การจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ หรือ 21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

สารบัญ

ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓๐๑ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓
สารจากคณบดี / บทบรรณาธิการ
๔
การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาล ม.อ. ขยายพื้นที่คลินิกบริการพิเศษ
รองรับผู้ป่วยและผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
๖
เพื่อผู้อื่น
งานขนย้ายผู้ป่วยกับภารกิจช่วงโควิด
“เมื่อเราเลือกแล้วที่จะมาท�ำงานช่วยเหลือผู้อื่น เราก็ต้องท�ำให้เต็มที่”
๘
วิจัย/นวัตกรรม
Innovation Journey
โครงการดีๆ ส�ำหรับคนมีไอเดียแจ่มๆ เพื่อพิชิตเงินรางวัลรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙
วิจัย/นวัตกรรม
บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ คว้า ๔ รางวัลในงาน PSU Research Expo 2022
๑๐
งานคุณภาพ / พัฒนาบุคลากร
HA Southern Regional Forum ระดับภาคใต้
๑๑
การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
MOU ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
๑๒
การศึกษา
TMEC 2022 สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อการปรับตัวในยุค Digital Transformation
๑๔
๓๖๐ องศาคณะแพทย์
๒๒ รอบรู้สู้โรค
โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้
๒๓
อาหารการกิน
อาหารนานาชาตสไตล์ไทย สปาเก็ตตี้ซอสกะหรี่กุ้ง

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
--------------------------------------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
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ในช่วง ๒ เดือนนีม้ กี จิ กรรมทีส่ ำ� คัญอยูห่ ลายเรื่อง อาทิเช่น ในวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จดั การประชุมวิชาการแพทย-ศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ (21st Thai Medical Education Conference: TMC 2022) โดยร่วมกับ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการประชุมแพทยศาสตรศึกษาที่ ได้ประโยชน์
ในการวางแผนด้านแพทยศาสตรศึกษาในศตวรรษหลัง และยังได้เครือข่ายที่ดีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยได้รับค�ำชมว่าจัดงานได้ดีมาก นับเป็นเกียรติประวัติของคณะแพทยศาสตร์ของเรา
และในเดือนกุมภาพันธ์ได้มกี ารเปิดศูนย์บริการพิเศษ ชัน้ ๕ อาคารศรีเวชวัฒน์ คลินกิ ทีเ่ ปิดให้บริการ
ใหม่ ได้แก่ คลินิกบริการพิเศษตาและศูนย์เลสิก โรคผิวหนัง คลินิกหู คอ จมูก คลินิกศัลยกรรม
ตกแต่ง และศูนย์เต้านม ทั้งนี้เพื่อรองรับการบริการด้านการแพทย์แบบครบวงจรมากขึ้น เพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยมีความสะดวกรวดเร็วในราคาทีเ่ ป็นธรรม การบริการดังกล่าว
เพื่อเตรียมพร้อมการมีโรงพยาบาลระบบบริการพิเศษเต็มรูปแบบในอนาคต
ในสถานการณ์ที่ยังคงมีการระบาดของโควิด ๑๙ สายพันธุ์ โอไมครอนอย่างต่อเนื่อง
ขอให้บุคลากรของเราลดความเสี่ยงและปฏิบัติตนป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อให้เราผ่าน
พ้นการระบาดนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะใกล้ถึงจุดที่จะกลายเป็นโรคประจ�ำถิ่นในอนาคต v

บทบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้
เป็นช่วงที่ยากล�ำบากกับสถานการณ์ COVID-19 กลับมาระบาดอีกระลอก รวมทั้งผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจเงินเฟ้อ สินค้าและบริการที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระบทกับ
ทุกครัวเรือนและทุกภาคส่วน
ในช่วงเดือนนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา
ด้านคุณภาพและการบริการ รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนงานบริการทางการแพทย์ ได้มี
การพัฒนาและขยายศักยภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันการแพทย์ระบบ
บริการพิเศษ (Premium Service) ในการเป็นสถาบันการแพทย์ทางเลือก ให้แก่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ ข้าราชการ
หรือผู้ที่ใช้สิทธิประกัน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิเงินสด ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโครงการ Innovation journey เพื่อได้ทีมที่จะมาร่วมเดินทาง
บนเส้นทางนวัตกรรมกับเราทั้งหมด ๒๑ ทีม ส�ำหรับรูปแบบของกิจกรรมเราเน้นการท�ำงานเป็นทีม
เพื่อให้ได้ชิ้นงานหรือการปรับกระบวนการท�ำงานน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ทีมทีป่ รึกษาตลอดทัง้ โครงการ ยังมีเรื่องทีน่ า่ ยินดีกบั ทีมนักวิจยั และนวัตกรของ
คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รบั คัดเลือกเข้ารับรางวัลถึง ๕ ทีม ในงาน “PSU Research Expo & Innovation
Showcase 2022” ของส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้แล้วในด้านการศึกษาทางคณะแพทยศาสตร์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพ และจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการ
ศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ให้เป็นระบบบริบาลสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเบ็ดเสร็จไร้รอยต่อ ในลักษณะ
ที่เป็น The one health system เพื่อเป็นกรอบการเรียนรู้ศาสตร์เชิงระบบ การวิจัยเชิงระบบ การ
ท�ำงานเชิงระบบ สหสาขาวิชาชีพ และการพัฒนาระบบสุขภาพส�ำหรับนักศึกษาในแผนการศึกษา
และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุข ภาพทุกสาขาต่อไป รวมทั้งได้จัดการประชุม วิชาการแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๒๑ หรือ 21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022
ในหัวข้อ “Job Roles of the 2030 Medical Educator : Imagineering the Education Futurists”
โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านแพทยศาสตรศึกษาทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการน�ำแนวคิดด้านการปฏิรูประบบสุขภาพสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ของประเทศ
ท้ายสุดนี้ด้วยสถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่เข้ามาใกล้ตัวเราและคน
ข้างเคียงขึน้ เรื่อยๆ ขอให้ทกุ คนออกไปฉีดวัคซีนให้ครบและฉีดเข็มกระตุน้ เพื่อลดความรุนแรง อัตรา
ป่วยและอัตราการเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนตั้งครรภ์และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะครับ v
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การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

โรงพยาบาล ม.อ. ขยายพื้นที่คลินิกบริการ
พิเศษ รองรับผู้ป่วยและผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
เป็ น ระยะเวลาเกื อ บ ๖ ปี หลั ง จากที่ เ ปิ ด บริ ก ารให้ กั บ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส�ำหรับศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ ซึ่งเป็น
แผนการด�ำเนินงานพัฒนาและขยายศักยภาพโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ เพื่อ พั ฒ นาไปสู ่ ส ถาบั น การแพทย์ ร ะบบบริ ก ารพิ เ ศษ
(Premium Service) ในการเป็นสถาบันการแพทย์ทางเลือกให้แก่
ผู้ป่วยกลุ่มข้าราชการ หรือผู้ที่ใช้สิทธิประกัน รวมถึงกลุ่มประชาชน
ทั่วไปที่ใช้สิทธิเงินสด ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว และ
มีคุณภาพ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองคณบดี ฝ ่ า ยศู น ย์ บ ริ ก ารพิ เ ศษและผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก าร
พิเศษศรีเวชวัฒน์ กล่าวว่า โครงการจัดตั้งศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปีพ.ศ ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ให้บริการดูแลรักษา
และให้ค�ำปรึกษาอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับสากล และเป็น
ศูนย์การแพทย์บริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยรูปแบบวิธีการบริหาร
พิเศษ เพื่อให้มีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้บนหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
แก่ประชาชนทั่วไป โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนและบุคลากร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
จากจ�ำนวนผู้มารับบริการประมาณ ๓๕๐ – ๔๕๐ รายต่อวัน
และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์
จึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการที่ชั้น ๕ อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยคลินิก
ที่เปิดให้บริการใหม่ ได้แก่ คลินิกบริการพิเศษผิวหนัง คลินิกบริการ
พิเศษตาและศูนย์เลสิก คลินิกบริการพิเศษหู คอ จมูก คลินิกบริการ
พิเศษศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์เต้านม โดยในแต่ละห้องตรวจจะมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการตรวจและให้ค�ำปรึกษา พร้อมทั้งพยาบาล
คอยดูแลและให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดี
ส� ำ หรั บ การท� ำ พิ ธี เ ปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการในวั น นี้ (๑๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕) มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์
ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นประธานในการตัดริบบิน้ และเยีย่ มชมห้องตรวจต่างๆ พร้อมด้วย
๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผูบ้ ริหารคณะแพทยศาสตร์ ตัวแทนจากฝ่ายบริการพยาบาล เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มารับบริการ
ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ซึ่งในโอกาสนี้ทางโครงการ
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ ได้รว่ มบริจาคสมทบมูลนิธโิ รงพยาบาล
สงขลานครินทร์ จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุปกรณ์หมุนเวียนให้กับผู้ป่วยยากไร้น�ำกลับไปใช้
ที่บ้าน เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการหนักกว่าสามารถเข้ารับ
การรักษาพยาบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยังร่วมสมทบทุนโครงการ
ก่อสร้างอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่จะใช้เป็นศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ
หอเกียรติยศ รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (Hall of Fame) ซึ่ง
ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการอีกด้วย v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕

เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

งานขนย้ายผู้ป่วย กับภารกิจช่วงโควิด
“เมื่อเราเลือกแล้วที่จะมาท�ำงานช่วยเหลือผู้อื่น เราก็ต้องท�ำให้เต็มที่

		ไม่ใช่เรื่องง่ายดายในการเผชิญกับความเสี่ยงจากโรค
ระบาด ในวันที่หลายคนสามารถอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตนเองได้
แต่ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ แม้จะเสี่ยง แต่การดูแลผู้ป่วย
คือสิ่งที่ต้องท�ำ และท�ำให้ดีที่สุด นับว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็น
ฟันเฟืองส�ำคัญในการดูแลและช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – ๑๙ ที่ผ่านมา ส�ำหรับงานขนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ นอกจากจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาล
ยังต้องปรับตัวและเพิ่มระบบการท�ำงาน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ว่ ยโควิดอีกด้วย มีหลายสิง่ หลายอย่างที่ไม่เคยท�ำ ไม่เคยรู้ แต่การ
เรียนรู้ ความทุ่มเท และความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับ
โรคระบาด การปรับตัวของคนในงานขนย้ายผู้ป่วยถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
ซึ่งการปรับตัวดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของ
ทีมรักษาพยาบาล แต่อกี ส่วนหนึง่ ด�ำเนินไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ของงานขนย้ายผู้ป่วยท�ำในสิ่ง
ที่ ไม่เคยท�ำ ความรู้สึกของพวกเขาที่ท�ำงานท่ามกลางความเสี่ยงเป็น
อย่างไร และอะไรคือเหตุผลให้พวกเขาท�ำเช่นนัน้ แล้วความรูส้ กึ ของ
การได้ทำ� หน้าทีด่ งั กล่าวเป็นอย่างไร ติดตามได้จากค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
นางชนิ ศ า นิ มิ ต ปั ญ ญากุ ล หั ว หน้ า งานขนย้ า ยผู ้ ป ่ ว ย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เล่าว่า “หน้าที่หลักของงานขนย้าย
ผู้ป่วย คือ การรับ – ส่งผู้ป่วยทั้งรถเข็นนั่งและรถเข็นนอน ทั้งผู้ป่วย ในและผู้ป่วยนอก ทั้งในโรงพยาบาล ซึ่งตอนที่เชื้อโควิด – ๑๙ เข้า
มาใหม่ๆ ทางหน่วยควบคุมการติดเชื้อได้เข้ามาสอนเรื่องการใส่ชุด
การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เวลาย้ายผู้ป่วย พอมีคนไข้เข้ามา ทางทีมงาน
จึงเริ่มวางรหัสเวรเพื่อรับส่งผู้ป่วย เพื่อก�ำหนดกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ผู้ป่วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ ถ้าถามว่าเหนื่อยไหม ใน
ระยะแรกความกังวลอาจจะมีมากกว่า แต่เป็นหน้าทีข่ องเราทีเ่ ราเลีย่ ง
ไม่ได้ แต่บอกน้องๆ เสมอว่า ให้เราคิดว่า สิ่งไหนคือหน้าที่ สิ่งนั้น
ก็ต้องท�ำ แต่เราต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกัน อีกประการหนึ่ง
ที่นับว่าเป็นโชคดีของหน่วยงาน คือไม่ว่าจะเป็นงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรืองานที่ขอความร่วมมือ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท�ำแล้วเกิด
ประโยชน์กบั องค์กร น้องๆ ทุกคนในหน่วยงานยินดีให้ความร่วมมือ ซึง่
พี่อยากขอบคุณน้องๆ ทุกคนในหน่วยงาน ซึ่งพี่รู้ว่าการท�ำงานในจุดนี้
มีความเสีย่ ง แต่ขอบคุณทุกคนทีม่ คี วามตัง้ ใจ มีความรับผิดชอบ ขอบคุณ
ที่ ไม่ทิ้งงาน ไม่ทิ้งผู้ป่วย และที่ส�ำคัญคือ ทุกคนท�ำงานด้วยความรัก
ในหน้าที่ ดีใจทีน่ อ้ งๆ รูส้ กึ เช่นนัน้ เพราะมันหมายความว่า เมื่อทุกคน
รักในหน้าที่ ผลดีก็จะส่งผลถึงผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ”
๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายชัยศิริ มณีกุล พนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย
“ในการท�ำงานต้องประสานกัน ๓ ฝ่าย คือ งานขนย้ายผูป้ ว่ ย
พยาบาล และพนักงานห้องโทรศัพท์ เมื่อพร้อมส่งผู้ป่วย พนักงาน
ห้องโทรศัพท์จะแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมกั้นเส้น
ทางระหว่างการขนย้ายผู้ป่วย เมื่อเรียบร้อย พนักงานห้องโทรศัพท์
จะแจ้งงานขนย้าย ว่าสามารถน�ำผู้ป่วยไปได้ ในการท�ำงานบางครั้ง
ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมากถึง ๕ รายติดต่อกัน ทั้งผู้ป่วยที่สงสัยจะ
ติดเชื้อรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ ในช่วงแรกๆ ที่ท�ำหน้าที่ก็รู้สึกกลัวแต่พอท�ำ
ไปเรื่อยๆ เราเรียนรู้วิธีการที่จะป้องกันตัวเองท�ำให้ความกลัวน้อยลง
การท�ำหน้าที่ในทุกวันนี้ผมรู้สึกดีท่ี ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย รู้สึกภูมิใจที่ ได้
ท�ำงานและดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่เข็นคนไข้
เพียงอย่างเดียว แต่เราต้องสังเกตผู้ป่วยด้วย หรือแม้แต่ญาติ หาก
เขามีอาการขึ้นมา เราก็ต้องช่วยทันที”

นายรัชชานนท์ คงมา พนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย
“ตั้งแต่โควิดเข้ามา เจ้าหน้าที่หน่วยเปลต้องท�ำหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เราไปรับคนไข้ โควิด
ซึง่ ทางโรงพยาบาลได้สง่ ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยควบคุมโรคติดเชือ้
มาสอนและอบรมเกี่ยวกับการแต่งกายที่พร้อมจะไปขนย้ายผู้ป่วย
โควิด นอกจากขนย้ายผู้ป่วยแล้ว ในบางครั้งผมและเพื่อนๆ ก็ต้อง
ขึ้นไปช่วยแพ็คศพผู้ป่วยโควิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องโพส เนื่องจาก
ได้รับการประสานงานจากหน่วยนิติเวชขอความร่วมมือในการบรรจุ
ยก ย้ายศพ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายสามารถช่วยได้มาก โดย
ส่ ว นตั ว ผมรู ้ สึ ก ดี ใ จที่ ไ ด้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย และภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ข อง
ตัวเองและภูมใิ จกับสิง่ ทีท่ ำ� อยูใ่ นตอนนี้ การช่วยผูป้ ว่ ยและท�ำให้ผปู้ ว่ ย
ปลอดภัย มันเป็นทั้งหน้าที่และเป็นทั้งความภาคภูมิใจ”

นายสุชาติ สุขสวัสดิ์ พนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย
“ในส่วนของผมคือ การท�ำหน้าที่ช่วยหลือผู้ที่มารับวัคซีน
ณ จุ ด ฉี ด วั ค ซี น โดยการน� ำ ผู ้ รั บ วั ค ซี น ที่ ต ้ อ งนั่ ง รถเข็ น รถนอน
เข้ารับบริการ หรืออ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูส้ งู อายุ นอกเหนือจากนัน้
ถ้าพอมีเวลา ก็จะช่วยจัดคิว ลงทะเบียน เรียกคิว รวมถึงการรับผูป้ ว่ ย
ที่เป็นลมหรือมีอาการต่างๆ มายังห้องปฐมพยาบาล โดยการท�ำงาน
ในจุดนี้ผมรู้สึกภูมิใจ ถึงว่าจะเหนื่อย จะร้อนแต่เราก็สู้” v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗

วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

Innovation Journey

โครงการดีๆ ส�ำหรับคนมีไอเดียแจ่มๆ เพือ่ พิชติ เงินรางวัลรวม
๒๐๐,๐๐๐ บาท

Innovation Journey เปรียบเสมือนการเดินทางบนเส้นทางของการพัฒนานวัตกรรม ซึง่ อาจไม่สวยหรู แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
จะเอื้อมไม่ถึง หลายคนอยากปรับกระบวนการท�ำงาน หลายคนคิด
ประดิษฐ์อุปกรณ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้รับบริการ บางคนมี IDEAs ที่ดี
แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เพื่อให้การพัฒนางานนวัตกรรมสามารถเกิด
ขึ้นได้กับทุกคนอย่างเป็นระบบ ทางทีมงานนวัตกรรมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม Innovation Journey ในจุด
เริ่มต้นของการเดินทางว่าต้องเรียนรู้กระบวนการพัฒนาอย่างไร
เพื่อให้สู่เป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้การน�ำเสนอ Concept IDEAs จะ
ต้องสอดคล้องกับ OKR (Objective Key Results) ของคณะใน ๕
หัวข้อ ได้แก่
นวัตกรรม Smart Health
นวัตกรรมระบบงาน
นวัตกรรมความปลอดภัยของผู้รับบริการ
นวัตกรรมลดต้นทุน
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งขณะนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรา
ได้ทีมที่จะมาร่วมเดินทางบนเส้นทางนวัตกรรมกับเราทั้งหมด ๒๑
ทีม ส�ำหรับรูปแบบของกิจกรรมเราเน้นการท�ำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้
ชิ้นงานหรือการปรับกระบวนการท�ำงาน ที่ตอบโจทย์และสามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับทีมที่ปรึกษาตลอดทั้งโครงการ โดยที่ทุกทีมจะต้องเข้าร่วม
อบรม Design Thinking และน�ำเสนอ IDEAs เพื่อคัดสุดยอด IDEAs
จ�ำนวน ๑๐ ทีม แล้วเข้าสู่กิจกรรม Innovation Camp ตามที่โครงการ
ได้ก�ำหนดไว้ต่อไป
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นและ
เสริมแรงในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
แล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
๘

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
เข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างประสบการณ์จากสิ่งที่เรียนรู้ตลอดกิจกรรม ซึ่งผลงานที่
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะได้รบั
เงินรางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ และจะน�ำผลงานไปพัฒนาและน�ำ
ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย”
งานนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โทร.๑๑๘๘
หรือ Facebook : MED PSU Innovation Center v

วิจัย/นวัตกรรม
เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์

คว้า ๔ รางวัลในงาน

PSU Research Expo 2022

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จากผลงาน “ปัญญา
ประดิษฐ์ส�ำหรับท�ำนายการได้ยินในเด็ก” โดย ผศ.นพ.พิทยาพล
ปีตธวัชชัย, ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี และ รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรีสกุล

๓. รางวัลชมเชย จากผลงาน “อุปกรณ์ถ่างลิ้น” โดย
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, นพ.วิศลย์ เหล่าเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส�ำนักวิจัยและพัฒนา เจริญสุข และนายประวิตร แก้วณรงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน “PSU Research Expo
& Innovation Showcase 2022” ซึ่งเป็นกิจกรรมส�ำหรับนักวิจัย
และนวัตกรทั่วภาคใต้ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนา
การบรรยายพิเศษ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สงขลานครินทร์ และการอบรมการต่อยอดนวัตกรรม พร้อมการน�ำ
เสนอผลงานวิจัยผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ซึ่งการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
หลายรายการ และมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถึง ๔ ทีม ได้แก่
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จากผลงาน “แอปพลิเคชัน่ ค�ำนวณขนาดยากระตุน้ หัวใจและยากระตุน้ ความดันโลหิต
(ไอโนแคล)” โดย นพ.ปริ น ทร์ บุ ญ ธรรม, ศาสตราจารย์ นพ.
๔. รางวัลชมเชย จากผลงาน “หุน่ แขนขาดส�ำหรับฝึกห้าม
วรวิทย์ จิตติถาวร, นพ.พงศ์เสน่ห์ ดวงภักดี, นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม เลือดในผู้ประสบอุบัติเหตุ” โดย ผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว, ผศ.ดร.
และพว.บุปผา อินทรัตน์
นิธนิ าถ แซ่ตงั้ , นายอับดลอาซีด หนิมสุ า และรศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพนั ธุ์

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๙

งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : หน่วยคุณภาพโรงพยาบาลฯ

HA Southern Regional Forum

ระดับภาคใต้

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับ
การประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ระดับภาคใต้
ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ระหว่างองค์กร ในด้านคุณภาพแล้ว ยังเป็นการประชุม
เพื่อประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพ
เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ในการกระตุ ้ น ให้ โ รงพยาบาลในภาคใต้
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ HA อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่ง
ในปีนี้มีการจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้
หัวข้อการประชุม “ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ”
(Trust in healthcare)
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงของสังคม
รอบด้าน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงสร้าง
ของสังคมที่เป็นสังคมของผู้สูงอายุ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ท�ำให้ โรงพยาบาลต้องมีการปรับระบบการดูแลผู้ป่วย ต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรมีความปลอดภัย ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความท้าทายของโรงพยาบาลคือ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท�ำให้ศูนย์ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการ
HA Southern Regional Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ภาคใต้ ทั้งในระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ตลอดจนเครือข่ายบริการ
๑๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในระบบ Service plan ในภาคใต้คือเขต ๑๑ และเขต ๑๒ โดยมี
วิทยากรร่วมให้ความรู้ดังนี้
๑. นพ.อนุวัฒน์		
ศุภชุติกุล
๒. นพ.สมจิตต์ 		
ชี้เจริญ
๓. ภญ.วิชชุนี 		
พิตรากูล
๔. อาจารย์วนิดา 		
แซ่อึ่ง
๕. รศ.นพ.ธวัช		
ชาญชญานนท์
โดยการจัดประชุมในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้ทั้งระบบ On-site
และแบบ Online ซึ่งแบบ On-site จะจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก�ำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ โดยหัวข้อ
การประชุมนอกจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพที่จะกระตุ้นให้
โรงพยาบาลในภาคใต้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ HA อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบยาในมุมมองของ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ถอดบทเรียนในสถานการณ์ โควิดอีกด้วย v

การศึกษา
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

MOU ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย
ผศ.พญ.กั น ยิ ก า ช� ำ นิ ป ระศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ
ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพ และจัดการศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) และโรงพยาบาลกงหรา
โดยมี นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) และโรงพยาบาลกงหรา
ร่วมลงนาม

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรปู ระบบสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
บริบาลสุขภาพส�ำหรับประชาชนในจังหวัดพัทลุงทีเ่ ชื่อมโยงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง กับการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้
เป็นระบบบริบาลสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเบ็ดเสร็จไร้รอย
ต่อ ในลักษณะที่เป็น The one health system เพื่อเป็นกรอบ
การเรียนรู้ศาสตร์เชิงระบบ การวิจัยเชิงระบบ การท�ำงานเชิงระบบ
สหสาขาวิชาชีพ และการพัฒนาระบบสุขภาพส�ำหรับนักศึกษาใน
แผนการศึกษาและนักศึกษาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทุกสาขาต่อไป โดย
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ จังหวัดพัทลุง เป็นรุ่นแรก
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘ คน v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑

การศึกษา
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

TMEC
2022
สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตอบสนองต่อการปรับตัวในยุค Digital Transformation

ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีส�ำหรับการจัดการประชุม
วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ หรือ 21st
Thai Medical Education Conference: TMEC 2022 ที่จัดขึ้นโดย
กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในหัวข้อ “Job Roles of the 2030 Medical Educator
: Imagineering the Education Futurists” โดยวัตถุประสงค์ของ
การจัดการประชุมในครั้งนี้ คือ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านแพทย
ศาสตรศึกษาที่ทันต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้าใจและมีสว่ นร่วมในการน�ำแนวคิดด้านการ
ปฏิรูประบบสุขภาพสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็น
๑๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เวทีแห่งการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสร้างเครือข่ายด้านแพทยศาสตรศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ ในการส่งเสริมการท�ำวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์ บุคลากร และนิสติ นักศึกษา โดยการประชุม
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมภูเก็ต
เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ภายในงานประกอบ
ด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มต่างๆ อาทิ อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ นิสติ นักศึกษาภายในคณะ
แพทยศาสตร์ อาจารย์จากภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมไปถึงโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วประเทศ ส�ำหรับการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา น�ำสิ่งของพระราชทาน
มอบให้ อ าสาสมั ค รทหารพรานที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จาก
เหตุการณ์ซุ่มโจมตี ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย
รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การ
ต้อนรับนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็น
ผู้แทนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ น�ำสิ่งของพระราชทาน
ไปมอบให้ แ ก่ อส.ทพ.นั น ทวั ฒ น์ ทองใหญ่ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จาก
เหตุการณ์ซุ่มโจมตี ฐานปฏิบัติการร้อย ทพ.๔๕๑๓ บ้านสาเมาะ
ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง
ผู ้ บ าดเจ็ บ ได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาและติ ด ตามอาการอย่ า งใกล้ ชิ ด
จากแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผู้บริหารบริษัทเขาบันไดนางศิลา จ�ำกัด บริจาครถตู้
จ�ำนวน ๑ คัน แก่ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
คุณเฉลิมชัย ครุอ�ำโพธิ์ ผู้บริหารบริษัท เขาบันไดนางศิลา จ�ำกัด
บริจาครถตู้ จ�ำนวน ๑ คัน ให้แก่ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ เพื่อใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น การเดินทาง
ของทีมรับบริจาคอวัยวะ การน�ำส่งอวัยวะให้สภากาชาดไทย รวม
ถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายฯ โดยมี รศ.พญ.มณฑิรา
ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และผู้อ�ำนวยการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะฯ พร้อมด้วย นพ.ปรินทร์ บุญธรรม ตัวแทนทีมแพทย์
ปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ
รถตู้ ณ บริเวณหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

๑๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

“Design Thinking” โครงการดีๆ ในการเสนอไอเดีย

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
งานนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับฝ่ายบริการพยาบาลจัดอบรม
โครงการ “Design Thinking” ให้กับบุคลากรกลุ่มพยาบาลของฝ่าย
บริการพยาบาล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคน
มีส่วนร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละ
แนวคิดเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้
โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธี
ไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน
เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องทองจันทร์
หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนคณาจารย์ ในการรับมอบพานไหว้ครูจากผู้แทน
นักศึกษา ได้แก่
๑. ผศ.พญ.กันยิกา ช�ำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการ
ศึกษาและรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ายการ
ศึกษาหลังปริญญา
๓. ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยการศึกษา
๔. ศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิจยั
๕. อ.นพ.กรกช มะลิวรรณกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
๖. ผศ.พญ.อรวรรณ ฟูมณีโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
๗. อ.นิภา ชุมสุวรรณ์ รองประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค
๘. อ.ดร.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพ
บ�ำบัด
๙. รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี
๑๐. ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์
๑๑. ผศ.นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์
๑๒. อ.ดร.นพ.สกล สิงหะ
๑๓. อ.พญ.วัลยา กู้สกุลชัย

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๕

เยี่ยมผู้ป่วย

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญดอกไม้และสิ่งของ
พระราชทาน ไปมอบให้แก่ ร.อ.สุริยะ บินญาวัง เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ
บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปิดล้อมเพื่อจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บ้านเขาดิน ม.๒ ต.ละหาร
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และได้รับการส่งตัวมารักษาต่อ ณ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ซึ่งนอกจากดอกไม้และสิ่งของพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังมีผู้แทนอีกหลายฝ่ายทยอยเข้าเยี่ยมและให้ก�ำลังใจ ได้แก่
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พันเอก อรรถพล คงสง
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๑ และ นางสาวซัมซูฮัน
กูมิ (ตัวแทนนายอ�ำเภอสายบุรี) โดยมี รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
องคมนตรี เป็นผูแ้ ทนพระองค์ เชิญสิง่ ของพระราชทาน ไปมอบให้แก่
เจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ๒ นาย ได้แก่ ร.อ.สุรยิ ะ
บินญาวัง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการปิดล้อมเพื่อจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ความรุนแรง ณ บ้านเขาดิน ม.๒ ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
และอส.ทพ.นันทวัฒน์ ทองใหญ่ จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืน
สงครามซุ่มยิงฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๑๓ กรมทหาร
พรานที่ ๔๕ ซึ่งตั้งอยู่บ้านลาแป ม.๒ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โดยในการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.พญ.มณฑิรา
ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะแพทยศาสตร์ จัดซ้อมแผนอัคคีภัยประจ�ำปีในพื้นที่
อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการซ้อมแผน
อัคคีภัย ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์
โดยมีการจ�ำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ขนึ้ บริเวณชัน้ ๓ ของอาคารฯ และ
มีหน่วยรักษาความปลอดภัย จัดทีมผจญเพลิงเข้าระงับเหตุพร้อมเข้า
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ (ผู้ป่วยจ�ำลอง) ซึ่งจากการซ้อมในครั้งนี้
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก หน่ ว ยงานในอาคารบริ ห ารคณะ
แพทยศาสตร์ ท�ำให้การซักซ้อมผ่านไปได้ด้วยดี

“ให้ก�ำลังใจ”

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
นายเริงยุทธ เมืองศรีนนุ่ รองหัวหน้าส�ำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตสงขลา และ พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พัฒนาภาค ๔ เป็นตัวแทน พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ (ผู้บัญชาการ
ทหารสู ง สุ ด ) รวมถึ ง ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานอื่น ๆ เดิ น ทางมายั ง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้ก�ำลังใจผู้ป่วยและญาติของ
ด.ต.วิศิษฏ์ บัวศรี และ ส.ต.ท.สรชา อนุญาโต เจ้าหน้าที่ ๒ นาย ที่ได้
รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ในพืน้ ที่ อ.จะนะ เมื่อ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผูช้ ว่ ย
คณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ และญาติผู้ป่วยเป็นผู้รับมอบ

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗

“ให้ก�ำลังใจ”

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ รองนายกสมาคมต�ำรวจ พร้อมด้วย
คณะ เข้าเยี่ยมและให้ก�ำลังใจผู้ป่วยและญาติของ ด.ต.วิศิษฏ์ บัวศรี
และ ส.ต.ท.สรชา อนุญาโต เจ้าหน้าที่ ๒ นาย ที่ ได้รับบาดเจ็บจาก
เหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ในพื้นที่ อ.จะนะ เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงได้เข้าเยี่ยม ร.อ.สุริยะ บินญาวัง ที่ ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการปิดล้อมเพื่อจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง ณ บ้าน
เขาดิน ม.๒ ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีรศ.พญ.มณฑิรา
ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ

ร่วมแรง ร่วมใจ

๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวแทนบุคลากรในกลุ่มส�ำนักงานคณะแพทยศาสตร์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันท�ำความสะอาดและเตรียมความพร้อมเพื่อจัด
พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ก่อนพิธีท�ำบุญโรงพยาบาลที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๕ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล เนื่องใน
โอกาสพิธีท�ำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๕

๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดพิธที ำ� บุญโรงพยาบาลฯ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ได้ มี ก ารจั ด พิ ธี “ท� ำ บุ ญ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๕” เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้
แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่พิเศษอีกครั้งของ
คณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากคณะฯมีอายุครบ ๕๐ ปี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณมูลนิธิ
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ แขกผู ้ มี เ กี ย รติ คณาจารย์ แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และญาติผู้เสียชีวิต ร่วมพิธี
ท�ำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๕ โดยมีการท�ำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน ๑๐ รูป พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์กรวดน�้ำ แผ่เมตตา รับบิณฑบาต นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มพี ธิ สี กั การะศาลพระภูมเิ จ้าที่ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ควบคู่กับพิธีท�ำบุญ
โรงพยาบาล แต่จะจัดก่อน ๑ วัน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความ
เป็นสิรมิ งคลและเพื่อสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำมหาวิทยาลัยอีกด้วย
พิธีท�ำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเป็นเดือนแห่งการท�ำพิธีเปิด

โรงพยาบาล (โรงพยาบาลเปิดให้บริการเมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๒๕) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ได้ ให้บริการในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สงขลา จังหวัดใกล้เคียง และค่อยๆ ขยายไปถึง ๑๔ จังหวัดภาคใต้
นอกจากเป็นโรงพยาบาลในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคยากซับซ้อนทีส่ ง่ ต่อมา
จากโรงพยาบาลในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล
แพทย์ต่อยอดต่างๆ อีกด้วย
การเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นโรงพยาบาลที่รักษา
ผู้ป่วยโรคยาก หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่มีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล
เนื่องจากบางครั้งผู้ป่วยเป็นโรคที่ ไม่อาจรักษาให้หายได้ ท�ำได้เพียง
ประคับประคอง หรือให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุด ก่อนที่ผู้ป่วยจะ
จากโลกนี้ ไป
การดูแลผูป้ ว่ ยไม่ใช่เพียงแค่ตอนผูป้ ว่ ยมีชวี ติ อยู่ แต่หมายถึง
การแสดงความเคารพและการร�ำลึกถึงผู้ป่วยทุกท่านที่เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับจิตใจของญาติผ้ปู ว่ ยที่ตอ้ ง
สูญเสียผู้อันเป็นที่รัก ดังนั้น การจัดพิธีท�ำบุญโรงพยาบาลฯ จึงเป็น
พิธีที่ส�ำคัญพิธีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ญาติผู้เสียชีวิต ญาติผู้ป่วย และ
บุคลากรในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้
กับผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกท่าน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติ
ผู้ป่วยและบุคลากรได้ร่วมกันท�ำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๙

๒๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๑

รอบรู้สู้โรค
เรื่อง : พญ.อุษาพร ประไพสิทธิ์ (สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)

โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้มีสาเหตุมาจากอะไร
โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารก่อ
ภูมิแพ้ ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อสารนั้นมากผิดปกติ
โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้มีอาการอย่างไร
โรคจมูกอักเสบภูมแิ พ้มลี กั ษณะอาการเด่นหรือความรุนแรง
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน โดยอาการส่วนใหญ่มักมีการ
คัดจมูก น�้ำมูกไหลซึ่งจะมีสีใสคล้ายน�้ำ อาการคันจมูกหรือจาม บาง
รายอาจจะมีอาการคันบริเวณอื่นร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นคันตา คันหู
หรือคันตามเพดานปาก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่น เช่น มี
ภาวการณ์นอนผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
สะดุ้งตื่นกลางดึก หรือมีอาการไอ มีเสมหะ หายใจเหนื่อย แน่น
หน้าอกในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหืดร่วมด้วย หรือมีอาการคันตา น�้ำตา
ไหลในผู้ป่วยที่มีโรคเยื่อบุตาอักเสบร่วมด้วย
โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้มีวิธีการรักษาอย่างไร
โรคภูมิจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็นโรคที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ประจ�ำวัน การนอน ท�ำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้ การรักษาคือ การ
ดูแลรักษาตนเองโดยรับประทานอาหารให้ครบทัง้ ๕ หมู่ นอนให้เพียงพอ
ออกก�ำลังกาย มีงานวิจยั บอกว่าการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกระดับ
ปานกลาง สามารถลดอาการทางจมูกได้ อีกประการ คือ การหลีกเลีย่ ง
สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการ ซึ่งต้องทราบว่าผู้ป่วยแพ้
สารก่อภูมิแพ้ตัวไหน เช่น กรณีแพ้สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง ควร
หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงไว้นอกบ้าน แต่ถ้าหากเป็นกรณี
การแพ้ไรฝุ่น จะต้องใช้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนปลอกหมอน
ผ้าปูที่นอนเป็นแบบกันไรฝุ่น และซักด้วยน�้ำร้อนที่อุณภูมิ ๕๕ – ๖๐
องศาเซลเซียส การใช้เครื่องกรองอากาศ การท�ำความสะอาดบ้าน
แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงแล้วยังมีอาการจะมีการใช้ยาเข้ามาช่วย ได้แก่
ยาต้านฮีสตามีน หรือยาภูมิแพ้ ต่อมาคือยาสเตียรอยด์แบบพ่นจมูก
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการรักษาค่อนข้างดี ส่วนวิธีการขั้นต่อมาคือ
รักษาด้วยวัคซีนภูมแิ พ้ หรือรักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัดเพื่อช่วยลดอาการ
คัดจมูกเรื้อรังของคนไข้ ในกรณีที่ใช้ยาไม่ได้ผล

๒๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรคภูมจิ มูกอักเสบภูมแิ พ้นำ� ไปสูก่ ารเป็นไซนัสอักเสบได้จริงหรือไม่
โรคไซนัสอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคจมูก
อักเสบภูมิแพ้ โดยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ท�ำให้เยื่อบุจมูกบวมขึ้น จน
อาจไปอุดทางออกของไซนัส ท�ำให้มูกที่สร้างในไซนัสไม่สามารถออก
มาได้ จนเกิดการขังของน�ำ้ มูกในไซนัส และสีย่ งต่อการอักเสบติดเชือ้
ตามมา v

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

ปรากฏการณ์ โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ง่ายดาย จึง
ท�ำให้เกิดการถ่ายเทแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น
อาหาร ก็เป็นวัฒนธรรมที่เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด
กันที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในรูปแบบอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ส�ำหรับเมนูอาหารที่จะ
น�ำเสนอในวันนี้ เป็นอาหารนานาชาติ ที่น�ำมาดัดแปลงโดยเติมส่วน
ผสมของสมุนไพรไทยและปรับรสชาติให้ ใกล้เคียงอาหารไทยๆ ทีน่ ยิ ม
รับประทานกัน

อาหารนานาชาติสไตล์ไทย

สปาเก็ตตี้

ซอสกะหรี่กุ้ง

ส่วนผสม

ผงกะหรี่
๓ ช้อนโต๊ะ
ซอสหอยนางรม
๑.๕ ช้อนโต๊ะ
น�้ำพริกเผา
๑ ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วขาว
๒ ช้อนชา
น�้ำตาลทราย
๑.๕ ช้อนชา	
พริกไทยป่น
๐.๕ ช้อนชา
น�้ำมันพริกเผา
๑ ช้อนโต๊ะ
นมข้นจืด
๖ ช้อนโต๊ะ
ไข่ไก่
๒ ฟอง		
กระเทียมหั่นแว่น
๓ กลีบ
ต้นหอมหั่นท่อน
๑ ต้น		
เนยสด
๑ ช้อนโต๊ะ
หอมใหญ่
๐.๕ หัว		
น�้ำเปล่า
๑.๕ ถ้วยตวง
พริกหวาน ๓ สี หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า		
น�้ำมันร�ำข้าว
๓ ช้อนโต๊ะ
กุ้ง
๖ ตัว		
เส้นสปาเก็ตตี้ต้มสุก
๕๐๐ กรัม
โหระพาเด็ดใบตามชอบ และ พริกไทยอ่อนตามชอบ

วิธีท�ำ

๑. น�ำเส้นสปาเก็ตตีท้ ตี่ ม้ ไว้มาผัดกับเนยสดเพื่อให้เส้นที่ได้มกี ลิน่ หอม
จากนั้นน�ำมาพักไว้ ในจานให้สวยงาม
๒. น�ำกุ้งที่เตรียมไว้ไปผัดกับน�้ำมันให้พอสุก จากนั้นตักขึ้นพักไว้
๓. ท�ำซอสเตรียมไว้ โดยการน�ำผงกะหรี่ ซอสหอยนางรม น�้ำพริกเผา
ซีอิ๊วขาว น�้ำตาลทราย พริกไทยป่น น�้ำมันพริกเผา นมข้นจืด มา
ผสมให้เข้ากัน
๔. ตัง้ กระทะให้รอ้ นจากนัน้ ใส่นำ�้ มันร�ำข้าวลงไป พอน�ำ้ มันเริม่ ร้อนใส่
หอมใหญ่ลงไปผัดให้พอเหลือง ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอม
จากนัน้ ใส่นำ�้ เปล่าลงไป พอเริม่ เดือดใส่ซอสทีท่ ำ� เตรียมไว้ลงเคีย่ ว
พอน�้ำเริ่มงวดใส่ไข่ลงไปคนให้เข้ากัน ใส่พริกหวานและกุ้งที่พักไว้
ลงไปเคี่ยวอีกสักครู่ จากนั้นใส่ต้นหอม ใบโหระพาและพริกไทย
อ่อนลงไปคลุกเคล้าเป็นอันเสร็จ
๕. จัดตกแต่งใส่จานให้สวยงาม
พริกไทยอ่อน ในเชิงสมุนไพรเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
คือในเมล็ดพริกไทยอ่อนมีสารฟีนอลิก (Phenolic) และสารพิเพอรีน
(Piperine) สาร ๒ ชนิดนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ ช่วยต้านอนุมูล
อิสระสาเหตุอาการเสื่อมของร่างกายและโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ป้องกันและ
ต่อต้านสารก่อมะเร็ง เร่งการท�ำงานของตับ ให้ท�ำลายสารพิษได้มากขึ้น
ช่วยเพิม่ การไหลเวียนของโลหิต และช่วยเพิม่ การสูบฉีดโลหิตเข้าสูห่ วั ใจ
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