


สารบัญ

ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒๙๐ เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ

รศ.นพ.เรืองศักดิ์		 ลีธนาภรณ์

ผศ.พญ.สุภาพร	 	 โรยมณี

บรรณำธิกำร

นพ.พิชญานนท์	 	 งามเฉลียว

รองบรรณำธิกำร

นางสาวอนงค์นาถ	 ธนาจริยวงศ์

กองบรรณำธิกำร

นางสุวิมล	 	 	 นนทพันธ์

นางสาวกนกวรรณ	 อินทรัตน์

นางสาวกัลยา	 	 ศุภรพิพัฒน์

นางสาวอารีนุช	 	 นันทรัตน์วิบูลย์

นายชาคร	 	 	 นิ่มนวล

นายวิชัย	 	 	 กาเลี่ยง

นายเกาะวาร์	 	 แซ่อุ๋ย

นายกอบกิตต์	 	 แซ่ลี

รูปเล่ม

งานประชาสัมพันธ์	คณะแพทยศาสตร์

จัดพิมพ์

บริษัท	นีโอพ้อยท์	(๑๙๙๕)	จ�ากัด

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

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๕	ถ.กาญจนวนิช	ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่		จ.สงขลา	๙๐๑๑๐

โทร.๐-๗๔๔๕-๕๐๐๐

โทรสาร.	๐-๗๔๒๑-๒๙๐๐ม	๐-๗๔๒๑-๒๙๐๓

http://medinfo.psu.ac.th

www.facebook.com/prmedpsu

๓	 สารจากคณบดี	/	บรรณาธิการ

๔	 คนคณะแพทย ์

 คณบดีคนที่ ๑๒ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

 ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสังคมไทยที่เป็นเลิศระดับสากล

๘	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพขัั้นก้าวหน้า

 Advanced HA ปี ๒๕๖๓

๑๐	 การศึกษา

 ปรับปรุงศูนย์สอน/สอบชั้นคลินิก เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้

๑๑ วิจัย/นวัตกรรม

 ธนาคารชีวภาพ (Human Biobank)

๑๒ เพื่อผู้อื่น

 คนดี...หน่วยขนย้าย รพ.ม.อ.

๑๔ งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

 แสดงความยินดี

๑๖ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๒๐	 รอบรู้สู้โรค 

 รายการสุขภาพ ถาม-ตอบกันสดๆ โดย หมอ ม.อ.

๒๒	 อาหารการกิน 

 คลายเครียดได้ด้วย “อาหาร“

พิธีส่งมอบงานบริหารคณะแพทยศาสตร์และแสดงความยินดีกับทีมบริหารชุดใหม่

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนให้ด�ารง

ต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ ๑๒ ในระยะ ๔ ปี ผมจะร่วมแรงร่วมใจกับบุคลากร

ของเรา พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จนสามารถเป็นท่ีพึ่ง

ของประชาชนในภาคใต้และของประเทศได้

 นอกจากน้ี ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสู้ภัยโควิด – ๑๙ ทั้ง

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสนามทั้ง ๒  แห่ง ซึ่งทั้งหมด

นี้ ได้แสดงถึงการด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ เพ่ือสังคมไทยที่เป็นเลิศระดับสากล และสมดัง

ปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ให้ถือประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง v

        สวัสดีครับกับข่าวคณะแพทย์ฉบับเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ถือ

เป็นฉบับแรกภายใต้การบริหารของคณบดีท่านใหม่ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ในวาระ 

๒๕๖๒-๒๕๖๗ ซึ่งอาจารย์ถือเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. คนแรกที่ได้รับต�าแหน่ง

คณบดคีณะแพทยศาสตร์ ม.อ. อาจารย์เป็นนักบรหิารทีม่คีวามสามารถและประสบการณ์งาน

บริหาร รับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน กล้าคิดกล้าตัดสินใจท�าสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ และจะ

สามารถน�าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ให้เป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิได้อย่างแน่นอน อีกเรื่องที่

น่ายนิดกัีบโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้รับการรับรองกระบวนการ

คุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้พยายามปรับปรุง พัฒนากระบวนการท�างานเพื่อ

ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับในเรื่องของการให้บริการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ส่ง 

ผลลัพท์ต่อผู้รับบริการที่จะได้ประโยชน์จากการดูแลที่ดีขึ้น

         วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการจัดงานวันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ เพื่อ

เป็นการร�าลึกถึงวันแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ เผยแพร่ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้จัดในปีน้ี

เป็นครั้งแรก นอกจากน้ีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับประกาศ

เกยีรตคิณุและคดัเลอืกเข้ารบัโล่เกยีรตยิศในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจ�าปีการศกึษา 

๒๕๖๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น 

รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและอาจารย์ท่านอื่นๆ 

 พันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์คือด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ คณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ. ยังได้ปรับปรุงศูนย์การสอนและสอบชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ โดย

มีห้องส�าหรับซักประวัติและ Communication skill ห้องการตรวจร่างกายและ Manual skill 

ห้อง Lab และ X-ray หอผู้ป่วยจ�าลอง โดยทุกห้องติดตั้งกล้องวงจรปิด มีไมโครโฟนและ

ล�าโพง เพื่อโต้ตอบและ Reflection จากอาจารย์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และจัดสอบให้แก่

นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ�าบ้าน 

 สดุท้ายนีอ้กีพนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ การให้บรกิารวิชาการท่ีตอบสนองความ

ต้องการของสงัคมไทยจงึมกีารให้ความรูแ้ก่ประชาชนในลกัษณะ Social Distancing ผ่านช่อง

ทางออนไลน์จึงเกิดรายการ “Live สาระกับหมอ ม.อ.” โดยมีการพูดคุย ซักถามระหว่างผู้รับ

บริการกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์โดยตรง  v



ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓๔

คนคณะแพทย์

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลา

ส�าคญัแห่งการเปลีย่นผ่านของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากทมีบรหิาร

เดิมซึง่น�าโดย รศ.นพ.พฒุศิกัดิ ์ พทุธวบิลูย์ ด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะ

แพทยศาสตร์ ครบ ๔ ปี และได้คดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมส�าหรบัการ

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคนที่ ๑๒ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ คือ รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ 

 รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ เร่ิมต้นความเกี่ยวข้องกับ

คณะแพทย์จากการเป็นแพทย์ด้วยการสอบเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการ

ศึกษา ๒๕๒๑ รหัส ๒๑๒๕๐๓๕ โดยเป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๖ จบ

การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วยเกียรตินิยม

อันดับ ๑ ซึ่งนับได้ว่า รศ.นพ.เรืองศักด์ิ ลีธนาภรณ์ เป็นศิษย์เก่า

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสังคมไทยที่เป็นเลิศระดับสากล

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.คนแรก ที่ ได้รับต�าแหน่งคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ.

 จากประวัติการท�างาน รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เริ่มท�างานในสาย

บรหิารตัง้แต่ผูช่้วยคณบดฝ่ีายโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ 

หลังจากน้ันได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และได้รบัต�าแหน่งนีอ้กีครัง้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓ จนกระทัง่

ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์และเข้ารับต�าแหน่ง

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จากการแถลงแนวทางการท�างานในพิธส่ีงมอบงานเมื่อวนัที่ 

๒๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ได้อธิบายถึงแนวทางการ

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในอีก ๔ ปีข้างหน้า พร้อมได้กล่าวว่า “ผม

รศ.นพ.เรืองศักดิ์		ลีธนาภรณ์	

คณบดีคนที่ ๑๒



ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕

“ผมจะใช้ความรู้ความเข้าใจ และความ

สามารถที่ ได ้ เรียนรู ้ จากผู ้บริหาร 

ทุกยุค ทุกสมัย ความดีและความเก่ง

ของบคุลากรทกุฝ่าย ช่วยกนัน�าพาคณะ

แพทยศาสตร์ของเราให้เป็นท่ีพึ่งของ

สังคมไทยอย่างยัง่ยนืด้วยความเป็นเลศิ

ระดับสากล”

จะใช้ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถที่ได้เรยีนรูจ้ากผูบ้รหิารทกุ

ยุคทุกสมัย ความดีและความเก่งของบุคลากรทุกฝ่าย ช่วยกันน�าพา

คณะแพทยศาสตร์ของเราให้เป็นที่พึ่งของสังคมไทยอย่างยั่งยืนด้วย

ความเป็นเลิศระดับสากล”

 โดยแนวคดิและหลักการ ทีจ่ะน�ามาใช้ในการบรหิารองค์กร 

มีดังนี้

 ๑. ใช้วิสัยทัศน์และกลยุทธ์เป็นกรอบในการด�าเนินการ 

พร้อมใช้ปรัชญาชี้น�า วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม มาปรับใช้ ให้

เกิดความทุ่มเทในการท�างาน อีกทั้งมีการถ่ายทอดและให้ความมั่นใจ

ว่าบุคลากรคณะแพทย์เข้าใจและน�าไปใช้อย่างจริงจัง

 ๒. ให้ความส�าคัญบุคลากร สร้างคุณค่าของบุคลากรทั้ง

ที่ยังท�างานอยู่ และที่เกษียณอายุราชการ โดยการเรียนรู้ปัจจัยแห่ง

ความผูกพันและสามารถน�าปัจจัยดังกล่าวมาสร้างระบบที่สามารถ 

มุ่งเน้นบุคลากรมากขึ้น และสอดคล้องกับทิศทางของคณะ

 ๓. ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ใน ๓ ด้าน 

 - ด้านการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาของ

สาธารณสุข เช่น การด�าเนินการหลักสูตรห้วยยอดอย่างต่อเน่ือง 

มีการเชื่อมต่อด้านการเรียนการสอน การบริการ การวิจัยที่เป็น 

เนือ้เดยีวกนัระหว่างโรงพยาบาลห้วยยอด  ตรงั และสงขลานครนิทร์

 - ด้านการวิจัย เป็นการเชื่อมต่อระหว่างการวิจัยพื้นฐาน

และการวจิยัทางคลนิกิ สามารถน�ามาใช้ต่อในการรักษาพยาบาลและ
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สามารถแก้ปัญหาโรคในภาคใต้ 

 - ด้านการรักษาพยาบาล โดยสามารถท�าวิจัยและสร้าง

องค์ความรู้ที่สามารถชี้น�าและถ่ายทอดให้โรงพยาบาลสาธารณสุข 

ครอบคลุมทุกความเชี่ยวชาญ โดยที่ผู ้ป่วยใน ๑๔ จังหวัดภาคใต ้

ไม่จ�าเป็นต้องไปรักษาในโรงพยาบาลส่วนกลาง

 ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการข้อมูล

ในอนาคต เช่น Big Data และ Artificial intelligence สามารถใช้

ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ในระบบของคณะแพทย์และ

มหาวิทยาลัย ในการวางแผน ออกแบบ จัดการปัญหาและสนับสนุน

การบริการ การวิจัย การเรียนการสอน และความพร้อมใช้ของข้อมูล

ที่จ�าเป็นในการตัดสินใจระดับกลยุทธ์และปฏิบัติการ

 ๕. พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานควบคู่กับการวิจัย

ทางคลินิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ Flagship 

research, Multidisciplinary, Trans-disciplinary research และการ

วิจัยเชิงลึกในรายโรค 

 ๖. ส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ ปรับสู่การเป็นองค์กรที่มี

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยมีนวัตกรรมเป็นกลไกที่ส�าคัญ ใน 

รูปแบบ Design thinking workshop โดยผ่านกระบวนการคิดที่

รอบคอบและชาญฉลาด มีบรรยากาศท่ีเป็นมิตร มีความมุ่งม่ัน กล้า

ลอง กล้าล้ม กล้าลุกที่จะท�าต่อ เพื่อให้ประสบความส�าเร็จในที่สุด

 ๗. ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความผูกพัน

กบับุคลากรสาธารณสขุ สงัคม ศษิย์เก่า ผูส่้งมอบ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ในและนอกมหาวิทยาลัยให้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 ๘. สร้างความมัน่คงในทางการเงนิเพื่อให้สามารถสนบัสนนุ

ทั้ง ๓ พันธกิจให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมั่นคง โดยการใช้ความ

สามารถพิเศษ (Core Competency) ของคณะแพทย์ ความได้เปรยีบ

ที่มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและความพร้อมของครุภัณฑ์ทางการ

แพทย์ (Strategic advantage)

 ๙. พัฒนาการศึกษาให้เข้าสู่สากล โดยการปรับโครงสร้าง

การศึกษาเป็นแบบ Flat organization ระหว่างกิจการนักศึกษา 

งานการศึกษาก่อนปริญญา งานสารสนเทศด้านการศึกษา งานการ

ศึกษาหลังปริญญา พัฒนาหลักสูตรให้เป็น  Outcome-based  

Education และการประเมินผลที่เพื่อให้นักศึกษามี Outcome ตามที่

ต้องการ  พฒันา PBL อย่างต่อเนื่อง (Coaching, Scenario, Scientific 

thinking/hypothesis driving/Deep learning) รวมทั้งมีงานวิจัยด้าน

แพทยศาสตร์ ก�ากับ ส่งเสริม Active learning, Clinical reasoning  

ปรับรูปแบบเรียนรู้ เข้าสู่ Digital platform / E-library / E-museum 

รวมทั้งก�ากับการใช้งานของศูนย์การเรียนรู้และทดสอบสมรรถนะ

ทางคลินิกให้คุ ้มค่า ใช้ประโยชน์จาก PSU-TPSF เป็นเป้าหมาย 

ในการพัฒนาอาจารย์  v

๖
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จากใจลูกศิษย์และผู้ร่วมงาน

อาจารย์นายแพทย์อรุณธร  พิเชษฐ์ชัยยุทธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

 ผมมีโอกาสได้พบกับท่านคณบดี อาจารย์

เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย ์

ช้ันปีที ่๕ แต่ได้มโีอกาสได้รับการสอนจากอาจารย์อย่าง

ใกล้ชิด เมือ่เข้ามาเป็นแพทย์ใช้ทุนภาควิชาสูติศาสตร์

และนรีเวชวิทยา อาจารย์เป็นผู้ที่ใจดีและมีความตั้งใจ

ในการสอนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้และ

ด้านทักษะ อาจารย์เป็นผู้ที่มีทักษะในการผ่าตัดและ

การท�าคลอดเป็นอย่างดี จนเป็นต้นแบบของแพทย์ 

ใช้ทุน แพทย์ประจ�าบ้านหลายๆ คน แม้ว่าอาจารย์จะ

ดใูจด ีแต่อาจารย์จะมคีวามจรงิจงัและเดด็ขาดในเรื่อง

ที่ต้องตัดสินใจทันทีเช่นกัน 

 ในด้านการบริหาร ในช่วงหน่ึงที่อาจารย์ได้

เข้ามาท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชาสูติฯ และจากที่ผม

ได้ร่วมงานกับอาจารย์ในทีมบริหารคณะแพทย์ ตลอด 

๔ ปีทีผ่่านมา ท�าให้ได้พบว่าแนวทางการบรหิารงานของ

อาจารย์เป็นการบริหารภายใต้เหตุและผล โดยมีหลัก

ยึดเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยตลอดและมีแนวคิดที่

เป็นระบบและคดิเชิงระบบในทกุๆ เรื่อง อาจารยจ์ะรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และกล้าคิดกล้าตัดสิน

ใจการท�าสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์

 ผมเช่ือมั่นว่าท่านคณบดีอาจารย์เรืองศักดิ์ 

จะใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่มีในทุกด้านๆ

น�าคณะแพทย์ให้เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลศิได้อย่างแน่นอน
v

๗
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การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : ศูนย์คุณภาพฯ

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศรายช่ือสถานพยาบาล

ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ฉบับที่ ๑๓ โดยประกาศให้  

“โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ได้รบัการรบัรองกระบวนการคณุภาพ 

ขัน้ก้าวหน้า(Advanced HA) ปี ๒๕๖๓” ซึง่มรีะยะเวลา ๓ ปี รบัรอง

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 การรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced 

HA) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาต่อยอดมาจาก มาตรฐาน HA ซึ่งสถาน

พยาบาลที่ขอรับการรับรองในขั้นน้ี จะเป็นสถานพยาบาลที่ต้องผ่าน

การรับรอง HA และเป็นองค์กรที่มีความพร้อม โดยมีการด�าเนินการ

พฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่องในทุกส่วน ส�าหรบัมาตรฐานการประเมนิ 

AHA เป็นมาตรฐานตวัเดยีวกบัทีใ่ช้ประเมนิ HA แต่เครื่องมอืที่ใช้ในการ

พฒันา และกระบวนการเยีย่มส�ารวจ จะมคีวามซบัซ้อนมากข้ึน เกณฑ์

ผ่านการประเมินรับรองก็จะยากขึ้น ซ่ึงที่ผ่านมาทางโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ได้มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุง พัฒนากระบวนการ

ท�างานเพื่อให้ได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน พร้อมรับการประเมินจากคณะ

กรรมการเยี่ยมส�ารวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่ง

ความพยายามทัง้หมด ส่งผลให้โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ผ่านการ

รับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้าได้ส�าเร็จ

 โดย รศ.นพ.เรอืงศกัดิ ์ลธีนาภรณ์  คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

ม.อ. กล่าวว่า  “การพฒันาคณุภาพขัน้ก้าวหน้าท่ีเราเรยีกว่า Advance 

HA เป็นเรื่องของการพัฒนา เพื่อยกระดับในเรื่องของการให้บริการ

ที่มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ส่งผลลัพธ์ต่อผู้รับบริการท่ีจะได้ประโยชน์จาก

การดูแลที่ดีขึ้นความส�าเร็จในคร้ังนี้ นับเป็นความร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจของบคุลากรทกุฝา่ยในองค์กร ผมขอขอบคณุบคุลากรทกุท่าน 

ที่ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ท�างานทั้งในเวลานอกเวลาพยายามท�าให้

การประเมินมาตรฐาน AHA ของเราผ่านและก็ประสบความส�าเร็จ”         

                                      v

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า

Advanced HA
๒๕๖๓
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

 อีกหนึ่งพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลา-นครินทร์ นั่นคือ ด้านการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในส่วนของการ

ส่งเสริมสนบัสนนุด้านการบรหิารจดัการ การบรกิาร การเรียนการสอน 

การวิจัย การพัฒนาวิชาการ และภารกิจอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 

จึงได้มีการสนับสนุนในการปรับปรุงศูนย์สอน/สอบชั้นคลินิกของ

นักศึกษาแพทย์ บริเวณชั้น ๔ อาคารรัตนชีวรักษ์ และอาคารแพทย-   

ศาสตรศึกษาราชนครินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดสอบให้แก่

นักศึกษาแพทย์

 โดยภายในศนูย์มกีารจดัแบ่งพืน้ทีเ่ป็นโซนจ�าลองการรกัษา  

ประกอบด้วยพืน้ท่ีของ  Medical Area และ Surgical Area จ�านวน ๓๔ 

ห้อง โดย ๒ พื้นที่นี้จะมีห้องส�าหรับซักประวัติ และ Communication 

skill  ห้องส�าหรบัการตรวจร่างกาย และ Manual skill  ห้องส�าหรบั lab 

& X-ray  หอผู้ป่วยจ�าลอง อยู่ระหว่าง Medical Area และ Surgical 

Area มีประตูสามารถเข้าจาก Medical & Surgical Area ได้ทั้ง ๒ ฝั่ง 

ซึ่งภายในมีเตียงผู้ป่วย จ�านวน ๔-๕ เตียง  จ�าลองเหมือนหอผู้ป่วย

ในการดแูลคนไข้ และยงัมห้ีองผ่าตดัจ�าลอง ซึง่ภายในห้องจะม ีเตยีง

ผ่าตัด (ปรับขึ้นลงได้)  เคร่ืองดมยาสลบ โคมไฟผ่าตัด โดยทุกห้อง 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกห้อง และแต่ละห้องมีไมโครโฟน

และล�าโพง เพื่อโต้ตอบและ Feedback ได้ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่โล่ง

ด้านนอก ส�าหรับเป็นพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Space  

อีกด้วย v

ปรับปรุงศูนย์สอน/สอบชั้นคลินิก

เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

 ปัจจบุนัความก้าวหน้าของการศกึษาวจิยัทางด้านการแพทย์

ที่มีคุณภาพ ไม่ได้จ�ากัดอยู่ท่ีการศึกษาผลการรักษาทางคลินิกเท่าน้ัน 

มีการศึกษาเชิงลึกทางอณูชีววิทยาเพื่อเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดโรค

อย่างแม่นย�า น�ามาสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคและการรักษาให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

     ธนาคารชีวภาพ (Human Biobank) คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  ซ่ึงเป ็นคลังเก็บตัวอย ่างทาง

ชีวภาพ (Bioresource) จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ปัจจุบันเป็นส่วน

หนึ่งของศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต (Translational Medicine  

Research Center หรือ TMRC) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบ

การจัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและเลือดที่เหลือจากการวินิจฉัยโรค

ธนาคารชีวภาพ

(Human Biobank)

ตามปกติโดยวิธีการแช่แข็ง เพื่อน�าไปใช้ส�าหรับงานวิจัยในปัจจุบัน

และอนาคต สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางอณูชีววิทยา 

โดยการท�างานร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ทางคลินิกและนักวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น มะเร็ง (Cancers) 

โรคหายาก (Rare diseases) และโรคทางพันธุกรรม (Genetic  

Disorders) เป็นต้น ปัจจุบนัมกีารจดัเกบ็ชิน้เนือ้ในหลากหลายอวยัวะ 

เช่น มะเร็งล�าไส้ กระเพาะปัสสาวะ สมอง เต้านม ตา หู-คอ-จมูก 

มดลูก และ รังไข่ เป็นต้น มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๐๐๐ 

ราย รวมจ�านวนตัวอย่าง ๓,๑๐๐ หลอด มีการน�าตัวอย่างไปใช้ด�าเนิน

การโครงการวจิยั แล้วจ�านวน ๓ โครงการ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ธนาคารชีวภาพได้ร่วมมือกับฝ่ายสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ พัฒนาระบบสารสนเทศของธนาคารชีวภาพ (Biobank 

System) เพื่อพฒันาระบบการสัง่เกบ็ตวัอย่างของแพทย์ การตดิตาม

และการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ในอนาคตธนาคารชีวภาพมีพันธกิจในการสร้างความ 

ร่วมมือให้มีการท�างานร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ทางคลินิกและ 

นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน สนับสนุนให้เกิดงานวิจัย 

ที่มีคุณภาพ การสร้างองค์์ความรู้ ใหม่่ทางการแพทย์ และสามารถ

น�าไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคได้จริงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  v
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

ภานุพงศ์		คงด�า

“การปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วย แม้จะเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ  แต่การ

ส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์เพื่อท�าการรักษาทันท่วงทีเพียงแค่นั้น  มันก็

ท�าให้ผมภาคภูมิใจมากแล้ว”

 ผมปฏิบัติงานต�าแหน่ง พนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการแนะน�าของเพื่อนให้มาสมัครงานที่

นี ่ผมรูส้กึภมูใิจที่ได้เข้ามาปฏบิตังิานทีง่านขนย้ายผูป่้วย โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นงานบริการรับ-ส่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการภายใน

โรงพยาบาลฯ เป็นงานที่ผมรักและผมดีใจที่ได้เป็นลูกพระบิดา การ

ท�าหน้าที่ขนย้ายผู้ป่วยมีความส�าคัญมาก แม้ว่าหน่วยงานเราจะเป็น

แค่ฟันเฟืองเล็กๆ แต่ก็มีความส�าคัญไม่แพ้หน่วยงานอื่นๆ การปฏิบัติ

งานรับ-ส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์ทันเวลาเพ่ือท�าการรักษาทันท่วงทีนั้น  

ก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้ผมได้ แม้เพียงรอยยิ้มของผู้ป่วยและ

ญาติที่มีให้เล็กน้อยก็จะเป็นแรงผลักดันให้กระผมมีก�าลังใจ มีแรงที่

จะปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่ต้อง

ท�าหน้าที่แต่ถ้าหากฟันเฟืองน้ีหลุดหายไปมันก็อาจจะท�าให้งานหยุด

ชะงักได้

งานขนย้ายฯ รพ.ม.อ.

 ท่ามกลางกระแสข่าวการฉกชงิวิง่ราว การลกัเลก็ขโมยน้อย 

ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม สาเหตมุาจากหลายปัจจยัแวดล้อม ตอนน้ีสิง่ทีท่�าได้

คือ ถ้ามขีองมค่ีาหรือมีเงินก็ต้องเกบ็รกัษาไว้ให้ด ีแต่กรณีท่ีเรามคีวาม

พลั้งเผลอ หรือเกิดอาการ “ลืม” ข้ึนมาฉับพลันและท�าให้ทรัพย์สิน 

ที่น�าติดกายมา หายไป!!  ความเดือดเนื้อร้อนใจคงเกิดขึ้นไม่น้อย 

โดยเฉพาะทรัพย์สินนั้นส�าคัญต่อชีวติ เช่น เป็นเงินค่ารักษาพยาบาล

หรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาหาหมอ แต่หลายครั้งที่ผู้ป่วยที ่

เดอืดร้อนเหล่าน้ันได้รบัทรพัย์สนิคนื จากความซือ่สตัย์ของเจ้าหน้าที่

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็น

คนที่พบปะกับผู้ป่วยบ่อยๆ และหนึ่งในคนกลุ่มนั้น คือ เจ้าหน้าที่

งานขนย้ายผู้ป่วย หรือท่ีเรียกง่ายๆ ว่า เจ้าหน้าที่เปล หน่วยงานน้ี

ขึ้นชื่อลือชามากเกี่ยวกับการเก็บของหายแล้วส่งคืน ไม่ว่าของชิ้น

เล็กชิ้นน้อย หรือแม้แต่ของชิ้นใหญ่ๆๆๆๆ เช่น ทองค�า ซึ่งมีค่ามาก

ในยคุทีร่าคาทองเกอืบ ๓๐,๐๐๐ บาท คนในหน่วยงานนีก้เ็กบ็คนืและ

ส่งเจ้าของเรียบร้อย ความดีท่ีเกิดข้ึน นับเป็นความภาคภูมิใจของ

องค์กรเป็นอย่างมาก ดงันัน้ ข่าวคณะแพทยศาสตร์ฉบบันี ้จงึขอเชดิชู 

คุณงามความดีของบุคลากร ๒ คน นั่นคือ ภานุพงศ์  คงด�า  และ 

อรรถพล เพ็ชรัตน์ ที่ท�าให้เรารู้ว่า คนดี........ยังมีอยู่ ท่ีงานขนย้ายฯ 

รพ.มอ.

คนดี........

ภานุพงศ์ คงด�า พบเจอสร้อยคอและ
สร้อยข้อมือทองค�า น�้าหนักรวม ๔ บาท
และเป็นเจ้าหน้าที่ที่พบสิ่งของมีมูลค่ารวม
สูงที่สุด

อรรถพล เพ็ชรัตน์และภานุพงศ์ คงด�า ร่วมกับ คุณชนิศา นิมิตปัญญากุล 

หัวหน้าหน่วยขนย้ายผู้ป่วย
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อรรถพล	เพ็ชรัตน์

“ไม่เสียสละ ชัยชนะจะไม่เกิด”

 อรรถพล เพ็ชรัตน์ ปฏิบัติงานต�าแหน่ง พนักงานเปล งาน

ขนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เข้าท�างานเมื่อวันที่ ๓ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากการแนะน�าของเพื่อนและญาติว่าให้มา 

สมัครงานในต�าแหน่งพนักงานเปล งานขนย้ายผู้ป่วย 

 ความรู้สึกของอรรถพล ตอนมาท�างานครั้งแรก คือ เมื่อได้

มาปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์แห่งน้ี  ผมคิดว่าการที่ได้ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยน้ันเป็นอะไรที่ดีน่าภูมิใจมากครับ ท�าให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อนๆ พี่ๆ ในหน่วยงานก็คอยช่วยเหลือ และให้

ค�าแนะน�าเป็นอย่างดเีกีย่วกบัการท�างาน โดยเฉพาะการเน้นเร่ืองการ

บรกิารผูป่้วยควบคูไ่ปกบัความซื่อสตัย์ เพราะหน้าทีท่ีผ่มท�าอยู่เป็นการ

พบปะผูค้นจ�านวนมาก และยงัต้องไปส่งผูป่้วยในสถานทีต่่างๆ ซึง่บาง

ครั้งผู้ป่วยหรือญาติมีการลืมของไว้ตามสถานที่ต่างๆ บ้าง บนรถเข็น

บ้าง เมื่อเราเจอเรากน็�าไปยงัหน่วยงานและแจ้งให้หวัหน้าทราบ เพื่อ

ติดตามหาเจ้าของทรัพย์สินต่อไป 

 ผมคิดว ่ าการพบแล ้วน� าส ่ งคืนให ้กับเจ ้ าของเป ็น

สิ่ ง ที่ ดี ม ากๆ  และคิ ด ว ่ า ถ ้ าสิ่ ง นั้ น เป ็ นของผม  ผมก็ ต ้ อ ง 

เดือดเนื้อร้อนใจอยากได้คืนเช่นกัน เราควรท�าในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่

จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆ ต่อไปด้วยครับ  

 ผมอยากบอกผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลฯ ว่าขอให้ท่าน

มีก�าลังใจที่ดีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บให้ถึงที่สุดและท่านควรตรวจสอบ

ทรัพย์สิน ส่ิงของและเอกสารของท่านเมื่อต้องกลับบ้านเพราะอาจ

จะลืมทิ้งไว้ได้

 ท้ายนี้ผมขอขอบคุณ คุณชนิศา นิมิตปัญญากุล หัวหน้า

งานขนย้ายผู้ป่วย ที่ให้ โอกาสให้ผมได้มาปฏิบัติงานที่งานขนย้าย 

ผูป่้วย และขอขอบคณุคณะแพทยศาสตร์ที่ได้ให้กระผมเป็นส่วนหนึง่

ของการท�างานทีน่ี ่ขอบคณุเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทกุท่านทีป่ฏบิตังิานและ

พัฒนางานด้วยกันเพื่อหน่วยงานและคณะแพทยศาสตร์ของเรา v

 สิ่งของที่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยท�าหายหรือลืมไว้นั้น ผมคิด

อย่างเดียวว่าจะต้องน�าคืนเจ้าของเพราะว่านึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าเป็น

สิ่งของของเราหายเราก็ต้องอยากได้คืน และสิ่งของที่เขาลืมไว้น้ัน

อาจต้องใช้ในการรักษาตัวหรือไม่ การท่ีผมพบเจอส่ิงของและส่งคืน

บ่อยครั้ง มันเกิดจากจิตส�านึกของผมท่ีคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะท�า

ดีได้อย่างไร

  ผมอยากบอกผู้ป่วยหรือญาติว่า เมื่อคุณมาโรงพยาบาลฯ 

หรือเม่ือเสร็จจากการตรวจรักษาแล้ว ก่อนท่านกลับบ้านควรตรวจ

สอบดูสิ่งของหรือเอกสารของท่านให้ดี เพราะอาจจะมีความส�าคัญ

จ�าเป็นจะต้องใช้และอาจจะลืมทิ้งไว้ได้

 ผมขอขอบคณุคณะแพทยศาสตร์ทีเ่หน็และให้ความส�าคญั

แก่บุคลากรที่ท�าความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอื่นๆ 

ได้ การท�าดีนั้นมันไม่ยากอย่างที่คิดและผมจะท�าความดีนี้ให้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่รับผมมาท�างานในหน่วยงานนี้ 

สอนสิ่งต่างๆ ให้ได้เรียนรู้  ได้ตักเตือนในส่ิงที่ท�าผิดพลาดเพ่ือแก้ไข

ปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นจนมีทุกวันนี้ได้ ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์

ที่ได้ให้กระผมมีงานท�า มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการรักษาของตัวผม

และครอบครัว ผมคิดเสมอว่า “ขยันในการท�างาน พอเพียงและ

เพียงพอ ความส�าเร็จจะมาเอง”

เพื่อนร่วมงานในหน่วยขนย้ายผู้ป่วย

อรรถพล เพ็ชรัตน์ เป็นเจ้าที่งานขนย้ายฯ ที่มีจ�านวนครั้งในการพบสิ่งของมากที่สุด
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : งานการเจ้าหน้าที่

แสดงความยินดี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง

ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น เป็นประจ�าทุกปี เพื่อส่งเสริม

ประกาศเกียรติคุณ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑-๑๓ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับการ

ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดี

เด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอก้ิน  

เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีบุลากรคณะแพทยศาสตร์ที่

ได้รับรางวัล ดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ	อุดมรัตน์		

คณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ ส�าเร็จการศึกษาแพทย-

ศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เป็นจิตแพทย์ที่ประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานท้ังในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ได้รับการแต่งต้ังจากองค์การอนามัยโลกให้

เป็นหนึง่ในคณะทีท่�างานเรื่องกลุม่โรคจติ ในด้านผลงานทางวชิาการ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์พเิชฐ อดุมรตัน์ มผีลงานทัง้ทีเ่ป็นงานวจิยั และ

ต�ารามากกว่า ๑๕๐ ผลงาน เคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมจติแพทย์

ของอาเซียน ประธานสมาพันธ์ของสมาคมจิตแพทย์ในทวีปเอเชีย 

ได้รับรางวัล “คนดีศรีสงขลา” ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดม

รัตน์ เป็นผู้บุกเบิกและนักพัฒนาจนท�าให้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้มี 

อนุสาขาใหม่ ๒ สาขา คือ สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และสาขา

จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วราห์	ยืนยงวิวัฒน์		

คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ เป็นก�าลังส�าคัญ

ในด้านการท�าวิจัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 

สิ่งต่างๆ เพื่อน�ามาศึกษาเป็นงานวิจัยได้อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงช่วย

สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาแพทย์คนอื่นๆ ในการท�าวิจัย ปัจจุบัน 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ มีโครงการวิจัย

ที่ด�าเนินงานอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปแล้ว 

ทั้งสิ้น ๒๕ ผลงาน เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือขอรับการประเมิน

มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-

TPSF) เน่ืองจากเป็นอาจารย์คนแรกในสาขาวิชาที่ผ่านการประเมิน 

PSU-TPSF และเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาการผ่าตัดเปล่ียน 

ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
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 คณะแพทยศาสตร์ มอบรางวลัอาจารย์ดเีด่น  บคุลากรดเีด่น 

และบคุลากรที่ได้รบัคดัเลอืกในโครงการอตัลกัษณ์คณะแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์

 รางวัลอาจารย์ดีเด่น ๕ คน

 ๑. อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย 

  รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา (ภาควิชาอายุรศาสตร์)

 ๒. อาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

  รศ.พญ.วรางคณา  กรีตชินานนท์ (ภาควชิาอายรุศาสตร์)

 ๓. อาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ 

  ผศ.พญ.พรพรรณ ศรพีรสวรรค์ (ภาควชิากมุารเวชศาสตร์)

 ๔. อาจารย์ดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา 

  นพ.กรกช มะลวิรรณกลุ (ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์)

 ๕. อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ 

  รศ.นพ.วราห์  ยนืยงววิฒัน์  (ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์)

 รางวัลบุคลากรดีเด่น ๖ คน

 ๑. บุคลากรดีเด่น กลุ่มสายวิชาการ 

  ศ.พญ.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล (ภาควิชาสูติศาสตร ์

  และนรีเวชวิทยา)

 ๒. บุคลากรดีเด่น กลุ่มสายวิชาการ 

  ผศ.พญ.ศรีลา ส�าเภา (ภาควิชาศัลยศาสตร์)

 ๓. บุคลากรดีเด่น กลุ่มสายสนับสนุน 

  คุณน�้าทิพย์  แก้ววิชิต (หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก)

 ๔. บุคลากรดีเด่น กลุ่มสายสนับสนุน

  คุณกนิษฐา  คงแก้ว  (หอผู้ป่วยนอก ๒)

 ๕. บุคลากรดีเด่น กลุ่มลูกจ้างประจ�า 

  คุณณัฐภาส  เพ็ชรมงคล (หน่วยอาคารสถานที่)

 ๖. บุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงานเงินรายได้ 

  คุณวิทยา สิงห์ขรณ์ (ภาควิชาพยาธิวิทยา)

 โครงการอัตลักษณ์ องค์กรคุณธรรม คณะแพทยศาสตร์  

 ๑. อัตลักษณ์ดีเด่น ด้านซื่อสัตย์ 

  คุณอ�าไพ คณาวิวัฒน์ไชย (งานเงินรายได้)

 ๒. อัตลักษณ์ดีเด่น ด้านโปร่งใส

  คุณคนึงนิตย์  วงศ์พจน์  (บริการพยาบาล)

 ๓. อัตลักษณ์ดีเด่น ด้านมีวินัย 

  คุณลักษมี  สารบรรณ (ฝ่ายบริการพยาบาล)

 ๔. อัตลักษณ์ดีเด่น ด้านใส่ใจบริการ 

  คุณณัฐภาส  เพ็ชรมงคล (หน่วยอาคารสถานที่)

๑ ๒

๓ ๔

๕

๑ ๒

๓ ๔

๕ ๖

๑ ๒

๓ ๔
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360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธืคณะฯ

สถาบันรับรองคุณภาพฯ	เย่ียมส�ารวจเพื่อรวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดย

คณะกรรมการผู ้เยี่ยมส�ารวจ คือ รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ และ  

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ เข้าเยี่ยมส�ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูล

เพิ่มเติมในการขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

ขัน้ก้าวหน้า (AHA) ของโรงพยาบาสงขลานครนิทร์ ณ ห้องประชมุเฉลมิ- 

พระบารมี ๑๒ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

พิธีบวงสรวงบูชาพระภูมิเจ้าท่ีและพิธีวางศิลาฤกษ์

อาคารเย็นศิระ	๓

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย 

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล

สงลานครนิทร์ และบคุลากร ร่วมกนัท�าพธิบีวงสรวงบชูาพระภมูเิจ้าที่

และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเย็นศิระ ๓ อาคารที่พักส�าหรับผู้ป่วยและ

ญาติ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณที่ดิน

บรจิาคทายาทพระยาอรรถกระวสีนุทร และคณุหญงิหลง อรรถกระว-ี

สุนทร 

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	ขอเชิญร่วมบริจาค

เนื่องในวันมหิดล

วันที่ ๘-๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ-

แพทย์ เดินเชิญชวนร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล โดยรายได้น�าไป

สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ ซ่ึงใช้เป็นอาคารที่พักหลังใหม่

ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยยากไร้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วม

บริจาคเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น ๑ อาคาร 

โรงพยาบาล โทร. ๐๗๔-๔๕๑๕๙๙
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คณะแพทยศาสตร์	จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพฯ

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/

ใบประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบ�าบัด/ใบประกอบโรคศิลปะ

สาขารังสีเทคนิค/ใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาลและ พิธีมอบ

ใบประกาศเกียรติคุณแพทย์ ใช้ทุน/แพทย์ประจ�าบ้านที่เป็นแบบ

อย่างด้านจริยธรรม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษา 

สารนพินธ์และงานวจิยัตวัอย่าง ณ ห้องทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์	จัดงานแถลงข่าว	VIRTUAL	RUN

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะแพทยศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวโครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร 

VIRTUAL RUN เติมฝันผู ้ป ่วยอาคารเย็นศิระ ณ เวทีสุขภาพ  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อในการ

สร้างอาคารเย็นศิระ ๓ ซึ่งเป็นอาคารที่พักส�าหรับผู้ป่วยที่รอรับการ

รักษา  ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้โดยสะสมระยะวิ่ง และเป็นการ

หาผูส้นบัสนนุเงนิบรจิาคตามระยะทีว่ิง่ได้ โดยตัง้เป้าไว้ที ่๑,๐๐๐,๐๐๐ 

กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการจ�าหน่ายเสื้อ และเปิดรับสมัครตั้งแต่

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ https://www.facebook.com/runforyensira

คุณโย		ยศวด	ี	หัสดวีจิิตร	ร่วมโครงการวิง่	๑,๐๐๐,๐๐๐	

กิโลเมตร	VIRTUAL	RUN	เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ

วันที่  ๒๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์  ประธานคณะอนุกรรมการด�าเนิน

งานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ จัดโครงการ “๑,๐๐๐,๐๐๐ 

กิโลเมตร Virtual Run เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” โดยได้เชิญ 

คุณโย ยศวดี หัสดีวิจิตร  มาร่วมกิจกรรม  เนื่องจากคุณโยให้การ

ช่วยเหลือในการระดมทุนสร้างอาคารเย็นศิระ ๓ เม่ือคร้ัง จัดงาน 

“๓ สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันจ�าน�้าใจ  3gether : Run & Ride for Life”  

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคร้ังนั้นได้ร่วมว่ิงและปั่น  

จนจบโครงการฯ  นอกจากนี ้คณุโยยงัเดนิทางไปเยีย่มและให้ก�าลงัใจ

ผู้ป่วยและญาติที่เข้าพักที่อาคารเย็นศิระ ๑ และ ๒ อีกด้วย
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คณะแพทยศาสตร์	จัดงานวันแพทยศาสตร์	สงขลา-

นครินทร์	

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะแพทยศาสตร์จัดงาน “วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์”  เพื่อ

เป็นการร�าลึกถึงวันแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ เผยแพร่ความ

เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสร้างความผูกพัน

ระหว่างบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โดยกิจกรรมต่างๆ ถูกจัดขึ้นใน

หลายสถานที่ด้วยกัน ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์จ�านวน ๔๙  รูป  

ณ บริเวณป้ายคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

การจัดนิทรรศการและการเล่าเรื่องโดย

อดีตคณบดี ศิษย์เก่าและบุคลากรคณะ

แพยศาสตร์ ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์-

ลดารมภ์ รวมถึงกิจกรรมบินหลาร�าลึก 

ณ หอพักบินหลา ๑-๒
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กิจกรรมเวทีสุขภาพ	และบริการทางการแพทย์	เนื่องใน

สัปดาห์วันมหิดล	

วันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพและบริการ

ทางการแพทย์ เนื่องในวันมหิดลประจ�าปี ๒๕๖๓ เป็นการบรรยายให้

ความรู้ ในรูปแบบ “สุขภาพดีในโลกวิถีใหม่” (Stay healthy in new 

normal world) เพื่อลดการแพร่กระจายและป้องการการติดเชื้อ 

โควิด-๑๙ ในปีน้ีจึงใช้การถ่ายทอดผ่านระบบ Digital signage ของ 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ และ LIVE ผ่านเฟสบุ๊คคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์	ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วันที่	๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  น�าทีม 

ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพธิวีางพวงมาลา ถวายราชสกัการะพระราชา- 

นสุาวรย์ีสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

“พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” เน่ืองในวันมหิดล ๒๔ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๓

คณะแพทยศาสตร์	จัดงานเกษียณอายุราชการ

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเกษียณ

อายุราชการให ้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์ที่ เกษียณอายุ

ในปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๘๘ คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงชุด

พิเศษ การกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ผู ้เกษียณ การ

กล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ โดยตัวแทนผู้เกษียณ 

และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้เกษียณและตัวแทน 

ผู้บริหารของคณะฯ ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา-

นครินทร์ มีพันธกิจเรื่องของการบริการวิชาการ

แก่สังคม ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงพันธกิจที่ต้องให้ความ

ส�าคัญเช่นกัน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส

โควิด-๑๙ จึงพยายามจะให้ความรู้แก่ประชาชนใน

ลักษณะของการรักษาระยะห่าง จึงเกิด “รายการ 

LIVE สาระกบัหมอ ม.อ.” ขึน้ โดยพดูคยุ ซักถาม 

ระหว่างผู ้รับบริการกับแพทย์ของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์โดยตรง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทุกวันศุกร์ที่ ๒ และ 

๔ ของเดือน เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. ประชาชน

ที่สนใจสามารถฝากข้อค�าถามไว้ก่อนล่วงหน้าได ้

และติดตามชมตามวันเวลาดังกล่าว หรือรับชม

ย้อนหลังได้ทางเฟสบุ๊คของโรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร์เช่นกัน v
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

๒๒

 เม่ือความเครียดคุกคาม ร่างกายของเราจะมีการปรับตัว

เพื่อรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้น ซึ่งการปรับตัวต่อความเครียด

นั้นจะมีผลต่อต่อมหมวกไตมากที่สุด เนื่องจากต่อมหมวกไตมีหน้าที่

ในการสร้างฮอร์โมนชนิดต่างๆ ออกมาเพือ่ให้ร่างกายตอบสนองต่อ

สถานการณ์ความเครียดต่างๆ การที่เราปล่อยให้ความเครียดเกิดขึ้น

บ่อยๆ จนกลายเป็นความเครยีดเรือ้รงัจะก่อให้เกดิโรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ 

ตามมา เนื่องจากความเครยีดจะส่งผลให้ระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย

อ่อนแอลง ติดเชื้อได้ง่าย และเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้ เช่น 

โรคมะเร็ง โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหวัใจและ

หลอดเลอืด รวมถงึการเกดิอบุตัเิหตตุ่างๆ จากการขาดสมาธ ิเป็นต้น 

ดังนัน้จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีเ่ราจะต้องขจดัความเครยีดก่อนทีค่วามเครยีด

จะท�าร้ายเรา ซึ่งอาหารก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่สามารถช่วยได้

ได้ด้วย “อาหาร”

คลายเครียด

 ในช่วงที่รู ้สึกว่าถูกภาวะความเครียดกดดันมากกว่าปกติ 

การรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่ส�าคัญใน

การสร้างฮอร์โมนเพื่อตอบสนองต่อความเครยีด โดยเฉพาะวติามินบี 

คอมเพลก็ (B complex) พบมากในผกั ผลไม้ ธญัพชื ถัว่และเนือ้สตัว์ 

ซึง่มีหน้าที่โดยตรงต่อการคลายความเครยีด  เพราะหากร่างกายขาด 

จะท�าให้หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ปวดศีรษะ  

ท้องผกูและท้องอดื ซึง่จะท�าให้เกดิความเครยีดทางร่างกายตามมาอีก

อาหารช่วยคลายเครียด 

ผัก ผลไม้สด อุดมไปด้วยสาร

อาหารกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุ 

โดยเฉพาะวิตามินบีที่ช่วยบ�ารุง

ระบบประสาท สมอง ช่วยให้

ผ่อนคลาย สารต้านอนุมูลอิสระ

ในผกั ผลไม้ช่วยป้องกันร่างกาย

ไม่ให้เจ็บป่วยจากความเครียด 

และช่วยฟื้นฟูร่างกาย มีวิตามิน

ซีสูง เช่น ใบต�าลึง ผักโขม ส้ม 

มะนาว ฝรัง่ และมะขามป้อม ช่วยลดฮอร์โมนความเครยีด โดยเฉพาะ

ลดระดับฮอร์โมนคอร์ตซิอล ซ่ึงเป็นฮอร์โมนทีถู่กขบัออกมาในขณะที่

ร่างกายมีความเครียด เพ่ือช่วยให้ร่างกายมีพลังงานในการต่อสู้กับ

ความเครียด แต่การกระตุ้นให้ร่างกายขับฮอร์โมนประเภทน้ีออกมา
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ในภาวะเครียด  เป็นประจ�าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ท�าให้เกิด

ภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจท�างานหนัก สมองล้า

 อาหารจ�าพวกคาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น เผือก มัน  

มันฝรั่ง มันเทศ ฟักทอง ข้าวซ้อมมือ ข้าวโอ๊ต ข้าวฟ่าง ลูกเดือย ซึ่ง

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีส่วนช่วยในการหลั่งสารสื่อประสาทเซโร- 

โทนิน ท�าให้สามารถควบคุมอารมณ์ ลดความวิตกกังวล ลดอาการ

ซึมเศร้า นอกจากนี้ยังท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดคงที่ ไม่หงุดหงิด

ง่าย อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชงิเดีย่ว เช่น น�า้ตาลและน�า้หวาน

สามารถช่วยลดความเครียดได้เช่นกันแต่อยู่ได้ไม่นาน ท�าให้อารมณ์

แปรปรวนได้ง่าย

 อาหารทะเล จากการศกึษาวจิยัพบว่า ผูท้ีร่บัประทานอาหาร

ที่มีกรดไขมันโอเมก้า ๓ ที่มีอยู่ในปลาทะเล เป็นประจ�า สามารถ

เผชิญกับความเครียดและจัดการกับความเครียดได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ค่อย

รบัประทานอาหารทีม่โีอเมก้า ๓ ปลาในประเทศไทยทีม่โีอเมก้า ๓ สงู 

ได้แก่ ปลาทู ปลากระพงขาว ปลาช่อน ปลาน�้าดอกไม้ ปลาอินทรีย์ 

ปลาจะละเม็ดขาว เป็นต้น

 นม หรือผลิตภัณฑ์นม เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ไอศกรีม 

เนื่องจากมีการศึกษาวิจัย พบว่า แมกนีเซียมและแคลเซียมในนม

ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย บรรเทาความรู้สึกกดดัน คลายการเกร็ง

ของระบบประสาทและสมอง

 ถั่วเปลือกแข็ง อุดมไปด้วยวิตามินอี สารต้านอนุมูลอิสระ 

กรดไขมนัทีจ่�าเป็นต่อร่างกาย ท�าหน้าทีป้่องกนัความเครยีดทีเ่กดิจาก

ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ

 สมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม ขมิ้น ช่วยลดความ

ตึงเครียด ผ่อนคลายระบบประสาทได้ดี ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน 

เพิ่มประสิทธิภาพของการท�างานระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

          น�้าเปล่า เม่ือร่างกายขาดน�้าจะส่งผลให้เกิดความเครียด 

ท�าให้การท�างานของระบบต่างๆ ในร่างกายท�างานได้ ไม่เต็มที่   

ดังนั้น ควรดื่มน�้าเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ ๑.๕-๒  ลิตร หรือ ๘ 

แก้วต่อวัน

 ทั้งน้ีควรงดอาหารที่จะท�าให้สูญเสียสารอาหารส�าคัญดังที่

กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น อาหารหวานจดั อาหารมนัจัด หลกีเลีย่งการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือคาเฟอีน งดการสูบบุหรี่ และพยายาม

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 เหนือสิ่งอ่ืนใด คือ ต้องพยายามหมั่นฝึกท�าจิตใจให้แจ่มใส

อยู่เสมอ หัวเราะให้กับตัวเองวันละนิด เพราะเสียงหัวเราะเป็นยา

รักษาโรคชั้นดี

--------------------------------------------------------------------
ที่มา : Lisa Drayer. Food to boost your mood, now that you really need it. CNN 

health, 2020 

[อนิเตอร์เนต็เข้าถงึได้จาก] https://edition.cnn.com/2020/04/16/health/foods-boost-

mood-diet-drayer-wellness/index.html
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