บุคลากรทางการแพทย์ไปร่วมท�ำหน้าที่ ช่วยดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี
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สารจากคณบดี

ในช่วงทีม่ กี ารระบาดหนักของ COVID-19 ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านทีท่ มุ่ เท
แรงกายแรงใจท�ำงานอย่างหนัก และเป็นที่น่ายินดีว่าไม่ได้มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ของเราเลย คณะแพทยศาสตร์ได้วางแนวคิดต่างๆ ในการ
รองรับโรคระบาด ไม่วา่ จะเป็นระบบโรงพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหนัก โรงพยาบาล
สนามเพื่อดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่หนักมาก และระบบ Home Isolation ส�ำหรับผู้ติดเชื้อที่
ไม่มีอาการ ในส่วนของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ คณะฯ ได้ด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้
บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนที่เหมาะสม และปลอดภัย ดังนั้น จึงขอให้ทุกๆ ท่านดูแลตัวเอง
และครอบครัวให้ดี
นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้สมัครเข้าร่วมรับการประเมินโครงการสุดยอด
นายจ้างดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๔ (Best Employers Award 2021) เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
การดูแลบุคลากรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันตอบแบบ
ส�ำรวจความผูกพันองค์กร ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ได้ครบร้อยละ ๑๐๐
สุดท้ายนี้ ขอแสดงความไว้อาลัย พี่นึก (คุณนึก ชุมศักดิ์) ซึ่งจากไปอย่างกะทันหัน
ขอให้พี่นึกพักให้สบายสู่สุคติในสัมปรายภพ v

บทบรรณาธิการ

สวัสดีผู้อ่านข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนฉบับกรกฎาคม ๒๕๖๔ ครับ เป็นช่วงที่
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและยังระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื้อไวรัส
COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักในขนาดนี้
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มี
อาการป่วยหนักและซับซ้อนในจังหวัดสงขลาและภาคใต้แล้ว ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ท�ำหน้าที่ดูแลชุมชนใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินครินทร์คือพื้นที่คอหงส์และ
คลองเรียน อ.หาดใหญ่ โดยเริ่มโครงการ Home Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19
กลุ่มสีเขียว เพื่อส�ำรองพื้นที่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามส�ำหรับผู้ป่วย COVID-19
กลุ่มสีเหลือง ซึ่งมีอาการปาบกลางขึ้นไป
นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ยังได้ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล เดินทางไปสนับสนุน
การปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี
ซึง่ มีเรื่องราวความประทับใจและความภูมใิ จในความเสียสละของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
ในการไปร่วมปฏิบัติงานนี้
อีกหนึ่งความสูญเสียของคณะแพทยศาสตร์และครอบครัวชุมศักดิ์ คือ การจากไป
ของคุณนึก ชุมศักดิ์ พนักงานหน่วยขนย้ายผู้ป่วย หรือที่พวกเราเรียกกันว่า “หน่วยเปล”
พี่นึก บุคลากรตัวเล็กๆ ในองค์กรแห่งนี้ แต่เป็นที่รู้จักของทุกคนๆ ด้วยลักษณะบุคลิกภาพ
ที่เป็นมิตร มีความรักและทุ่มเทในงาน ภูมิใจในหน้าที่ รวมทั้งยังเป็นอาจารย์ของแพทย์
หลายคนในคณะแพทยศาสตร์นี้ เนื่องจากพีน่ กึ เป็นผูป้ ว่ ยจ�ำลองให้นกั ศึกษาแพทย์ ในหลายๆ
รุน่ ทีผ่ า่ นมา แม้กระทัง่ เกษียณอายุราชการไปแล้ว การจากไปของพีน่ กึ จึงสร้างความโศกเศร้า
ให้บุคลากรและแพทย์ แต่ความทรงจ�ำที่ดีต่อพี่นึกยังคงอยู่ในใจทุกคนตลอดไป
ท้ายสุดนีผ้ อู้ า่ นร่วมกันไปฉีดวัคซีน COVID-19 ซึง่ ประชาชนไทยและจังหวัดสงขลา
มีผเู้ ข้ารับการฉีดวัคซีนคิดเป็นสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เรื่อยๆ เพื่อลดความรุนแรงของตัวโรค ลดการ
เสียชีวิต และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันครับ v

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

โรงพยาบาล ม.อ. จับมือภาคีเครือข่าย จัดท�ำ

Home Isolation

รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว
การดูแลผู้ป่วยโควิดนับเป็นเรื่องส�ำคัญและเร่งด่วนที่สุด
ในระยะนี้ จากสถานการณ์ทมี่ กี ารแพร่ระบาดมากขึน้ ท�ำให้ทกุ หน่วยงานจึงร่วมมือกัน ก�ำหนดแนวทางและวิธีการด�ำเนินงานที่เหมาะสม
ที่สุดส�ำหรับผู้ป่วย พร้อมทั้งต้องบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่าง
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพแก่ทุกฝ่าย
อย่างสูงสุด ดังนั้นทางคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จึงได้ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน จัดท�ำระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโควิด–๑๙ ทีพ่ กั รักษา
ตัวทีบ่ า้ น ด้วยการจัดท�ำแอปพลิเคชัน่ ในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ สีเขียว ที่
มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ จัดตั้งศูนย์ดูแลศูนย์ดูแลผู้ป่วย
โควิด–๑๙ ที่พักรักษาตัวที่บ้าน และการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเอกชนในการช่วยจัดส่งสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นให้กบั ผูป้ ว่ ย รวมถึง
การท�ำความเข้าใจกับชุมชนในส่วนของการบริหารจัดการต่างๆ ส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยทีก่ กั ตัวทีบ่ า้ น ซึง่ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนัน้ ทาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จดั “งานแถลง
ข่าว ความร่วมมือดูแลผูป้ ว่ ยโควิด-๑๙ ด้วยระบบ Home Isolation
ในจังหวัดสงขลา” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับรูป
แบบของในโรงพยาบาลสนามให้สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
ที่คาดว่าจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
กล่าวว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ยังมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้มีการยกระดับความเข้มข้นและ
การบังคับใช้มาตรการต่างๆ อย่างจริงจังเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการตรวจคัดกรอง การรักษาพยาบาล และการเร่งฉีด
วัคซีนให้กับประชาชน ซึ่งส่วนของการรักษาพยาบาล ทางจังหวัด
ได้ มี ก ารประชุ ม และหารื อ เพื่อ หาแนวทางในการดู แ ลและรั ก ษา
ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทั่วถึง แต่
จากสถานการณ์จ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ต้องปรับวิธีการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้จ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยกลุม่ สีเหลืองเริม่ มีจำ� นวนมาก เป็นผลจากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ พิม่
๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กล่องหาย-ห่วง (Safe Box)” ภายในกล่องประกอบด้วย เทอร์ โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องวัด
ออกซิเจน ยาลดไข้ ยาแก้ไอ และยาแก้แพ้

มากขึ้นและจากสายพันธุ์ของโรคโควิด – ๑๙ ท�ำให้การบริหารจัดการ
เตียงในโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาลสนาม ต้องปรับเปลีย่ น
รูปแบบไป เป็นการรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองมากขึ้น และเพิ่มเติมระบบ
การดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ขึ้นมา เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ส�ำหรับผู้ป่วยสีเหลือง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังดูแลผู้ป่วย
กลุ่มสีเขียวควบคู่ไปด้วย

ยาแก้แพ้ (Loratadine or CPM) กรณียาหมด มีการจัดส่งยาไปให้
ผู้ป่วยถึงที่บ้าน นอกจากนี้ยังมี Application ที่จะคอยติดตามอาการ
รวมถึงสามารถพูดคุยและสอบถามทีมแพทย์และพยาบาลได้ตลอด
๒๔ ชั่วโมง โดยทางโรงพยาบาลได้เปิดศูนย์บัญชาการดูแลผู้ป่วยที่
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ไว้ที่องค์กรแพทย์ บริเวณชั้น ๒ ของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ซึ่งในระยะแรก จะมีแพทย์ ๓ คน พยาบาล ๕ คน
และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสนับสนุนอีกจ�ำนวนหนึง่ คอยท�ำหน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ทั้งในด้านการจัดส่งยา ส่งอาหาร วัสดุทางการ
แพทย์ และสิ่ งของเครื่อ งใช้ ที่ จ� ำ เป็ น ไปให้ ซึ่ งการจั ดระบบดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบ Home Isolation ในครัง้ นี้ ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงสมาคมสโมสรนักลงทุน ทีส่ นับสนุนพนักงานจัดส่ง หรือ
ไรเดอร์ ในการจัดส่งสิ่งของต่างๆให้กับผู้ป่วยในแต่ละบ้านอีกด้วย
การเปิ ด ศู น ย์ ก ารด� ำ เนิ น งานบริ ก ารดู แ ลรั ก ษาในที่ พั ก
ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาและ
ความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ในการช่วยเหลือทั้งในด้าน
ทุนสนับสนุน ด้านการท�ำความเข้าใจกับชุมชน ด้านการรองรับในเรื่อง
ของสิทธิการรักษาพยาบาล ทางคณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณ
ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันท�ำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในยามวิกฤต
ครั้งนี้ v
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “ศูนย์ดแู ล
ผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ที่พักรักษาตัวที่บ้าน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”
เปิดบริการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ทาง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น พร้อม
ปรับปรุงพื้นที่ของหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ เพื่อรองรับ
ผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวมถึงการเปิดโรงพยาบาลสนามจ�ำนวน ๒ แห่ง
โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ที่ขณะนี้รองรับผู้ป่วยเกือบ ๓๐๐ เตียง แต่
จากจ�ำนวนของผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
โรงพยาบาลฯ ต้องปรับรูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยใหม่ โดยให้ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็น
กลุ่มสีเขียว ซึ่งไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย พักรักษาตัว
อยูท่ บี่ า้ น แต่จะมีระบบการดูแลรักษาทีม่ แี พทย์คอยตรวจสอบอาการ
โดยผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลฯ จะต้อง
ผ่านการตรวจหาโควิด ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ตรวจด้วยชุด Antigen
Test Kit เมื่อทราบผลตรวจเป็นบวก ต้องลงทะเบียนตัวเอง ผ่าน
Application “บันทึกอาการผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน” ท�ำตามขั้นตอน
และกรอกรายละเอียด และลงชื่อในใบยินยอม (Inform Consent) ที่
อยูใ่ น Application หลังจากนัน้ ทาง รพ.จะส่ง “กล่องหาย-ห่วง (Safe
Box)” ไปให้ ภายในกล่องประกอบด้วย เทอร์ โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่อง
วัดออกซิเจน ยาลดไข้ (paracetamol) ยาแก้ไอ (bromhexine) และ

แพทย์ ๓ คน พยาบาล ๕ คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน คอยท�ำหน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วย
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

เพราะทุกอย่าง
คือ ความภาคภูมิใจ

ในความเป็น

“คนคณะแพทย์”

“พี่นึกมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก
ที่ จ ะท� ำ งานในโรงพยาบาลแห่ ง นี้
ฝั น ไว้ ว ่ า สั ก วั น ต้ อ งท� ำ งานของ
หน่ ว ยงานราชการให้ ไ ด้ เพื่ อ ให้
พ่อกับแม่และครอบครัวสบาย และ
งานแรกที่ ได้ท�ำคือ มาสมัครเป็น
คนงานก่อสร้าง เป็นช่างเทปูนของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”

๖
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นับตัง้ แต่การเริม่ ต้นของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นแหล่งเรียนรู้
ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ เป็นแหล่งดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ ได้รับความทุกข์
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงการเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการด�ำรงชีวติ และเป็น
ทีท่ ำ� งานในใจของใครอีกหลายคน ทีน่ อี่ าจจะไม่ใช่ทที่ ำ� งานทีด่ ที สี่ ดุ แต่
ในขณะเดียวกันก็เป็นทีท่ คี่ นท�ำงานหลายคน รัก และภูมใิ จในสถาบัน
แห่งนี้ หนึ่งในนั้นคือ พนักงานหน่วยขนย้าย ชื่อ “นึก ชุมศักดิ์”
“คุณนึก” “พีน่ กึ ” “ลุงนึก” เป็นพนักงานของงานขนย้ายผูป้ ว่ ย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “หน่วยเปล” พี่นึก
มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะท�ำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ ฝันไว้ว่า
สักวันต้องท�ำงานของหน่วยงานราชการให้ได้ เพื่อให้พ่อกับแม่และ
ครอบครัวสบาย และงานแรกที่ได้ทำ� คือ มาสมัครเป็นคนงานก่อสร้าง
เป็นช่างเทปูนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แม้จะยังไม่ใช่ตำ� แหน่ง
หรือหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แต่มนั คือความมุง่ มัน่ และความ
ตั้งใจที่จะเข้าท�ำงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้ได้ ทุกวันที่มา
ท�ำงานก่อสร้าง ไม่เคยคิดว่าความฝันที่คิดไว้ จะกลายเป็นจริง จน
กระทัง่ โรงพยาบาลใกล้จะเปิดท�ำการ แต่ละหน่วยงานจึงเปิดรับสมัคร
พนักงาน พี่นึกจึงได้เข้าสมัครงานในต�ำแหน่งพนักงานขนย้ายผู้ป่วย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕

การท�ำหน้าที่ของพี่นึก คือ ท�ำการขนย้ายผู้ป่วยจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่งของโรงพยาบาล
ทั้ง “แบบนั่ง” และ”แบบนอน”
ทั้ง “ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง” และ “เป็นโรคธรรมดา”
ทั้ง “ที่มีลมหายใจ” และ “ไม่มีลมหายใจ”
ในทุกวันของการท�ำงานเป็นไปด้วยความสุข ความสนุก
ความรักในอาชีพ ในหน้าทีก่ ารงาน แม้จะเป็นช่วงเวลาทีเ่ กิดวิฤตต่างๆ
กับทีท่ ำ� งานก็ตาม เช่นวิกฤตการณ์นำ�้ ท่วมในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดน�ำ้ ท่วม
หนักใน อ.หาดใหญ่ ตอนนั้นพี่นึกอยู่ที่บ้านแถวน�้ำน้อยแต่ด้วยความ
กังวลว่าที่ท�ำงานจะมีคนท�ำงานพอมั้ย เพื่อนร่วมงานจะเป็นอย่างไร
พีน่ กึ จึงตัดสินใจรีบขับมอเตอร์ไซค์ เพื่อไปช่วยเพื่อนร่วมงานโดยทันที
แต่ระหว่างทางน�้ำท่วมหนักมาก ท�ำให้ขับรถไปได้เพียงครึ่งทาง หลัง
จากนั้นต้องเข็นรถและเดินต่อไป แต่บางช่วงน�้ำแรงมาก ก็ต้องจอด
รถทิ้งไว้ แล้วไต่เชือกข้างทางเพื่อพยุงตัวเองให้เดินทางต่อไปได้ จน
กระทั่งในที่สุดก็มาถึงโรงพยาบาล พี่นึกใช้เวลาในเดินทางมา ๑ วัน
เต็มๆ เมื่อมาถึงก็รีบเปลี่ยนชุดและเริ่มท�ำงานตามหน้าที่โดยทันที
นอกจากความมุง่ มัน่ และทุม่ เทแล้ว ความรักและความภูมใิ จ
ของพีน่ กึ ทีม่ ตี อ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทีม่ ตี อ่ คณะแพทยศาสตร์
ยังคงบ่งบอกผ่านถ้อยค�ำ และความรูส้ กึ ของพีน่ กึ เสมอ แม้แต่เวลาที่
เกษียณไปแล้ว ยังพร�ำ่ บอกลูกๆอยูเ่ สมอว่า “พ่อมีทกุ วันนี้ ได้ มีทดี่ นิ มี
ครอบครัว มีทรัพย์สนิ เป็นเพราะเราได้เป็นส่วนหนึง่ ของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์”
ซึง่ ลูกๆ เล่าให้ฟงั ว่า “พ่อ (พีน่ กึ ) ผูท้ ี่ไม่เคยพูดค�ำว่าเหนื่อย
ให้ ได้ยิน พ่อต้องท�ำงานเช้า บ่าย ดึก บางครั้งก็ท�ำทั้งวันทั้งคืน ใน
บางวันก็กลับมาท�ำสวนทีบ่ า้ นต่อ แม้จะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน
ก็ตาม ตั้งแต่จ�ำความได้ พ่อนึกรักโรงพยาบาล ม.อ.แห่งนี้มาก ถึงจะ
เกษียณไปแล้ว แต่พ่อก็ยังมาเป็นผู้ป่วยจ�ำลองให้กับนักศึกษาแพทย์
ตอนแรกที่ดิฉันได้เข้ามาท�ำงานที่โรงพยาบาล ม.อ.แห่งนี้ ฉันมีความ
คิดเหมือนคนทัว่ ไป คือ เรียนจบและท�ำงาน แต่พอ่ นึกจะคอยสอนและ
เตือนสติอยู่เสมอว่าให้ท�ำงานให้เต็มที่ โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่
ออกมา ท�ำให้สุดความสามารถของเรา ท�ำด้วยใจและมีความซื่อสัตย์
ต่องานทีร่ บั ผิดชอบ พ่อสอนเสมอว่า ถ้าอยากได้ ใจใคร ต้องเอาใจเรา
เข้าไปแลก”
ตลอด ๓๘ ปีในชีวิตการท�ำงานของพี่นึก เป็นช่วงเวลาที่มี
ความสุขและมีความหมายมาก ส�ำหรับคนคนหนึง่ ทีม่ คี วามตัง้ ใจ และ
ได้ท�ำในสิ่งที่รัก ภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ แม้แต่ในวาระสุดท้ายชีวิต
ของพี่นึก ก็ยังคงหลับไปในบ้านหลังที่ ๒ แห่งนี้ ที่ชื่อว่า โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ที่ที่ทุกอย่างคือความรัก และความภาคภูมิใจ v
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จากใจ………ถึงพี่นึก
ดอกไม้ ในหัวใจเบ่งบานอีกหน
วันนี้ผมเข้ารับฟังการน�ำเสนอในกิจกรรม QA ของคณะ
ทั้งวัน ได้รับฟังสิ่งดีๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ ของทุกภาควิชา นี่
เป็นเรื่องดีเรื่องแรก ฟังไม่เบื่อ ฟังไม่งว่ ง และฟังไม่วอกแวก เดินกลับ
จากทีป่ ระชุม ได้พบพนักงานแปลท่านหนึง่ เลยถามท่านว่าท�ำไมยังไม่
กลับบ้าน “อยู่เวรต่ออีกจนถึงทุ่มครึ่งครับ” คือค�ำตอบ
แต่ด้วยแววตาของพี่ท่านนี้ (จริงๆ น่าจะเรียกว่าท่านลุงได้
แล้ว) ท�ำให้ผมหยุดการสนทนาไว้เพียงเท่านี้ ไม่ได้
การสนทนาเป็นเรื่องราวจึงเกิดขึ้น
ผม: ถามจริงๆ เถอะครับพี่ พี่มีความสุขดีอยู่มั้ย (ที่ต้องถาม เพราะ
ผมสังเกตเห็นว่า ทุกครัง้ ทีพ่ บเจอท่าน จะสังเกตเห็นใบหน้าทีย่ มิ้ แย้ม

เสมอต้นเสมอปลาย และไม่เคยพบเห็นแววตาอันเหน็ดเหนื่อยจาก
การท�ำงานเลย ยิ่งเป็นงานใช้แรงงานด้วยซ�้ำ)
ท่านเวรแปลที่เคารพ: เป็นสุขมากเลยครับอาจารย์
“ท�ำไม” จึงเป็นค�ำถามที่ผมต้องหลุดถามออกไปอย่างรวดเร็ว
อาจารย์รู้ ไหม ขณะที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก�ำลังก่อสร้าง ผมยังเป็น
เด็กกรีดยางในสวนอยู่เลย ผมก็นึกฝันไว้ว่า ผมต้องมาท�ำงานใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ ให้ ได้ และงานแรกที่ ได้ท�ำก็คือ มาสมัครเป็น
คนงานก่อสร้าง เป็นช่างเทปูน อาจารย์รู้ไหม ว่าพื้นตรงนี้น่ะ ผมเป็น
คนเทปูน (ผมก็เลยนึกไปว่า ออ...พี่เป็นผู้สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้
นีเ่ อง) และมาสมัครเป็นพนักงานขนย้ายผูป้ ว่ ยตัง้ แต่เปิดโรงพยาบาล
และได้ท�ำงานมาเรื่อยๆ
โรงพยาบาลแห่งนี้ท�ำให้ผมได้มีทุกอย่างมาจวบจนทุกวัน
นี้ ผมมีครอบครัว ผมมีที่ดิน ผมมีทรัพย์สิน ก็เป็นเพราะการเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนี้ ผมรักที่แห่งนี้มาก
“เวลาท�ำงาน เข็นคนไข้ พี่รู้สึกอย่างไรครับ” รู้สึกโง่เล็ก
น้อยที่ถามประโยคนี้ออกไป
ก็ รู ้ สึ ก ว่ า เป็ น การท� ำ งานครั บ เรามี ง านท� ำ เราก� ำ ลั ง ท� ำ
ประโยชน์ จริงๆ นะครับ ผมเองรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อองค์กร
ผมจึงต้องท�ำให้สมบูรณ์
ผมไม่ได้พดู อะไรต่อ แต่ขอกอดทีนงึ พลังกตัญญูตอ่ แผ่นดิน
ของพี่สูงส่งนัก ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพี่สูงส่งเหลือเกิน และที่
ส�ำคัญ จิตวิญญาณของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มันแจ่มชัดมาก
ในตัวพี่ครับ
ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ
บันทึกไว้เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๕๖ ๑๗.๒๐ น.
---------------------------------------------------------------------

ด้วยความระลึกถึงและอาลัยยิ่ง
แพทย์ศัลยกรรมรุ่นผม หรือใกล้ๆรู้จักพี่นึกทุกคน อยู่เวร
ดึกๆ ดื่นๆ ต้องเอาคนไข้ไปห้องผ่าตัดฉุกเฉิน พีเ่ ข็นไปพวกผมกดเลือด
ไป บางทีนงั่ ช่วยฟืน้ คืนชีพไปบนเตียง พีช่ ว่ ยจับปลายเตียง เข็นคนไข้
ตามไปห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดว้ ยกัน ตัง้ แต่วนั นัน้ จนวันนี้ เจอทีไร
พีเ่ ป็นคนทีม่ รี อยยิม้ ตลอด บางครัง้ เราเหนื่อย แต่ดพู เี่ ขาน่าจะเหนื่อย
กว่าเราอีก แต่แววตาและสีหน้าแกไม่เคยเหนื่อย อดนอนก็เหมือนๆ
กัน แถมท�ำงานหนักกว่าเรา ออกจากห้องผ่าตัดเดินกลับบ้าน แกยัง
ทักทายบอกว่าต่อเวร ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่างานเราเบาไปเลย อัธยาศัยไมตรี
ทักทาย ทุกคนในคณะสัมผัสได้ ไม่เคยเปลี่ยน แม้เกษียณไปยังอาสา
มาเป็นผู้ป่วยจ�ำลอง ให้นักเรียนตรวจอยู่บ่อยๆ ขอให้คุณความดีของ
พี่หนุนน�ำให้พี่ไปสู่สุคติครับ
นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล
--------------------------------------------------------------------๘
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ถึงคนบนฟ้า คุณนึก ชุมศักดิ์
พีน่ กึ จะเป็นชื่อทีเ่ รียกขานประจ�ำในการท�ำงานร่วมกัน โดย
ปกติพนี่ กึ จะเป็นคนพูดจาค่อนข้างเร็วและรัว คนอื่นๆ ที่ไม่คนุ้ เคยเวลา
พูดคุยกันจะต้องตั้งใจฟังพี่นึกพูดดีๆ แต่พี่นึกมีนิสัยยิ้มง่าย อัธยาศัย
ดี ช่วยเหลือทุกคนที่ตัวเองมีก�ำลังสามารถช่วยเหลือได้ทั้งแรงกาย
และแรงใจ เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอๆ มีความคิดสร้างสรรค์
ในการท�ำงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน มักจะน�ำเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อน�ำมาพัฒนางาน ตั้งแต่รู้จักกับพี่นึกมา ไม่เคยเห็น
หรือได้ยินพี่นึกว่ากล่าวด่าทอใคร ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ๆ ถ้า
ไม่พอใจจะนิ่งเฉยเสียเองมากกว่า พี่นึกชอบร่วมกิจกรรมมากๆ ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมของฝ่ายอ�ำนวยการ โรงพยาบาลฯ หรือกิจกรรมต่างๆ
ของคณะแพทยศาสตร์ มีความสุขและสนุกในการท�ำกิจกรรมทัง้ สีหน้า
และแววตาเวลาได้ท�ำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบ ซึ่งคิดว่าเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นๆ ที่ ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่นึกคงสัมผัสได้ ไม่ว่างานกีฬา
สีประจ�ำปีทุกครั้งที่จัด พี่นึกจะขอเล่นกีฬาที่ตนเองสามารถลงเล่น
ได้ทุกชนิดอย่างสนุกสนาน พี่นึกมีความผูกพันรักการท�ำงานในงาน
ขนย้ายผูป้ ว่ ยมากๆ และรักในคณะแพทยศาสตร์ ครัง้ หนึง่ พีน่ กึ ได้เล่า
ให้ฟังว่า แกจะไม่ยอมให้ ใครมาว่าหน่วยงานหรือหัวหน้าของเราเด็ด
ขาด ถ้าเขาไม่เข้าใจแกจะอธิบายให้ฟังว่ามีปัญหาอะไร เพราะอะไร
เขาจะได้เข้าใจเราถูกต้อง และเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่พี่นึกได้พูดคุยกับ
ผู้ ใช้บริการให้เข้าใจในระบบการท�ำงานจนไม่มปี ญ
ั หาอะไรเกิดขึน้ ใน
ส่วนครอบครัวของพีน่ กึ เป็นครอบครัวทีอ่ บอุน่ ครอบครัวหนึง่ สมาชิก
ส่วนใหญ่ท�ำงานในรั้วคณะแพทยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ภรรยา ลูกสาว
และน้องชาย พี่นึกจะพูดเสมอๆ ว่าคณะแพทย์มีบุญคุณและช่วยให้
คุณภาพชีวติ คนในครอบครัวของพีน่ กึ ดีขนึ้ มากมาย จึงทุม่ เทแรงกาย
แรงใจในการท�ำงานอย่างเต็มทีเ่ พื่อตอบแทนองค์กรแห่งนี้ ไม่คอ่ ยจะ
ใช้สิทธิ์วันลาพักผ่อนหรือลาป่วยอะไรเลยหรือลาน้อยมาก จนกระทั่ง
เกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓
พี่นึกมีความฝันหลังเกษียณ อยากท�ำสวนผลไม้และปลูก
ไม้ยืนต้น อีกอย่างหนึ่งที่พี่นึกชอบมากๆ คือ การได้แสดงเป็นคนไข้
จ�ำลองส�ำหรับสอบนักศึกษาแพทย์ของสาขาวิชาต่างๆ ทีต่ ดิ ต่อเข้ามา
ซึง่ หลังเกษียณพีน่ กึ ยังบอกว่าจะรับท�ำหน้าทีน่ ตี้ อ่ ไปและเมื่อเกษียณมี
เวลามากขึน้ อาจจะไปเป็นคนไข้จำ� ลองให้กบั โรงพยาบาลอื่นๆ ทีต่ ดิ ต่อ
มาด้วย แม้ ในใจจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพี่นึกยังไม่อยากจะจากพวก
เราไป แต่ฟ้าลิขิตก�ำหนดชะตาชีวิต ท�ำให้เราต้องจากกัน จึงขอจดจ�ำ
สิง่ ดีๆ ความรูส้ กึ ดีๆ ทีม่ ตี อ่ กันไว้เสมอ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณนึก
ชุมศักดิ์ ไปสู่ภพภูมิที่ดีบนสรวงสวรรค์

“แกจะไม่ ย อมให้ ใ ครมาว่ า
หน่วยงานหรือหัวหน้าของเรา
เด็ดขาด ถ้าเขาไม่เข้าใจแกจะ
อธิบายให้ฟังว่ามีปัญหาอะไร
เพราะอะไร เขาจะได้เข้าใจเรา
ถูกต้อง”

ชนิศา นิมิตปัญญากุล
หัวหน้างานขนย้ายผู้ป่วย
--------------------------------------------------------------------ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

เรื่องเล่าจาก ม.อ. ถึง บุษราคัม

กับการท�ำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์
ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
หลายคนคงคุ ้ น กั บ ชื่อ โรงพยาบาลบุ ษ ราคั ม อยู ่ บ ้ า ง
ในยุคนี้เพราะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วย
โควิด – ๑๙ ที่มีอาการระดับปานกลาง คือ มีหรือไม่มีเชื้อลงปอด
และอาจจะต้องให้ออกซิเจน ซึ่งโรงพยาบาลนี้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง
สาธารณสุข โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
ในการส่งก�ำลังพลทางการแพทย์ ไปร่วมท�ำหน้าที่ และบุคลากรใน
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ก็เป็นอีกทีมหนึง่ ทีม่ โี อกาสได้เข้าไปช่วยดูแล
ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบุษราคัม แห่งนี้
พว.อุไรวรรณ พลจร หัวหน้าทีมพยาบาลในการปฏิบัติ
ภารกิ จ ในครั้ ง นี้ เล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น คื อ จากประสบการณ์ ที่
พีแ่ ละน้องๆในทีมได้ไปปฏิบตั หิ น้าที่ ณ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิ
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็น โรงพยาบาล
สนามแห่งแรกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ในกลุ่มที่มีอาการน้อย หรือไม่แสดงอาการ จาก
โรงพยาบาลสนามแห่งนีพ้ วกเราได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝนวิธกี ารดูแลผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีเ้ ป็นอย่างดี เมือ่ คณะแพทยศาสตร์ได้รบั การติดต่อจากกลุม่ โรง
พยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ (UHosNet) ว่าต้องการก�ำลังไปช่วย
โรงพยาบาลในส่วนกลาง เนื่องจากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจ�ำนวน
มาก จนโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แทบจะแบกรับไม่ไหว ในตอนนั้น
ทีมบริหารของคณะแพทยศาสตร์ และฝ่ายบริการพยาบาลได้มีการ
ปรึกษาหารือกัน รวมกับเป็นช่วงที่ผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาก�ำลัง
ลดลง และเตรียมปิด รพ.สนามที่สงขลา ทีมบริหารจึงตัดสินใจจะส่ง
คนไปช่วย ซึ่งตอนนั้นคิดว่าจะไปช่วย รพ.สนามที่ รพ.รามาธิบดี และ
เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำลังจะเปิด รพ.สนาม
บุษราคัม พวกเราจึงตัดสินใจขอไป รพ.บุษราคัม ด้วยความคิดในตอน
นั้น คือ คงเหมือน รพ.สนามบ้านเรามั้ง
การไปในครั้งนี้จริงๆ แล้ว พี่ฉาย (พว.จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง
หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล) สมัครไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย
ตนเอง แต่เนื่องด้วยภารกิจของฝ่ายบริการพยาบาลที่ต้องจัดการ
๑๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หลายอย่ า ง จึ ง ไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปได้ พี่ กั บ พี่ เ จี๊ ย บ ดวงรั ต น์
หมายดี ซึ่งรับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมพยาบาลโรงพยาบาลสนาม
ในตอนนัน้ เริม่ พูดคุยกัน ว่าใครจะเป็นคนไป เหตุผลจริงๆ ทีต่ ดั สินใจ
ไปคือ พี่เจี๊ยบเป็นคนที่ท�ำงานจริงจังมาก พี่จึงตัดสินใจว่าจะไปเอง
เพราะกลัวพี่เจี๊ยบจะเหนื่อยเกินไป เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะต้อง
เจอกับอะไรบ้าง
เมื่อตัดสินใจชัดเจนว่าจะไป การเตรียมตัวอย่างแรกคือ
บอกลูกกับสามีว่า “แม่จะไปโรงพยาบาลสนามที่กรุงเทพฯ” ทุกคน
อึ้งไปเล็กน้อย เพราะแม่บอกว่าเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่ได้เพื่อ
พิจารณา......... การเตรียมตัวอย่างที่ ๒ คือ บุคลากรที่ส่งไปทุกคน

ต้องได้รบั วัคซีนครบถ้วน และทุกคนต้องมีประสบการณ์ ในการดูแล
ผู้ป่วยโควิด รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีช�ำนาญในการใส่-ถอดอุปกรณ์
ป้องกันตนเอง และดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้เป็น
อย่างดี ซึ่งพวกเราพร้อมมาก!!!
ก่อนเดินทางได้น�ำปรัชญาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โพสต์ ไว้ว่า “True success is
not in the learning, but in its Application to the benefit of
mankind” ความส�ำเร็จที่แท้ มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่
ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่มวล
มนุษยชาติ” เพราะภารกิจครั้งนี้ต้องอาศัยทั้งความรู้ ทักษะที่ฝึกปรือ
มาอย่างเชี่ยวชาญ และแน่นอนที่สุด ที่จิตใจที่เข้มแข็ง ...เป็นเช่นนั้น
จริงๆ ค่ะ...
โรงพยาบาลบุษราคัมใช้พื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค
เมืองทองธานี วางแผนการท�ำงานไว้เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะแรกเปิด
เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้อาคารชาเลนเจอร์ ๓ รองรับ
ผู้ป่วยได้จ�ำนวน ๑,๐๘๓ เตียง มีการจัดโซนส�ำหรับรับผู้ป่วยที่ ไม่มี
อาการ และผู้ที่มีอาการของปอดอักเสบ จัดเตรียมเตียงที่สามารถใช้
ออกซิเจนได้ และจัดเป็นโซนทีม่ หี อ้ งความดันลบ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยอาการ
หนักทีต่ อ้ งใช้ออกซิเจน และเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลทีส่ งู
ทางจมูก (High Flow Nasal Cannula: HFNC) และในระยะที่ ๒ ใช้
อาคารชาเลนเจอร์ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม จ�ำนวน ๑,๐๗๖ เตียง
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลบุษราคัม ลักษณะการปฏิบัติงาน
จะแบ่งเป็นทีม คือทีมแรกคือ ทีมประสานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
เรียกสั้นๆ ว่า ทีมรีเฟอร์ (Refer) ท�ำหน้าที่ “ช้อน” ผู้ป่วยจากแหล่ง
ต่างๆ ที่ประสานเข้ามา ท�ำหน้าที่ประเมินว่าจะรับผู้ป่วยเข้ามาหรือไม่

รวมทั้งประสานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักเมื่อเกินศักยภาพ ทีมที่
๒ คือทีมรับผู้ป่วย หรือเรียกโหลดดิ้ง (Loading) ซึ่งท�ำหน้าที่คล้าย
ห้องตรวจหรือห้องฉุกเฉิน และทีมที่ ๓ คือ ทีมแคร์ (Care) ประกอบ
ด้วย ๒ ส่วน คือ ทีมพยาบาลที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยผ่านเอกสาร
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์ รวมทั้งการประสานงาน
รับค�ำสัง่ การรักษา และอีกทีมคือ ทีมเผชิญ ท�ำหน้าทีเ่ ข้าไปท�ำกิจกรรม
การพยาบาลกับผู้ป่วยในโซนที่พัก พวกเราได้รับมอบหมายให้อยู่
“ทีมเผชิญ” ด้วยเหตุว่าน้องๆ ในทีมทั้งหมดได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม
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ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ น้อยคนมากจะได้รบั วัคซีนก่อนไปปฏิบตั หิ น้าที่ เมื่อ
ได้รับมอบหมายภารกิจก็ยอมรับว่าเป็นงานที่หนักหนามากทีเดียว
แต่เมื่อหันมองน้องๆ แล้ว ทุกคนมีแววตาที่มุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างมาก
นั่นท�ำให้พี่ค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่ง บวกกับความมั่นใจว่าน้องๆ
ทุกคนท�ำได้ และท�ำได้ดี
การท� ำ งานของน้ อ งๆ จะก� ำ หนดเป็ น รอบเวลา มี ก าร
ประสานการท�ำงานกับทีมอื่นๆ ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้ ง ประสานงานกั บ แพทย์ ใ นการวางแผนการดู แ ลรั ก ษาให้
ครอบคลุม เพราะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปให้พร้อม หากไม่
พร้อมจะต้องรอรอบถัดไปเลย ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ทีมต้องเข้าไป
เป็ น รอบพิ เ ศษ (ซึ่ ง เกิด ค่อนข้างบ่อย) งานของน้องๆ หนั กกกก
มากก เนื่องจากผู้ป่วยที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างหนัก
(สีเหลืองเข้ม) แต่น้องๆ ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ คน
ทั้งแพทย์ พยาบาล และได้รับมอบหมายให้เป็นพี่ใหญ่ในการดูแล
เจ้าหน้าที่พยาบาลจากทีมอื่นๆ ที่ทยอยเดินทางมา และมักจะได้ยิน
ค�ำชื่นชมจากทุกๆคนเสมอ “ทีมนี้เขาสุดยอดมาก” พี่ก็ได้แต่แอบ
ยิ้มแก้มปริอยู่
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หน้าที่หลักที่ส�ำคัญของทีมเผชิญ นอกจากเข้าดูแลผู้ป่วย
แล้ว น้องๆ ยังต้องไปท�ำกิจกรรมหลักอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะ
การสอนวิธีการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personnel Protective Equipment: PPE) ให้กับทุกคนที่จะเข้าไปในโซนผู้ป่วย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้าไปมีทั้งทหารที่ท�ำหน้าที่ในการแจกอาหาร
ทุกมื้อ พนักงานท�ำความสะอาด เจ้าหน้าที่ทีมรับส่งผู้ป่วย เจ้าหน้าที่
เอกซเรย์ พยาบาลทีห่ มุนเวียนมารับผิดชอบทีมเผชิญ ฯลฯ ซึง่ การรับ
หน้าที่นี้เป็นงานที่หนักพอสมควร นอกจากการสอนแล้ว ต้องมีการ
ติดตามว่าหลังการสอนทุกคนสามารถจะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่ รวมทั้งน้องๆ ต้องเป็นบัดดี้ให้กับแต่ละทีมในการสร้างความ
มั่นใจในการใส่-ถอดอุปกรณ์ PPE
ความยากของการปฏิบตั งิ านทีน่ ี่ คือ การท�ำงานภายใต้ความ
แตกต่างของแต่ละคนที่มาจากทั่วทุกทิศของประเทศ หลายคนมา
ด้วยความมั่นใจสูงมาก ไม่มีใครยอมใคร
ถามว่า เหนื่อยมั้ย ตอบได้ทันทีว่า “มากค่ะ” เหนื่อยมาก
ทั้งทีมโดยเฉพาะน้องๆ ที่ใส่ชุดพีพีอี (PPE) เข้าดูแลผู้ป่วย ทุกครั้ง
ที่เฝ้าดูน้องผ่านหน้าจอวงจรปิด ภาพที่เห็นตอนน้องถอดชุดออกมา

คือเหงื่อท่วมตัว ได้แต่คิดในใจว่านอกจากก�ำลังกายที่เข้มแข็งแล้ว
น้องต้องมีก�ำลังใจที่แข็งแกร่งมากจึงจะอดทนต่องานในครั้งนี้ ได้
บางครั้งบอกเลยว่าแอบน�้ำตาซึมด้วยความซึ้งใจ
ตลอดช่วงเวลา ๓๒ วัน น้องๆ ต้องขึ้นเวร เช้า/บ่าย บ่าย/
เช้า ดึก/บ่าย ต่อเวรกันยาวๆ ถึง ๓๖ เวร รวมถึงทุกคนที่ต้องต่อ
เวรกันเช่นนี้ ส่วนตัวพี่เองต้องอยู่เวร เช้า/บ่าย ติดต่อกันเป็นเวลา
ประมาณครึ่งเดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเดินทางกลับ ได้ถูกขอร้อง
ให้สร้าง “ทายาทอสูร” เพราะเป็นผู้ที่อยู่นานที่สุดและท�ำงานมา
ทุกอย่างแล้วก็ว่าได้ เมื่อย้อนเวลาผ่านไปยังงงกับตัวเองว่าผ่านพ้น
ช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร
ถ้าถามว่าท้อมั้ย ตอบได้ทันทีเช่นกันว่า “ไม่ค่ะ” ในทุกๆ วัน
เราแทบไม่มเี วลาจะหยุดคิดว่าต้องท�ำอะไรต่อ เพราะมีงานตลอดเวลา
ต้องพกสมุกติดตัว ตอนเช้าบรีฟงานกับทีมบริหาร รับงานมา ตอนเย็น
ต้องเข้าประชุมรายงานความคืบหน้า บางวันโดนดุ บางวันโดนชม แต่
ทุกวันได้รบั ก�ำลังใจจากทุกๆ คนรอบข้างทีร่ ว่ มสู้ไปด้วยกัน เคยเดินไป
จุดที่ก�ำลังมีปัญหา ทุกคนกระโจนเข้าหา ใส่ๆๆๆๆ แต่เราก็หาทางช่วย
แก้ปัญหาให้เขาได้ มันคือความภาคภูมิใจอย่างมากค่ะ
เคยคิดจะกลับบ้านมั้ย “เคยค่ะ” แต่เราต้องคิดกันทั้งทีม
โดยเฉพาะทีมบริหารทั้งฝ่ายบริการพยาบาล และคณะแพทย์มีการ
ติดตามถามไถ่สารทุกข์สุกดิบอยู่เป็นระยะ และบอกกับพวกเราว่าจะ
กลับเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ไหวก็กลับนะ แต่นอ้ งๆ ก็ยนื ยันว่าเราจะกลับตาม
เวลาที่ก�ำหนด หลายคนเป็นห่วงพวกเรามาก ทุกคนพูดกับเราว่าเขา
ใช้งานเราหนักมาก แต่อยากจะบอกทุกคนว่าเขาไม่ได้ ใช้เราเลย แต่
เราเต็มใจและวิ่งหางานมาก “คนพันธุ์ ม.อ. จะเป็นใคร อยู่ที่ ไหนก็
จะท�ำอย่างที่พวกเราท�ำในครั้งนี้ค่ะ”

การเตรียมตัวอย่างแรกคือ
บอกลูกกับสามีว่า
แม่จะไปโรงพยาบาลสนาม
ที่กรุงเทพฯ ทุกคนอึ้งไปเล็กน้อย
เพราะแม่บอกว่า
เป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ
ไม่ได้เพื่อพิจารณา.........
ท้ายนี้ ขอขอบคุณ น้องๆ ทุกคนที่ร่วมกันท�ำหน้าที่ อดทน
พยายาม และปฏิบัติภารกิจจนส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณ
ผู้บริหารฝ่ายบริการพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ที่ช่วยเหลือ
ขอบคุ ณ ครอบครั ว ที่ ส นั บ สนุ น ในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในครั้งนี้ ขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัย การป้องกันโควิดเริ่มต้นจาก
ทุกคน ทุกคนท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด อยู่ห่าง ล้างมือ ใส่แมสก์
ตรวจสอบตัวเองทุกๆวัน แล้วเราจะปลอดภัยจากโควิดไปด้วยกัน
ค่ะ v
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การศึกษา
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

พิธีรับเสื้อกาวน์และขึ้นชั้นคลินิก
อีกขั้นของการก้าวสู่การเป็นหมอ

“พิธีรับเสื้อกาวน์และขึ้นชั้นคลินิก” กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจดีๆ ให้กับน้องๆ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี
ที่ ๓ ก�ำลังจะขึ้นชั้นปีที่ ๔ หรือชั้นคลินิก ซึ่งนักศึกษาแพทย์ที่เรียน
ชั้นนี้ จะได้เริ่มเรียนรู้การเป็นแพทย์มากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่การตรวจผู้
ป่วยร่วมกับอาจารย์แพทย์ ในห้องตรวจแผนกต่างๆ การดูแลผูป้ ว่ ยใน
หอผู้ป่วย รวมถึงการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้
ในการเป็นแพทย์ ให้มากขึ้น เพื่อในวันหนึ่ง จะได้พร้อมก้าวออกไป
สู่โลกแห่งการท�ำงานที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยอีกหลายล้านคนต่อไป
ในปีนี้ แม้จะจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการเหมือนเช่นทุกปี
ไม่ได้ แต่ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้นำ� ค�ำกล่าวของ รศ.นพ.เรืองศักดิ์
ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ภัทรดนัย
คงสกูล นายกสโมสรนักศึกษา มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ นักศึกษา
แพทย์ เพื่อร่วมยินดีและเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ ทุกคน

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
“ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๔๖
ทุกท่าน ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการศึกษาและได้เปลีย่ นจากพรีคลินกิ
เข้าสู่การเรียนชั้นคลินิก เสื้อกาวน์เป็นสัญลักษณ์/ตัวแทนที่บ่งบอก
ถึงวิชาชีพแพทย์ที่มีคุณค่า ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษา ทุ่มเทก�ำลังกาย
ก�ำลังใจ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ท�ำความเข้าใจวิถีการ
ดูแลผู้ป่วยด้วยสติปัญญาและใจที่เมตตา รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความเป็นมืออาชีพ ตั้งใจเรียนรู้จากรุ่นพี่
และอาจารย์ พร้อมทีจ่ ะฟันฝ่าอุปสรรคการศึกษา การปฏิบตั งิ านคลินกิ
เพื่อก้าวสู่การเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งในอนาคต”

นักศึกษาแพทย์ภัทรดนัย คงสกูล
นายกสโมสรนักศึกษา
“เสื้อกาวน์ส�ำหรับน้องๆแต่ละคนอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกัน บางคน
อาจจะรู้สึกว่า เสื้อกาวน์น้ันเป็นเครื่องแบบที่ท�ำให้ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ใน
ฐานะนักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ เสือ้ กาวน์เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความสามารถทีพ่ ร้อม
ส�ำหรับการขึน้ ปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ว่ ย เสือ้ กาวน์อาจจะเป็นเครื่องแบบทีท่ ำ� ให้ผปู้ กครอง
ภาคภูมิใจ หรือส�ำหรับบางคนเสื้อกาวน์อาจจะเป็นเพียงแค่เครื่องแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามระดับชั้นปี แต่สุดท้าย ไม่ว่าเสื้อกาวน์จะมีความหมายต่อน้องๆอย่างไร เสื้อ
กาวน์เหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกุญแจที่พาน้องๆขึ้นไปสู่การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ใน
ฐานะนักศึกษาแพทย์ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตจะเกิดขึ้น
กับน้องๆ ทุกคน
ตัวพี่เองในฐานะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์ต่างจาก
น้องๆไม่มากเท่าไหร่ อยากที่จะให้ก�ำลังใจน้องๆทุกคน ให้สามารถผ่านการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นไปได้ด้วยดี ในวันที่น้องๆ ไม่ได้เข้มแข็งอยากให้เพื่อนๆ คอยดูแลกันและกันอยู่
เสมอ ในฐานะนายกและตัวแทนสโมสรนักศึกษาแพทย์ พร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งในด้าน
การเรียน การใช้ชีวิต และการท�ำกิจกรรมของน้องๆทุกคนเสมอ ขอให้ขึ้นคลินิกเป็นช่วง
เวลาที่ดีส�ำหรับน้องๆ ทุกคนครับ v
๑๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์

อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ

นวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อผู้ป่วย และช่วยส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น
ปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ม ของภาวะกระดูกสะโพกหักในผู ้ ป ่ วย
สูงอายุมากขึ้น มีการส�ำรวจในไทยพบว่ามีคนสูงอายุท่ีกระดูกหัก
ประมาณ ๑๘๐ รายต่อประชากรผู้สูงวัยแสนคน และมีแนวโน้มที่
จะมีปัญหาของภาวะนี้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยในกรณีที่มีกระดูกสะโพก
หักผู้ป่วยจะต้องมีความเสี่ยงจากการเสียชีวิต การเดินไม่ได้ และมี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ดังนั้นทีมของเราจึงพยายามหาทางป้องกัน
ปัญหานี้โดยการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการหักของกระดูกสะโพก
ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย ราคาเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยที่เคยมี
ภาวะกระดูกสะโพกหัก และผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสามารถใช้ได้จริง
และเข้าถึงได้ง่าย
โดยในเบือ้ งต้นทีมได้วางแผนร่วมกันระหว่างทีมแพทย์และ
ทีมวิศวะ เพื่อท�ำการวางแผนออกแบบอุปกรณ์หนุนสะโพกทีส่ ามารถ
ใช้งานได้งา่ ย และป้องกันการหักของกระดูกได้ ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยหกล้ม
การออกแบบรูปร่างอุปกรณ์เบื้องต้นได้ออกแบบในคอมพิวเตอร์
โดยใช้ฐานข้อมูลสรีระของผู้ป่วยเพื่อให้เข้ากับสะโพกของผู้สูงอายุ
จากนั้นจึงได้ท�ำต้นแบบออกมาและน�ำไปท�ำการทดสอบการลดแรง
กระแทกจากการจ�ำลองในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยหกล้ม จากนั้นเอา
ข้อมูลที่ ได้มาปรับคุณสมบัติของอุปกรณ์ ให้ดีขึ้นจนได้อุปกรณ์ตาม
เป้าหมาย ขัน้ ต่อมาคือการเริม่ การทดสอบให้ผสู้ งู อายุใส่อปุ กรณ์และ
ใช้ชีวิตประจ�ำวันเพื่อน�ำข้อมูลที่ ได้มาพัฒนาอุปกรณ์ ให้ได้อุปกรณ์ที่
ตรงความต้องการของผู้ ใช้มากที่สุด
อุ ป กรณ์ ห นุ น สะโพกที่ ที ม คิ ด ขึ้ น มาใหม่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี
รูปทรงแบบเข็มขัดที่ใช้คาดจากภายนอก ซึ่งต่างจากชนิดน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศที่ใส่ไว้ภายในเป็นกางเกง โดยข้อดีของอุปกรณ์ที่เรา
ประดิษฐ์ขึ้นมา คือ ใส่ได้ง่าย รวมถึงมีความอึดอัดน้อยกว่าชนิดที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนีอ้ ปุ กรณ์ทเี่ ราผลิตขึน้ มีราคาทีต่ ำ�่ กว่า

อุปกรณ์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงได้งา่ ยขึน้
จากการใช้งานจริง ผูป้ ว่ ยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ
มั่นใจ นอกจากนั้นผู้ ใช้งานส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าจะแนะน�ำให้คนที่
รู้จักใช้ด้วย ซึ่งทางทีมคิดค้นมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและผลิตอุปกรณ์
หนุนสะโพกให้เบาขึ้น มีการสวมใส่ได้หลายแบบ และพัฒนาอุปกรณ์
ให้เชื่อมโยงกับระบบอิเลกทรอนิกส์ที่สามารถแจ้งเตือนการหกล้ม
และส่งสัญญาณไปยังผู้ดูแลเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยท�ำได้ดีขึ้น
โดยในการคิ ด ค้ น และประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ ห นุ น สะโพก
ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณทีมงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกคน คณะแพทยศาสตร์
และวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ อุ ท ยาน
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย สาขาออร์ โธปิ ดิ ก ส์ แ ละผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย สาขาออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ท�ำให้ โครงการนี้ส�ำเร็จออกมาได้
ดังเป้าหมาย v
--------------------------------------------------------------------------------ทีมงานผู้พัฒนา
คณะแพทยศาสตร์
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือ
รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
ผศ.ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
นายธีระวัฒน์ เพชรดี
--------------------------------------------------------------------------------ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ในหลวงพระราชทานดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารุวฒ
ั น์ เกลีย้ งเกลา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ในการน�ำดอกไม้พร้อม
ด้วยสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับ ส.ต.อ.ธงชัย ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่
กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปิดล้อมตรวจค้น
ในพื้นที่ป่าละเมาะ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมี นพ.
กิตติพงศ์ เรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ

ในหลวงพระราชทานดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ในการน�ำดอกไม้
พร้อมด้วยสิง่ ของพระราชทาน ไปมอบให้กบั ๑. พลทหารศรัณญ์ ด้วงช่วย
๒. พลทหารสุธี ช่วยชาติ ๓. พลทหารซันซูรี ดอเลาะ เจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบตั กิ าร จรยุทธ์ ร้อย ร.๒๕๓๑ ที่ได้รบั บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้าย
ลอบวางระเบิดบริเวณขน�ำตรงข้ามบ่อปลา ม.๗ บ้านลางา ต.บ้านนา
อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล พร้อมด้วย รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช แพทย์ประจ�ำสาขา
วิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผบช.ภ.๙ และแม่ทัพภาคที่ ๔ เข้าเยี่ยมและให้ก�ำลังใจ
ทหารที่ ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ และ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์
แม่ทพั ภาคที่ ๔ เข้าเยีย่ มและให้กำ� ลังใจ ๑. พลทหารศรัณญ์ ด้วงช่วย
๒. พลทหารสุธี ช่วยชาติ ๓. พลทหารซันซูรี ดอเลาะ ๔. ส.ต.อ.ธงชัย
ศรีสวัสดิ์ ที่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมี รศ.พญ.
มณฑิ ร า ตั ณ ฑนุ ช แพทย์ ป ระจ� ำ สาขาวิ ช าศั ล ยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

หน่ ว ยงานเอกชนร่ ว มบริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ย
โควิด – ๑๙
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสมทบกองทุนสงขลาสู้ โควิด โดยมี นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ

การบริจาคโลหิตแบบ  “Drive thru blood donation”

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ชั้น ๑ อาคารบริหารคณะแพทย์
ส�ำหรับผู้บริจาคโลหิต เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจและ
ประสงค์อยากจะบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมาการบริจาคโลหิตลดน้อยลงมาก เนื่องจากประชาชนมีความ
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท�ำให้มี
ผลกระทบต่อการน�ำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆ

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗

หน่ ว ยงานเอกชนมอบอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ เ พื่ อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – ๑๙

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บริษัท ๒ เอส เมทัล จ�ำกัด (มหาชน) บริจาค เครือ่ งให้อากาศผสม
ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (AIRVO 2) พร้อมอุปกรณ์ จ�ำนวน ๑ เครื่อง
โดยมี รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย
และแผน เป็นตัวแทนรับมอบ

ขอบคุณทุกน�้ำใจ ที่มี ให้พวกเราชาวคณะแพทย์ ม.อ.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณผูบ้ ริจาค
ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่มอบอาหาร น�้ำดืม่ ตลอดจนอุปกรณ์และ
สิ่งของต่างๆ สนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

Plant-Based Diet

ส่วนผสม

Plant-Based Diet คือ การกินที่เน้นพืชเป็นหลัก โดยพืช
ผักหรือธัญพืช ที่น�ำมากินต้องเป็นพืชที่ ไม่ผ่านการสกัด ไม่ผ่านการ
ขัดสี และไม่ผา่ นการแปรรูปใดๆ เช่น แป้งขัดสี น�ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการ
การเติ ม น�้ ำ ตาล รวมถึ ง รั บ ประทานเนื้ อ สั ต ว์ น ้ อ ยลง เรี ย กได้ ว ่ า
รับประทานพืชผักและธัญพืชไม่ขัดสีร้อยละ ๙๕ และรับประทาน
เนื้อสัตว์เพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น
 	 ผู้บริโภคควรรับประทาน Plant-Based Diet ให้มีความ
หลากหลายของชนิดอาหารจ�ำพวกพืช อาทิเช่น อาหารจากธัญพืช
ถั่วที่มีฝัก ถั่วที่มีเปลือกแข็งหุ้ม เมล็ดพืช ผลไม้ และผักชนิดต่างๆ
ในบางครัง้ ควรรับประทานอาหารทีม่ โี ปรตีนในปริมาณทีม่ ากขึน้ ได้แก่
ถัว่ เห็ด และธัญพืชต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดโปรตีน ส�ำหรับวิตามิน
บี ๑๒ อาจรับประทานนม ยีสต์ทางโภชนาการ รวมถึงอาหารที่เสริม
วิตามินบี ๑๒ ร่วมด้วย เพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่ตามมาจากภาวะขาด
วิตามินบี ๑๒ สุดท้ายนี้ ควรใส่ใจในอาหารที่จะบริโภคทุกจานให้ได้
คุณค่าทางโภชนาการและมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภคเป็น
ส�ำคัญ ส�ำหรับเมนู Plant- Based ทีน่ ำ� เสนอในวันนี้ เป็นเมนูทที่ ำ� ได้
เองแบบง่ายๆ ค่ะ v

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มันม่วงต้มสุกบดละเอียด
ฟักทองต้มสุกบดละเอียด
ลูกลานต้มสุก/ลูกชิด		
น�้ำผึ้ง				
นมถั่วเหลือง/น�้ำเต้าหู้/		
นมอัลมอนด์
๖. น�้ำแข็งหลอดเล็ก		

๒
๒
๒
๒
๑

ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ถ้วยตวง

๑

ถ้วยตวง

วิธีท�ำ

๑. น�ำฟักทองและมันม่วงไปต้มให้สุก ปอกเปลือกและ
บดละเอียด
๒. ผสมน�้ำผึ้งกับ นมถั่วเหลือง/น�้ำเต้าหู้/นมอัลมอนด์
ชิมรสชาติตามชอบ
๓. ตักมันม่วงและฟักทองใส่ทกี่ น้ แก้วและอัดให้แน่น ตัก
น�ำ้ แข็งใส่ ตามด้วยนมถัว่ เหลือง/น�ำ้ เต้าหู/้ นมอัลมอนด์
ที่ผสมกับน�้ำผึ้งแล้ว โรยหน้าด้วยลูกลานหรือลูกชิด
๔. เวลารับประทานให้คนก้นแก้วเพื่อให้มนั ม่วง/ฟักทอง
ผสมกับนมจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น
ข่าวคณะแพทย์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙
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