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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
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คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๕	ถ.กาญจนวนิช	ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่		จ.สงขลา	๙๐๑๑๐
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๓	 สารจากคณบดี	/	บทบรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 คณะแพทย์ ม.อ. จับมือกับจังหวัดสงขลาเร่งผลักดัน Songkhla Factory Sandbox

 ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน

๗ วิจัย/นวัตกรรม

 หมอนสามเหลี่ยม หมอนคว�่าหน้า

 ตัวช่วยการนอนส�าหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙

๘	 งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

 คณะแพทย์ ม.อ. เตรียมพร้อมเข้าชิงรางวัล

 Best Employer Award 2021

๑๐ เพื่อผู้อื่น

 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

 ให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

๑๒	 การศึกษา

 แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๑๘	 รอบรู้สู้โรค

	 วัคซีนโควิด-๑๙ ในเด็ก

๑๙	 อาหารการกิน 

 Plant-Based Diet (2)

ส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง สูงอำยุ และมีโรคประจ�ำตัว ที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำรับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ทำงคณะแพทยศำสตร์ ได้จัดหน่วยแพทย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ 

ไปให้บริกำรยังสถำนบริบำล หรือสถำนที่ดูแลผู้สูงอำยุต่ำงๆ ในอ�ำเภอหำดใหญ่



รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์  มีพันธกิจหลักในการดูแล 

ด้านสุขภาพให้กับประชาชน มีความพร้อมที่จะด�าเนินงานภายใต้

สถานการณ์วิกฤติของการแพร่ระบาด โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบ 

ที่ดีมากให้กับโรงงานในจังหวัดสงขลา และโรงงานทั่วประเทศ ท�าให้

โรงงานด�าเนนิการผลติได้ เกดิประโยชน์ทัง้ด้านเศรษฐกจิ การแพทย์

และสังคม”

Songkhla Factory Sandbox

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ในโรงงาน



ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

๔

 ตามทีศ่นูย์ปฏบิติัการศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศปก.ศบค.) แจ้งมติที่ประชุม 

๑๒/๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมพื้นท่ีเฉพาะ (Bubble 

& Seal) และโครงการน�าร่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ในโรงงาน (Factory Sandbox) และนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์เป็นแม่งาน บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนตาม

แนวทางของ ศบค. เพื่อให้จงัหวดัสงขลาสามารถควบคมุสถานการณ์

การแพร่ระบาด ตามหลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่สาธารณสุข

      โครงการน�าร่องเพื่อบรูณาการป้องกนัและควบคมุการแพร่

ระบาดในโรงงานจังหวัดสงขลา  (Songkhla Factory Sandbox) มพีธิี

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผูว่้าราชการ

จังหวัดสงขลา เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน 

สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ นพ. เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ นพ.วีระพันธุ์ ลีธนะกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๑๒ นพ.อนุรักษ์ สารภาพ  

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา และ นางสุจินดา 

Songkhla Factory Sandbox

คณะแพทย์ ม.อ. จับมือกับจังหวัดสงขลาเร่งผลักดัน

ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน



ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕

บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอ�าเภอหาดใหญ่ 

นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) หาดใหญ่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันต-

แพทยศาสตร์ ม.อ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ 

หัวหน้าส่วนราชการในอ�าเภอหาดใหญ่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง 

คอหงส์ และทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ�ากัด 

(มหาชน) นายสมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเงินฯ นางสาวอัจฉรา  โชติวัฒนะพันธุ ์  ประธานเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ และพนักงานบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 รองศาสตราจารย์ พญ.มณฑริา ตณัฑนชุ รองผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และผู้ด�าเนินโครงการ กล่าวว่า คณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ. ตระหนักถึงความกังวลของชุมชนต่อการแพร่

ระบาดในวงกว้าง และผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมที่

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลา จึงน�าแนวทาง “ตรวจ รักษา ดูแล

และควบคุม แบบมีส่วนร่วมทั้งระบบ” หารือร่วมกับคณะท�างาน 

น�าประสบการณ์ที่ ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผนวกกับระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศบนแพลตฟอร์ม https://home.songkhla.care/ ที่พัฒนา

โดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล (DIDA) ทีมแพทย์ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. พัฒนาต่อยอด

เป็นระบบโรงพยาบาลสนามในโรงงาน (Factory Accommodation 

Isolation, FAI) เม่ือประเมินอุบัติการณ์โรค ประกอบกับความพร้อม

ด้านกายภาพและทรัพยากรบุคลากร  จึงพิจารณาให้ บริษัทโชติวัฒน์

อุตสาหกรรมการผลิตจ�ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยร่วมด�าเนินการ 

ในโครงการน�าร่อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จงัหวดัสงขลา และการสนบัสนนุงบประมาณจาก สปสช. เขต ๑๒ ส่ง

มอบกล่อง “หาย-ห่วง” อาหารทั้ง ๓ มื้อ มีระบบดูแลด้วยนวัตกรรม

สารสนเทศจากทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

เตรียมรถพยาบาลส่งต่อการรักษาผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการโรค

      ผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา กล่าวขอขอบคณุ บรษัิทโชตวิฒัน์ 

ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่พัฒนาให้เกิดแนวทางแบบมีส่วน

ร่วมทัง้ระบบ ตัง้แต่การตรวจคดักรองเชงิรกุทีส่ะดวกรวดเรว็ มรีะบบ

สอบสวนโรค แยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงและการควบคุมพื้นที่เฉพาะ  

การรกัษาผูป่้วยด้วยโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานเพื่อไม่ให้กระทบ

กับผู้ป่วยในชุมชน มีระบบส่งต่อการรักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง 

ไปโรงพยาบาลหลกั มรีะบบอาชีวอนามัยเพื่อป้องกนัและควบคมุการ

แพร่กระจายสู่ชุมชน เป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆ ต่อไป

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีพันธกิจหลักในการดูแล

ด้านสุขภาพให้กับประชาชน มีความพร้อมที่จะด�าเนินงานภายใต้

สถานการณ์วิกฤติของการแพร่ระบาด โครงการน้ีจึงเป็นต้นแบบ 

ที่ดีมากให้กับโรงงานในจังหวัดสงขลา และโรงงานทั่วประเทศ ท�าให้

โรงงานด�าเนนิการผลติได้ เกดิประโยชน์ทัง้ด้านเศรษฐกจิ การแพทย์

และสังคม

 ผู้ช่วยศาสตรจารย์สาวิตร์ ตัณฑนุช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.อ. รายงานมาตรการควบคุมพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตาม

แนวทาง ศบค. เริ่มจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงานด้วยวิธีการ

ตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit, ATK) สามารถรู้ผล

ได้ภายใน ๑๕ นาที ลดเวลาในการกักตัวพนักงาน เปรียบเทียบกับวิธี 

RT-PCR ซึง่แม่นย�าและความไวในการตรวจสงู แต่ต้องอาศยับคุลากร

เช่ียวชาญและเครื่องมือราคาสงู รอผล ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง ผลการทดสอบ

ใช้ ATK ในโรงงานพบว่า ชุดตรวจผ่านน�้าลายที่ได้รับการรับรองจาก

ส�านักงานอาหารและยา สามารถลดการบาดเจ็บและอาการไม่พึง

ประสงค์โพรงจมูกในพนักงานที่ต้องตรวจซ�้าอยู่บ่อย ลดความเสี่ยง

ผู้ตรวจจากละอองฝอยการไอ-จามของพนักงานระหว่างรับการตรวจ 

พนักงานมีความพึงพอใจในการตรวจผ่านน�้าลายอย่างมีนัยส�าคัญ 

พนักงานที่ผลตรวจเป็นบวกจะส่งต่อเข้ารักษาใน FAI ส่วนพนักงาน

ทีม่ผีลตรวจเป็นลบจะเข้าสูร่ะบบแยกพักในสถานทีค่วบคมุและปฏิบตัิ

ตามปกติ สร้างความปลอดภัยและความม่ันใจให้กับชุมชน สามารถ

วางแผนบริหารการผลิตและก�าหนดพ้ืนที่ควบคุมภายในโรงงาน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นายเสกสรร เลิศรัตนาพร ผู้ช่วยประธานบริหารเจ้าหน้าที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ รายงานจ�านวนพนักงานปฏิบัติงานในบริษัท 

จ�านวน ๓,๗๒๑ คน เป็นคนไทย ๒,๐๘๗ คน ต่างชาติ ๑,๖๒๕ คน มี

พนักงานเข้าสูร่ะบบ seal ๑,๖๒๕ คน ระบบ bubble ๙๙๖ คน ส�าหรบั

พนักงานทีอ่ยูน่อก bubble ๑,๐๙๑ คน ได้แก่ พนักงานไม่ได้ปฏบิตังิาน

เนื่องจากโรงงานหยุดผลิตจ�านวน ๘๒๔ คน พนักงานที่ไม่สอดคล้อง

กบัเง่ือนไข bubble อาท ิตัง้ครรภ์/ลาคลอด WFH พักรกัษาตวั จ�านวน 

๒๖๗ คน ปัจจุบันด�าเนินการผลิตด้วยพนักงานใน bubble and seal 

ในเฟส ๑ จ�านวน ๑,๘๒๖ คน และเฟส ๒ จ�านวน ๗๙๕ คน 
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 นายจิรัฎฐ์ ชัยสุนทรานนท์ ผู ้จัดการฝ่ายห้องเย็นและ 

ผู้ประสานงาน ATK/FAI รายงานผลการตรวจเชิงรุก การเตรียมพื้นที่

และการดูแลพนักงานใน FAI ข้อมูล ณ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่พบผู้ป่วยใหม่ติดต่อกันเป็นวันท่ี ๒ มีผู้ป่วยสะสม ๓๖ ราย รักษา

ตัวใน FAI  ๒๘ ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม ๕ ราย หายป่วย 

๓ ราย สามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในโรงงานลดลงอย่าง 

ต่อเนื่อง สร้างความเช่ือม่ันในการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยระหว่าง

ชุมชนและโรงงาน

 นพ.พฒุพิร พทุธวบิลูย์ รายงานการใช้แพลตฟอร์ม https://

home.songkhla.care ตั้งแต่ลงทะเบียนรับผู ้ป่วย การติดตาม

อาการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีระบบประสานงานด้วยบุคลากรจากงาน 

สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สามารถสร้าง 

ความมั่นใจในการดูแลสวัสดิการ เพิ่มขวัญและก�าลังใจให้กับ 

พนักงาน 

 นายสมนึก โชตวิฒันะพนัธุ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฯ กล่าว

สรุปว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ด�าเนินโครงการเพื่อ

สนับสนุนภาคอตุสาหกรรมของจงัหวดัสงขลาอย่างเป็นรปูธรรม และ

ขอบคุณ ม.อ. ที่ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ 

ได้รับวัคซีนฉีดให้กับพนักงานประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งยังไม่เพียงพอ  

แต่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเพื่อขอจดัสรรวคัซนีทางเลอืกจากราชวิทยาลัย 

จุฬาภรณ์ฯ และขอให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดสรรวัคซีนให้กับ

ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา เพ่ือให้ด�าเนินโครงการน�าร่อง 

Songkhla Factory Sandbox ได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

      จากนัน้ แขกผูม้เีกยีรตไิด้ร่วมให้ก�าลงัใจพนกังานทีพ่กัรกัษา

ตัวใน FAI ผ่านระบบ VDO call และส่งพนักงานที่รักษาตัวจนครบ

ก�าหนด ๑๔ วัน จ�านวน ๒๒ คน ไปยังสถานที่แยกกักตัว เพื่อเตรียม

ความพร้อมการเข้าปฏิบัติงานตามระบบ Bubble and Seal ในเฟส

ถัดไป v 
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วิจัย/นวัตกรรม

เรื่อง : หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

 ยังคงผลิตนวัตกรรมเพื่อผู ้ป่วยและเพื่อคนท�างานด้าน

สาธารณสุขออกมาอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับหน่วยนวัตกรรม คณะ

แพทยศาสตร์  ม.อ. โดยล่าสุดได้น�านวัตกรรมที่เคยผลิต ไปประยุกต์

ใช้กับผู้ป่วยโควิด – ๑๙  ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและช่วยให้การ

หายใจของผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ดีข้ึน นวัตกรรมชิ้นนั้น คือ หมอน

สามเหลี่ยม และ หมอนคว�่าหน้า

 จากเดมินวตักรรมหมอนสามเหลีย่ม เป็นอปุกรณ์ทีอ่อกแบบ

เพื่อช่วยในการจัดท่าผู้ป่วยท่ีไม่สามารถขยับตัวได้ให้อยู่ในท่าตะแคง

ท�ามุม ๓๐ องศา เป็นการเพิ่มท่านอนท่ีจะมีผลการลดแผลกดทับ 

ในผู้ป่วยติดเตียง ส�าหรับหมอนคว�่าหน้า   ออกแบบใช้ส�าหรับผู้ป่วย

โรคจอตาทีต้่องรับการผ่าตดัและฉีดแก๊สชนดิพเิศษหรอืน�า้มนัซลิโิคน

เข้าในลูกตา ผู้ป่วยจะใช้หมอนนี้ส�าหรับรองรับใบหน้าในท่านอนคว�า่

หลังผ่าตัดเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ ออกแบบให้เข้ากับรูปใบหน้า 

และมีการระบายอากาศช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น

 หมอนทั้ง ๒ อย่างนอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มท่ีกล่าวมา

แล้ว ในยุคปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด – ๑๙ จ�านวนมาก ซึ่งผู้ป่วยบาง-

ส่วนจะมีอาการหายใจล�าบาก หอบ เหน่ือย โดยเฉพาะเวลานอน ที่

จ�าเป็นต้องนอนคว�่าหน้า เพื่อให้ปอดท�างานได้ดีขึ้น  แต่การนอนคว�่า

โดยท่ีไม่มอีปุกรณ์เสริม จะท�าได้ยาก และท�าได้เพยีงระยะเวลาอันสัน้  

ดงันัน้ หน่วยนวตักรรมคณะแพทยศาสตร์ จงึได้น�าหมอนสามเหลีย่ม

หมอนสามเหลี่ยม หมอนคว�่าหน้า

ตัวช่วยการนอนส�าหรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙

มาประยุกต์ใช้ในการจัดท่านอนคว�่าของคนไข้ปอดอักเสบ จัดท�าโดย

การน�าหมอน ๒ ใบมาวางแนบชิดกัน และให้ผู้ป่วยนอนลงไปในร่อง

ตรงกลาง ซึ่งวิธีการน้ีจะท�าให้น�้าหนักตัวของผู้ป่วยตกลงที่สีข้างของ

หน้าอกมากกว่าตรงกลางหน้าอก มผีลช่วยให้การขยายตวัของหน้าอก

ดีกว่าการนอนบนพื้นราบโดยตรง และการให้นอนบนหมอนคว�่าหน้า 

ก็จะเพ่ิมท่านอนคว�่าหน้าตรงที่จะท�าให้ผู้ป่วยลดการเมื่อยล้าในการ

นอนท่าตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาได้ด้วย

 โดยผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ที่มีอาการรุนแรง ส่วนใหญ่แล้วจะมี

อาการหายใจล�าบากร่วมด้วยเนื่องจากภาวะออกซเิจนต�า่ ปอดท�างาน

ได้ไม่เต็มที่ โดยมีรายงานว่าการจัดท่าให้ผู้ป่วยโควิด ในท่านอนคว�่า 

(Prone position) นั้น จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นหรือการขยายตัวของ

ปอด ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนของแก๊สบริเวณปอดดีขึ้น และยังช่วย

ให้การระบายเสมหะดขีึน้ด้วย หมอนสามเหลีย่มและหมอนคว�า่หน้าที่

น�ามาประยุกต์ใช้กับท่านอนคว�่า เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มความ

สะดวกสบายให้ผู้ป่วยได้

 ในขณะนี้อุปกรณ์ดังกล่าวได้น�าไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆ 

เช่น ที่หน่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี  หอ 

ผู ้ป ่วยวิกฤตและโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี  

โดยการน�าไปใช้ของทั้ง ๓ โรงพยาบาล ยังอยู่ในระยะแรก ซึ่งผลที่

ได้จากการใช้งานจะน�าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

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

ผู้คิดค้นหมอนสามเหลี่ยม 

รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ และ คุณเกษิณี เพชรศรี

---------------------------------------------------------------------  
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 Kincentric Best Employers Thailand เป็นรางวัล

ที่ ได้ด�าเนินการมาแล้ว ๒๐ ปี เพ่ือค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น 

โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความย่ังยืนขององค์กร ผ่าน

กระบวนการต่าง ๆ คือ การส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน ใน ๔ 

มิติ คือ

 ๑.  High Employee Engagement, Agile Working Envi-

ronment, Engaging Leadership และ Strong Talent Focus 

 ๒. การส�ารวจความคดิเหน็ของทมี HR เกีย่วกบักระบวนการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรผ่าน Maturity Model 

 ๓. การส�ารวจมมุมองของ CEO เกีย่วกบันโยบายการด�าเนนิ

ธุรกิจและนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร 

 ๔. การสัมภาษณ์ CEO และทีม HR เพื่อดูความสอดคล้อง

และความเชื่อมโยงของภาพรวม

 โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�า

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีส่วนท�าให้องค์กรมีโอกาสในการท�าความเข้าใจ

กับพฤติกรรมและการแสดงออกของพนักงานที่เป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ที่ได้รับจากองค์กร รวมถึงมุมมองใหม่ๆ และข้อคิดเห็น

คณะแพทย์ ม.อ. 

เตรียมพร้อมเข้าชิงรางวัล 

Best
Employer
Award

2021

ผศ.นพ.เทอดพงศ์  ทองศรีราช  
รองคณดีฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์



ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙

ต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดเก็บฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการจัดอันดับขีดความสามารถ การฟันฝ่า

เรื่องของ Disruptive วิกฤติการณ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสใน

การเทยีบเคยีงกบัคูเ่ทยีบทัง้ระดบัในภมูภิาคและในระดบัโลกอกีด้วย 

 Kincentric Best Employers เป็นโครงการฯ ท่ีมีการจัด 

ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรป อเมริกา หรือแอฟริกา ส�าหรับในเอเชีย 

ในทุกปีจะมีองค์กรชั้นน�าจาก ๑๔ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และตะวนัออกกลางเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 

จีน ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ซ่ึงในประเทศไทย บริษัท 

ที่เคยได้รับรางวัล ได้แก่

 ๑. บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป

 ๒. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

 ๓. บริษทั เอก-ชยั ดสิทรบิวิช่ัน ซสิเทม จ�ากดั ภายใต้แบรนด์ 

เทสโก้ โลตัส

 ๔. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

 ๕. บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ากัด

 ๖. บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)

 ๗. บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด

 ๘. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 โดยการส�ารวจข้อมูลโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่ง

ประเทศไทยโดยได้ใช้เครื่องมือของคินเซนทริคในการเก็บข้อมูลเชิง

ลึกทั้ง ๓ ระดับ ประกอบไปด้วยพนักงานในองค์กร ทีม HR และ 

CEO นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ตอบแบบสอบถามจากหลายหลายกลุ่ม

ธรุกจิ อาท ิธรุกจิด้านขนส่ง ธรุกจิด้านอาหารและเครือ่งดื่ม ธรุกจิการ

บริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการประกันชีวิต และอื่นๆ

 ด้าน ผศ.นพ.เทอดพงศ์  ทองศรีราช  รองคณดีฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวว่า “ในกำรบริหำรงำนของทีมบริหำรคณะแพทยศำสตร์ ได้

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรดูแลบุคลำกรตลอดมำ ด้วยกำร

ส�ำรวจควำมพึงพอใจ และควำมผูกพันของบุคลำกรมำอย่ำงต่อเนื่อง

เป็นระยะเวลำเกือบ ๑๐ ปี ซึ่งพบว่ำคะแนนควำมพึงพอใจและควำม

ผูกพันองค์กรของบุคลำกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นคะแนนที่สูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับหน่วยงำนอ่ืนๆ หรืออยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ 

จึงมีอำจำรย์หลำยท่ำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์แนะน�ำว่ำ ทำงคณะ

แพทยศำสตร์น่ำจะท้ำทำยตัวเองด้วยกำรขอรับกำรประเมิน ขอรับ

รำงวลั Best Employer Award ซ่ึงเป็นรำงวลัระดับนำนำชำต ิเพื่อให้รู้

ว่ำปัจจยัอะไรบ้ำงทีท่�ำให้บคุลำกรของเรำมคีวำมผกูพนักบัองค์กร หรือ

ปัจจยัอะไรบ้ำงทีย่งัท�ำให้บคุลำกรไม่มคีวำมสขุ ซึง่ข้อมลูเหล่ำนีจ้ะน�ำ

มำปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนำภรณ์ คณบดี ให้

ควำมชัดเจนว่ำในปีนี้เมื่อเรำเข้ำร่วมกำรประเมินไปแล้ว ผลจำกกำร

ประเมินจะถูกน�ำมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือจัด

ระบบกำรท�ำงำนของเรำเพิ่มเติม เพื่อกำรพัฒนำอีกด้วย 

 โดยกำรเตรียมตัวเพื่อขอรับรำงวัลในครั้งนี้เริ่มจำกกำร

ทบทวนรูปแบบโครงสร้ำงขององค์กรให้ชัดเจน ซึ่งเป็นกำรปรับ

โครงสร้ำงย่อยไปสู่โครงสร้ำงใหญ่ หลังจำกน้ันจึงเป็นกำรตรวจ

ประเมนิ จำกคณะกรรมกำรภำยในเดอืนกนัยำยน ซึง่กำรเสนอตวัเพื่อ

ขอรบักำรประเมินในครัง้น้ี กำรได้รบัรำงวลัอำจไม่ใช่วตัถปุระสงค์หลกั 

เนื่องจำกเรำสมัครเข้ำร่วมเป็นปีแรก แต่สิ่งส�ำคัญหรือประโยชน์ที่จะ

ได้รบั คอื ข้อมลูทีเ่รำจะน�ำไปประกอบกำรคดิว่ำเรำจะท�ำกจิกรรมอะไร

เพื่อพัฒนำบุคลำกร หรือท�ำกิจกรรมอะไรเพื่อสร้ำงเสริมควำมผูกพัน

ควำมพึงพอใจของบุคลำกรคณะแพทย์เรำ”

 นอกจากน้ี ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า “จริงๆ 

ควำมผกูพนัของหน่วยงำนเรำ ถือเป็นจดุเด่น หรอื เป็น Competency 

หลกัทีผู่บ้รหิำรของคณะแพทยศำสตร์ตระหนักและให้ควำมส�ำคญั  ที่

ผ่ำนมำในกำรประเมินจำกองค์อื่นๆ ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ 

Strong employee engagement คือตัว Competency หลักมำกๆ

ของคณะแพทย์ เพรำะบุคลำกรเรำมีควำมผูกพันกับองค์กรค่อนข้ำง

มำก ซึง่ทกุคนทุม่เทท�ำงำน อย่ำงช่วงโควดิทีผ่่ำนมำ เรำกจ็ะเหน็ได้ว่ำ 

บุคลำกรทัง้หมด มคีวำมทุม่เทในกำรท�ำงำน และยอมเหน่ือยมำกกว่ำ

ค่ำตอบแทนที่ได้รบั เมื่อเปรียบเทยีบกบัหน่วยงำนอ่ืนๆแล้ว ซึง่ในกำร

ประเมินครั้งนี้เรำจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมด แล้วน�ำกลับมำคิดโครงกำร

หรือน�ำกลับมำพัฒนำ แก้ไข เพ่ือที่จะท�ำให้เพ่ิมควำมพึงพอใจหรือ

ควำมผูกพันได้มำกขึ้นอีก”

 ในอนาคต ทางคณะมีโครงการที่จะขอรับรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ  (Thailand Quality Award :TQA) เพ่ือพัฒนาระบบการ

ท�างาน ดังนั้นในช่วงเวลาต่อจากน้ีจะเห็นได้ว่าทุกการประเมิน จะมี

การพิจารณาตัวช้ีวัด และน�ามาปรับแก้ไขเป็นวงล้อของการพัฒนา

คุณภาพที่มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  เมื่อทุกอย่างชัดเจนก็สามารถ

ต่อยอดสู่การเข้ารับรางวัล TQA ได้  v

“การเสนอตัวเพื่อขอรับการประเมินในครั้งนี ้

การได้รับรางวัลอาจไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก 

เน่ืองจากเราสมัครเข้าร่วมเป็นปีแรก แต่ส่ิง

ส�าคัญหรือประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ข้อมูลที่เรา

จะน�าไปประกอบการคิดว่าเราจะท�ากิจกรรม

อะไรเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือท�ากิจกรรมอะไร

เพื่อสร้างเสริมความผูกพันความพึงพอใจ 

ของบุคลากรคณะแพทย์เรา”
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 ในช่วงที่โรคโควิด – ๑๙ เกิดการระบาดไปทั่วประเทศและ

ทัว่โลกขณะนี ้กลุม่ผูส้อูาย ุและกลุม่ผูป่้วยตดิเตยีง นบัเป็นกลุม่เสีย่ง

ที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อและเกิดอาการรุนแรงได้มากที่สุด ดังนั้นการให้

วัคซีนเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรง จึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น

อย่างยิ่ง 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการ

ด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – ๑๙ มาอย่างต่อเน่ืองนับ

ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน

โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการป้องกันผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

แล้ว ยังได้ด�าเนินการตามแนวทางต่างๆ เพื่อรับมือกับการระบาด 

อีกด้วย โดยการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม ๒ แห่ง ในการรองรับผู้

ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยหรืออาการไม่รุนแรง แห่งที่  ๑ คือ 

ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือรองรับผู้ป่วยโควิด- ๑๙  

(Songklanagarind Covid Collaboration Camp ๑) ณ ศูนย์บริบาล

ผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี 

: มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  และแห่ง

ที่ ๒ คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วย 

โควิด- ๑๙  (Songklanagarind Covid Collaboration Camp ๒) ณ 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้ง ๒ แห่ง สามารถรองรับ 

ผูป่้วยได้เกอืบ ๑,๐๐๐ ราย แต่ด้วยสถานการณ์ผูป่้วยทีเ่ปล่ียนแปลงไป 

ท�าให้โรงพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานให้เหลือเพียง 

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 

ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

จัดทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่
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โรงพยาบาลสนาม ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ เพื่อรองรับ

ผู้ป่วยโควิด- ๑๙  (Songklanagarind Covid Collaboration Camp 

๒) ณ ศนูย์ประชุมนานาชาตฉิลองสริริาชสมบัตคิรบ ๖๐ปี เพื่อรองรบั 

ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง และผู้ป่วยกลุ่มสีแดง 

 ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ทางคณะแพทยศาสตร์ด�าเนินการ

ควบคู่กันไปกับการรักษา คือ การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดย

เฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ๗ โรคหลัก รวมถึง 

ผูป่้วยกลุม่เสีย่งอื่นๆ โดยการจัดพืน้ทีบ่รเิวณศนูย์กฬีาและนนัทนาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นพ้ืนที่รองรับการฉีดวัคซีน ที่

สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ ่มดังกล่าวได้มากถึงวันละ

ประมาณ ๑,๕๐๐ – ๑,๘๐๐ คน นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

 แต่ส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง สูงอายุ และมี

โรคประจ�าตวั ที่ไม่สามารถเดนิทางมารบัวคัซนีได้ทีศ่นูย์ฉดี ทางคณะ

แพทยศาสตร์ ได้จัดหน่วยแพทย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ไปให้บริการยัง

สถานบรบิาล หรอืสถานทีด่แูลผูส้งูอายตุ่างๆในอ�าเภอหาดใหญ่ โดยมี

แพทย์ พยาบาล เภสชักร และเจ้าหน้าที ่ไปให้บริการถงึสถานพยาบาล 

ซึ่งขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มนี้แล้วเกือบ ๓๐๐ คน  v
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การศึกษา

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 นับเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่ทางคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกแพทย์จาก 

โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ โดยมี

วัตถุประสงค์คือ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ผู ้อุทิศตนและ 

ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนแพทย์และ

นักศึกษาแพทย์ตลอดจนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม  เป็นแรงจูงใจ

แพทย์รุ่นใหม่ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานในพื้นท่ีภาคใต้ เป็น

ขวัญก�าลังใจให้แพทย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมี

หลักเเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์

ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีการให้บริการ

อย่างมคีณุภาพและสม�า่เสมอโดยค�านึงถงึประโยชน์สขุของผูป่้วยและ

ส่วนรวม มีความขยันขันแข็ง สนใจใฝ่รู้ ในวิชาการ มีความเป็นผู้น�า มี

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และเลอืกใช้หลกัวชิาการทีท่นัสมัยมาปฏบิติั

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสิง่แวดล้อม และทีส่�าคญัเป็น

ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการครองตน ครองคน 

ครองงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ ซึ่ง

ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกแพทย์ตัวอย่าง 

ภาคใต้ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้น�าข้อมลูแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ 

ใน ๑๔ จังหวดัภาคใต้ มาท�าการคดัเลอืก จนมแีพทย์ทีผ่่านหลกัเกณฑ์

และมคีวามเหมาะสมทีจ่ะได้รบัรางวลัแพทย์ตวัอย่างภาคใต้ ประจ�าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔  ถงึ ๒ คน คอื พนัเอก (พเิศษ) นายแพทย์โชคชยั ขวญัพชิติ  

รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ  

นายแพทย์วรวฒุ ิพฒันโภครตันา  ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 

อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรักษาราชการผู้อ�านวย- 

การ โรงพยาบาลเกาะเต่า อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พันเอก	(พิเศษ)	นายแพทย์โชคชัย	ขวัญพิชิต

รองผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลค่ำยวชิรำวุธ ปฏิบัติรำชกำรแทน

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรแพทย์ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 “การปฏิบัติหน้าที่ราชการในด้านการเป็นแพทย์ และการ

เป็นทหารในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่

แพทย์ตัวอย่างภาคใต้
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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การได้ท�างานที่ท้าทายและการได้ช่วยเหลือคนไข้ ในพื้นที่สีแดง  

ได้ช ่วยเหลือนายทหารที่เป ็นรั้วของชาติ  ถือเป็นความภูมิใจ 

อันย่ิงใหญ่” ซึ่งผลงานดีเด่นของการเป็นแพทย์และต่อสังคมของ 

นายแพทย์โชคชัย จะเห็นได้จากการพัฒนาระบบการแพทย์และ 

ทันตกรรมที่ทันสมัย ลงพื้นท่ีความม่ันคงแบบบูรณาการ ท�าให้

ประชาชนมีสุขภาพดวงตา สุขภาพช่องปากท่ีดีมากข้ึนและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐมีความปลอดภัย สร้างนวัตกรรมรถศัลยกรรมรักษาพยาบาล

เคลื่อนที่  น�าระบบล�าเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 

โดยปฏิบัติการร่วมทุกภาคส่วน ด�าเนินการล�าเลียงทหารที่บาดเจ็บ

สาหัส และประชาชนที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  การตอบสนอง

สภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ของท้ังจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ท�าให้มมีาตรฐานมากขึน้ รวมถงึการพฒันาระบบการบญัชาการ

สถานการณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้การสูญเสียที่ป้องกันได้ ลด

น้อยลง นอกจากนี้นายแพทย์โชคชัย ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้า

โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (ทนุสภาวจิยัแห่งชาติ ) รวมถงึการขยายผลสร้างหน่วยแพทย์

ฉุกเฉินแห่งแรกของอ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แบบบูรณาการ

อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมานายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต เคยได้รับรางวัล

ต่างๆ เช่น ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๕๗  และรางวัลแพทย์ดเีด่น สาขาการบรหิารจดัการ แพทยสมาคม 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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นายแพทย์วรวุฒิ	พัฒนโภครัตนา  

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะพะงัน อ�ำเภอเกำะพะงัน จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี และรักษำรำชกำรผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะเต่ำ 

อ�ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

 นายแพทย์วรวฒุ ิเป็นอกีหนึง่ศษิย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีความมุ่งมั่นในการท�าหน้าที่แพทย์

และการท�างานด้านการบริหารควบคู่กันไป ซ่ึงผลงานด้านบริหาร

ที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดท�าระบบ Smart Hospital ในการลดค่า

ใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอย ลดภาระงาน ลดความเสี่ยง เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มศักยภาพและสร้างความเช่ือมั่นให้ 

ผู ้มารับบริการ รวมถึงนักท่องเท่ียวและชาวต่างชาติ  ลดระยะ

เวลารอคอย จาก ๑ ชั่วโมง ๒๓ นาที ให้เหลือเพียง ๕๕.๓๑ นาที  

ส่งผลให้ความพึงพอใจผูป่้วยนอก เรื่องระยะเวลารอคอยเพิม่ข้ึน จาก 

ร้อยละ ๙๑.๐  เป็นร้อยละ ๙๓.๖๓  ลดความผิดพลาดจากการจ่าย

ยาให้กลายเป็นศูนย์ น�าระบบ Hos xp ซึ่งเป็นฐานบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 

และพฒันาระบบอนิเตอร์เนต็ที่ไม่มวัีนตกและไม่มีวนัดบั  จดัท�าระบบ 

Paperless ลดระยะเวลารอคอย ลดภาระงาน และเช่ือมโยงข้อมูล

ในทุกแผนกของโรงพยาบาล  รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการ

ให้เป็นรูปแบบ One stop service แก่ผู้ท่ีมารับบริการ จนสามารถ

เป็นตัวอย่างและเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน Smart Hospital ให้กับ 

โรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ด้านการเงนิอย่างมีประสทิธภิาพ แก้ไขปัญหาการเงนิของโรงพยาบาล 

จากเดิมมีความเสี่ยงทางการเงินระดับ ๗ (ระดับความเส่ียงสูงสุด

ของกระทรวงสาธารณสุข) สามารถพัฒนาเป็นระดับศูนย์ ซึ่งไม่มี

ความเสี่ยงทางการเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นมา 

ในด้านการด�าเนินงานในชุมชน นายแพทย์วรวุฒิได้ร่วมกับทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เสนอนโยบายการตรวจคัดกรอง ๓ ช้ัน เพื่อป้องกัน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในฐานะที่ท�าหน้าที ่

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล นายแพทย์วรวุฒิได้ใช้หลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของ

บุคลากร ผู้ ใช้บริการเกิดความศรัทธา ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน 

และเป็นแกนน�าบุคลากรร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม�่าเสมอ เช่น 

งานกีฬา งานสาธารณะกุศล งานวัด มีการบริการเชิงรุก มีการส่ง

ยาที่บ้าน ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ท�าให้ชุมชนร่วมสนับสนุนงานของโรง

พยาบาลในทกุๆด้าน จากผลงานการปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้ในด้านการรกัษา

พยาบาลและงานด้านการบริหารซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ท�าให้นายแพทย ์

วรวุฒิ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลแพทย์ 

ดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษรในมูลนิธิแพทย์ชนบท 

ระดับภาคใต้ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยเช่นกัน
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 การเป็นแพทย์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ ไม่จ�าเป้นต้องศกึษาจน

จบแล้วเป็นแพทย์เฉพาะทางเสมอไป และอาจจะไม่ตอบโจทย์แพทย์

ทุกคน โดยส่วนตัวผมคิดว่า “การเป็นแพทย์ในพื้นท่ีต่างๆ การเรียน

รู้ชุมชน การลงพื้นที่ ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และสามารถสร้างคุณค่า

ต่อสังคมได้เช่นกัน”

 การประกอบอาชพีไม่ว่าจะเป็นอาชพีใด ความมุง่มัน่ ศรทัธา

ในการท�าหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลดีกับเพื่อนมนุษย์ ล้วนเป็นส่ิงส�าคัญ 

โดยเฉพาะการท�าหน้าที่แพทย์ ที่คอยดูแล รักษา ชีวิตของประชาชน

ให้รอดปลอดภยัจากโรคภัยไข้เจบ็ นบัว่าเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และมี

คุณค่ามาก และเราอยากเหน็แพทย์ทีท่�างานเพื่อคนไข้ ได้รบัคดัเลอืก

เป็นตัวอย่างภาคใต้มากขึ้นทุกปี เพราะเราเชื่อมั่นว่า การมีตัวอย่างที่

ดี และการเชิดชูคนดี วันหนึ่งเราจะมีคนดีๆเพิ่มขึ้นอีกหลายคน  v
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360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ขอบคุณทุกน�้าใจ	ที่มีให้พวกเราชาวคณะแพทย์	ม.อ.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ ขอขอบคณุผูบ้รจิาค

ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่มอบอาหาร น�้าดืม่ ตลอดจนอุปกรณ์และ

สิ่งของต่างๆ สนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน 

ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : ศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

 Plant-Based Diet คอื การกนิทีเ่น้นพชืเป็นหลกั โดยพืชผกั

หรือธัญพืช ที่น�ามากินต้องเป็นพืชที่   ไม่ผ่านการสกัด ไม่ผ่านการขัด

ส ีและไม่ผ่านการแปรรปูใดๆ เช่น แป้งขัดส ีน�า้มนัทีผ่่านกระบวนการ 

การเติมน�้าตาล รวมถึงรับประทานเน้ือสัตว์น้อยลง เรียกได้ว่า 

รับประทานพืชผักและธัญพืชไม่ขัดสีร้อยละ ๙๕ และรับประทาน 

เนื้อสัตว์เพียงร้อยละ ๕  เท่านั้น

 ผูบ้ริโภคควรรบัประทาน Plant-based diet ให้มคีวามหลาก

หลายของชนิดอาหารจ�าพวกพืช  อาทิเช่น อาหารจากธัญพืช ถั่วที่มี

ฝัก ถั่วที่มีเปลือกแข็งหุ้ม เมล็ดพืช ผลไม้ และผักชนิดต่างๆ ในบาง

ครั้งควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณที่มากขึ้น ได้แก่ ถั่ว 

เห็ด และธัญพืชต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดโปรตีน ส�าหรับวิตามินบี 

๑๒ อาจรับประทานนม ยีสต์ทางโภชนาการ รวมถึงอาหารที่เสริม 

วิตามินบี ๑๒ ร่วมด้วย เพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่ตามมาจากภาวะ

ขาดวิตามินบี ๑๒ สุดท้ายน้ี ควรใส่ใจในอาหารท่ีจะบริโภคทุกจานให้

ได้คุณค่าทางโภชนาการและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

เป็นส�าคัญ  ส�าหรับเมนู Plant- Based  ท่ีน�าเสนอในวันนี้ เป็นเมนู

ที่ท�าได้เองแบบง่ายๆ ค่ะ

Plant-Based	Diet	(2)

ข้าวผัดธัญพืช

ส่วนผสม

ข้าวสวย   ๑๐๐ กรัม

แครอทหั่นเต๋าเล็ก ๒ ช้อนโต๊ะ

เมล็ดข้าวโพดต้มสุก ๒ ช้อนโต๊ะ

เมล็ดถั่วลันเตาต้มสุก ๒ ช้อนโต๊ะ

ถั่วแดงต้มสุก ๒ ช้อนโต๊ะ

เม็ดแปะก๊วยต้มสุก  ๑/๔ ถ้วยตวง

ลูกเกดด�า  ๑ ช้อนโต๊ะ

กระเทียมสับ  ๑ ช้อนโต๊ะ

น�้ามันพืช   ๑ ช้อนโต๊ะ

ซอสปรุงรส   ๒ ช้อนชา

พริกไทยป่น เล็กน้อย

ผักชี เล็กน้อย

ไข่ไก่หั่นฝอยโรยหน้า เล็กน้อย

ผักตามชอบส�าหรับจัดจาน เช ่น แตงกวา มะเขือเทศ  

ผักกาดหอม เป็นต้น

วิธีท�า

๑.  ตัง้กระทะน�า้มนับนไฟจนร้อน ใส่กระเทยีมลงไปผดัพอหอม แล้ว 

 ตามด้วยแครอท เมล็ดข้าวโพด เมล็ดถั่วลันเตา ถั่วแดงต้มสุก  

 ลูกเกดด�า และเม็ดแปะก๊วยผัดให้เข้ากัน

๒.  ใส่ข้าวสวยและซอสปรงุรสลงไปผดัจนส่วนผสมทัง้หมดสกุและ 

 เข้ากันดี

๓.  จดัใส่จานโรยหน้าด้วยพรกิไทยป่น ไข่ไก่หัน่ฝอย ผกัช ีและแต่ง 

 จานด้วยแตงกวา มะเขือเทศ ผักกาดหอม พร้อมเสิร์ฟ



ข่าวคณะแพทย์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


