


สารบัญ

ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒๙๖ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ

รศ.นพ.เรืองศักดิ์		 ลีธนาภรณ์

ผศ.พญ.สุภาพร	 	 โรยมณี

บรรณำธิกำร

นพ.พิชญานนท์	 	 งามเฉลียว

รองบรรณำธิกำร

นางสาวอนงค์นาถ	 ธนาจริยวงศ์

กองบรรณำธิกำร

นางสุวิมล	 	 	 นนทพันธ์

นางสาวกนกวรรณ	 อินทรัตน์

นางสาวกัลยา	 	 ศุภรพิพัฒน์

นางสาวอารีนุช	 	 นันทรัตน์วิบูลย์

นายชาคร	 	 	 นิ่มนวล

นายวิชัย	 	 	 กาเลี่ยง

นายเกาะวาร์	 	 แซ่อุ๋ย

นายกอบกิตต์	 	 แซ่ลี

รูปเล่ม

งานประชาสัมพันธ์	คณะแพทยศาสตร์

จัดพิมพ์

บริษัท	นีโอพ้อยท์	(๑๙๙๕)	จ�ากัด

---------------------------------------

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

๓	 สารจากคณบดี	/	บทบรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล เดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

๖	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 คณะแพทย์ ม.อ. พร้อม ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนสงขลา 

๘ เพื่อผู้อื่น

 RadioVolunteer การผนึกก�าลังของรังสีแพทย์ ม.อ. ร่วมกับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ

 แปลผลภาพรังสีทรวงอกผู้ป่วยในเรือนจ�า และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

๑๐ วิจัย/นวัตกรรม

 อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย (Mask sealer)

 นวัตกรรมใหม่ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ 

 จากการคิดค้นของคนคณะแพทย์ ม.อ.

๑๒	 การศึกษา

 e-PBL บูรณาการการเรียนในยุคโควิด-๑๙

๑๔ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๑๙	 อาหารการกิน 

 ลาบไข่ขาว-ธัญพืช

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙       

ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 ในนามของคณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดง

ความขอบคุณบุคลากรทุกท ่านที่ทุ ่มเท 

ก�าลงักาย และก�าลงัใจในการดแูลผูป่้วยโควดิ 

– ๑๙ และมีส่วนช่วยเหลือท�าให้สถานการณ์

ในประเทศดีขึ้น ขอขอบคุณทีมดูแลผู้ป่วย 

ในโรงพยาบาล ทีมโรงพยาบาลสนามทั้ง  ๒ 

แห่ง ได้แก่ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด – ๑๙  ภายใน

ศูนย์บริบาลผู ้สูงอายุ : องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี 

: มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  

ติณสูลานนท์ และส่วนขยายโรงพยาบาล

สงขลานครินทร ์ เพื่อผู ้ป ่วยโควิด– ๑๙  

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ทีมที่เดินทางไปดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล

บุษราคัม เมืองทองธานี ทีมจัดการเกี่ยวกับ

การให้วัคซีน และทีมงานสนับสนุนทุกท่าน

         ในระยะเวลาวิกฤติการติดเชื้อ คณะ

แพทยศาสตร์ไม่ได้จัดงานร่ืนเรงิหรือกจิกรรม

ที่มีการรวมกลุ่ม เช่น ปีใหม่หรือกีฬาสี แต่ยัง

คงมกีจิกรรมการมอบรางวลัออนไลน์ ซึง่เป็น

ความสขุและช่วงเวลาทีย่ากล�าบากท่ามกลาง

การติดเชื้อ 

 ขอให้บุคลากรทุกท่าน ดูแลตัวเอง

และครอบครัว งดกจิกรรมความเสีย่งทกุชนดิ 

และขอให้ทุกท่านปลอดภัยและโชคดี v

 สวัสดีผู้อ่านข่าวคณะแพทย์ฉบับ

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ เป็นช่วง

ทีส่ถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและ

ในโลกยังระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง

     ภารกิจหลักของโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 

ท่ีมีอาการป่วยหนักและซับซ้อนแล้ว จึงได้

ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ยงัจดั

ตั้งสถานที่รับวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์กีฬา

และสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร์ เพื่อให้บริการกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ 

ผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัวเสี่ยง ๗ โรค บุคลากร

และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลาและ

ใกล้เคียง นอกจากน้ีคณะแพทยศาสตร ์

ยังได้ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล เดินทางไป

สนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลรักษา 

ผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม 

เมืองทองธานี 

 นอกจากนี้ ยั งมีทีมรั งสีแพทย ์  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมผนึกก�าลัง

กับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ แปลผลภาพรังสี

ทรวงอกผู้ป่วยในเรือนจ�าและผู ้ป ่วยจาก 

โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

 ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ใน

ประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

จนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะส้ินสุดลง

เม่ือใด แต่การเรียนการสอนของนักศึกษา

แพทย์ยังคงต้องด�าเนินต่อไป ซ่ึงทางคณะ

แพทยศาสตร์ต้องมีการปรบัรปูแบบการเรยีน

การสอน PBL หรอื Problem Base Learning 

ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็น e-PBL เพื่อ

ให้การเรียนการสอนยังด�าเนินต่อไปได้ 

 นอกจากนี้ด้านนวัตกรรม บุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ยงัได้มกีารพัฒนาอปุกรณ์

กระชับหน้ากากอนามัย (Mask sealer) เพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้

บุคลากรทางการแพทย์

 ท้ายสุดนี้ผู้อ่านร่วมกันไปฉีดวัคซีน 

COVID-19 รวมทั้ง Social Distancing เว้น

ระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 

Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา Hand Washing ล้างมือ

บ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

ครับ v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

๔

 เมื่อวันที่  ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.นิวัติ   

แก้วประดบั อธกิารบดมีหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ รศ.นพ.เรอืงศักดิ์  

ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย  

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ตลอดจนบคุลากรของคณะ

แพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้ก�าลังใจในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล จ�านวน 

๑๐ คน น�าทีมโดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือผู้ป่วย

โควิด-๑๙ ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก

เปรม ติณสูลานนท์  เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ใน

การดแูลผูป่้วยโควดิ -๑๙   ณ โรงพยาบาลบุษราคมั โรงพยาบาลสนาม

ในพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวัน

ที่ ๑๓ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

คณะแพทย์	ม.อ.	ร่วมส่งทีมแพทย์	พยาบาล

ณ	โรงพยาบาลบุษราคัม	เมืองทองธานี

เดนิทางไปสนับสนุนการปฏบัิตงิานในการดแูลรักษาผูป่้วยโรคโควดิ-	๑๙

 โดยการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในครั้งนี้ นับเป็นการ 

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤต โดยเฉพาะในภาวะท่ีมีการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด–๑๙ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยจ�านวนมาก ทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการ 

เลก็น้อย และผูป่้วยที่ไม่แสดงอาการ ท�าให้โรงพยาบาลและบคุลากร

ทางการแพทย์ในพืน้ทีต้่องท�างานกนัอย่างหนกั ดงันัน้ การไปท�าหน้าที่

ดงักล่าว นับว่าเป็นการช่วยเหลอืบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกัน และ

ที่ส�าคัญเป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ก�าลังเจ็บป่วย ให้ได้รับการ

ดูแลรักษาที่ดี ดังปณิธานที่ชาวสงขลานครินทร์ ยึดถือมาตลอดว่า 

“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

      โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ 

รอบล่าสุด ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ได้ด�าเนินงานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ซึ่งใน 

เชิงรับจะเป็นการดูแล บริหารจัดการผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาล



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕

สงขลานครินทร์ ให้ผู ้ป่วยสามารถรับยาทางไปรษณีย์ แทนการ

มาโรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการคงที่ แต่ในกรณีที่ผู ้ป่วย

มีอาการฉุกเฉิน หรืออาการหนัก สามารถติดต่อห้องฉุกเฉินของ 

โรงพยาบาลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของผู้ป่วย

ในของโรงพยาบาลฯ นอกจากนี้ ในเชิงรุก ทางคณะแพทยศาสตร์

ได้จัดต้ังโรงพยาบาลสนามข้ึน ๒ แห่ง ซ่ึงแห่งแรก คือ ส่วนขยาย 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผูป่้วยโควดิ-๑๙ ภายในศนูย์บรบิาล

ผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี 

: มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และแห่งที่ ๒ 

คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือผู้ป่วยโควิด-๑๙ ณ 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์ ซึง่โรงพยาบาลสนามทัง้ ๒ แห่งน้ี เกดิจากความร่วม

มอืของหลายหน่วยงาน และสามารถรองรบัผูป่้วยได้มากเกือบ ๑,๐๐๐ 

คน ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นว่าจะช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยให้ดีที่สุด และคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด–๑๙ จะดีขึ้นในเร็ววัน  v
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การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด- ๑๙ 

ผ่านระบบหมอพร้อม ปรากฏว่ามีผู ้สนใจลงทะเบียนเป็นจ�านวน

มาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ คณะแพทศาสตร์ จัดตั้งสถานท่ีรับวัคซีนโควิด – ๑๙       

ณ ศนูย์กฬีาและสขุภาพ (โรงยมิ) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  โดย

เมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการซักซ้อมกระบวนการต่างๆ 

เพื่อให้มีความพร้อม ถูกต้องและปลอดภัยกับผู้รับวัคซีนมากที่สุด 

และจะเร่ิมฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ ผ่านระบบหมอพร้อม 

และเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัด

พืน้ทีส่�าหรับฉดีวคัซนีในวนันี ้เป็นการเตรยีมความพร้อมของบุคลากร

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนท่ัวไป ส�าหรับกลุ่ม

ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค ซึ่งได้แก่ กลุ่ม

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคไต

เรื้อรัง กลุ่มโรคระบบประสาท กลุ่มโรคเบาหวาน โรคอ้วน และกลุ่ม

โรคมะเร็ง ส�าหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

และได้วัน – เวลา รับวัคซีนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้มารับวัคซีน

ควรมา ณ สถานที่ฉีดก่อนเวลา ๓๐ นาที ตามวันและเวลาที่ ได ้

นดัไว้ น�าบตัรประชาชนและใบยินยอมฯทีก่รอกข้อมลูเรยีบร้อยแล้วมา

ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนสงขลา

ด้วย ถ้ายังไม่มี สามารถดาวน์โหลดใบยินยอมได้ที่ http://medinfo2.

psu.ac.th/pr/consent_vaccine.pdf หรือ QR Code และผู้รับวัคซีน

ควรแต่งกายด้วยชุดที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน

 ส�าหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ จะมีขั้นตอนตั้งแต่ 

การเตรียมเอกสาร (ใบยินยอมฯ/ประวัติ) ลงทะเบียน (โดยใช้บัตร

ประชาชน) วัดไข้ / ความดัน / ชีพจร ซักประวัติ / บันทึกข้อมูล รอ

ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีน พักสังเกตอาการ ๓๐ นาที รับบัตรนัด / เอกสาร 

 โดยผู้รับวัคซีนที่มีวันและเวลานัดกับทางโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ ให้เดินทางไปรับวัคซีนได้ท่ีศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดสถานที่ส�าหรับจอดรถไว้

รองรับผู้ฉีดวัคซีนไว้ ณ ลานจอดรถโรงยิมและริมถนนโดยรอบ หรือ

ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ มีรถรับ – ส่ง บริเวณ

ศาลารอรถตรงข้ามร้านกาแฟ บินหลาบลู (ด้านข้างโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์) ซึ่งรถจะวนมารับทุกๆ ๓๐ นาที นอกจากน้ี ผู้ป่วย

รถเข็น พระภิกษุสงฆ์ และผู้พิการ สามารถวนรถเพ่ือส่งผู้รับวัคซีน

ได้ ณ ทางเข้าตรงข้ามโรงช้าง และจอดรถบรเิวณลานจอดรถตรงข้าม 

โรงช้าง ทั้งน้ีผู้รับวัคซีนควรเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ 

และปฏิบัติตามค�าแนะน�าก่อน – หลัง การรับวัคซีน 

 หากผู้รับวัคซีนมีอาการที่สงสัยว่าเป็นอาการแพ้วัคซีน เช่น 

ผื่น ลมพิษ ปากบวม ตาบวม หน้ามืด เยื่อบุจมูกอักเสบ อาเจียน ปวด

ท้อง แน่นหน้าอก หรอืไม่แน่ใจว่าเป็นอาการข้างเคยีงหรอืแพ้ สามารถ

คณะแพทย์	ม.อ.	พร้อม

ฉีดวัคซีนโควิด	–	๑๙
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โทรสอบถามได้ที่ 

 - ศูนย์เภสัชสนเทศ โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๑๔  เวลาท�าการ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.

 - ห้องยาผู้ป่วยนอก โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๐๓  เวลาท�าการ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.

 - ห้องยาฉกุเฉิน โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๐๙  ตลอด ๒๔ ชัว่โมง v 
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่และแพร่

กระจายไปทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ส่งผลให้มีจ�านวนผู้ติดเชื้อจ�านวนมากและ

เกิดกลุ่มก้อนใหม่ของผู้ติดเชื้อในทุกๆ วัน  รวมถึงการแพร่ระบาด

ในทัณฑสถานด้วย ท�าให้การดูแลรักษาและการช่วยเหลือของ 

โรงพยาบาลทัณฑสถาน  จากโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาล 

RadioVolunteer
การผนึกก�าลังของรังสีแพทย์ ม.อ. ร่วมกับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ 

แปลผลภาพรังสีทรวงอกผู้ป่วยในเรือนจ�า และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

ในพ้ืนที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือให้ทั่วถึงและรวดเร็วได้ โดยเฉพาะ 

การแปลผลภาพถ่ายรงัสทีรวงอก เพราะเชือ้ไวรสั COVID-19 จะมผีล 

กระทบกับปอดมากที่สุด ดังนั้น การวินิจฉัยหรือตรวจสอบสภาพ

การท�างานของปอดในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ  จึงเป็นข้อมูลส�าคัญในการ 

คัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง เพื่อการรักษาที่ถูกต้องและเร็ว

ที่สุด
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 รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ รังสีแพทย์ หน่วยวินิจฉัย

โรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และประธานราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย  

กล่าวว่า โดยปกติภาพถ่ายดิจิตัลรังสีทรวงอกหรือ Digital Chest 

Radiograph เป็นเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ใช้กันอย่าง 

แพร่หลาย เน่ืองจากจะแสดงให้เห็นความรุนแรงของโรคท่ีเกิดขึ้น 

ในปอด มรีาคาถกู และเข้าถงึได้ง่าย แต่โดยปกตกิารอ่านภาพถ่ายรงัสี

ทรวงอกค่อนข้างใช้เวลาเพราะต้องแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทางด้าน

รังสีวิทยา (ซึ่งเรียกว่ารังสีแพทย์) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ มากข้ึน ท�าให้การแปลผลภาพถ่าย

รงัสีทรวงอกมคีวามจ�าเป็นมากข้ึนตามไปด้วย เพราะแพทย์จ�าเป็นต้อง

อาศยัภาพถ่ายรงัสทีรวงอกและการวนิจิฉยัความรนุแรงเพือ่ประกอบ

การรักษา  ดังนั้นในฐานะรังสีแพทย์คนหนึ่งและในนามประธาน 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ 

“รังสีแพทย์จิตอาสาเพื่อแปลผลภาพรังสีทรวงอกในชุมชนขนาด

ใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือ RadioVolun-

teer” เพื่อระดมอาสาสมัครท่ีเป็นรังสีแพทย์ ที่พอจะมีเวลาว่างจาก

งานประจ�า มาร่วมกันแปลผลและรายงานภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้

กับทัณฑสถานหรือโรงพยาบาลสนามอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ ท่ีขาดแคลน

รังสีแพทย์ และส่งรายงานผลนั้นกลับไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือ

ให้แพทย์น�าไปเป็นข้อมูลประกอบการรักษาต่อไป 

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
รังสีแพทย์ หน่วยวินิจฉัยโรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

 โดยโครงการดังกล่าวมีการรับสมัครรังสีแพทย์ ซ่ึงมีผู้ ให้

ความสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณกว่า ๒๕๐ คน เริ่มแปลผลและ

รายงานภาพถ่ายรังสีทรวงอกตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

มีภาพถ่ายที่รายงานผลไปแล้วจ�านวนกว่า ๒๐,๐๐๐ ภาพ ซึ่งการ

อ�านวยความสะดวกในการแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกในครั้งนี้ ได้

รับความร่วมมือจากบริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ�ากัด ในการจัด

ท�าระบบ PACS ส�าหรับเก็บและจัดส่งภาพตลอดจนน�าระบบปัญญา

ประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วย เพื่อคัดกรองและประมวลผลเบื้องต้น

เกี่ยวกับสภาพปอดของผู้ป่วย ซ่ึงรังสีแพทย์จะเข้ามาแปลผล และ

รายงานให้อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง พร้อมระบุข้อแนะน�าต่างๆ ท�าให้

การอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก มีความแม่นย�าและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

ตอบสนองต่อการน�าข้อมูลไปประกอบรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากน้ีในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รังสีแพทย์ ม.อ. จะระดมก�าลังร่วมกับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ ในการ

แปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกของผู้ป่วยในทัณฑสถานทั้งหมดของ

จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ป่วยบางรายต้องถ่ายภาพรังสีอย่างน้อย ๒ ครั้ง 

ระหว่างการรักษา ท�าให้จ�านวนภาพอาจมีมากถึงเกือบ ๙,๐๐๐ ภาพ 

โดยทีมรังสีแพทย์จะแปลผลและรายงานผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก 

จากจังหวัดที่ตนเองพ�านักอยู่ วินิจฉัยและคัดแยกผู้ป่วยตามระดับ

ความรุนแรง และส่งผลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง เพ่ือให้แพทย์แต่ละ 

โรงพยาบาลท�าการรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 นอกจากนี้ รศ.นพ.วิวัฒนา ยังกล่าวขอบคุณรังสีแพทย์ 

ทกุท่านที่ให้ความร่วมมอืและเข้ามาร่วมกนัอ่านภาพถ่ายรงัสีทรวงอก 

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤติ 

และที่ส�าคัญมีความภูมิใจและมีความสุขใจที่ได้อยู่ในสังคมที่ดีงาม

เช่นนี้ v
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : หน่วยนวัตกรรมฯ

 ในปัจจุบันหน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดต่อ

ของโรคโควิด – ๑๙  ซ่ึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยทั่วไปจะ

มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อโรคหรือฝุ่นละออง แต่ประสิทธิภาพ 

อาจจะลดลงเนื่องจากมีการรั่วของอากาศที่ไม่ผ่านการกรองเข้าทาง

ด้านข้างของหน้ากาก การแก้ปัญหาเพื่อให้ประสทิธภิาพของหน้ากาก

อนามัยดีมากขึ้นที่นิยมกระท�ากันคือ การใช้พลาสเตอร์ปิดซีลขอบ 

โดยรอบของหน้ากากแนบเข้ากับใบหน้า วิธีการนี้ท�าให้มีปัญหาคือ 

เกิดอาการปวดแสบผิวหน้าจากการติดและลอกพลาสเตอร์ที่ต้องท�า

ต่อเนื่องเป็นเวลานาน บางคนแพ้พลาสเตอร์ และไม่มีความสะดวก

ในการปิดพลาสเตอร์บ่อยๆ ถ้าต้องการทานอาหารหรอืดื่มน�า้ กจ็ะต้อง

มีการลอกพลาสเตอร์และติดใหม่  ซึ่งผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี 

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ประดิษฐ์คิดค้น

อุปกรณ์ช่วยกระชับหน้ากากเข้ากับใบหน้า โดยไม่ต้องใช้พลาส-

เตอร์ ซึ่งได้เริ่มคิดค้นทดลองมาตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด – ๑๙  

รอบแรกเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็น

ระยะๆ จนประสบความส�าเร็จและเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่จะช่วย

ปิดช่องอากาศรอบๆหน้ากาอนามัย แทนการใช้พลาสเตอร์ พร้อมกับ

อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย	(Mask	sealer) 

นวัตกรรมใหม่ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ 

จากการคิดค้นของคนคณะแพทย์ ม.อ.

ได้น�าไปยื่นจดสิทธิบัตร และน�ามาใช้จริงกับบุคลากรในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

 โดยแนวคดิในการออกแบบ อปุกรณ์กระชบัหน้ากากอนามยั 

(Mask sealer) เริ่มต้นจากการเลือกวัสดุที่มีความนิ่ม แนบเข้ากับ

ใบหน้า ปิดทับบริเวณขอบของหน้ากากอนามัย ป้องกันการรั่วของ

อากาศ โดยเฉพาะบริเวณร่องข้างจมูก แก้ม และคาง ทางทีมงานจึง

ออกแบบและประดษิฐ์ อปุกรณ์กระชบัหน้ากากอนามัย (Mask sealer)  

ที่ท�าจากซิลิโคนให้มีความโค้งเว้าเข้ากับใบหน้า  แต่เน่ืองจากใบหน้า

ของแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั จงึออกแบบอปุกรณ์กระชับหน้ากาก

อนามัย (Mask sealer) ให้มี ๒ ขนาด เพื่อให้เข้าได้กับผู้ที่มีใบหน้า

เล็กและใบหน้ากว้าง จากการทดลองใช้งานจริงพบว่าผู้ ใช้ประมาณ

ร้อยละ ๗๐ – ๘๐ มีความพึงพอใจในการใช้งานที่สามารถลดช่องว่าง

ต่างๆ บนใบหน้า  ลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และยัง

ลดปัญหาการแสบร้อนหรอืแพ้ทีผ่วิหน้าจากการปิดพลาสเตอร์ได้เป็น

อย่างด ี ทัง้นีจ้ะมกีารพฒันาต่อไป ให้การสวมอปุกรณ์กระชบัหน้ากาก

อนามัย (Mask sealer) สามารถใส่และถอดออกได้อย่างสะดวก 

มากขึ้น

การใช้พลาสเตอร์ปิดซีลขอบโดยรอบของหน้ากาก การใช้อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย
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 นอกจากนี ้หน่วยนวตักรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ ได้ผลิตอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย (Mask  

sealer) ขึ้นเอง และมีการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และพบว่าบุคลากรของคณะฯ มีความต้องการ อุปกรณ์กระชับ

หน้ากากอนามัย (Mask sealer) เป็นอย่างมาก ซ่ึงทางหน่วยงาน 

ได้เร ่งผลิตเพื่อมอบให้กับบุคลากรใช้งานต่อไป ท้ายนี้ หน่วย

นวัตกรรมฯ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก 

ที่สนับสนุนโครงการนวัตกรรมอุปกรณ์กระชับหน้ากาก (Mask  

sealer) ซ่ึงนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการติดต่อโรคโควิด 

– ๑๙ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร์  v
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในระลอก

ใหม่ ที่มีการกระจายของเช้ือและมีจ�านวนผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก  

ส่งผลให้การด�าเนินการในหลายภาคส่วนต้องปิด งด หรอื ลดรปูแบบ

การให้บริการลงไป โดยในส่วนของการศึกษา หลายโรงเรียนยังไม่

สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากมีความเสี่ยง

ของการติดเชื้อในกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ การเรียนออนไลน์จึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนได้ 

 ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ 

ก็เช่นเดียวกัน คือ ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบการเรียนเดิมของ

นกัศกึษาแพทย์และทางคณะฯ ด�าเนนิการอยูค่อื การเรยีนแบบ PBL 

หรอื Problem Base Learning แต่เมื่อมปีระกาศให้ทางคณะฯ จดัการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้บริหารฝ่ายการศึกษารวมถึงอาจารย์ที่

เก่ียวข้อง ได้มกีารหารอืและหาแนวทางเพื่อปรับการเรยีนให้นกัศกึษา

มีความสะดวกมากข้ึน ซ่ึงทางออกท่ีได้คือ การน�ารูปแบบการเรียน

การสอนแบบ PBL มาควบรวมกับการใช้สื่อออนไลน์ จนกลายมาเป็น  

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ e-PBL

 ผศ.ดร.กัญญนัช  กนกวิรุฬห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 

กล่าวว่า e-PBL คือ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยอาจารย์ท่ีเป็นวิทยากร (Facilitator) และผู้เรียนท่ีเป็น

สมาชิกภายในกลุ่มจะอยู่กันคนละสถานท่ี และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีกระบวนการเรียนรู้เช่นเดียวกับการเรียน 

PBL ในห้องเรียนตามปกติ

 เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ 

e-PBL เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙   

ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท�าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้

ตามปกติ นักศึกษาไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาเรียนในคณะ

แพทยศาสตร์ได้  ท�าให้ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ

ออนไลน์  การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรยีนรูรู้ปแบบหนึง่

ที่ส�าคัญ และสามารถปรับเป็นรูปแบบออนไลน์หรือ e-PBL ได้ โดย

ยังคงมีขั้นตอนการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

e-PBL 

บูรณาการการเรียน 

ในยุคโควิด – ๑๙

ฐานเหมือน PBL ปกติ ซึ่งนอกจากคณะแพทย์ของเราแล้ว ประเทศ

มาเลเซีย ก็เริ่มใช้ e-PBL มาแล้วระยะหนึ่ง 

 โดยการเรียน e-PBL จะน�ามาใช้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี

ที่ ๒ และ ๓ โดยก่อนเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษาและอาจารย์ประจ�ากลุ ่ม ได้ฝึกทดลองเรียน e-PBL 

ผ่านระบบซูม (ZOOM) มีการทบทวนกระบวนการเรียน PBL และ

ใช้โปรแกรม Whiteboard เป็นกระดานกลางเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม 

ทุกคนมีส ่วนร่วมในการตั้งค�าถาม ตั้งสมมติฐาน และก�าหนด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกัน ก�าหนดแนวทางการติตตามนักศึกษา

ผ่านออนไลน์ให้แก่วทิยากรให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ซึง่ในระหว่าง

การใช้งานในเบื้องต้น พบปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ท�าให้

การอภิปรายกลุ่มผ่านซูมขาดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และการใช้

โปรแกรม Whiteboard ร่วมกับระบบซูมเกิดปัญหาความล่าช้าในการ

แสดงผล ท�าให้นักศึกษาและวิทยากรติดตามกิจกรรมของกลุ่มได ้

ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔ จะได้มีการ

ปรับรูปแบบการเรียน e-PBL ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ

 • การปรบัปรงุระบบอนิเตอร์เน็ตให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 •  ปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์

ชั้นปีที่ ๒ ก่อนเริ่มเรียนรายวิชา โดยใช้การเรียนผ่านซูมให้ทุกคนเปิด

กล้องตลอดการเรียน  

 •  ปรบัการใช้ Whiteboard เป็นการใช้ Application Good-

note บนไอแพดโดยเลขาของกลุ่มจะแชร์หน้าจอที่บันทึกให้เพื่อนใน

กลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และวิทยากรติดตามกระบวนการได ้

ต่อเนื่อง

 •  ฝึกกระบวนการเรยีน PBL เป็นรายบคุคลจากการจ�าลอง

การเจ็บป่วยของผู้ป่วยจ�าลอง และให้ตอบกลับเป็นรายบุคคล

 •  ในช่วงเตรียมความพร้อม ก�าหนดให้รุ่นพี่เป็นนักศึกษา

แพทย์ชั้นปีที่ ๓ ท�าหน้าที่เป็นประธานกลุ่มให้นักศึกษาแพทย์ปีที่ ๒ 

เพ่ือช่วยแนะน�าให้การเรียน e-PBL ครั้งแรกราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วย

สร้างความคุ้นเคยของสมาชิกในกลุ่ม 

 • มีการตอบกลับในกระบวนการของแต่ละกลุ่ม และยก

ตัวอย่างกลุ่มที่ท�าได้ดี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เพื่อนกลุ่ม

อื่นๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่าง ส่งเสริมการเรียน PBL ที่ดียิ่งขึ้น

   จากการเรียน e-PBL ในรายวิชาของชั้นปีที่ ๒ พบว่า 

นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียน e-PBL ได้ดีขึ้น และการใช้ Good-

note บนไอแพดมีประสทิธภิาพด ีท�าให้กระบวนการเรยีนเป็นไปอย่าง

ราบรื่น การเปิดกล้องช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมอภิปรายของสมาชิก 

ในกลุ่มอย่างดี

      ส�าหรับการเรียน e-PBL เหมาะกับสถานการณ์ที่นักศึกษา

ไม่สามารถกลับมาเรียนตามปกติได้ การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการท�าให้กระบวนการเรียนดียิ่งขึ้น  v
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360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานเคร่ือง	

Oxygen	High	Flow	แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด–๑๙

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.สัณห์ชัย  

กลิน่พกิลุ ผูเ้ชีย่วชาญด้านพลังงานทดแทนมลูนธิชิยัพัฒนา เดินทาง

ไปยงัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นผูแ้ทนพระองค์ ในการมอบ

เครือ่ง Oxygen High Flow พระราชทาน จ�านวน ๑๕ เครื่อง ให้แก ่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อใช ้ ในการดูแลรักษาผู ้ป ่วย 

โควิด – ๑๙ ของโรงพยาบาลฯ โดยมี รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย  

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร ์เป ็นผู ้แทนหน่วยงานรับมอบ ณ ห้องประชุมเฉลิม 

พระบารม ีชัน้ ๑๔ อาคารเฉลิมพระบารม ีโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-๑๙  

(และโรคระบาดต่างๆ )” ข้ึน เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือ

ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซ้ือวัสดุ

อปุกรณ์และสิง่ของทีม่คีวามจ�าเป็นในการรกัษาผูป่้วยโควดิ-๑๙  จาก

นั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน

การป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้

มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙  และผู้ป่วยอื่นๆ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

บริษทั	เอส	แอนด์	พฯี	มอบผลิตภณัฑ์	S&P	แก่ทีมแพทย์

พยาบาล	เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	เพือ่ส่ง

ก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) จัดโครงการ “S&P 

ร่วมใจสู้ภัย โควิด-๑๙  ปี ๒๕๖๔” เพื่อส่งก�าลังใจให้กับทีมแพทย์ 

พยาบาล เจา้หน้าที่ และผูป้่วยโรคโควิด-๑๙ ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ 

S&P แด่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพเรืองศักดิ์  

ลีธนาภรณ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์ และ อ.นพ.กติตพิงศ์ เรยีบร้อย  

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ พร้อมด้วยทมีพยาบาลและ

บุคลากร ร่วมรับมอบ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ 

โรงไฟฟ้าจะนะ	มอบเงิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	แก่	รพ.มอ.	

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู ้ป ่วย	

ในสถานการณ์โควิด	–	๑๙

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ พร้อมด้วย  

นายปรีชา บุญพงษ์มณี วิศวกรระดับ ๑๑ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และ

นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจ�านวน  ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ-

แพทย์ ส�าหรับช่วยเหลือผู ้ป่วยในสถานการณ์โควิด – ๑๙ ของ 

โรงพยาบาล โดยม ีผศ.ดร.นวิตั ิแก้วประดบั อธกิารบดีมหาวิทยาลยัฯ 

นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วย 

รองอธิการบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับและรับมอบ 

ณ ส�านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กาชาดจังหวดัสงขลา	มอบส่ิงของส�าหรับผูบ้ริจาคโลหิต	

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อม

ด้วยสมาชิกสภากาชาดจังหวัดสงขลา น�าข้าวสารและฟักทองจาก

เกษตรกร จังหวัดสงขลา มามอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ โดยมี อ.นพ.วิระชัย สมัย หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิ-

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔๑๖

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	รับมอบเตียงสนาม

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองพลทหารราบที ่๕ และ เตรียมทหาร รุ่นที ่๒๕ มอบเตยีงสนามและ

อปุกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจงัหวดัสงขลา เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

บุคลากรคณะแพทย์	และผู้ป่วยโควิด	–	๑๙	ร่วมท�าบุญ

ทางศาสนา	เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ผู้อ�านวยการส่วนขยายโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ณ ศูนย์อภิบาลผู้สูง

อาย ุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนด ีมูลนิธิ

สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้นิมนต์พระครูปลัด 

ยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม จ.สงขลา และพระสงฆ์

จ�านวน ๔ รูป ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และท�าบุญ เพื่อเปิด

โอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ป่วย ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม

ทางศาสนาเน่ืองในวันวิสาขบูชา ซ่ึงนอกจากจะเป็นการท�าบุญแล้ว

ยังเป็นการให้ก�าลังใจแก่ผู้ป่วยอีกด้วย



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗

สปสช.	เขต	๑๒	สงขลา	เข้าเย่ียมชมระบบการท�างาน	

การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาตเิขต ๑๒ สงขลา พร้อมด้วยคณะ เข้าเยีย่มชมระบบการท�างาน

ในการฉดีวคัซนีใหกับัประชาชนทัว่ไป พร้อมให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าทีค่ณะ

แพทยศาสตร์ ณ ศนูย์กฬีาและสขุภาพ (โรงยมิ) มหาวทิยาลยัสงขลา-

นครินทร์ โดยมีผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ

ปิดส่วนขยาย	รพ.ม.อ.	มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ	ส่ง

ผู้ป่วยชุดสุดท้ายกลับบ้าน	รวมก�าลังเตรียมทีมพร้อมสู้

กับภารกิจใหม่

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายนพินธ์  บญุญามณ ีรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อม

ด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทาง 

มาร่วมพธิปิีดส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ เพื่อรองรบัผูป่้วย

โควิด – ๑๙ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก

เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเตรียมก�าลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยหนัก

ที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลและส่วนขยายโรงพยาบาล

สงขลานครนิทร์ ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี  รวมถงึภารกจิในการขยายทมีฉดีวคัซนีให้รองรบัและดแูลประชาชน

ได้มากและรวดเร็วข้ึน พร้อมกันน้ี ได้ร่วมกันส่งผู้ป่วยชุดสุดท้าย 

กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	แถลง

ข่าวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	“ทางรอด...

สงขลา	ฝ่าวิกฤตโควิด	–	๑๙

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุยกับ

หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการและท�างาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการในการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด -19 

หลังจ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อเป็นการ

เน้นย�้าให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง มาตรการต่างๆ ที่จัดท�าขึ้น  

รวมถงึการร่วมส่งเสริมให้ชาวสงขลาตระหนกัและปฏบิตัตินตามหลกั 

D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด เพื่อให้จังหวัดสงขลามีจ�านวน 

ผู้ติดเชื้อที่ลดลง และเพื่อความปลอดภัยของชาวสงขลาต่อไป



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔๑๘



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

วิธีปรุง
๑. เนื้อไก่บด น�าไปรวนให้สุก

๒.  ผสมน�้าปรุงรส พริกป่นคั่ว น�้ามะนาว น�้าปลา น�้าตาลทราย  

 คลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสตามชอบ

๓. น�าไก่บดที่รวนไว้ผสมกับน�้าปรุงรส โรยด้วยงาขาวค่ัว เมล็ด 

 ทานตะวัน ข้าวคั่ว หอมแดงซอย ต้นหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย  

 ใบสะระแหน่ พริกขี้หนูสดซอยบางๆ ผสมให้เข้ากัน

๔.  น�าส่วนผสมของลาบมาจัดใส่ลงในไข่ขาวที่แกะเป็นดอกให้ 

 สวยงาม รับประทานกับผักสด

ลาบไข่ขาว-ธัญพืช

 ประโยชน์ของธญัพชื อาท ิถัว่ต่างๆ งาขาว งาด�า อลัมอนด์ 

เมล็ดทานตะวัน เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง มีวิตามินบี ช่วยเพิ่มไขมัน

ชนิดดี (HDL) ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ และโรคที่เกี่ยวกับหลอด- 

เลือดต่างๆ ช่วยควบคมุน�า้หนกัและเพิม่ภมูต้ิานทานโรค จงึขอแนะน�า

เมนูลาบไข่ขาว-ธัญพืช เป็นเมนูง่ายๆ ที่สามารถท�ารับประทานได้ 

ในครอบครัว และมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

ส่วนผสม
ไข่ไก่ต้มสุก   ๑  ฟอง 

(แกะไข่แดงออก)

หัวปลีหั่นซอยบางๆ  ๑๐  กรัม

เนื้อไก่บด    ๑๕  กรัม   

หอมแดงซอย  ๑  ช้อนโต๊ะ   

เมล็ดทานตะวันอบ  ๑  ช้อนชา

งาขาวคั่ว    ๑/๒     ช้อนชา 

ข้าวคั่ว     ๑  ช้อนชา  

พริกขี้หนูแห้งคั่วป่น  ๑            ช้อนชา  

น�้ามะนาว      ๑  ช้อนโต๊ะ   

น�้าปลา     ๑  ช้อนโต๊ะ  

น�้าตาลทราย   ๒  ช้อนชา  

ต้นหอมซอย    ๑   ช้อนโต๊ะ

ผักชีฝรั่งซอย   ๑   ช้อนโต๊ะ

ใบสะระแหน่   ๑   ช้อนโต๊ะ

พริกขี้หนูสดซอยบางๆ ๑   ช้อนชา

คุณค่าทางโภชนาการ (ขนาด ๑ ที่รับประทาน)

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

       ๑๐             ๑๒         ๒                    ๑๐๓

๑๙



ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


