ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙
ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารบัญ

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

๓
๔
๖
๘
๑๐

๑๒
๑๔
๑๙

สารจากคณบดี / บทบรรณาธิการ
การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล เดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี
การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทย์ ม.อ. พร้อม ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนสงขลา
เพื่อผู้อื่น
RadioVolunteer การผนึกก�ำลังของรังสีแพทย์ ม.อ. ร่วมกับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ
แปลผลภาพรังสีทรวงอกผู้ป่วยในเรือนจ�ำ และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
วิจัย/นวัตกรรม
อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย (Mask sealer)
นวัตกรรมใหม่ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์
จากการคิดค้นของคนคณะแพทย์ ม.อ.
การศึกษา
e-PBL บูรณาการการเรียนในยุคโควิด-๑๙
๓๖๐ องศาคณะแพทย์
อาหารการกิน
ลาบไข่ขาว-ธัญพืช

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
รศ.นพ.เรืองศักดิ์
ผศ.พญ.สุภาพร

ลีธนาภรณ์
โรยมณี

บรรณาธิการ
นพ.พิชญานนท์

งามเฉลียว

รองบรรณาธิการ
นางสาวอนงค์นาถ

ธนาจริยวงศ์

กองบรรณาธิการ
นางสุวิมล
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกัลยา
นางสาวอารีนุช
นายชาคร
นายวิชัย
นายเกาะวาร์
นายกอบกิตต์

นนทพันธ์
อินทรัตน์
ศุภรพิพัฒน์
นันทรัตน์วิบูลย์
นิ่มนวล
กาเลี่ยง
แซ่อุ๋ย
แซ่ลี

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

สารจากคณบดี

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

ในนามของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ขอแสดง
ความขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ทุ ่ ม เท
ก�ำลังกาย และก�ำลังใจในการดูแลผูป้ ว่ ยโควิด
– ๑๙ และมีส่วนช่วยเหลือท�ำให้สถานการณ์
ในประเทศดีขึ้น ขอขอบคุณทีมดูแลผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล ทีมโรงพยาบาลสนามทั้ง ๒
แห่ง ได้แก่ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานคริน ทร์ เพื่อ ผู ้ ป ่ วยโควิ ด – ๑๙ ภายใน
ศู น ย์ บ ริ บ าลผู ้ สู ง อายุ : องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี
: มู ล นิ ธิ ส วนประวั ติ ศ าสตร์ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ และส่วนขยายโรงพยาบาล
สงขลานคริ น ทร์ เพื่อ ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด – ๑๙

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมที่เดินทางไปดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล
บุษราคัม เมืองทองธานี ทีมจัดการเกี่ยวกับ
การให้วัคซีน และทีมงานสนับสนุนทุกท่าน
ในระยะเวลาวิกฤติการติดเชื้อ คณะ
แพทยศาสตร์ไม่ได้จดั งานรื่นเริงหรือกิจกรรม
ที่มีการรวมกลุ่ม เช่น ปีใหม่หรือกีฬาสี แต่ยัง
คงมีกจิ กรรมการมอบรางวัลออนไลน์ ซึง่ เป็น
ความสุขและช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากท่ามกลาง
การติดเชื้อ
ขอให้บุคลากรทุกท่าน ดูแลตัวเอง
และครอบครัว งดกิจกรรมความเสีย่ งทุกชนิด
และขอให้ทุกท่านปลอดภัยและโชคดี v

บทบรรณาธิการ

สวัสดีผู้อ่านข่าวคณะแพทย์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ เป็นช่วง
ทีส่ ถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและ
ในโลกยังระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจหลักของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19
ที่มีอาการป่วยหนักและซับซ้อนแล้ว จึงได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยงั จัด
ตั้งสถานที่รับวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์กีฬา
และสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ
ผู ้ ที่ มี โ รคประจ� ำ ตั ว เสี่ ย ง ๗ โรค บุ ค ลากร
และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลาและ
ใกล้ เ คี ย ง นอกจากนี้ ค ณะแพทยศาสตร์
ยังได้ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล เดินทางไป
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในการดู แ ลรั ก ษา
ผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม
เมืองทองธานี
นอกจากนี้ ยั ง มี ที ม รั ง สี แ พทย์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมผนึกก�ำลัง
กับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ แปลผลภาพรังสี
ทรวงอกผู ้ ป ่ ว ยในเรื อ นจ� ำ และผู ้ ป ่ ว ยจาก

โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศไทยที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น เรื่อ ย ๆ
จนไม่สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะสิ้นสุดลง
เมื่อใด แต่การเรียนการสอนของนักศึกษา
แพทย์ยังคงต้องด�ำเนินต่อไป ซึ่งทางคณะ
แพทยศาสตร์ตอ้ งมีการปรับรูปแบบการเรียน
การสอน PBL หรือ Problem Base Learning
ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็น e-PBL เพื่อ
ให้การเรียนการสอนยังด�ำเนินต่อไปได้
นอกจากนี้ด้านนวัตกรรม บุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ยงั ได้มกี ารพัฒนาอุปกรณ์
กระชับหน้ากากอนามัย (Mask sealer) เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ให้
บุคลากรทางการแพทย์
ท้ายสุดนี้ผู้อ่านร่วมกันไปฉีดวัคซีน
COVID-19 รวมทั้ง Social Distancing เว้น
ระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา Hand Washing ล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยน�้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
ครับ v

นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล

เดินทางไปสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคโควิด- ๑๙
ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

เมื่อ วั น ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.นิ วั ติ
แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์
ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้ก�ำลังใจในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล จ�ำนวน
๑๐ คน น�ำทีมโดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วย
โควิด-๑๙ ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ใน
การดูแลผูป้ ว่ ยโควิด -๑๙ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนาม
ในพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวัน
ที่ ๑๓ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นครั้ ง นี้ นั บ เป็ น การ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามที่เกิดวิกฤต โดยเฉพาะในภาวะที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด–๑๙ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยจ�ำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการ
เล็กน้อย และผูป้ ว่ ยที่ไม่แสดงอาการ ท�ำให้ โรงพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ ในพืน้ ทีต่ อ้ งท�ำงานกันอย่างหนัก ดังนัน้ การไปท�ำหน้าที่
ดังกล่าว นับว่าเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยกัน และ
ที่ส�ำคัญเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ก�ำลังเจ็บป่วย ให้ได้รับการ
ดูแลรักษาที่ดี ดังปณิธานที่ชาวสงขลานครินทร์ ยึดถือมาตลอดว่า
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙
รอบล่าสุด ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ด�ำเนินงานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ซึ่งใน
เชิงรับจะเป็นการดูแล บริหารจัดการผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาล

สงขลานคริ น ทร์ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถรั บ ยาทางไปรษณี ย ์ แทนการ
มาโรงพยาบาลส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการคงที่ แต่ ใ นกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ย
มีอาการฉุกเฉิน หรืออาการหนัก สามารถติดต่อห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของผู้ป่วย
ในของโรงพยาบาลฯ นอกจากนี้ ในเชิงรุก ทางคณะแพทยศาสตร์
ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ๒ แห่ง ซึ่งแห่งแรก คือ ส่วนขยาย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผูป้ ว่ ยโควิด-๑๙ ภายในศูนย์บริบาล
ผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี

: มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และแห่งที่ ๒
คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ซึง่ โรงพยาบาลสนามทัง้ ๒ แห่งนี้ เกิดจากความร่วม
มือของหลายหน่วยงาน และสามารถรองรับผูป้ ว่ ยได้มากเกือบ ๑,๐๐๐
คน ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นว่าจะช่วยเหลือ
ผู้ป่วยให้ดีที่สุด และคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด–๑๙ จะดีขึ้นในเร็ววัน v
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๕

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

คณะแพทย์ ม.อ. พร้อม

ฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙

ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนสงขลา
หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด- ๑๙
ผ่านระบบหมอพร้อม ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจ�ำนวน
มาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ คณะแพทศาสตร์ จั ด ตั้ ง สถานที่ รั บ วั ค ซี น โควิ ด – ๑๙
ณ ศูนย์กฬี าและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการซักซ้อมกระบวนการต่างๆ
เพื่อให้มีความพร้อม ถูกต้องและปลอดภัยกับผู้รับวัคซีนมากที่สุด
และจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ ผ่านระบบหมอพร้อม
และเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัด
พืน้ ทีส่ ำ� หรับฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ส�ำหรับกลุ่ม
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคไต
เรื้อรัง กลุ่มโรคระบบประสาท กลุ่มโรคเบาหวาน โรคอ้วน และกลุ่ม
โรคมะเร็ง ส�ำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
และได้วัน – เวลา รับวัคซีนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้มารับวัคซีน
ควรมา ณ สถานที่ ฉี ด ก่ อ นเวลา ๓๐ นาที ตามวั น และเวลาที่ ไ ด้
นัดไว้ น�ำบัตรประชาชนและใบยินยอมฯทีก่ รอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมา

๖
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ด้วย ถ้ายังไม่มี สามารถดาวน์ โหลดใบยินยอมได้ที่ http://medinfo2.
psu.ac.th/pr/consent_vaccine.pdf หรือ QR Code และผู้รับวัคซีน
ควรแต่งกายด้วยชุดที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน
ส�ำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ จะมีขั้นตอนตั้งแต่
การเตรียมเอกสาร (ใบยินยอมฯ/ประวัติ) ลงทะเบียน (โดยใช้บัตร
ประชาชน) วัดไข้ / ความดัน / ชีพจร ซักประวัติ / บันทึกข้อมูล รอ
ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีน พักสังเกตอาการ ๓๐ นาที รับบัตรนัด / เอกสาร
โดยผู ้ รั บ วั ค ซี น ที่ มี วั น และเวลานั ด กั บ ทางโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ให้เดินทางไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มี ก ารจั ด สถานที่ ส� ำ หรั บ จอดรถไว้
รองรับผู้ฉีดวัคซีนไว้ ณ ลานจอดรถโรงยิมและริมถนนโดยรอบ หรือ
ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ มีรถรับ – ส่ง บริเวณ
ศาลารอรถตรงข้ามร้านกาแฟ บินหลาบลู (ด้านข้างโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์) ซึ่งรถจะวนมารับทุกๆ ๓๐ นาที นอกจากนี้ ผู้ป่วย
รถเข็น พระภิกษุสงฆ์ และผู้พิการ สามารถวนรถเพื่อส่งผู้รับวัคซีน
ได้ ณ ทางเข้าตรงข้ามโรงช้าง และจอดรถบริเวณลานจอดรถตรงข้าม
โรงช้าง ทั้งนี้ผู้รับวัคซีนควรเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ
และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำก่อน – หลัง การรับวัคซีน
หากผู้รับวัคซีนมีอาการที่สงสัยว่าเป็นอาการแพ้วัคซีน เช่น
ผื่น ลมพิษ ปากบวม ตาบวม หน้ามืด เยื่อบุจมูกอักเสบ อาเจียน ปวด
ท้อง แน่นหน้าอก หรือไม่แน่ใจว่าเป็นอาการข้างเคียงหรือแพ้ สามารถ

- ห้องยาผู้ป่วยนอก โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๐๓ เวลาท�ำการ
โทรสอบถามได้ที่
- ศูนย์เภสัชสนเทศ โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๑๔ เวลาท�ำการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.
- ห้องยาฉุกเฉิน โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๐๙ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง v
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.
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เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

RadioVolunteer

การผนึกก�ำลังของรังสีแพทย์ ม.อ. ร่วมกับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ
แปลผลภาพรังสีทรวงอกผู้ป่วยในเรือนจ�ำ และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่และแพร่
กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อจ�ำนวนมากและ
เกิดกลุ่มก้อนใหม่ของผู้ติดเชื้อในทุกๆ วัน รวมถึงการแพร่ระบาด
ในทั ณ ฑสถานด้ ว ย ท� ำ ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาและการช่ ว ยเหลื อ ของ
โรงพยาบาลทัณฑสถาน จากโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาล

๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ในพื้นที่ ไม่สามารถจะช่วยเหลือให้ทั่วถึงและรวดเร็วได้ โดยเฉพาะ
การแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก เพราะเชือ้ ไวรัส COVID-19 จะมีผล
กระทบกับปอดมากที่สุด ดังนั้น การวินิจฉัยหรือตรวจสอบสภาพ
การท�ำงานของปอดในผู้ป่วยที่ ได้รับเชื้อ จึงเป็นข้อมูลส�ำคัญในการ
คัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง เพื่อการรักษาที่ถูกต้องและเร็ว
ที่สุด

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ รังสีแพทย์ หน่วยวินิจฉัย
โรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
กล่าวว่า โดยปกติภาพถ่ายดิจิตัลรังสีทรวงอกหรือ Digital Chest
Radiograph เป็ น เครื่อ งมื อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ ที่ ใ ช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลาย เนื่องจากจะแสดงให้เห็นความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้น
ในปอด มีราคาถูก และเข้าถึงได้งา่ ย แต่โดยปกติการอ่านภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกค่อนข้างใช้เวลาเพราะต้องแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทางด้าน
รังสีวิทยา (ซึ่งเรียกว่ารังสีแพทย์) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ มากขึ้น ท�ำให้การแปลผลภาพถ่าย
รังสีทรวงอกมีความจ�ำเป็นมากขึน้ ตามไปด้วย เพราะแพทย์จำ� เป็นต้อง
อาศัยภาพถ่ายรังสีทรวงอกและการวินจิ ฉัยความรุนแรงเพือ่ ประกอบ
การรักษา ดังนั้นในฐานะรังสีแพทย์คนหนึ่งและในนามประธาน
ราชวิ ท ยาลั ย รั ง สี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จึ ง ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการ
“รังสีแพทย์จิตอาสาเพื่อแปลผลภาพรังสีทรวงอกในชุมชนขนาด
ใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือ RadioVolunteer” เพื่อระดมอาสาสมัครที่เป็นรังสีแพทย์ ที่พอจะมีเวลาว่างจาก
งานประจ�ำ มาร่วมกันแปลผลและรายงานภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้
กับทัณฑสถานหรือโรงพยาบาลสนามอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่ขาดแคลน
รังสีแพทย์ และส่งรายงานผลนั้นกลับไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อ
ให้แพทย์น�ำไปเป็นข้อมูลประกอบการรักษาต่อไป

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
รั ง สี แ พทย์ หน่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย โรคทรวงอก สาขาวิ ช ารั ง สี วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยโครงการดังกล่าวมีการรับสมัครรังสีแพทย์ ซึ่งมีผู้ ให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณกว่า ๒๕๐ คน เริ่มแปลผลและ
รายงานภาพถ่ายรังสีทรวงอกตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มีภาพถ่ายที่รายงานผลไปแล้วจ�ำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐ ภาพ ซึ่งการ
อ�ำนวยความสะดวกในการแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกในครั้งนี้ ได้
รับความร่วมมือจากบริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ�ำกัด ในการจัด
ท�ำระบบ PACS ส�ำหรับเก็บและจัดส่งภาพตลอดจนน�ำระบบปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วย เพื่อคัดกรองและประมวลผลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสภาพปอดของผู้ป่วย ซึ่งรังสีแพทย์จะเข้ามาแปลผล และ
รายงานให้อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง พร้อมระบุข้อแนะน�ำต่างๆ ท�ำให้
การอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก มีความแม่นย�ำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตอบสนองต่อการน�ำข้อมูลไปประกอบรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
รังสีแพทย์ ม.อ. จะระดมก�ำลังร่วมกับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ ในการ
แปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกของผู้ป่วยในทัณฑสถานทั้งหมดของ
จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ป่วยบางรายต้องถ่ายภาพรังสีอย่างน้อย ๒ ครั้ง
ระหว่างการรักษา ท�ำให้จ�ำนวนภาพอาจมีมากถึงเกือบ ๙,๐๐๐ ภาพ
โดยทีมรังสีแพทย์จะแปลผลและรายงานผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก
จากจังหวัดที่ตนเองพ�ำนักอยู่ วินิจฉัยและคัดแยกผู้ป่วยตามระดับ
ความรุนแรง และส่งผลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง เพื่อให้แพทย์แต่ละ
โรงพยาบาลท�ำการรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
นอกจากนี้ รศ.นพ.วิวัฒนา ยังกล่าวขอบคุณรังสีแพทย์
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้ามาร่วมกันอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามที่เกิดวิกฤติ
และที่ส�ำคัญมีความภูมิใจและมีความสุขใจที่ ได้อยู่ในสังคมที่ดีงาม
เช่นนี้ v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : หน่วยนวัตกรรมฯ

อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย (Mask sealer)
นวัตกรรมใหม่ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์
จากการคิดค้นของคนคณะแพทย์ ม.อ.

ในปัจจุบันหน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดต่อ
ของโรคโควิด – ๑๙ ซึ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยทั่วไปจะ
มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อโรคหรือฝุ่นละออง แต่ประสิทธิภาพ
อาจจะลดลงเนื่องจากมีการรั่วของอากาศที่ ไม่ผ่านการกรองเข้าทาง
ด้านข้างของหน้ากาก การแก้ปญ
ั หาเพื่อให้ประสิทธิภาพของหน้ากาก
อนามัยดีมากขึ้นที่นิยมกระท�ำกันคือ การใช้พลาสเตอร์ปิดซีลขอบ
โดยรอบของหน้ากากแนบเข้ากับใบหน้า วิธีการนี้ท�ำให้มีปัญหาคือ
เกิดอาการปวดแสบผิวหน้าจากการติดและลอกพลาสเตอร์ที่ต้องท�ำ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน บางคนแพ้พลาสเตอร์ และไม่มีความสะดวก
ในการปิดพลาสเตอร์บอ่ ยๆ ถ้าต้องการทานอาหารหรือดื่มน�ำ้ ก็จะต้อง
มีการลอกพลาสเตอร์และติดใหม่ ซึ่งผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ประดิษฐ์คิดค้น
อุปกรณ์ช่วยกระชับหน้ากากเข้ากับใบหน้า โดยไม่ต้องใช้พลาสเตอร์ ซึ่งได้เริ่มคิดค้นทดลองมาตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด – ๑๙
รอบแรกเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็น
ระยะๆ จนประสบความส�ำเร็จและเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่จะช่วย
ปิดช่องอากาศรอบๆหน้ากาอนามัย แทนการใช้พลาสเตอร์ พร้อมกับ

ได้น�ำไปยื่นจดสิทธิบัตร และน�ำมาใช้จริงกับบุคลากรในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์
โดยแนวคิดในการออกแบบ อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย
(Mask sealer) เริ่มต้นจากการเลือกวัสดุที่มีความนิ่ม แนบเข้ากับ
ใบหน้า ปิดทับบริเวณขอบของหน้ากากอนามัย ป้องกันการรั่วของ
อากาศ โดยเฉพาะบริเวณร่องข้างจมูก แก้ม และคาง ทางทีมงานจึง
ออกแบบและประดิษฐ์ อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย (Mask sealer)
ที่ท�ำจากซิลิโคนให้มีความโค้งเว้าเข้ากับใบหน้า แต่เนื่องจากใบหน้า
ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงออกแบบอุปกรณ์กระชับหน้ากาก
อนามัย (Mask sealer) ให้มี ๒ ขนาด เพื่อให้เข้าได้กับผู้ที่มีใบหน้า
เล็กและใบหน้ากว้าง จากการทดลองใช้งานจริงพบว่าผู้ ใช้ประมาณ
ร้อยละ ๗๐ – ๘๐ มีความพึงพอใจในการใช้งานที่สามารถลดช่องว่าง
ต่างๆ บนใบหน้า ลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และยัง
ลดปัญหาการแสบร้อนหรือแพ้ทผี่ วิ หน้าจากการปิดพลาสเตอร์ได้เป็น
อย่างดี ทัง้ นีจ้ ะมีการพัฒนาต่อไป ให้การสวมอุปกรณ์กระชับหน้ากาก
อนามัย (Mask sealer) สามารถใส่และถอดออกได้อย่างสะดวก
มากขึ้น

การใช้พลาสเตอร์ปิดซีลขอบโดยรอบของหน้ากาก

การใช้อุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย

๑๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นอกจากนี้ หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้ผลิตอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัย (Mask
sealer) ขึ้นเอง และมีการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และพบว่ า บุ ค ลากรของคณะฯ มี ค วามต้ อ งการ อุ ป กรณ์ ก ระชั บ
หน้ากากอนามัย (Mask sealer) เป็นอย่างมาก ซึ่งทางหน่วยงาน

ได้ เ ร่ ง ผลิ ต เพื่อ มอบให้ กั บ บุ ค ลากรใช้ ง านต่ อ ไป ท้ า ยนี้ หน่ ว ย
นวัตกรรมฯ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก
ที่ ส นั บ สนุ น โครงการนวั ต กรรมอุ ป กรณ์ ก ระชั บ หน้ า กาก (Mask
sealer) ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการติดต่อโรคโควิด
– ๑๙ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑

การศึกษา
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

e-PBL

บูรณาการการเรียน
ในยุคโควิด – ๑๙

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในระลอก
ใหม่ ที่มีการกระจายของเชื้อและมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจ�ำนวนมาก
ส่งผลให้การด�ำเนินการในหลายภาคส่วนต้องปิด งด หรือ ลดรูปแบบ
การให้บริการลงไป โดยในส่วนของการศึกษา หลายโรงเรียนยังไม่
สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากมีความเสี่ยง
ของการติดเชื้อในกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ การเรียนออนไลน์จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนได้
ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก็เช่นเดียวกัน คือ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งรูปแบบการเรียนเดิมของ
นักศึกษาแพทย์และทางคณะฯ ด�ำเนินการอยูค่ อื การเรียนแบบ PBL
หรือ Problem Base Learning แต่เมื่อมีประกาศให้ทางคณะฯ จัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้บริหารฝ่ายการศึกษารวมถึงอาจารย์ที่
เกีย่ วข้อง ได้มกี ารหารือและหาแนวทางเพื่อปรับการเรียนให้นกั ศึกษา
มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งทางออกที่ ได้คือ การน�ำรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ PBL มาควบรวมกับการใช้สื่อออนไลน์ จนกลายมาเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ e-PBL
ผศ.ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
กล่าวว่า e-PBL คือ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยอาจารย์ที่เป็นวิทยากร (Facilitator) และผู้เรียนที่เป็น
สมาชิกภายในกลุ่มจะอยู่กันคนละสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกระบวนการเรียนรู้เช่นเดียวกับการเรียน
PBL ในห้องเรียนตามปกติ
เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ
e-PBL เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙
ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท�ำให้ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามปกติ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเดิ น ทางกลั บ เข้ า มาเรี ย นในคณะ
แพทยศาสตร์ ไ ด้ ท� ำ ให้ ต ้ อ งปรั บ การเรี ย นการสอนเป็ น รู ป แบบ
ออนไลน์ การเรียนรู้ โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นการเรียนรูร้ ปู แบบหนึง่
ที่ส�ำคัญ และสามารถปรับเป็นรูปแบบออนไลน์หรือ e-PBL ได้ โดย
ยังคงมีขั้นตอนการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น
๑๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ฐานเหมือน PBL ปกติ ซึ่งนอกจากคณะแพทย์ของเราแล้ว ประเทศ
มาเลเซีย ก็เริ่มใช้ e-PBL มาแล้วระยะหนึ่ง
โดยการเรียน e-PBL จะน�ำมาใช้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี
ที่ ๒ และ ๓ โดยก่อนเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาและอาจารย์ประจ�ำกลุ่ม ได้ฝึกทดลองเรียน e-PBL
ผ่านระบบซูม (ZOOM) มีการทบทวนกระบวนการเรียน PBL และ
ใช้ โปรแกรม Whiteboard เป็นกระดานกลางเพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
ทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั้ ง ค� ำ ถาม ตั้ ง สมมติ ฐ าน และก� ำ หนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกัน ก�ำหนดแนวทางการติตตามนักศึกษา
ผ่านออนไลน์ ให้แก่วทิ ยากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ในระหว่าง
การใช้งานในเบื้องต้น พบปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ท�ำให้
การอภิปรายกลุ่มผ่านซูมขาดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และการใช้
โปรแกรม Whiteboard ร่วมกับระบบซูมเกิดปัญหาความล่าช้าในการ
แสดงผล ท�ำให้นักศึกษาและวิทยากรติดตามกิจกรรมของกลุ่มได้
ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔ จะได้มีการ
ปรับรูปแบบการเรียน e-PBL ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
• การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
• ปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ ๒ ก่อนเริ่มเรียนรายวิชา โดยใช้การเรียนผ่านซูมให้ทุกคนเปิด
กล้องตลอดการเรียน
• ปรับการใช้ Whiteboard เป็นการใช้ Application Goodnote บนไอแพดโดยเลขาของกลุ่มจะแชร์หน้าจอที่บันทึกให้เพื่อนใน
กลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และวิทยากรติดตามกระบวนการได้
ต่อเนื่อง
• ฝึกกระบวนการเรียน PBL เป็นรายบุคคลจากการจ�ำลอง
การเจ็บป่วยของผู้ป่วยจ�ำลอง และให้ตอบกลับเป็นรายบุคคล
• ในช่วงเตรียมความพร้อม ก�ำหนดให้รุ่นพี่เป็นนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ ๓ ท�ำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มให้นักศึกษาแพทย์ปีที่ ๒
เพื่อช่วยแนะน�ำให้การเรียน e-PBL ครั้งแรกราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วย
สร้างความคุ้นเคยของสมาชิกในกลุ่ม
• มีการตอบกลับในกระบวนการของแต่ละกลุ่ม และยก
ตัวอย่างกลุ่มที่ท�ำได้ดี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เพื่อนกลุ่ม
อื่นๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่าง ส่งเสริมการเรียน PBL ที่ดียิ่งขึ้น
จากการเรี ย น e-PBL ในรายวิ ช าของชั้ น ปี ที่ ๒ พบว่ า
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียน e-PBL ได้ดีขึ้น และการใช้ Goodnote บนไอแพดมีประสิทธิภาพดี ท�ำให้กระบวนการเรียนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น การเปิดกล้องช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมอภิปรายของสมาชิก
ในกลุ่มอย่างดี
ส�ำหรับการเรียน e-PBL เหมาะกับสถานการณ์ที่นักศึกษา
ไม่สามารถกลับมาเรียนตามปกติได้ การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำให้กระบวนการเรียนดียิ่งขึ้น v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง
Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด–๑๙

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.สัณห์ชัย
กลิน่ พิกลุ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงานทดแทนมูลนิธชิ ยั พัฒนา เดินทาง
ไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นผูแ้ ทนพระองค์ ในการมอบ
เครือ่ ง Oxygen High Flow พระราชทาน จ�ำนวน ๑๕ เครื่อง ให้แก่
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ เพื่อ ใช้ ในการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
โควิด – ๑๙ ของโรงพยาบาลฯ โดยมี รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ น ทร์ เ ป็ น ผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานรั บ มอบ ณ ห้ อ งประชุ ม เฉลิ ม
พระบารมี ชัน้ ๑๔ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-๑๙
(และโรคระบาดต่างๆ )” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และสิง่ ของทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการรักษาผูป้ ว่ ยโควิด-๑๙ จาก
นั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใน
การป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ และผู้ป่วยอื่นๆ

๑๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บริษทั เอส แอนด์ พีฯ มอบผลิตภัณฑ์ S&P แก่ทมี แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพือ่ ส่ง
ก�ำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “S&P
ร่วมใจสู้ภัย โควิด-๑๙ ปี ๒๕๖๔” เพื่อส่งก�ำลังใจให้กับทีมแพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผูป้ ่วยโรคโควิด-๑๙ ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์
S&P แด่ โ รงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ โดยมี รศ.นพเรื อ งศั ก ดิ์
ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมพยาบาลและ
บุคลากร ร่วมรับมอบ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่ รพ.มอ.
จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ย
ในสถานการณ์โควิด – ๑๙

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ พร้อมด้วย
นายปรีชา บุญพงษ์มณี วิศวกรระดับ ๑๑ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และ
นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ส�ำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ โควิด – ๑๙ ของ
โรงพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.นิวตั ิ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ
นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วย
รองอธิการบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับและรับมอบ
ณ ส�ำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กาชาดจังหวัดสงขลา มอบสิง่ ของส�ำหรับผูบ้ ริจาคโลหิต

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อม
ด้วยสมาชิกสภากาชาดจังหวัดสงขลา น�ำข้าวสารและฟักทองจาก
เกษตรกร จังหวัดสงขลา มามอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ โดยมี อ.นพ.วิระชัย สมัย หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ

ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับมอบเตียงสนาม
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กองพลทหารราบที่ ๕ และ เตรียมทหาร รุน่ ที่ ๒๕ มอบเตียงสนามและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสงขลา เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคลากรคณะแพทย์ และผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ร่วมท�ำบุญ
ทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการส่วนขยายโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ณ ศูนย์อภิบาลผู้สูง
อายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บม่ เพาะคนดี มูลนิธิ
สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้นิมนต์พระครูปลัด

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม จ.สงขลา และพระสงฆ์
จ�ำนวน ๔ รูป ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และท�ำบุญ เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ป่วย ได้ร่วมกันท�ำกิจกรรม
ทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งนอกจากจะเป็นการท�ำบุญแล้ว
ยังเป็นการให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

ปิดส่วนขยาย รพ.ม.อ. มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ ส่ง
ผู้ป่วยชุดสุดท้ายกลับบ้าน รวมก�ำลังเตรียมทีมพร้อมสู้
กับภารกิจใหม่

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อม
ด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทาง
มาร่วมพิธปี ดิ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผูป้ ว่ ย
โควิด – ๑๙ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเตรียมก�ำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยหนัก
ที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลและส่วนขยายโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐
ปี รวมถึงภารกิจในการขยายทีมฉีดวัคซีนให้รองรับและดูแลประชาชน
ได้มากและรวดเร็วขึ้น พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันส่งผู้ป่วยชุดสุดท้าย
กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย

สปสช. เขต ๑๒ สงขลา เข้าเยี่ยมชมระบบการท�ำงาน
การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา พร้อมด้วยคณะ เข้าเยีย่ มชมระบบการท�ำงาน
ในการฉีดวัคซีนใหักบั ประชาชนทัว่ ไป พร้อมให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีค่ ณะ
แพทยศาสตร์ ณ ศูนย์กฬี าและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลง
ข่าวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา “ทางรอด...
สงขลา ฝ่าวิกฤตโควิด – ๑๙

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุยกับ
หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการและท�ำงาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการในการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด -19
หลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เน้นย�้ำให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง มาตรการต่างๆ ที่จัดท�ำขึ้น
รวมถึงการร่วมส่งเสริมให้ชาวสงขลาตระหนักและปฏิบตั ติ นตามหลัก
D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด เพื่อให้จังหวัดสงขลามีจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อที่ลดลง และเพื่อความปลอดภัยของชาวสงขลาต่อไป
ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗

๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

ลาบไข่ขาว-ธัญพืช
ส่วนผสม

ประโยชน์ของธัญพืช อาทิ ถัว่ ต่างๆ งาขาว งาด�ำ อัลมอนด์
เมล็ดทานตะวัน เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง มีวิตามินบี ช่วยเพิ่มไขมัน
ชนิดดี (HDL) ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ และโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆ ช่วยควบคุมน�ำ้ หนักและเพิม่ ภูมติ า้ นทานโรค จึงขอแนะน�ำ
เมนูลาบไข่ขาว-ธัญพืช เป็นเมนูง่ายๆ ที่สามารถท�ำรับประทานได้
ในครอบครัว และมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

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�้ำมะนาว			
๑		
ช้อนโต๊ะ  	
น�้ำปลา			
๑		
ช้อนโต๊ะ
น�้ำตาลทราย			๒		ช้อนชา
ต้นหอมซอย 			
๑ 		
ช้อนโต๊ะ
ผักชีฝรั่งซอย			๑ 		ช้อนโต๊ะ
ใบสะระแหน่ 		
๑ 		
ช้อนโต๊ะ
พริกขี้หนูสดซอยบางๆ
๑ 		
ช้อนชา

วิธีปรุง

๑. เนื้อไก่บด น�ำไปรวนให้สุก
๒. ผสมน�้ ำ ปรุ ง รส พริ ก ป่ น คั่ ว น�้ ำ มะนาว น�้ ำ ปลา น�้ ำ ตาลทราย
คลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสตามชอบ
๓. น�ำไก่บดที่รวนไว้ผสมกับน�้ำปรุงรส โรยด้วยงาขาวคั่ว เมล็ด
ทานตะวัน ข้าวคั่ว หอมแดงซอย ต้นหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย
ใบสะระแหน่ พริกขี้หนูสดซอยบางๆ ผสมให้เข้ากัน
๔. น� ำ ส่ ว นผสมของลาบมาจั ด ใส่ ล งในไข่ ข าวที่ แ กะเป็ น ดอกให้
สวยงาม รับประทานกับผักสด

คุณค่าทางโภชนาการ (ขนาด ๑ ที่รับประทาน)
โปรตีน (กรัม)		
๑๐			

คาร์ โบไฮเดรต (กรัม)		
๑๒			

ไขมัน (กรัม)		
๒		

พลังงาน (Kcal)
๑๐๓
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