโอ
และแบบทดสอบ
บิ น หลาชาแนล (Binla Channel) คื อ วิ ดิ ทั ศ น์ ส อน
ความรูแ้ ละอธิบายแนวทางการวินจิ ฉัยโรคและทักษะทางคลินกิ ต่างๆ
เช่น การสาธิตวิธีการตรวจร่างกายและท�ำหัตถการทางการแพทย์
บินหลาล็อก (Binla Log) คือ สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา ในการบั น ทึ ก และเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และ
การฝึกทักษะท�ำหัตถการต่างๆ
บินหลาสกอล่าร์ (Binla Scholar) คือ หลักสูตรออนไลน์
ระยะสั้นส�ำหรับการพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา รวมถึงส่ง
เสริมความรู้ด้านสุขภาพส�ำหรับศิษย์เก่า
บินหลาเอ็กแซม (Binla Exam) คือ ระบบการสอบออนไลน์
ส�ำหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ
กลางในการสอบ และการประเมินผล
โดยกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ ใช้ชุดโปรแกรม Binla Education โดยส่วนใหญ่คอื กลุม่ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษากายภาพบ�ำบัด

นักศึกษารังสีเทคนิค รวมถึงนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญา
เอก แพทย์เฉพาะทางต่างๆ ศิษย์เก่า แพทย์ทั่วไป บุคลากรทาง
สาธารณสุข ที่สนใจหรือต้องการหาความรู้และฝึกอบรมระยะสั้น ซึ่ง
ที่ผ่านมาผลตอบรับจากการใช้ชุดโปรแกรมดังกล่าวดีมาก นักศึกษา
แพทย์ รู ้ สึ ก สะดวกและง่ า ยในการค้ น หาข้ อ มู ล มากขึ้ น มี ก ารขอ
ให้เพิ่มข้อมูลลงไปในระบบอยู่เรื่อยๆ ส่วนหนึ่งได้รับการตอบรับ
ดี เนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ท�ำให้
รูปแบบการเรียนการสอนเปลีย่ นแปลงไป เป็นการเรียนแบบออนไลน์
ดังนัน้ การน�ำชุดโปรแกรมบินหลาเอ็ดดูเคชัน่ มาใช้ จึงช่วยให้นกั ศึกษา
เรียนได้อย่างต่อเนื่อง เนือ้ หาหรือข้อมูลทีอ่ าจารย์จำ� เป็นต้องสอน จะ
ใช้ชอ่ งทางดังกล่าวส่งให้ หรือมีแหล่งข้อมูลทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาเข้าถึงได้
ง่าย สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสถาการณ์เช่นนีเ้ ป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ อ.นพ.ธีรวิทย์ ยังกล่าวขอบคุณผู้บริหารของ
คณะแพทยศาสตร์ที่เห็นชอบและสนับสนุนในการจัดท�ำและพัฒนา
ชุดโปรแกรม Binla Education โดยเฉพาะ ผศ.พญ.กันยิกา ช�ำนิประศาสน์ รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาและผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนแพทย์
ที่ ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้มาก และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ผลิต
สื่อดิจิตอลต่างๆ ที่ท�ำให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย
ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ ใช้มากยิ่งขึ้น v
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เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

“ถ้าเราท�ำหน้าที่ด้วยหัวใจ
เราจะเห็นรอยยิ้มของ
ผู้ป่วย รอยยิ้มของญาติ
แม้ว่าเขาก�ำลังทุกข์ใจ”

ธนพร โกศัยกานนท์  

กับการท�ำงานที่ใช้ใจ ไม่ใช่เพียงเพราะค�ำว่าหน้าที่

๑๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การท�ำงานไม่ว่าจะเป็นต�ำแหน่งใด สถานที่หรือสถาบัน
ใด ทุกคนล้วนมีความส�ำคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนทั้งสิ้น
ถ้ามีความตั้งใจและมุ่งมั่น ผลงานหรือผลของการท�ำหน้าที่ก็ส่งผลดี
ต่อตัวเอง และผู้ที่เราให้การดูแล พี่นุช หรือ นางสาวธนพร โกศัยกานนท์ เจ้าหน้าที่ประจ�ำอาคารเย็นศิระ ผู้ที่คอยท�ำหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวกและดูแลผู้พักอาศัยในอาคารเย็นศิระ ทั้งด้านสุขภาพ
และจิตใจเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี การท�ำหน้าทีข่ องเธอล้วนเป็นการ
ช่วยเหลือและดูแลผูอ้ ื่น เพราะอาคารเย็นศิระ เป็นทีพ่ กั พิงของผูป้ ว่ ย
และญาติ ที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งพี่นุช
บอกว่า รักและดีใจที่ได้ท�ำงานที่นี่
พี่นุชเล่าว่า มาท�ำงานที่อาคารเย็นศิระหน้าที่และความ
รับผิดชอบในแต่ละวัน คือ รับลงทะเบียน ซักประวัตผิ ปู้ ว่ ย ดูแลติดตาม
อาการของผู้ป่วย ท�ำแผลผู้ป่วย ผสมอาหารทางสาย การท�ำงานที่นี่
เราจะมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำอยู่ ๓ คน ซึ่งจะแบ่งหน้าที่กันในการดูแล
ผู้ป่วยในแต่ละวัน อาคารเย็นศิระเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่เรา
อยู่รวมกัน ต่างชาติ ต่างศาสนา แต่ว่าเราได้มาเรียนรู้ มาแบ่งปันกัน
แล้วก็สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาพัก
ที่อาคารเย็นศิระ เราเป็นเจ้าบ้าน ในเมื่อทุกคนเข้ามาเยี่ยมบ้านเรา
เราก็ต้องต้อนรับแล้วก็ดูแลเขาอย่างดี สิ่งไหนที่เขาขาดเขาก็มาแจ้ง
เรา เราก็หยิบยื่นที่ขาดให้ ไม่มากก็น้อย เขาจะได้มีความสุข ความ
สบายใจที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้
การท�ำงานที่นี่ถามว่ามีปัญหาหรือไม่ ปัญหาก็มีเยอะนะคะ
เพราะช่วงหลังผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยที่รอรับการรักษามีมากขึ้น
ผู้สูงอายุเยอะขึ้น ท�ำให้ที่พักเราเหลือน้อยลง พื้นที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
จึงต้องจัดหาทีน่ อนทีบ่ ริเวณด้านหน้าเป็นทีเ่ สริม และผูป้ ว่ ยทีพ่ อจะขึน้
บันไดได้ ขึ้นไปพักที่ชั้น ๒ ถึง ชั้น ๔ แต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี เพราะ
บางคนเขามาให้คโี ม มารอการผ่าตัด ส่วนคนไข้ฉายแสงเขาจะอยูก่ บั
เรานาน บางคนคุณหมอให้ฉายแสง ๓๐ แสง ๓๕ แสง หรือ ๔๕ แสง
ก็จะอยู่กับเรานาน ๒-๓ เดือน บางคนก็อยู่ยาว ๖ เดือน หรือเป็นปี
กว่าจะสิ้นสุดการรักษา กว่าเขาจะได้กลับบ้าน ท�ำให้เจอปัญหาที่นอน
ไม่พอ ส่วนปัญหาอย่างอื่นยังพอแก้ ไขได้ ซึ่งข้อดีของพวกเราคือ
อาคารเย็นศิระ อยูใ่ นก�ำกับของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และดูแล

พี่นุชกับภารกิจดูแลผู้ป่วยในแต่ละวัน

โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์ นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ของอาคารเย็น
ศิระแล้ว จะมีนักสังคมสงเคราะห์ประจ�ำอาคารเย็นศิระ และหัวหน้า
งานคอยให้ค�ำปรึกษาตลอดเวลา
นอกจากนี้ พี่ นุ ช ยั ง ได้ บ อกว่ า การท� ำ งานที่ นี่ ท� ำ ให้ เรา
มีความสุข สุขที่ ได้ท�ำให้กับผู้ป่วย รู้สึกว่าเรามีคุณค่า มีส่วนช่วย
ที่ ไ ด้ ช ่ ว ยทุ ก คนที่ เ ข้ า มาพึ่ ง อาคารเย็ น ศิ ร ะในยามที่ เ ขาเจ็ บ ป่ ว ย
ในยามที่ เ ขามี ทุ ก ข์ มี ค วามกั ง วลในจิ ต ใจ พี่ คิ ด ว่ า การที่ เ ราเข้ า
มาอยู ่ ใ นจุ ด นี้ ถ้ า เราท� ำ หน้ า ที่ ด ้ ว ยหั ว ใจ เราจะเห็ น รอยยิ้ ม ของ
ผู้ป่วย รอยยิ้มของญาติ แม้ว่าเขาก�ำลังทุกข์ ใจ ท�ำให้เราได้เห็น
มุมมองนั้น เราเองก็รู้สึกมีความสุขที่ ได้ช่วยให้เขาคลายความทุกข์
คลายความกังวลได้ บางครั้งมันบรรยายออกมาเป็นค�ำพูดไม่ได้ แต่
อยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาสัมผัสความรู้สึกของคนที่อาคาร
เย็นศิระ มาสัมผัสผู้ป่วยและญาติและเราอาจเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลือพวกเขาได้ v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ทีมวิทยากร MedPSU Innovation จัดอบรม Design
Thinking ให้กับน้องๆ ม.ราชภัฎสงขลา

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผศ.นพ.สิ ท ธิ โ ชค อนั น ตเสรี รองคณบดี ฝ ่ า ยนวั ต กรรม พร้ อ ม
ด้วย อ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และ
ทีมงาน ได้จัดอบรม Design Thinking ครั้งที่ ๒ ให้กับนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการกระบวนการคิดค้นนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

ปตท. มอบ ๑ ล้าน สมทบการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และประธาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับมอบเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท จากบริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) และ
สถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น ภาคใต้ เพื่อ สมทบทุ น สร้ า งอาคารที่ พั ก ญาติ
ผูป้ ว่ ย อาคารเย็นศิระ ๓ พร้อมมอบอาหารกลางวันให้แก่ผปู้ ว่ ยยากไร้
ณ อาคารเย็นศิระ

ผู้บริหารคณะแพทย์ สักการะพระบิดา ก่อนเดินทางท�ำ
หน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยโควิด – ๑๙  ณ ส่วนขยายโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมท�ำพิธีสักการะสมเด็จพระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก่อนเดินทางไป
ปฏิบัติงานประจ�ำโรงพยาบาลสนาม “ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Covid Collaboration Camp : SCCC)”
ณ ศูนย์อภิบาลผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์
บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ปตท. มอบ ๑ ล้าน สนับสนุนการด�ำเนินงานส่วนขยาย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายบุญเสริม เซ่งล่าย ผู้จัดการ
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต ๗ จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบเงิน
จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ ส่วนขยาย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Covid Collaboration Camp : SCCC)ณ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการดูแลผูป้ ว่ ยโควิด-๑๙ โดยมี รศ.นพ.
เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์
พุทธวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ฯ และ
รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้บัญชาการฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

น�้ ำ ใจจากสั ง คมสนั บ สนุ น และให้ ก� ำ ลั ง ใจเจ้ า หน้ า ที่
รพ.สนามฯ

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
ได้เดินทางมามอบของใช้ที่จ�ำเป็น รวมถึงอาหารและสิ่งของต่างๆ
ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู ้ ป ่ ว ยในในโรงพยาบาลสนาม “ส่ ว นขยาย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ฯ (Songklanagarind Covid Collaboration Camp: SCCC)” ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์บม่ เพาะคนดี : มูลนิธสิ วนประวัตศิ าสตร์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อีกทัง้ ยังให้กำ� ลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ทีท่ มุ่ เทในการดูแลผูป้ ว่ ยในภาวะทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคโควิด–๑๙

ผู้ว่าฯ เยี่ ยมชม โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ป ระชุ ม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนาง
กัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เยี่ ย มชมและมอบ
สิง่ ของจ�ำเป็นในการเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลที่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด
สงขลา ในการรองรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด -๑๙ ที่ อ าจเพิ่ ม จ� ำ นวนมากขึ้ น
ในอนาคต
ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗

ส่งความห่วงใย-สู้ภัยโควิด-๑๙

วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ ร่วมกับ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบสิ่งของและเงินบริจาค
ให้แก่ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วย
โควิด-๑๙ ณ ศูนย์บริบาลผูส้ งู อายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับ
ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด -๑๙ ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ
ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสนามจิตเวช สงขลา
และโรงพยาบาลสนาม อ�ำเภอนาทวี

๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั ว แทนร้ า นอาหาร ร่ ว มให้ ก� ำ ลั ง ใจบุ ค ลากร
ทางการแพทย์

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวแทนร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใน จ.สงขลา ได้น�ำอาหารเช้า เครื่อง
ดื่ม รวมถึงขนมต่างๆ มามอบให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นก�ำลัง
ใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ท�ำงานหนัก ทุ่มเทและเสียสละใน
การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมด้วยผูบ้ ริหารคณะแพทยศาสตร์ ยังได้
จัดกระเช้า ขนม เครื่องดื่มต่างๆ พร้อมเดินทางไปมอบและให้ก�ำลัง
ใจบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในส่วนของส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้
ป่วยโควิด-๑๙ (Songklanagarind Covid Collaboration Camp 1)
ณ ศูนย์บริบาล ผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ
ศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙

๒๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

ผักเหลียง เซี่ยงไฮ้ด
ผักเหลียง เป็นผักชนิดหนึ่งที่พบมากในภาคใต้ตอนบน
ชาวจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกว่า “ผักเหลียง” แต่
ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่า “ผักเหมียง” เป็นผักพื้นบ้าน
ภาคใต้ที่ให้รสมัน ไม่มีรสขมเหมือนผักใบเขียวชนิดอื่นๆ นิยมน�ำมา
รับประทานเป็นผักเคียงกับน�้ำพริก ขนมจีน และอาหารอื่นๆ
ผักเหลียง คือ ผักใบเขียว จะมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ นอกจาก
จะมีใยอาหารแล้วยังมีวติ ามิน แร่ธาตุตา่ ง ๆ ทีห่ ลากหลาย ผักใบเขียว
จะมีสารต้านอนุมลู อิสระ แคโรทีนอยด์ ซึง่ จะพบได้ ในผักใบเขียวเข้ม
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการดูแลสุขภาพตา หรือแม้กระทั่ง
ในการเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ
เมนูผักเหลียง เซี่ยงไฮ้ จี๊ดจ๊าด น�ำมาดัดแปลงให้มีรสชาติ
เผ็ดร้อน ด้วยพริกขีห้ นูและพริกไทยสด มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยเจริญอาหาร
ช่วยขับลมในท้อง ช่วยละลายลิ่มเลือด

๒๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ส่วนผสมส�ำหรับ ๑ คน

		เส้นเซี่ยงไฮ้ รสสาหร่าย			๔๐		กรัม
		ใบกระเพรา				๑๐		กรัม
		หอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า			๓๐		กรัม
		ผักเหลียงหั่น				๑๐		กรัม
		ถั่วงอก					๑๐		กรัม
		กระเทียมสับละเอียด			๒		กลีบ
		ไข่ขาว					๑		ฟอง
		เนื้อไก่บด					๒๐		กรัม
		น�้ำมันพืช					๒๐		กรัม
		
ซีอิ๊วด�ำ				
๑/๒ 		
ช้อนชา
		ซีอิ๊วขาว					๑		ช้อนชา
		
น�้ำตาลทราย				
๑		
ช้อนชา
		
พริกขี้หนูสดบุบพอแตก		
๕-๑๐		
เม็ด
		
พริกไทยสด และผักสด ตามชอบ

วิธีท�ำ

๑. น�ำหม้อใส่น�้ำตั้งไฟ พอเดือดใส่เส้นเซี่ยงไฮ้ลงลวกให้สุกนิ่ม ประมาณ ๑๕ นาที ตักขึ้น พักไว้ ให้สะเด็ดน�้ำ
๒. น�ำกระทะตั้งไฟ ใส่น�้ำมัน พอร้อน ใส่กระเทียมลงผัดให้หอม ตามด้วยพริกขี้หนูสด เนื้อไก่บด ผัดให้สุก ใส่ไข่ขาวคนให้เข้ากัน
๓. ใส่เส้นเซี่ยงไฮ้ หอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ผักเหลียงซอยบางๆ ถั่วงอก ใบกระเพรา ผัดให้สุก
๔. ปรุงรสด้วย ซีอิ๊วด�ำ ซีอิ๊วขาว พริกไทยสด
๕. จัดเสิร์ฟร้อนๆ รับประทานกับผักสดตามชอบ

คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต
ไขมัน
พลังงาน
ฟอสฟอรัส
โซเดียม
โพแทสเซียม

๘.๙
๔๒.๗
๒๑.๕
๔๐๐
๘๗.๔๕
๕๔๒
๑๘๗.๒๕

กรัม
กรัม		
กรัม
กิโลแคลอรี่
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

ข่าวคณะแพทย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๓

