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รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 ในช่วง ๒ เดอืนนีม้กีจิกรรมทีส่�ำคญัอยูห่ลำยเรื่อง อำทเิช่น ในวนัที ่๒๖-๒๘ มกรำคม พ.ศ. 

๒๕๖๕ คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ ได้จดักำรประชมุวชิำกำรแพทย-ศำสตรศกึษำ

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ (21st Thai Medical Education Conference: TMC 2022) โดยร่วมกับ

กลุ่มสถำบันแพทยศำสตรแห่งประเทศไทย ส�ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และ

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นกำรประชุมแพทยศำสตรศึกษำที่ได้ประโยชน์

ในกำรวำงแผนด้ำนแพทยศำสตรศึกษำในศตวรรษหลัง และยังได้เครือข่ำยที่ดีทั้งในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ โดยได้รับค�ำชมว่ำจัดงำนได้ดีมำก นับเป็นเกียรติประวัติของคณะแพทยศำสตร์ของเรำ  

และในเดอืนกุมภำพนัธ์ได้มกีำรเปิดศนูย์บรกิำรพเิศษ ชัน้ ๕ อำคำรศรีเวชวฒัน์  คลนิกิทีเ่ปิดให้บรกิำร

ใหม่ ได้แก่ คลินิกบริกำรพิเศษตำและศูนย์เลสิก  โรคผิวหนัง  คลินิกหู คอ จมูก  คลินิกศัลยกรรม

ตกแต่ง และศูนย์เต้ำนม  ทั้งนี้เพื่อรองรับกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์แบบครบวงจรมำกขึ้น  เพิ่มช่อง

ทำงกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรแพทย์ โดยมคีวำมสะดวกรวดเรว็ในรำคำทีเ่ป็นธรรม กำรบรกิำรดงักล่ำว

เพื่อเตรียมพร้อมกำรมีโรงพยำบำลระบบบริกำรพิเศษเต็มรูปแบบในอนำคต  

 ในสถำนกำรณ์ที่ยังคงมีกำรระบำดของโควิด ๑๙ สำยพันธุ์ โอไมครอนอย่ำงต่อเน่ือง  

ขอให้บุคลำกรของเรำลดควำมเสี่ยงและปฏิบัติตนป้องกันกำรติดเชื้ออย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เรำผ่ำน

พ้นกำรระบำดนี้  ซึ่งคำดว่ำน่ำจะใกล้ถึงจุดที่จะกลำยเป็นโรคประจ�ำถิ่นในอนำคต v

         สวัสดีท่ำนผู้อ่ำนข่ำวคณะแพทย์ฉบับเดือนฉบับเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้

เป็นช่วงท่ียำกล�ำบำกกับสถำนกำรณ์ COVID-19 กลับมำระบำดอีกระลอก รวมทั้งผลกระทบทำง

ด้ำนเศรษฐกิจเงินเฟ้อ สินค้ำและบริกำรท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระบทกับ 

ทุกครัวเรือนและทุกภำคส่วน

         ในช่วงเดือนนี้ทำงคณะแพทยศำสตร์ได้มีกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ 

ด้ำนคุณภำพและกำรบริกำร รวมทั้งงำนวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ ได้มี

กำรพัฒนำและขยำยศักยภำพโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ เพื่อพัฒนำไปสู่สถำบันกำรแพทย์ระบบ

บรกิำรพเิศษ (Premium Service) ในกำรเป็นสถำบนักำรแพทย์ทำงเลอืก ให้แก่ ผูป่้วยกลุม่ข้ำรำชกำร

หรือผู้ท่ีใช้สิทธิประกัน รวมถึงกลุ่มประชำชนทั่วไปที่ใช้สิทธิเงินสด ให้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่มี

คุณภำพและรวดเร็ว นอกจำกนี้ยังมีโครงกำร Innovation journey เพ่ือได้ทีมที่จะมำร่วมเดินทำง 

บนเส้นทำงนวัตกรรมกับเรำทั้งหมด ๒๑ ทีม ส�ำหรับรูปแบบของกิจกรรมเรำเน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม 

เพื่อให้ได้ชิ้นงำนหรือกำรปรับกระบวนกำรท�ำงำนน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ พร้อม

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัทมีทีป่รกึษำตลอดทัง้โครงกำร ยงัมเีรื่องทีน่่ำยนิดกัีบทมีนกัวจิยัและนวตักรของ

คณะแพทยศำสตร์ที่ได้รบัคดัเลอืกเข้ำรบัรำงวลัถึง ๕ ทมี ในงำน “PSU Research Expo & Innovation 

Showcase 2022” ของส�ำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

         นอกจำกน้ีแล้วในด้ำนกำรศึกษำทำงคณะแพทยศำสตร์ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำม 

ร่วมมือในกำรพัฒนำระบบสุขภำพ และจัดกำรศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต แผนกำร

ศึกษำปฏิรูประบบสุขภำพ ระหว่ำงคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สำธำรณสุข

จังหวัดพัทลุง ให้เป็นระบบบริบำลสุขภำพที่ประชำชนเข้ำถึงได้อย่ำงเบ็ดเสร็จไร้รอยต่อ ในลักษณะ

ท่ีเป็น The one health system เพื่อเป็นกรอบกำรเรียนรู้ศำสตร์เชิงระบบ กำรวิจัยเชิงระบบ กำร

ท�ำงำนเชิงระบบ สหสำขำวิชำชีพ และกำรพัฒนำระบบสุขภำพส�ำหรับนักศึกษำในแผนกำรศึกษำ

และนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุข ภำพทุกสำขำต่อไป รวมทั้งได้จัดกำรประชุม วิชำกำรแพทยศำสตร

ศึกษำแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๒๑ หรือ 21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022 

ในหัวข้อ “Job Roles of the 2030 Medical Educator : Imagineering the Education Futurists” 

โดยวตัถปุระสงค์เพื่อให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนแพทยศำสตรศกึษำทีท่นัต่อเหตกุำรณ์ในปัจจบุนัและ

แนวโน้มในอนำคต รวมทั้งกำรน�ำแนวคิดด้ำนกำรปฏิรูประบบสุขภำพสู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ของประเทศ

 ท้ำยสุดนี้ด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 สำยพันธุ์ Omicron ที่เข้ำมำใกล้ตัวเรำและคน 

ข้ำงเคยีงขึน้เรื่อยๆ ขอให้ทกุคนออกไปฉีดวคัซนีให้ครบและฉดีเขม็กระตุน้ เพื่อลดควำมรนุแรง อตัรำ

ป่วยและอัตรำกำรเสียชีวิต โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ คนตั้งครรภ์และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะครับ v
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เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 เป็นระยะเวลำเกือบ ๖ ปี หลังจำกที่เปิดบริกำรให้กับ

ประชำชนทั่วไปที่สนใจ ส�ำหรับศูนย์บริกำรพิเศษศรีเวชวัฒน์ ซ่ึงเป็น

แผนกำรด�ำเนินงำนพัฒนำและขยำยศักยภำพโรงพยำบำลสงขลำ- 

นครินทร์ เพื่อพัฒนำไปสู ่สถำบันกำรแพทย์ระบบบริกำรพิเศษ  

(Premium Service) ในกำรเป็นสถำบันกำรแพทย์ทำงเลือกให้แก่ 

ผู้ป่วยกลุ่มข้ำรำชกำร หรือผู้ท่ีใช้สิทธิประกัน รวมถึงกลุ่มประชำชน

ทั่วไปที่ใช้สิทธิเงินสด ให้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลอย่ำงรวดเร็ว และ

มีคุณภำพ 

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี  

รองคณบดีฝ่ำยศูนย์บริกำรพิเศษและผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำร

พิเศษศรีเวชวัฒน์ กล่ำวว่ำ โครงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรพิเศษศรีเวช-

วัฒน์ คณะแพทยศำสตร์ เริ่มเปิดให้บริกำรเมื่อปีพ.ศ ๒๕๖๑ โดยมี

วัตถุประสงค์คือ เป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ที่ให้บริกำรดูแลรักษำ

และให้ค�ำปรึกษำอย่ำงครบวงจรด้วยมำตรฐำนระดับสำกล และเป็น

ศูนย์กำรแพทย์บริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศ ด้วยรูปแบบวิธีกำรบริหำร

พิเศษ เพื่อให้มีรำยได้ท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองได้บนหลักธรรมำภิบำล

พัฒนำและธ�ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นเลิศด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ รวม-

ถึงกำรเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

แก่ประชำชนทั่วไป โดยค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจและคุณภำพชีวิตที่ดี

ของประชำชนและบุคลำกร ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชำติ  

         จำกจ�ำนวนผู้มำรับบริกำรประมำณ ๓๕๐ – ๔๕๐ รำยต่อวัน 

และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทำงศนูย์บรกิำรพเิศษศรเีวชวฒัน์ 

จึงได้ขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรท่ีชั้น ๕ อำคำรศรีเวชวัฒน์ โดยคลินิก

ที่เปิดให้บริกำรใหม่ ได้แก่ คลินิกบริกำรพิเศษผิวหนัง คลินิกบริกำร

พิเศษตำและศูนย์เลสิก คลินิกบริกำรพิเศษหู คอ จมูก คลินิกบริกำร

พเิศษศลัยกรรมตกแต่ง ศนูย์เต้ำนม โดยในแต่ละห้องตรวจจะมแีพทย์

ผู้เช่ียวชำญคอยให้บริกำรตรวจและให้ค�ำปรึกษำ พร้อมทั้งพยำบำล

คอยดูแลและให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่ำงดี

 ส�ำหรับกำรท�ำพิธีเป ิดอย่ำงเป็นทำงกำรในวันน้ี (๑๔ 

กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕) มีรองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เรืองศักดิ์   

ลีธนำภรณ์ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เป็นประธำนในกำรตดัริบบิน้ และเยีย่มชมห้องตรวจต่ำงๆ  พร้อมด้วย

โรงพยาบาล	ม.อ.	ขยายพื้นท่ีคลินิกบริการ

พิเศษ	รองรับผู้ป่วยและผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น 
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ผูบ้รหิำรคณะแพทยศำสตร์ ตัวแทนจำกฝ่ำยบรกิำรพยำบำล เจ้ำหน้ำที่

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกน้ียังมีประชำชนที่มำรับบริกำร

ร่วมเป็นสักขีพยำนและแสดงควำมยินดี ซึ่งในโอกำสนี้ทำงโครงกำร

ศนูย์บริกำรพเิศษศรเีวชวฒัน์ ได้ร่วมบรจิำคสมทบมลูนธิโิรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์ จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท จัดซ้ืออุปกรณ์ทำงกำร-

แพทย์ เพื่อเป็นอุปกรณ์หมุนเวียนให้กับผู้ป่วยยำกไร้น�ำกลับไปใช้ 

ที่บ้ำน เปิดโอกำสให้ผู้ป่วยรำยใหม่ที่มีอำกำรหนักกว่ำสำมำรถเข้ำรับ

กำรรักษำพยำบำลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยังร่วมสมทบทุนโครงกำร

ก่อสร้ำงอำคำรเกิดมำต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่จะใช้เป็นศูนย์

รับบริจำคอวัยวะ ๙๙ ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ และ 

หอเกียรติยศ รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ (Hall of Fame) ซึ่ง

ก�ำลังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรอีกด้วย  v
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

  ไม่ใช่เรื่องง่ำยดำยในกำรเผชิญกับควำมเสี่ยงจำกโรค

ระบำด ในวันที่หลำยคนสำมำรถอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตนเองได้ 

แต่ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ แม้จะเสี่ยง แต่กำรดูแลผู้ป่วย

คือสิ่งที่ต้องท�ำ และท�ำให้ดีที่สุด  นับว่ำเป็นอีกหน่วยงำนหนึ่งที่เป็น 

ฟันเฟืองส�ำคัญในกำรดแูลและช่วยเหลอืผูป่้วยในช่วงกำรแพร่ระบำด

ของโรคโควิด – ๑๙ ที่ผ่ำนมำ ส�ำหรับงานขนย้ายผู้ป่วย โรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์ นอกจำกจะเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยำบำล  

ยังต้องปรับตัวและเพิ่มระบบกำรท�ำงำน เพื่อรองรับกำรเคลื่อนย้ำย 

ผูป่้วยโควิดอกีด้วย มีหลำยสิง่หลำยอย่ำงที่ไม่เคยท�ำ ไม่เคยรู ้แต่กำร

เรียนรู้ ควำมทุ่มเท และควำมพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับ

โรคระบำด กำรปรับตัวของคนในงำนขนย้ำยผู้ป่วยถือเป็นสิ่งส�ำคัญ 

ซึ่งกำรปรับตัวดังกล่ำว ส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนของ

ทมีรกัษำพยำบำล แต่อกีส่วนหนึง่ด�ำเนนิไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนษุย์ 

 อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ของงำนขนย้ำยผู้ป่วยท�ำในสิ่ง

ที่ไม่เคยท�ำ ควำมรู้สึกของพวกเขำท่ีท�ำงำนท่ำมกลำงควำมเสี่ยงเป็น

อย่ำงไร และอะไรคอืเหตผุลให้พวกเขำท�ำเช่นนัน้ แล้วควำมรูส้กึของ

กำรได้ท�ำหน้ำทีด่งักล่ำวเป็นอย่ำงไร ตดิตำมได้จำกค�ำบอกเล่ำต่อไปนี้

 นางชนิศา นิมิตปัญญากุล หัวหน้ำงำนขนย้ำยผู ้ป่วย  

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  เล่ำว่ำ “หน้าที่หลักของงานขนย้าย 

ผู้ป่วย คือ การรับ – ส่งผู้ป่วยทั้งรถเข็นนั่งและรถเข็นนอน ทั้งผู้ป่วย

“เมื่อเราเลือกแล้วที่จะมาท�างานช่วยเหลือผู้อื่น เราก็ต้องท�าให้เต็มที่

ในและผู้ป่วยนอก ทั้งในโรงพยาบาล ซ่ึงตอนท่ีเช้ือโควิด – ๑๙ เข้า

มาใหม่ๆ ทางหน่วยควบคุมการติดเช้ือได้เข้ามาสอนเรื่องการใส่ชุด 

การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เวลาย้ายผู้ป่วย พอมีคนไข้เข้ามา ทางทีมงาน

จึงเริ่มวางรหัสเวรเพ่ือรับส่งผู้ป่วย เพ่ือก�าหนดกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการติดเช้ือ ถ้าถามว่าเหน่ือยไหม ใน

ระยะแรกความกงัวลอาจจะมมีากกว่า แต่เป็นหน้าทีข่องเราทีเ่ราเล่ียง 

ไม่ได้ แต่บอกน้องๆ เสมอว่า ให้เราคิดว่า สิ่งไหนคือหน้าที่  สิ่งนั้น

ก็ต้องท�า แต่เราต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกัน อีกประการหน่ึง

ที่นับว่าเป็นโชคดีของหน่วยงาน คือไม่ว่าจะเป็นงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงหรืองานที่ขอความร่วมมือ ถ้าสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ท�าแล้วเกิด

ประโยชน์กบัองค์กร น้องๆ ทกุคนในหน่วยงานยนิดใีห้ความร่วมมอื ซึง่

พี่อยากขอบคุณน้องๆ ทุกคนในหน่วยงาน ซึ่งพี่รู้ว่าการท�างานในจดุนี้

มีความเสีย่ง แต่ขอบคณุทกุคนทีมี่ความตัง้ใจ มคีวามรบัผดิชอบ ขอบคุณ

ที่ไม่ทิ้งงาน ไม่ทิ้งผู้ป่วย และที่ส�าคัญคือ ทุกคนท�างานด้วยความรัก 

ในหน้าที ่ดใีจทีน้่องๆ รูสึ้กเช่นนัน้ เพราะมนัหมายความว่า เมื่อทกุคน

รักในหน้าที่ ผลดีก็จะส่งผลถึงผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ”  

งานขนย้ายผู้ป่วย กับภารกิจช่วงโควิด 
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นายสุชาติ  สุขสวัสดิ์  พนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย

         “ในส่วนของผมคือ การท�าหน้าที่ช่วยหลือผู้ที่มารับวัคซีน  

ณ จุดฉีดวัคซีน โดยการน�าผู ้รับวัคซีน ที่ต้องนั่งรถเข็น รถนอน  

เข้ารบับริการ หรอือ�านวยความสะดวกให้กบัผูส้งูอาย ุนอกเหนอืจากนัน้ 

ถ้าพอมเีวลา กจ็ะช่วยจดัคิว ลงทะเบยีน เรยีกควิ รวมถึงการรบัผูป่้วย

ที่เป็นลมหรือมีอาการต่างๆ มายังห้องปฐมพยาบาล โดยการท�างาน 

ในจุดนี้ผมรู้สึกภูมิใจ ถึงว่าจะเหนื่อย จะร้อนแต่เราก็สู้”   v

นายชัยศิริ มณีกุล พนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย

 “ในการท�างานต้องประสานกนั ๓ ฝ่าย คอื งานขนย้ายผูป่้วย 

พยาบาล และพนักงานห้องโทรศัพท์  เมื่อพร้อมส่งผู้ป่วย พนักงาน

ห้องโทรศัพท์จะแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยเพ่ือเตรียมกั้นเส้น

ทางระหว่างการขนย้ายผู้ป่วย เม่ือเรียบร้อย พนักงานห้องโทรศัพท์

จะแจ้งงานขนย้าย ว่าสามารถน�าผู้ป่วยไปได้ ในการท�างานบางครั้ง

ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมากถึง ๕ รายติดต่อกัน ทั้งผู้ป่วยที่สงสัยจะ

ติดเชื้อรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ ในช่วงแรกๆ ที่ท�าหน้าที่ก็รู้สึกกลัวแต่พอท�า

ไปเรื่อยๆ เราเรียนรู้วิธีการที่จะป้องกันตัวเองท�าให้ความกลัวน้อยลง  

การท�าหน้าที่ในทุกวันนี้ผมรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย รู้สึกภูมิใจที่ได้

ท�างานและดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่เข็นคนไข้

เพียงอย่างเดียว แต่เราต้องสังเกตผู้ป่วยด้วย หรือแม้แต่ญาติ หาก

เขามีอาการขึ้นมา เราก็ต้องช่วยทันที” 

นายรัชชานนท์ คงมา พนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย 

         “ต้ังแต่โควิดเข้ามา เจ้าหน้าท่ีหน่วยเปลต้องท�าหน้าที่ด้วย

ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาท่ีเราไปรับคนไข้โควิด 

ซึง่ทางโรงพยาบาลได้ส่งทมีผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยควบคมุโรคตดิเช้ือ 

มาสอนและอบรมเก่ียวกับการแต่งกายที่พร้อมจะไปขนย้ายผู้ป่วย 

โควิด  นอกจากขนย้ายผู้ป่วยแล้ว ในบางครั้งผมและเพื่อนๆ ก็ต้อง

ขึ้นไปช่วยแพ็คศพผู้ป่วยโควิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องโพส เนื่องจาก

ได้รับการประสานงานจากหน่วยนิติเวชขอความร่วมมือในการบรรจุ  

ยก ย้ายศพ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ชายสามารถช่วยได้มาก  โดย

ส่วนตัวผมรู ้สึกดีใจที่ ได้ดูแลผู้ป่วย และภูมิใจท่ีได้ท�าหน้าที่ของ 

ตัวเองและภมูใิจกบัสิง่ทีท่�าอยูใ่นตอนนี ้การช่วยผูป่้วยและท�าให้ผูป่้วย

ปลอดภัย มันเป็นทั้งหน้าที่และเป็นทั้งความภาคภูมิใจ”
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

โครงการดีๆ  ส�าหรบัคนมไีอเดยีแจ่มๆ เพือ่พชิิตเงนิรางวลัรวม 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

Innovation Journey

 Innovation Journey เปรียบเสมือนกำรเดินทำงบนเส้น-

ทำงของกำรพฒันำนวตักรรม ซึง่อำจไม่สวยหร ูแต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำ 

จะเอื้อมไม่ถึง หลำยคนอยำกปรับกระบวนกำรท�ำงำน หลำยคนคิด

ประดิษฐ์อุปกรณ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้รับบริกำร บำงคนมี IDEAs ที่ดี

แต่ก็ไม่รู้จะเร่ิมอย่ำงไร เพื่อให้กำรพัฒนำงำนนวัตกรรมสำมำรถเกิด

ขึ้นได้กับทุกคนอย่ำงเป็นระบบ ทำงทีมงำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 

คณะแพทยศำสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม Innovation Journey ในจุด 

เริ่มต้นของกำรเดินทำงว่ำต้องเรียนรู้กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงไร 

เพื่อให้สู่เป้ำหมำยเดียวกัน ทั้งนี้กำรน�ำเสนอ  Concept IDEAs จะ

ต้องสอดคล้องกับ OKR (Objective Key Results) ของคณะใน ๕ 

หัวข้อ ได้แก่ 

         นวัตกรรม Smart Health

         นวัตกรรมระบบงำน

         นวัตกรรมควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำร

         นวัตกรรมลดต้นทุน

         นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน

 ซึ่งขณะนี้ ได้หมดเขตกำรรับสมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เรำ

ได้ทีมที่จะมำร่วมเดินทำงบนเส้นทำงนวัตกรรมกับเรำทั้งหมด ๒๑ 

ทีม ส�ำหรับรูปแบบของกิจกรรมเรำเน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม เพ่ือให้ได้

ชิ้นงำนหรือกำรปรับกระบวนกำรท�ำงำน ที่ตอบโจทย์และสำมำรถน�ำ

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ พร้อมกับกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับทีมที่ปรึกษำตลอดทั้งโครงกำร  โดยที่ทุกทีมจะต้องเข้ำร่วม

อบรม Design Thinking และน�ำเสนอ IDEAs เพื่อคัดสุดยอด IDEAs 

จ�ำนวน ๑๐ ทีม แล้วเข้ำสู่กิจกรรม Innovation Camp ตำมที่โครงกำร

ได้ก�ำหนดไว้ต่อไป

 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ำยนวัตกรรม 

กล่ำวว่ำ “การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี นอกจากจะเป็นการกระตุ้นและ

เสรมิแรงในการคดิค้นนวตักรรมใหม่ของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์

แล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านการพัฒนาผลงานนวัตกรรม  

ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และ

เข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการ

เสริมสร้างประสบการณ์จากสิ่งที่เรียนรู้ตลอดกิจกรรม ซึ่งผลงานที่

ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑ์การพจิารณาของคณะกรรมการ จะได้รบั

เงินรางวลัและประกาศเกยีรตคิณุ และจะน�าผลงานไปพัฒนาและน�า

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

 งำนนวตักรรมทำงกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์ โทร.๑๑๘๘ 

หรือ Facebook : MED PSU Innovation Center  v
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 เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้จัดงำน “PSU Research Expo 

& Innovation Showcase 2022” ซึ่งเป็นกิจกรรมส�ำหรับนักวิจัย

และนวัตกรทั่วภำคใต้ โดยกิจกรรมในงำนประกอบด้วยกำรเสวนำ  

กำรบรรยำยพิเศษ กำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและนวัตกรรม

สงขลำนครินทร์ และกำรอบรมกำรต่อยอดนวัตกรรม พร้อมกำรน�ำ

เสนอผลงำนวิจัยผ่ำนช่องทำงตลำดออนไลน์  ซึ่งกำรจัดกิจกรรม 

ในครั้งนี้ บุคลำกรคณะแพทยศำสตร์ ได้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด

หลำยรำยกำร และมีผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกถึง ๔ ทีม ได้แก่ 

 ๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ที่หนึ่ง จำกผลงำน “แอป- 

พลเิคชัน่ค�านวณขนาดยากระตุน้หัวใจและยากระตุน้ความดนัโลหติ  

(ไอโนแคล)” โดย นพ.ปรินทร์ บุญธรรม, ศำสตรำจำรย์ นพ. 

วรวิทย์ จิตติถำวร, นพ.พงศ์เสน่ห์ ดวงภักดี, นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม 

และพว.บุปผำ อินทรัตน์ 

คว้า	๔	รางวัลในงาน	

บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ 

วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง จำกผลงำน “ปัญญา

ประดิษฐ์ส�าหรับท�านายการได้ยินในเด็ก” โดย ผศ.นพ.พิทยำพล  

ปีตธวัชชัย, ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี และ รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรีสกุล

 ๓. รางวัลชมเชย จำกผลงำน “อุปกรณ์ถ่างล้ิน”  โดย 

ศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยำ, นพ.วิศลย์ เหล่ำ-

เจริญสุข และนำยประวิตร แก้วณรงค์

 ๔. รางวลัชมเชย จำกผลงำน “หุน่แขนขาดส�าหรบัฝึกห้าม

เลือดในผู้ประสบอุบัติเหตุ” โดย ผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขำว, ผศ.ดร.

นธินิำถ แซ่ตัง้, นำยอบัดลอำซดี หนมิสุำ และรศ.ดร.สรุพงษ์ ชำติพนัธ์ุ

PSU	Research	Expo	2022	
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : หน่วยคุณภาพโรงพยาบาลฯ

 เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับ

กำรประชุมวิชำกำร HA Southern Regional Forum ระดับภำคใต้ 

ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรประชุมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

หน่วยงำน ระหว่ำงองค์กร ในด้ำนคุณภำพแล้ว ยังเป็นกำรประชุม

เพื่อประสำนควำมร่วมมอืของโรงพยำบำลในเครอืข่ำยบรกิำรสขุภำพ

เขต ๑๑ และเขต ๑๒  ในกำรกระตุ ้นให้ โรงพยำบำลในภำคใต้ 

เกิดควำมตื่นตัวในกำรพัฒนำคุณภำพ HA อย่ำงต่อเน่ืองอีกด้วย ซึ่ง

ในปีนี้มีกำรจัดกำรประชุมขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ภำยใต้

หัวข้อกำรประชุม “ความเช่ือมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ”  

(Trust in healthcare)

 ในสภำวกำรณ์ปัจจุบันที่มีควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม 

รอบด้ำน  ทั้งควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  โครงสร้ำง

ของสังคมที่เป็นสังคมของผู้สูงอำยุ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ  

ท�ำให้ โรงพยำบำลต้องมีกำรปรับระบบกำรดูแลผู้ป่วย ต้องมีกำร

พัฒนำคุณภำพเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลำกรมีควำมปลอดภัย ผู้ป่วย

ได้รับกำรดูแลที่มีประสิทธิภำพ ซ่ึงควำมท้ำทำยของโรงพยำบำลคือ

กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ท�ำให้ศูนย์ควำมร่วมมือ

เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ภำคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับ

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) และคณะ

แพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดกำรประชุมวิชำกำร 

HA Southern Regional Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวท ี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณภำพของระบบบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่

ภำคใต้ ทั้งในระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ตลอดจนเครือข่ำยบริกำร

ในระบบ Service plan ในภำคใต้คือเขต ๑๑ และเขต ๑๒  โดยมี

วิทยำกรร่วมให้ควำมรู้ดังนี้

๑. นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล

๒. นพ.สมจิตต์   ชี้เจริญ  

๓. ภญ.วิชชุนี    พิตรำกูล

๔. อำจำรย์วนิดำ   แซ่อึ่ง

๕. รศ.นพ.ธวัช  ชำญชญำนนท์

         โดยกำรจดัประชุมในครั้งนี้สำมำรถเข้ำรว่มได้ทั้งระบบ On-site 

และแบบ Online ซึ่งแบบ On-site จะจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 

เนื่องจำกต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำร

ก�ำหนดเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – ๑๙ โดยหัวข้อ

กำรประชุมนอกจำกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณภำพที่จะกระตุ้นให้ 

โรงพยำบำลในภำคใต้เกดิควำมตื่นตวัในกำรพัฒนำคณุภำพ HA อย่ำง

ต่อเนื่องแล้ว ยังมีกำรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบยำในมุมมองของ

สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำร

ถอดบทเรียนในสถำนกำรณ์โควิดอีกด้วย v

HA Southern Regional Forum 

ระดับภาคใต้ 
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 วนัที ่๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕  รศ.นพ.เรอืงศกัดิ ์ลธีนำภรณ์ 

คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พร้อมด้วย 

ผศ.พญ.กันยิกำ ช�ำนิประศำสน์ รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ และ 

ผศ.พญ.สุภำภรณ์  ดิสนีเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ ได้เดิน-

ทำงไปยังจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพ และจัดการศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ระหว่าง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ โรงพยาบาลพทัลงุ โรงพยาบาลเขาชยัสน  

โรงพยาบาลศรนีครินทร์ (ปัญญานนัทภกิข)ุ และโรงพยาบาลกงหรา 

โดยมี นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด

พัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหำรโรงพยำบำลพัทลุง โรงพยำบำลเขำชัยสน  

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ (ปัญญำนันทภิกขุ) และโรงพยำบำลกงหรำ

ร่วมลงนำม 

MOU ในการพัฒนาระบบสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

 โดยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืในกำรจดักำรศกึษำในหลกัสตูรแพทยศำสตร-

บัณฑติ แผนกำรศกึษำปฏริปูระบบสขุภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบ

บรบิำลสขุภำพส�ำหรบัประชำชนในจงัหวดัพทัลงุทีเ่ชื่อมโยงกำรบรกิำร

ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของจังหวัดพัทลุง กับกำรบริกำร

ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ให้

เป็นระบบบริบำลสุขภำพที่ประชำชนเข้ำถึงได้อย่ำงเบ็ดเสร็จไร้รอย

ต่อ ในลักษณะที่เป็น The one health system เพื่อเป็นกรอบ

กำรเรียนรู้ศำสตร์เชิงระบบ กำรวิจัยเชิงระบบ กำรท�ำงำนเชิงระบบ 

สหสำขำวิชำชีพ และกำรพัฒนำระบบสุขภำพส�ำหรับนักศึกษำใน

แผนกำรศกึษำและนกัศกึษำวทิยำศำสตร์สขุภำพทกุสำขำต่อไป  โดย

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ได้เริ่มรับนักศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตร-

บัณฑิต แผนกำรศึกษำปฏิรูประบบสุขภำพ จังหวัดพัทลุง เป็นรุ่นแรก 

จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘ คน v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕๑๒

 ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดีส�ำหรับกำรจัดกำรประชุม

วิชำกำรแพทยศำสตรศึกษำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ หรือ 21st  

Thai Medical Education Conference: TMEC 2022 ที่จัดขึ้นโดย

กลุม่สถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกบัคณะแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ส�ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย

วลัยลักษณ์ และคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช-

นครินทร์ ในหัวข้อ “Job Roles of the 2030 Medical Educator 

: Imagineering the Education Futurists” โดยวัตถุประสงค์ของ

กำรจัดกำรประชุมในครั้งนี้ คือ เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแพทย

ศำสตรศึกษำที่ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต 

รวมทัง้เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจและมส่ีวนร่วมในกำรน�ำแนวคิดด้ำนกำร

ปฏิรูประบบสุขภำพสู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำร

จัดกำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ของประเทศ นอกจำกนี้ยังเป็น

การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองต่อการปรับตัวในยุค Digital Transformation

TMEC	2022



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓

เวทแีห่งกำรแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนแพทยศำสตร- 

ศึกษำทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ ในกำรส่งเสรมิกำรท�ำวจัิยด้ำนแพทย- 

ศำสตรศกึษำของอำจำรย์ บคุลำกร และนสิตินกัศกึษำ โดยกำรประชมุ

จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมภูเก็ต

เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดภูเก็ต ภำยในงำนประกอบ

ด้วยผู้เข้ำร่วมประชุมจำกกลุ่มต่ำงๆ อำทิ อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ บคุลำกรสำยสนบัสนนุด้ำนวชิำกำร นสิติ นกัศกึษำภำยในคณะ

แพทยศำสตร์ อำจำรย์จำกภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

รวมไปถงึโรงเรียนแพทย์ โรงพยำบำลร่วมสอน และศนูย์แพทยศำสตร- 

ศึกษำชั้นคลินิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วประเทศ ส�ำหรับกำรจัดกิจกรรม

ในครั้งน้ีจัดขึ้นภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 

โควิด – ๑๙ อย่ำงเคร่งครัด  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕๑๔

360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	น�าส่ิงของพระราชทาน	

มอบให้อาสาสมัครทหารพรานท่ี ได้รับบาดเจ็บจาก

เหตุการณ์ซุ่มโจมตี	ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนำภรณ์ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ พร้อมด้วย 

รศ.พญ.มณฑิรำ  ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล ให้กำร

ต้อนรับนำยเจษฎำ จิตรัตน์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ ในฐำนะเป็น 

ผู้แทนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ น�ำสิ่งของพระรำชทำน  

ไปมอบให้แก่ อส.ทพ.นันทวัฒน์ ทองใหญ่ ที่ ได้รับบำดเจ็บจำก

เหตุกำรณ์ซุ ่มโจมตี ฐำนปฏิบัติกำรร้อย ทพ.๔๕๑๓ บ้ำนสำเมำะ 

ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส เมื่อวันที่ ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง 

ผู ้บำดเจ็บได้รับกำรดูแลรักษำและติดตำมอำกำรอย่ำงใกล้ชิด 

จำกแพทย์ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 

ผู้บริหารบริษัทเขาบันไดนางศิลา	จ�ากัด	บริจาครถตู้	

จ�านวน	๑	คัน	แก่ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ	โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คุณเฉลิมชัย ครุอ�ำโพธิ์ ผู ้บริหำรบริษัท เขำบันไดนำงศิลำ จ�ำกัด 

บริจำครถตู้ จ�ำนวน ๑ คัน ให้แก่ศูนย์ปลูกถ่ำยอวัยวะ โรงพยำบำล

สงขลำนครนิทร์ เพ่ือใช้ในกจิกรรมต่ำงๆ ของศนูย์ฯ เช่น กำรเดนิทำง 

ของทีมรับบริจำคอวัยวะ กำรน�ำส่งอวัยวะให้สภำกำชำดไทย รวม

ถึงกำรเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยรับกำรปลูกถ่ำยฯ โดยมี รศ.พญ.มณฑิรำ  

ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล และผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ปลูก-

ถ่ำยอวัยวะฯ พร้อมด้วย นพ.ปรินทร์ บุญธรรม ตัวแทนทีมแพทย ์

ปลูกถ่ำยหัวใจ ศูนย์ปลูกถ่ำยอวัยวะฯ ให้กำรต้อนรับและรับมอบ 

รถตู้ ณ บริเวณหน้ำอำคำรศรีเวชวัฒน์ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๕

“Design	Thinking”	โครงการดีๆ	ในการเสนอไอเดีย

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ ร่วมกับฝ่ำยบริกำรพยำบำลจัดอบรม

โครงกำร “Design Thinking” ให้กับบุคลำกรกลุ่มพยำบำลของฝ่ำย

บริกำรพยำบำล ซึ่งบรรยำกำศเต็มไปด้วยควำมสนุกสนำน ทุกคน

มีส่วนร่วมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งแต่ละ

แนวคิดเป็นสิ่งที่น่ำสนใจและสำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อยอดต่อไปได้ 

โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบำรมี  โรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	จัดพธิี

ไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รศ.นพ.เรอืงศกัดิ ์ลธีนำภรณ์ คณบดคีณะแพทยศำสตร์ เป็นประธำน

เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องทองจันทร์ 

หงส์ลดำรมภ์  อำคำรเรียนรวมและหอสมุดฯ โดยได้รับเกียรติจำก

อำจำรย์ซึ่งเป็นผู้แทนคณำจำรย์ในกำรรับมอบพำนไหว้ครูจำกผู้แทน

นักศึกษำ ได้แก่ 

 ๑. ผศ.พญ.กันยิกำ ช�ำนิประศำสน์ รองคณบดีฝ่ำยกำร

ศึกษำและรักษำกำรในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนแพทย์และ

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 ๒.  รศ.พญ.สุภำภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ำยกำร

ศึกษำหลังปริญญำ

 ๓.  ผศ.พญ.สภุำภรณ์ ดสินีเวทย์ ผูช่้วยคณบดฝ่ีำยกำรศกึษำ 

 ๔. ศ.ดร.พญ.ทพิวรรณ เลยีบสื่อตระกลู ผูช่้วยคณบดีฝ่ำยวจิยั

 ๕. อ.นพ.กรกช มะลิวรรณกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ

          ๖. ผศ.พญ.อรวรรณ ฟูมณีโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ

 ๗. อ.นิภำ ชุมสุวรรณ์ รองประธำนหลักสูตรวิทยำศำสตร-

บัณฑิตสำขำรังสีเทคนิค 

 ๘.  อ.ดร.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล หัวหน้ำสำขำวิชำกำยภำพ 

บ�ำบัด

 ๙.  รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี

 ๑๐. ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกำลวงศ์

 ๑๑. ผศ.นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์

          ๑๒. อ.ดร.นพ.สกล สิงหะ 

          ๑๓. อ.พญ.วัลยำ กู้สกุลชัย



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕๑๖

เยี่ยมผู้ป่วย

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั และสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนิ ี

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้นำยเจษฎำ จิตรัตน์ ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดสงขลำ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญดอกไม้และส่ิงของ

พระรำชทำน ไปมอบให้แก่ ร.อ.สุริยะ บินญำวัง เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับ 

บำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์ปิดล้อมเพื่อจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุควำมรุนแรง 

ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ณ บ้ำนเขำดิน ม.๒ ต.ละหำร 

อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี และได้รับกำรส่งตัวมำรักษำต่อ ณ โรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์ ซึ่งนอกจำกดอกไม้และสิ่งของพระรำชทำนจำก

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม-

รำชินี ยังมีผู้แทนอีกหลำยฝ่ำยทยอยเข้ำเยี่ยมและให้ก�ำลังใจ ได้แก่ 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภำคท่ี ๔ พันเอก อรรถพล คงสง  

ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนท่ี ๔๑ และ นำงสำวซัมซูฮัน 

กูมิ (ตัวแทนนำยอ�ำเภอสำยบุรี) โดยมี รศ.พญ.มณฑิรำ ตัณฑนุช  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล ให้กำรต้อนรับ

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั และสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชนิี 

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ 

องคมนตร ีเป็นผูแ้ทนพระองค์ เชญิสิง่ของพระรำชทำน ไปมอบให้แก่

เจ้ำหน้ำทีท่ี่ได้รบับำดเจบ็จำกกำรปฏิบตัหิน้ำที ่๒ นำย ได้แก่ ร.อ.สุริยะ 

บินญำวัง ได้รับบำดเจ็บจำกเหตุกำรปิดล้อมเพ่ือจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ควำมรุนแรง ณ บ้ำนเขำดิน ม.๒ ต.ละหำร อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 

และอส.ทพ.นันทวัฒน์ ทองใหญ่ จำกเหตุกำรณ์คนร้ำยใช้อำวุธปืน

สงครำมซุ่มยิงฐำนปฏิบัติกำรกองร้อยทหำรพรำนที่ ๔๕๑๓ กรมทหำร

พรำนที่ ๔๕ ซึ่งตั้งอยู่บ้ำนลำแป ม.๒ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 

โดยในกำรมอบสิ่งของพระรำชทำนในคร้ังน้ี มี ผศ.ดร.นิวัติ แก้ว-

ประดบั อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ และ รศ.พญ.มณฑริำ  

ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล ให้กำรต้อนรับ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗

คณะแพทยศาสตร์	จัดซ้อมแผนอัคคีภัยประจ�าปีในพื้นที่

อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดกำรซ้อมแผน

อัคคีภัย ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของอำคำรบริหำรคณะแพทยศำสตร์ 

โดยมกีำรจ�ำลองเหตกุำรณ์ไฟไหม้ขึน้ บรเิวณชัน้ ๓ ของอำคำรฯ และ

มหีน่วยรกัษำควำมปลอดภยั จดัทมีผจญเพลงิเข้ำระงบัเหตพุร้อมเข้ำ

ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ (ผู้ป่วยจ�ำลอง) ซ่ึงจำกกำรซ้อมในครั้งนี้  

ได ้รับควำมร ่วมมือจำกทุกหน ่วยงำนในอำคำรบริหำรคณะ

แพทยศำสตร์ ท�ำให้กำรซักซ้อมผ่ำนไปได้ด้วยดี

“ให้ก�าลังใจ”

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  

นำยเรงิยทุธ เมอืงศรนุ่ีน รองหวัหน้ำส�ำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 

เขตสงขลำ และ พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

พัฒนำภำค ๔ เป็นตัวแทน พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ (ผู้บัญชำกำร

ทหำรสูงสุด) รวมถึงตัวแทนจำกหน่วยงำนอื่นๆ เดินทำงมำยัง 

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ เพื่อให้ก�ำลังใจผู้ป่วยและญำติของ  

ด.ต.วิศิษฏ์ บัวศรี และ ส.ต.ท.สรชำ อนุญำโต เจ้ำหน้ำที่ ๒ นำย ที่ได้

รบับำดเจบ็จำกเหตกุำรณ์คนร้ำยลอบวำงระเบดิ ในพืน้ที ่อ.จะนะ เม่ือ

วนัที ่๔ กมุภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมรีศ.พญ.มณฑริำ ตณัฑนชุ ผูช่้วย

คณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล ให้กำรต้อนรับ และญำติผู้ป่วยเป็นผู้รับมอบ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕๑๘

“ให้ก�าลังใจ”

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  

พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ รองนำยกสมำคมต�ำรวจ พร้อมด้วย

คณะ เข้ำเยี่ยมและให้ก�ำลังใจผู้ป่วยและญำติของ ด.ต.วิศิษฏ์ บัวศรี 

และ ส.ต.ท.สรชำ อนุญำโต เจ้ำหน้ำท่ี ๒ นำย ท่ีได้รับบำดเจ็บจำก

เหตุกำรณ์คนร้ำยลอบวำงระเบิด ในพื้นที่ อ.จะนะ เมื่อ ๔ กุมภำพันธ์ 

ร่วมแรง	ร่วมใจ	

๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวแทนบุคลำกรในกลุ่มส�ำนักงำนคณะแพทยศำสตร์ และหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันท�ำควำมสะอำดและเตรียมควำมพร้อมเพื่อจัด

พิธีสักกำระพระภูมิเจ้ำที่ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ก่อนพิธีท�ำบุญโรงพยำบำลที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๕ เพ่ืออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยำบำล เน่ืองใน

โอกำสพิธีท�ำบุญโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงได้เข้ำเยี่ยม ร.อ.สุริยะ บินญำวัง ที่ได้รับบำดเจ็บ

จำกเหตุกำรปิดล้อมเพ่ือจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุควำมรุนแรง ณ บ้ำน

เขำดิน ม.๒ ต.ละหำร อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี โดยมีรศ.พญ.มณฑิรำ  

ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล ให้กำรต้อนรับ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๙

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	จัดพธิที�าบุญโรงพยาบาลฯ	

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต	

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ได้มีกำรจัดพิธี “ท�ำบุญ 

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๕” เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้

แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยำบำล ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่พิเศษอีกครั้งของ

คณะแพทยศำสตร์ เนื่องจำกคณะฯมีอำยุครบ ๕๐ ปี  

         รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนำภรณ์ คณบดี

คณะแพทยศำสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร ผู้มีอุปกำรคุณมูลนิธิ 

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ แขกผู้มีเกียรติ คณำจำรย์ แพทย์ 

พยำบำล เจ้ำหน้ำที่ของคณะแพทยศำสตร์ และโรงพยำบำลสงขลำ-

นครินทร์ ตลอดจนผู้ป่วย ญำติผู้ป่วย และญำติผู้เสียชีวิต ร่วมพิธี

ท�ำบุญโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๕ โดยมีกำรท�ำบุญ

ตักบำตรพระสงฆ์ จ�ำนวน ๑๐ รูป พิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 

พระสงฆ์กรวดน�้ำ แผ่เมตตำ รับบิณฑบำต นอกจำกนี้เมื่อวันที่ ๒๑ 

กมุภำพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มพีธิสีกักำระศำลพระภมูเิจ้ำที ่มหำวทิยำลัย

สงขลำนครินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทุกปี ควบคู่กับพิธีท�ำบุญ 

โรงพยำบำล แต่จะจัดก่อน ๑ วัน โดยพิธีดังกล่ำวจัดขึ้นเพื่อควำม

เป็นสิรมิงคลและเพื่อสกักำระสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ�ำมหำวทิยำลยัอกีด้วย

         พิธีท�ำบุญโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์จัดขึ้นเป็นประจ�ำ 

ทุกปี ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ เนื่องจำกเป็นเดือนแห่งกำรท�ำพิธีเปิด

โรงพยำบำล (โรงพยำบำลเปิดให้บริกำรเมื่อ ๒๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๒๕) ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 

ได้ให้บริกำรในกำรดแูลรกัษำผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมำก ทัง้ในพืน้ทีจ่งัหวัด

สงขลำ จังหวัดใกล้เคียง และค่อยๆ ขยำยไปถึง ๑๔ จังหวัดภำคใต้ 

นอกจำกเป็นโรงพยำบำลในกำรรกัษำผูป่้วยโรคยำกซบัซ้อนทีส่่งต่อมำ

จำกโรงพยำบำลในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภำคใต้แล้ว โรงพยำบำลสงขลำ-

นครินทร์ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษำแพทย์ นักศึกษำพยำบำล 

แพทย์ต่อยอดต่ำงๆ อีกด้วย

         กำรเป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ และเป็นโรงพยำบำลที่รักษำ

ผู้ป่วยโรคยำก หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่มีผู้เสียชีวิตในโรงพยำบำล 

เนื่องจำกบำงครั้งผู้ป่วยเป็นโรคที่ไม่อำจรักษำให้หำยได้ ท�ำได้เพียง

ประคับประคอง หรือให้กำรดูแลรักษำอย่ำงดีที่สุด ก่อนที่ผู้ป่วยจะ

จำกโลกนี้ไป 

         กำรดแูลผูป่้วยไม่ใช่เพยีงแค่ตอนผูป่้วยมชีวีติอยู ่แต่หมำยถงึ 

กำรแสดงควำมเคำรพและกำรร�ำลึกถึงผู้ป่วยทุกท่ำนที่เสียชีวิตใน

โรงพยำบำล รวมถงึกำรใหค้วำมส�ำคัญกบัจติใจของญำตผิู้ป่วยที่ต้อง

สูญเสียผู้อันเป็นที่รัก ดังน้ัน กำรจัดพิธีท�ำบุญโรงพยำบำลฯ จึงเป็น

พิธีที่ส�ำคัญพิธีหนึ่ง ที่เปิดโอกำสให้ญำติผู้เสียชีวิต ญำติผู้ป่วย และ

บุคลำกรในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้

กับผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกท่ำน นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ญำติ

ผู้ป่วยและบุคลำกรได้ร่วมกันท�ำบุญเพื่อควำมเป็นสิริมงคลอีกด้วย



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕๒๐



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๑



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕๒๒

รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : พญ.อุษาพร ประไพสิทธิ์ (สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)

โรคภูมิแพ้มีสาเหตุมาจากอะไร

 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เกิดจำกกำรที่ร่ำงกำยได้รับสำรก่อ

ภูมิแพ้ ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย เกิดปฏิกิริยำตอบสนอง

ต่อสำรนั้นมำกผิดปกติ

โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้มีอาการอย่างไร

 โรคจมกูอกัเสบภมูแิพ้มลีกัษณะอำกำรเด่นหรอืควำมรุนแรง

แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน  โดยอำกำรส่วนใหญ่มักมีกำร 

คัดจมูก น�้ำมูกไหลซึ่งจะมีสีใสคล้ำยน�้ำ อำกำรคันจมูกหรือจำม บำง

รำยอำจจะมีอำกำรคันบริเวณอ่ืนร่วมด้วย ไม่ว่ำจะเป็นคันตำ คันหู 

หรือคันตำมเพดำนปำก ผู้ป่วยบำงรำยอำจมีอำกำรร่วมอื่น เช่น มี 

ภำวกำรณ์นอนผิดปกติ ไม่ว่ำจะเป็นนอนกรน หยุดหำยใจขณะหลับ 

สะดุ้งตื่นกลำงดึก หรือมีอำกำรไอ มีเสมหะ หำยใจเหน่ือย แน่น

หน้ำอกในผู้ป่วยที่มีภำวะโรคหืดร่วมด้วย หรือมีอำกำรคันตำ น�้ำตำ

ไหลในผู้ป่วยที่มีโรคเยื่อบุตำอักเสบร่วมด้วย

โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้มีวิธีการรักษาอย่างไร

 โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็นโรคที่ส่งผลต่อกำรใช้ชีวิต

ประจ�ำวัน กำรนอน ท�ำให้คุณภำพชีวิตแย่ลงได้ กำรรักษำคือ กำร

ดูแลรักษำตนเองโดยรับประทำนอำหำรให้ครบทัง้ ๕ หมู ่นอนให้เพยีงพอ 

ออกก�ำลงักำย มงีำนวจิยับอกว่ำกำรออกก�ำลงักำยแบบแอโรบิกระดบั 

ปำนกลำง สำมำรถลดอำกำรทำงจมกูได้ อกีประกำร คอื กำรหลกีเลีย่ง 

สำรก่อภูมิแพ้ที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีอำกำร ซึ่งต้องทรำบว่ำผู้ป่วยแพ้

สำรก่อภูมิแพ้ตัวไหน เช่น กรณีแพ้สำรก่อภูมิแพ้จำกสัตว์เลี้ยง ควร

หลีกเลี่ยงกำรเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงไว้นอกบ้ำน แต่ถ้ำหำกเป็นกรณี

กำรแพ้ไรฝุ่น จะต้องใช้หลำยวิธีไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนปลอกหมอน 

ผ้ำปูที่นอนเป็นแบบกันไรฝุ่น และซักด้วยน�้ำร้อนที่อุณภูมิ ๕๕ – ๖๐ 

องศำเซลเซียส  กำรใช้เคร่ืองกรองอำกำศ กำรท�ำควำมสะอำดบ้ำน  

แต่ถ้ำเรำหลีกเลี่ยงแล้วยังมีอำกำรจะมีกำรใช้ยำเข้ำมำช่วย ได้แก่ 

ยำต้ำนฮีสตำมีน หรือยำภูมิแพ้  ต่อมำคือยำสเตียรอยด์แบบพ่นจมูก 

ซึ่งจะมีประสิทธิภำพในกำรรักษำค่อนข้ำงดี ส่วนวิธีกำรขั้นต่อมำคือ 

รกัษำด้วยวคัซนีภมูแิพ้ หรอืรกัษำด้วยวธิกีำรผ่ำตดัเพื่อช่วยลดอำกำร 

คัดจมูกเรื้อรังของคนไข้ ในกรณีที่ใช้ยำไม่ได้ผล

โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้	

โรคภมูจิมกูอกัเสบภมูแิพ้น�าไปสูก่ารเป็นไซนสัอกัเสบได้จรงิหรอืไม่

 โรคไซนัสอักเสบเป็นภำวะแทรกซ้อนหน่ึงของโรคจมูก

อักเสบภูมิแพ้ โดยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ท�ำให้เยื่อบุจมูกบวมข้ึน จน

อำจไปอุดทำงออกของไซนัส ท�ำให้มูกที่สร้ำงในไซนัสไม่สำมำรถออก

มำได้ จนเกดิกำรขงัของน�ำ้มกูในไซนสั และสีย่งต่อกำรอกัเสบตดิเชือ้

ตำมมำ  v
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

 ปรำกฏกำรณ์โลกำภิวัตน์ทำงวัฒนธรรม เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

ในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องมำจำกกำรติดต่อสื่อสำรที่รวดเร็ว ง่ำยดำย จึง

ท�ำให้เกิดกำรถ่ำยเทแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ง่ำยขึ้น  

        อำหำร ก็เป็นวัฒนธรรมที่เกิดกำรแลกเปลี่ยน ถ่ำยทอด

กันที่เก่ำแก่ท่ีสุด และเป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมในรูปแบบอื่นๆ ตำมมำอีกมำกมำย ส�ำหรับเมนูอำหำรที่จะ

น�ำเสนอในวันนี้ เป็นอำหำรนำนำชำติ ท่ีน�ำมำดัดแปลงโดยเติมส่วน

ผสมของสมนุไพรไทยและปรับรสชำตใิห้ใกล้เคยีงอำหำรไทยๆ ทีน่ยิม

รับประทำนกัน

อาหารนานาชาติสไตล์ไทย

สปาเก็ตตี้

ส่วนผสม
ผงกะหรี่  ๓  ช้อนโต๊ะ 

ซอสหอยนำงรม  ๑.๕ ช้อนโต๊ะ

น�้ำพริกเผำ  ๑  ช้อนโต๊ะ 

ซีอิ๊วขำว ๒  ช้อนชำ

น�้ำตำลทรำย  ๑.๕  ช้อนชำ 

พริกไทยป่น  ๐.๕  ช้อนชำ

น�้ำมันพริกเผำ  ๑  ช้อนโต๊ะ 

นมข้นจืด  ๖  ช้อนโต๊ะ

ไข่ไก่  ๒  ฟอง  

กระเทียมหั่นแว่น  ๓  กลีบ

ต้นหอมหั่นท่อน  ๑  ต้น  

เนยสด  ๑  ช้อนโต๊ะ

หอมใหญ่  ๐.๕  หัว  

น�้ำเปล่ำ  ๑.๕ ถ้วยตวง

พริกหวำน ๓ สี หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำ  

น�้ำมันร�ำข้ำว  ๓ ช้อนโต๊ะ

กุ้ง  ๖  ตัว  

เส้นสปำเก็ตตี้ต้มสุก  ๕๐๐  กรัม

โหระพำเด็ดใบตำมชอบ และ พริกไทยอ่อนตำมชอบ

วิธีท�า
๑. น�ำเส้นสปำเกต็ตีท้ีต้่มไว้มำผดักบัเนยสดเพื่อให้เส้นที่ได้มกีล่ินหอม  

 จำกนั้นน�ำมำพักไว้ในจำนให้สวยงำม

๒. น�ำกุ้งที่เตรียมไว้ไปผัดกับน�้ำมันให้พอสุก จำกนั้นตักขึ้นพักไว้

๓. ท�ำซอสเตรียมไว้โดยกำรน�ำผงกะหรี่ ซอสหอยนำงรม น�้ำพริกเผำ  

 ซีอิ๊วขำว น�้ำตำลทรำย พริกไทยป่น น�้ำมันพริกเผำ นมข้นจืด มำ 

 ผสมให้เข้ำกัน

๔. ตัง้กระทะให้ร้อนจำกนัน้ใส่น�ำ้มนัร�ำข้ำวลงไป พอน�ำ้มันเริม่ร้อนใส่ 

 หอมใหญ่ลงไปผัดให้พอเหลือง ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอม  

 จำกนัน้ใส่น�ำ้เปล่ำลงไป พอเริม่เดอืดใส่ซอสทีท่�ำเตรียมไว้ลงเคีย่ว  

 พอน�้ำเริ่มงวดใส่ไข่ลงไปคนให้เข้ำกัน ใส่พริกหวำนและกุ้งที่พักไว้ 

 ลงไปเค่ียวอีกสักครู่ จำกน้ันใส่ต้นหอม ใบโหระพำและพริกไทย 

 อ่อนลงไปคลุกเคล้ำเป็นอันเสร็จ 

๕. จัดตกแต่งใส่จำนให้สวยงำม

พริกไทยอ่อน ในเชิงสมุนไพรเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย 

คือในเมล็ดพริกไทยอ่อนมีสารฟีนอลิก (Phenolic) และสารพิเพอรีน 

(Piperine) สาร ๒ ชนิดนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ ช่วยต้านอนุมูล

อสิระสาเหตอุาการเสื่อมของร่างกายและโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ป้องกันและ

ต่อต้านสารก่อมะเร็ง เร่งการท�างานของตับ ให้ท�าลายสารพิษได้มากขึ้น 

ช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต และช่วยเพ่ิมการสบูฉีดโลหิตเข้าสูห่วัใจ

ซอสกะหรี่กุ้ง



ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


