


สารบัญ

ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒๙๙ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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	/	บทบรรณาธิการ

๔	 การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือเทศบาลเมืองคอหงส์ และ สสอ.หาดใหญ่

 ลงชุมชนตรวจหาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก

๖	 รอบรู้สู้โรค

	 คนฉีดวัคซีนเข็มสาม มีเฮ !!

 ผลวิจัย ม.อ. ชี้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ลดอาการข้างเคียงได้มาก 

 แอสตร้าเซเนก้าได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

 ส่วนไฟเซอร์ได้ประสิทธิภาพสูง แต่น้อยกว่าการฉีดแบบเดิม

๘	 งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

 Retirement Walk Round with Love : มาหาด้วยรักและคิดถึง

 เกษียณสุขสันต์ในแบบ New normal

๑๕	 งานคุณภาพ	/	พัฒนาบุคลากร

 เร่งพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชารองรับการพัฒนาตามแนวทาง DSC

๑๖ เพื่อผู้อื่น

 วันมหิดล ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

๑๘ ๓๖๐	องศาคณะแพทย์

๒๖	 การศึกษา

 Editrack ตัวช่วยในการตรวจแก้งานวิจัยให้เป็นภาษาอังกฤษ

๒๗	 อาหารการกิน 

 Plant-Based Diet (3) ลาบเต้าหู้

Retirement Walk Round with Love : มาหาด้วยรักและคิดถึง 
งานเกษียณอายุราชการบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี ๒๕๖๔



รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

 ขอโอกาสน้ีใช้พ้ืนที่ในการแสดงความขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 

อีกคร้ัง ท่านเป็นความภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ ความทุ ่มเทของท่านท�าให้คณะ

แพทยศาสตร์สามารถมีทุกสิ่งในวันนี้ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่อุทิศตน 

เสียสละบ�าเพ็ญประโยชน์ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่น รวมทั้ง

อาจารย์ตัวอย่าง 

 คณะแพทยศาสตร์ของเรามีคนดี คนเก่งมากมาย ขอให้ทุกท่านร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ของเราให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป v

 ข่าวคณะแพทย์เดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๖๔ ถือเป็นเดือนแห่งบุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างแท้จริง มีการจัดงานเกษียณอายุราชการ

แบบ New normal ในสถาการณ์ COVID-19 ที่ยังระบาดอย่างหนักในพ้ืนที่ภาคใต้ตอน

ล่างด้วยงาน Retirement Walk Round with Love: มาหาด้วยรักและคิดถึง เพ่ือให้เห็นถึง 

ความส�าคัญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่ได้ท�างานมาเป็นเวลายาวนาน และยังมีการแสดง

ความยินดีเชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าและบุคลากรดีเด่น เสียสละ อุทิศตนเพ่ือเพ่ือนมนุษย์

อีกหลายรางวัล 

         โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ นอกจากเป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 

ที่ดูแลรักษาโรคยากและซับซ้อนแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์ยังดูแลชุมชนใกล้เคียงลงตรวจ

หาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกด้วย ATK รวมทั้งได้ออกหน่วยเชิงรุกฉีดวัคซีน 

ในชุมชนเน่ืองในวันมหิดล นอกจากน้ียังได้มีผลงานวิจัยจาก ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ 

อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนัง 

เพือ่ลดผลข้างเคียง ประสิทธิภาพยังสูงเทียบเคียงการฉีดเข้ากล้ามเน้ือ เพ่ือให้วัคซีนเพียง

พอกับประชาชนในสถานการณ์ที่วัคซีน COVID-19 ยังมีจ�ากัด

 ท้ายสดุนีข้อเชญิชวนท่านผูอ่้านประชาชนทกุคนโดยเฉพาะจงัหวดัสงขลาและจงัหวดั

อื่น ๆ ในภาคใต้ออกไปฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อลดความรุนแรงของตัวโรค ลดการเสียชีวิต 

และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันครับ v
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การบริการ	/	ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เรื่อง : อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์

๔

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ทีย่งัคงมี 

ผู้ติดเชื้อรายวันในจ�านวน ๒๐๐-๓๐๐ คนต่อวัน ในจังหวัดสงขลา 

ท�าให้หลายหน่วยงานบูรณาการ การท�างานให้มีความสอดคล้อง

กันมากยิ่งข้ึน ดังเช่นการร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ กบัเทศบาลเมอืงคอหงส์ และส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอหาดใหญ่ ในการเฝ้าระวังเชิงรุก และการเปิด 

ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลเมืองคอหงส์  

ณ โรงแรมริเวอร์ แกรนด์ (River Grand Hotel)

 เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองคอหงส์ 

และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่บริเวณ 

บ้านคลองหวะ ตรวจหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเช้ือโควิด – ๑๙ เพ่ือเฝ้า

ระวังเชิงรุก หรือ Active SurveiIlance ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen 

Test Kit (ATK) ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์พักคอย (Community  

Isolation : CI ) ในการรองรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นวันแรก ซึ่งจาก

การตรวจประชาชนท้ังสิ้น ๑๘๖ ราย ปรากฎว่า มี ๖ รายที่มีผลเป็น

บวก มี ๔ ราย สามารถเข้ารับการดูแลในศูนย์พักคอย (Community 

Isolation)ได้ทันที และ ๒ รายต้องเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR  

อีกคร้ัง เพื่อพิจารณาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เน่ืองจาก

มีภาวะเสี่ยงจากโรคประจ�าตัว โดยในการด�าเนินงานภายใต้ความ 

ร่วมมือครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนา

ระบบการลงทะเบยีน การบรหิารจดัการผูป่้วยกลุม่ทีม่ผีลตรวจเป็นบวก 

(ATK positive) พร้อมทัง้ให้ข้อแนะน�าในการดแูลผูป่้วยในศนูย์พกัคอย 

อีกด้วย v

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือ เทศบาลเมืองคอหงส์ และ สสอ.หาดใหญ่

ลงชุมชนตรวจหาผู้ป่วยโควิด - ๑๙

ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก
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 หลังจากที่มีการศึกษาและวิจัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับการฉีด

วัคซีนโควิด-๑๙ แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ทดแทนการฉีดเข้ากล้ามเน้ือ 

ผลวิจัยจากทีมงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พบว่า วธิกีารฉดีเข้าใต้ผวิหนงัได้ผลด ีมอีาการข้างเคยีงทีเ่กิดจากการ

ฉดีวคัซนีน้อยลงมาก ทีส่�าคญัคอืได้ประสทิธภิาพใกล้เคยีงกบัการฉดี

เข้ากล้ามเน้ือ ซึง่ได้ท�าการศกึษามาแล้วทัง้วคัซนีแอสตร้าเซเนก้าและ

วัคซีนไฟเซอร์

 โดย ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจ�าสาขา-

วิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการศึกษาและวิจัย 

ในกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ให้กับผู้

ที่รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว ๒ เข็ม เมื่อถึงเวลาที่ต้องรับวัคซีนเข็มที่ 

๓ ซึ่งเป็น Booster dose การเลือกวิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และใช้วัคซีน

เพียง ๑ ใน ๕ ปรากฏว่า จ�านวนภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงใกล้เคียงกับการฉีด

เข้ากล้ามเนื้อ และยังลดผลข้างเคียงได้เป็นอย่างดี มีเพียงอาการ

บวม แดงเล็กน้อยบริเวณผิวหนังเท่านั้น ส่วนอาการไข้ ปวด เมื่อย 

ซึ่งปกติพบได้ประมาณร้อยละ ๓๐ – ๕๐ เมื่อฉีดทางผิวหนังเกิดขึ้น

เพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น

 นอกจากน้ี ดร.นพ.นวมินทร์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะ

นกัวจิยัของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้มกีาร

ศึกษาวิจัยต่อเนื่องด้วยการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

โดยเปรียบเทียบระหว่างการได้รับวัคซีนปริมาณ ๑ ใน ๕ ของโดส

ปกติเข้าใต้ผิวหนัง เปรียบเทียบกับการได้รับวัคซีนปริมาณปกติเข้า 

กล้ามเนือ้ ในกลุม่ประชากรทัว่ไปจ�านวน ๙๑ คน หลงัจากได้รบัวคัซนี

ซิโนแวคมาแล้ว ๒ เข็ม ผลวิจัยเบื้องต้น พบว่า

  •  ๑๔ วันหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น  

ด้วยวธิกีารฉดีเข้าใต้ผวิหนงัในปรมิาณ ๑ ใน ๕ ของโดสปกต ิสามารถ

กระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งแอนติบอดี้ (B cells) และทีเซลล์ (T cells) ได้

อย่างมีประสิทธิภาพแต่น้อยกว่าการฉีดวัคซีนเต็มโดสเข้ากล้ามเน้ือ

แบบปกติ

ผลวิจัย ม.อ. ชี้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ลดอาการข้างเคียงได้มาก 

แอสตร้าเซเนก้าได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 

ส่วนไฟเซอร์ได้ประสิทธิภาพสูง แต่น้อยกว่าการฉีดแบบเดิม

รอบรู้สู้โรค

เรื่อง : ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ

ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม ๓ มีเฮ!!

๖
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  • อาสาสมัครที่ ได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว ๒ เข็ม 

ภูมิคุ้มกันแบบแอนติบอดี้จะอยู่ที่ ๗๐ ยูนิตต่อมิลลิลิตร และเมื่อรับ

วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ ๓ ด้วยวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดส 

ภูมิคุ ้มกันจะเพิ่มขึ้นเป็น ๔,๕๕๙  ยูนิตต่อมิลลิลิตร แบบครึ่งโดส 

เพิม่ขึน้เป็น ๓,๐๓๔ ยนูติต่อมลิลลิติร แต่ในกลุม่อาสาสมคัรทีร่บัวคัซนี

เข็ม ๓ แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ๑ ใน ๕ ของโดสปกติ ร่างกายจะสร้าง

ภูมิคุ้มกันระบบแอนติบอดี้ได้ ๒,๑๗๕ ยูนิตต่อมิลลิลิตร 

  • จากการศึกษาภูมิคุ้มกันชนิด “ทีเซลล์ (T cells)” ที่ใช้

ในการจัดการไวรัสที่ติดเชื้อในเซลล์ พบว่า อาสาสมัครที่ได้รับวัคซีน

ไฟเซอร์เข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดสและคร่ึงโดส เม่ือถูกกระตุ้นด้วย

โปรตีนหนามแหลมของโคโรน่าไวรัส (S1 peptide pool) สามารถ

หลั่งไซโตไคน์อิเตอเฟอรอนแกรมม่า (IFN-y) เพื่อก�าจัดไวรัสได้ 

ในปริมาณที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มท่ีได้รับวัคซีนปริมาณ ๑ ใน ๕ 

ของโดสปกติเข้าใต้ผิวหนัง การเพิ่มขึ้นของทีเซลล์นั้นไม่แตกต่างกับ 

ก่อนได้รับการกระตุ้น

  • อาสาสมัครทั้ง ๙๑ คนในโครงการวิจัย ไม่พบอาการ

ข้างเคียงทีร่นุแรงจากวคัซนีโดยกลุม่ที่ได้รบัการฉดีเข้าใต้ผวิหนงั มผีล

ข้างเคียงทางร่างกาย เช่น ไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย น้อยกว่ากลุ่มที่

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่มีผลข้างเคียงทางผิวหนัง เช่น อาการบวม แดง 

และคัน มากกว่ากลุ่มที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งอาการดังกล่าวหายเองได้

ทั้งหมด

 นอกจากน้ี ทางคณะผูว้จิยั ยังมแีผนการศกึษาวจิยัต่อเนื่อง

ในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนที่รับวัคซีนแบบไขว้ คือ เข็มที่ ๑  

ซิโนแวค เข็มที่ ๒ แอสตร้าเซเนก้า เพื่อขยายผลพิจารณาแนวทาง

และวิธีการฉีดที่เหมาะสม โดยอาจจะน�าวิธีการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

มาเป็นทางเลือกในการฉีดเข็มที่ ๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพิ่มการ 

กระจายวัคซีน รวมถึงลดผลข้างเคียงที่หลายคนก�าลังวิตกกังวล 

อกีด้วย คณะผูวิ้จยัขอขอบคณุอาสาสมัครและผูม้ส่ีวนร่วมในโครงการ

วิจัยทุกท่าน ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

จะน�าข้อมูลมาเผยแพร่ต่อไปเป็นระยะ v

“การเลือกวิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

และ ใช ้วัคซีน เพียง ๑ ใน ๕ 

ปรากฏว่า จ�านวนภูมิคุ ้มกัน 

เพิ่มสูงใกล้เคียงกับการฉีดเข้า

กล้ามเนือ้ และยงัลดผลข้างเคยีง 

ได้เป็นอย่างดี” 

๗
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

:	มาหาด้วยรักและคิดถึง

เกษียณสุขสันต์ ในแบบ New normal

 เป็นอีกหนึ่งปีท่ีคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดงานเกษียณอายุ

ราชการให้แก่บุคลากร แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อโควิด – ๑๙  ท�าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน

เป็นแบบ New normal เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรค โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Retirement Walk 

Round with Love : มาหาด้วยรักและคิดถึง” ด้วยการจัดตกแต่ง

สถานทีต่ามจดุต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ให้มคีวามสวยงามเพื่อใช้

เป็นสถานที่ในการมอบของทีร่ะลกึและถ่ายรปูร่วมกนั โดยมผีูบ้รหิาร

คณะแพทยศาสตร์ น�าโดย รศ.นพ.เรืองศกัดิ ์ ลธีนาภรณ์ คณบดคีณะ

แพทยศาสตร์ ทีมผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งบุคลากรจากแต่ละ

หน่วยงานเข้าร่วม การจัดงานแม้จะไม่คึกคักเหมือนปีท่ีผ่านมา แต่

ความรักและความอบอุ่นยังคงเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ 

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช  

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ได้เห็น

ถงึความส�าคญัของบคุลากรที่ได้ปฏบิตังิานกบัคณะแพทยศาสตร์เป็น

เวลายาวนาน ด้วยความเสียสละ อุตสาหะ มุ่งมั่น พากเพียร เกิด

คุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อคณะแพทยศาสตร์จนถึงวาระของ

การครบอายุเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู

กตเวทิตาแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ แสดงออกถึงความรัก ความ

ผูกพัน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม จึงเห็นควรจัดงาน

วันเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี ๒๕๖๔ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต โดย

มีบุคลากรครบอายุเกษียณ จ�านวน ๑๐๒ คน” 

 จากความรักและความผูกพันของผู้เกษียณอายุราชการ  

ข่าวคณะแพทย์จึงขอน�าความรู้สึกจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ

บางคนมาน�าเสนอ ดังนี้

Retirement	Walk	Round	with	Love



ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙

Retirement	Walk	Round	with	Love



ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ผมเข้ามาเรียนคณะแพทย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นรุ่นแรก

ที่หลักสูตรแพทยศาสตร์เปลี่ยนจากเรียน ๗ ปี เป็น ๖ ปี ซึ่งปีสุดท้าย 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกงานหรือที่เรียกว่า เอ็กซ์เทิร์น 

(Extern) เรียนจบกส็มคัรเป็นแพทย์ใช้ทนุ ท�างานทีเ่ทยีบเสมอืนเรยีนรู้  

ต่อในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งก็เป็นปีแรกของการมีระบบ

แพทย์ใช้ทุนของคณะฯ เช่นกัน ผมเลือกวิชาออร์โธปิดิกส์ เพราะ

ชอบที่ตัววิชามี “ศาสตร์ทางการแพทย์” และ “ศาสตร์ทางการช่าง” 

ผสมผสานกัน มีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือมากมาย สกรู สว่าน เลื่อย ค้อน 

คล้ายๆ ช่างซ่อมคนไข้ ทีส่่วนตวัชอบงานแบบนีม้าตัง้แต่เดก็ ประทบัใจ  

การ “ท�างานเป็นทีม” ของอาจารย์ท่ีมีความมุ่งม่ันดูแลคนไข้อย่างดี 

เห็นความ “สร้างสรรค์” ในความพยายามประดิษฐ์อุปกรณ์เพ่ือใช้

ในการรักษาผู้ป่วยเอง และที่ชอบมากคือ “มีความสัมพันธ์เหมือนพี่

เหมือนน้อง” ในหมู่อาจารย์และผู้ร่วมงาน ซ่ึงท�าให้เห็นการท�างาน

อย่าง “สนุกและมีความสุข” จึงไม่ยากที่จะตัดสินใจเข้ามาเป็น 

สมาชิกออร์โธปิดิกส์ สงขลานครินทร์ 

 เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นอาจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ คณะ

แพทยศาสตร์ได้ให้การสนบัสนุนให้ไปเปิดหเูปิดตาเรยีนรูห้ลายอย่าง

สลับเป็นช่วงๆ กับการท�างาน เรียนรู้ท้ังวิชาชีพแพทย์และด้านอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ได้ท�างานตามภารกิจคือ ดูแลรักษาคนไข้ สอนนักศึกษา

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี 

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและอาจารย์แพทย์ประจ�าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์ สอนแพทย์ใช้ทุน และวิจัย สิ่งที่มีความพิเศษของการท�างาน

ในคณะแพทยศาสตร์แห่งน้ีคือ การได้รับการสนับสนุนจากคณะ

แพทยศาสตร์ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ในสิ่งที่สนใจอื่นๆ ท่ีนอกเหนือ 

กรอบงานประจ�าทีท่�า ตลอดระยะเวลาการท�างานในคณะแพทย์ได้พบ

กบัอาจารย์และเพื่อนร่วมงานทีม่คีวามมุง่มัน่ไปสูเ่ป้าหมายเดียวกันคือ 

ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนษุย์ ซึง่พสิจูน์ให้เห็นเป็นรปูธรรมจากการได้ยิน

ค�าชื่นชมจากผู้ป่วยบ่อยครั้ง การได้เห็นรอยยิ้มทั้งผู้ ให้การดูแลรักษา

และผู้ป่วยทุกครั้งที่มอง และรู้สึกได้ถึงความพยายามที่จะ “ท�าวันน้ี 

ให้ดีกว่าเมื่อวาน” อยู่ในเนื้อของเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน ตลอดระยะ

เวลาการท�างานในคณะแพทย์ได้พบกับกัลยาณมิตรที่น่ารักมากมาย

จากทั้งในคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงต่างคณะภายในขอบรั้วสีบลู 

 ผมขอขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาท

วิชาให้ผมมา ได้อบรมสั่งสอนให้จนได้มีทุกวันน้ี ขอบคุณส�าหรับ

ประสบการณ์และความปรารถนาดีจากอาจารย์และเพ่ือนผู้ร่วมงาน  

ทุกท่านที่ ได้มอบให้ และขอขอบพระคุณ “คณะแพทยศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร์” แห่งนี้ ที่ที่มีแต่ให้ พูดได้ว่า “ให้ชีวิต”แก่ผม  

ขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้งด้วยใจจริง ขอให้ทุกท่านประสบผลส�าเร็จ 

มีความสมหวัง มีสุขภาพดี มีความสุข และพบเจอแต่สิ่งดีตลอดไป

ครับ v

จากใจ.......ผู้เกษียณ

ขอบคุณ “คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์” แห่งนี้ ที่มีแต่ให้

พูดได้ว่า“ให้ชีวิต”แก่ผม”

๑๐
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 เริ่มท�างานในต�าแหน่งข้าราชการ พนักงานการเงินและ

บัญชี สังกัดส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เหตุผลที่

ได้มาท�างานคณะแพทยศาสตร์ เน่ืองจากเพื่อนชวนมาสมัครสอบ 

งานที่คณะแพทยศาสตร์ แต่เตรียมเอกสารในการสมัครไม่เรียบร้อย 

จึงไม่ได้สอบ ต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดรับสมัคร

สอบทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพื่อนก็ชวนมาสมัครสอบอีกครั้งและ

สอบได้ ซึ่งตอนนั้นรอเรียกตัวของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ 

ท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย พอดีคณะแพทยศาสตร์เรียกตัว

ก่อนจึงตัดสินใจมาท�างานคณะแพทยศาสตร์ และลาออกจากการ

เป็นครูโรงเรียนเอกชน แต่ได้เชิญไปเป็นครูพิเศษตามสถาบันเอกชน 

ต่างๆ ท�างานตรวจสอบและงานจัดท�าบัญชีบริษัทตลอดมา

 ส�าหรับความรู้สึกของการท�างานในคณะแพทยศาสตร์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การท�างานด้านการเงินและบัญชีเป็นงาน

ที่ท้าทาย ได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับกิจการธุรกิจเฉพาะอย่างโรงพยาบาล 

กองทนุทัว่ไป กจิการด้านการศกึษา การเรยีนการสอน ขณะนัน้รัฐบาล 

ยังไม่ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปทางการบัญชี ได้เรียนรู้งานราชการ แต่

หลังจากเปล่ียนแปลงระบบงานจากงานราชการเป็นหน่วยงานรัฐ

อื่นหรือที่เรียกกันว่า “ออกนอกระบบ” ของสถานศึกษา จากเคยอยู่ 

ภายใต้การดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย เปลี่ยนเป็นกระทรวง

ศึกษาธิการ จนกระทั่งล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงให้มาอยู่ภายใต้การ

ดูแลของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ท�าให้ได้เรยีนรูเ้รื่องการท�างานเป็นทมี การเชื่อมโยงการท�างานภายใน

หน่วยงานเดยีวกนัและข้ามสายงานในคณะแพทยศาสตร์ รวมทัง้การ

ท�างานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐภายนอก 

นอกจากน้ียงัได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการด้านบุคคล ภาวะผู้น�า 

การยอมรับการเปลีย่นแปลง การจดัการสร้าง Mindset form Attitude 

to Success ของตนเอง ทศันคตทิีด่ ีคดิบวกต่อองค์กร หน่วยงานและ

เพื่อนร่วมงาน ซึ่งก่อให้เกิดความรักความชอบ รักในส่ิงที่ท�า ท�าให้มี

พลังและมุ่งมั่นเพื่อก่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติและทุ่มเทในการสร้าง

ผลงานที่ยอดเยี่ยม ยั่งยืน และเติบโตตลอดไป

 ท้ายนี้ ในโอกาสของการเกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารและทีม 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานทุกสมัย และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่

ได้ ให้ความกรุณาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ แนวคิดและเสริม

สร้างพลังการอยู่ร่วมกันในการท�างานให้มีความสุข และช่วยดูแล

สขุภาพด้วยดตีลอดมา ท�าให้รูส้กึว่าภมูใิจที่ได้เป็นบคุลากรของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ v

นายปรารถนา  แดนพิชิตโชค 

ต�าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ช�านาญการพิเศษ

รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“รู้สึกภูมิใจที่ ได้เป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.”

๑๑



ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 เริ่มเข้าท�างานที่คณะแพทยศาสตร์ ด้วยการสอบบรรจุเป็น

ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในต�าแหน่งนักการ-

ภารโรง สังกัดหน่วยคลังพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต�าแหน่ง พนักงานตรวจ-

ทานข้อมูล สังกัดหน่วยขายวัสดุการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 

ปรบัต�าแหน่งเป็นพนกังานธรุการ ส๒ สงักดัหน่วยขายวสัดกุารแพทย์

 ตลอดระยะเวลาการท�างานในคณะแพทยศาสตร์ ผมรู้สึก

ภาคภมิูใจที่ได้ท�างานในองค์กรทีม่คีณุภาพ มโีอกาสได้พัฒนาศกัยภาพ

ของตนเองรอบด้าน  องค์กรแห่งนีเ้ป็นองค์กรทีเ่หน็ความส�าคญัของ

บุคลากร มอบโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ให้กับบุคลากรเสมอมา  

ผมรู้สกึรักและภาคภมูใิจทีอ่ยูใ่นองค์กรนี ้องค์กรแห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน

บ้านหลังที่ ๒ ที่ท�าให้ผมและครอบครัวได้มีฐานะมั่นคง ตลอดระยะ

เวลา ๓๙ ปี ๔ เดือน ๒๖ วัน ที่ท�างาน ณ องค์กรแห่งนี้ ผมได้ท�างาน

ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเน้นการบริการทุกระดับอย่างเสมอกัน

และบริการด้วยหัวใจ 

 สิ่งท่ีอยากฝากไว้ ให้ คือ อยากให้น้องๆ รุ่นหลังที่ยังคง

ปฏิบัติงานอยู ่ มีความรักและซ่ือสัตย์ต่อองค์กร ตลอดถึงการ

ตรงต่อเวลา รู้จักจัดล�าดับความส�าคัญของงาน เพื่อให้งานที่ท�ามี

ประสิทธิภาพและเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ให้มี

คุณภาพและเจริญก้าวหน้าต่อไป v

 ป้าเข้าท�างานในหน่วยเคหะบรกิาร คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในต�าแหน่งลกูจ้างชัว่คราว และได้เข้าบรรจเุป็นลกูจ้าง

ประจ�า ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ท�างานในหน้าที่ท�าความ

สะอาดภายในโรงพยาบาลทัง้หมดแล้วแต่ได้รบัมอบหมายจากหวัหน้า

งาน การท�างานของป้า คือ การท�าให้พื้นที่โรงพยาบาลสะอาด เพราะ

ถ้าโรงพยาบาลสะอาด ผูป่้วยและญาตทิีม่ารบับรกิารกจ็ะรูส้กึสบายใจ 

ในการท�างานป้าจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 

 ตลอดระยะเวลา ๓๓ ปี ๑๕ วัน ป้ามีความภูมิใจมากที่ได้

ท�างานในคณะแพทยศาสตร์ ป้ามีความสุขและภูมิใจทุกครั้ง ทุกวัน

ที่มาท�างานและได้พบกับเพ่ือนๆ ทุกคน ป้าขอขอบคุณหัวหน้าและ

ขอขอบคณุผู้ ใหญ่ทกุท่านทีค่อยให้ก�าลังใจมาโดยตลอด นอกจากน้ี 

ป้าขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่รักกันและช่วยเหลือกันมาตลอดค่ะ  v

นายเสริม  อิ้วเส้ง

งานพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์ 

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ ได้ท�างานในองค์กรที่มี

คุณภาพ รักและภาคภูมิใจที่อยู่ในองค์กรนี้”

“ป้าภูมใิจมากที่ ได้ท�างานในคณะแพทยศาสตร์ 

ป้ามีความสุขและภูมิใจทุกวันที่มาท�างาน”

บุญยิ่ง สมทอง

หน่วยเคหะบริการ

๑๒
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 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ (ป.๗) จากโรงเรียน 

วัดโพธาราม อ.นาหม่อม จ.สงขลา สมัครเข้าท�างานคร้ังแรกในปี 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีค่ณะแพทยศาสตร์และได้รบัการบรรจเุป็นลกูจ้างประจ�า 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ท�างานให้บริการผู้ป่วยที่

งานขนย้ายผู ้ป่วยจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวม 

รับราชการ ๓๖ ปี ๗ เดอืน  ทีเ่ลอืกท�างานทีน่ี่เพราะอยูบ้่านตัดยาง มคีน

แถวบ้านท�างาน ม.อ. กันหลายคน ตัวเองอยากจะเข้ามาท�างานที่น่ี

บ้าง พอทราบข่าวเปิดรับสมัครก็รีบมาสมัครต�าแหน่งเจ้าหน้าที่เปล 

มีความประทับใจหลายๆ อย่างในคณะแพทย์แห่งนี้ เพราะมีท้ังหมอ 

พยาบาลและหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานที่ดีๆ คอยให้ก�าลังใจและ

ให้ค�าแนะน�าตอนที่เรามีปัญหาเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ มีความภูมิใจ 

ที่ได้ช่วยสังคมไปด้วย  v

 เริ่มท�างานเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เลือกท�างาน

ทีค่ณะแพทยศาสตร์เพราะอยูใ่กล้บ้านภรรยา มคีวามประทบัใจมากได้

รบัการดแูลด้วยดตีลอดระยะเวลาการท�างาน  เป็นองค์กรและสถาบนั

ที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั่วไป ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ  มี

บุญคุณต่อผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก ผมรักองค์กรและสถาบัน

แห่งนีส้ดุหวัใจ ความรูส้กึดีๆ  เหล่านีจ้ะอยูใ่นความทรงจ�าตลอดไป v

“ผมประทับใจหลายๆ อย่างในคณะแพทย ์

แห่งนี้ เพราะมีทั้งหมอ พยาบาลและหัวหน้า

งาน เพื่อนร่วมงานที่ดี”

นายประทิน  พันธุ์แก้ว

งานขนย้ายผู้ป่วย

“ผมรักองค์กรและสถาบันแห่งนี้สุดหัวใจ 

ความรู ้สึกดีๆ เหล่านี้จะอยู ่ ในความทรงจ�า

ตลอดไป”

นายสุบินทร์  ชะโนวรรณ  

งานขนย้ายผู้ป่วย

๑๓
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 ก่อนมาท�างานที่นี่ ได้ท�างานก่อสร้าง เปิดวิทยุฟังข่าว 

ทราบว่า ม.อ. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เวรเปล เลยมาสมัครงานและ

ได้เข้าท�างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้รับ

การบรรจุเมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จนเกษียณอายุราชการ

เป็นเวลา ๓๕ ปี ๒ เดือน ที่เลือกมาท�างานที่นี่เพราะคิดว่า ม.อ. เป็น 

โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีความม่ันคง เป็นหลักเป็นแหล่ง ตลอดระยะ

เวลาที่ท�างานคิดว่าจะท�างานให้ดีท่ีสุด ในส่วนตัวเองได้รับสิ่งดีๆ 

มากมายจากคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ ท�าให้ผมมีความเป็นอยู่ใน

ชีวิตที่ดีขึ้น 

 ท้ายนี้ขอขอบคุณทีมผู้บริหารคณะแพทย์ทุกยุคทุกสมัย 

หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน ท่ีมีความผูกพัน ไมตรีจิตที่ดี

ต่อกันอย่างสม�่าเสมอจนกระท่ังเกษียณอายุราชการ จากใจจริงของ

กระผม v

“ตลอดระยะเวลาท่ีท�างาน คิดว่าจะท�างาน 

ให้ดีที่สุด ในส่วนตัวเองได้รับส่ิงดีๆ มากมาย

จากคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้”

นายประสิทธิ์   แก้วคง  

งานขนย้ายผู้ป่วย



ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร

เรื่อง : หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ

 ตามที่โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์มุง่มัน่สูก่ารพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล

เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ (Strategic Objective) ข้อ ๑. Interna-

tionalization หัวข้อ สร้างและพัฒนาศักยภาพการรักษาโรคยากซับซ้อนเทียบเคียง

ระดบัสากลในแต่ละสาขาวชิา และ OKRs ของสาขาวชิาประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้คือ การเพ่ิมขึ้นของ DSC ที่ได้รับการรับรองรายโรค โดย

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ประกาศแจ้งเกณฑ์  

ขั้นตอน และเอกสารที่สถานพยาบาลต้องจัดส่งเพื่อแสดงเจตจ�านงในการเข้าสู่การ

ประเมินและรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ  ดังนี้ 

 ๑. รายงาน SAR ตาม Program and Disease Specific Standards_ 

๒๐๑๐๑๙ 

 ๒. ต้องจัดท�ารายงานเพิ่มเติม ดังนี้

  - FM-ACD-๐๕๓-๐๐ แบบฟอร์มการประเมินตนเอง PDSC

  - FM-ACD-๐๕๔-๐๐ แบบฟอร์ม CQI Good practice_ผลงาน

วิจัย_DCC

  - FM-ACD-๐๕๒-๐๑ PCT_CLT Profile PDSC

 นอกจากนีท้างคณะฯยงัก�าหนดให้สาขาวชิาส่งรายงาน SAR ฉบบัพร้อมส่ง

มาทีห่น่วยพฒันาคณุภาพเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และให้สาขาวิชาแก้ไข/ปรบัปรงุข้อมลู

เพิม่เตมิเพื่อส่งหน่วยพัฒนาคุณภาพในการจดัท�าหนังสอืแสดงเจตจ�านง ประสานงาน

และทยอยส่งข้อมูลให้แก่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ต่อไป v 

DSC

รองรับการพัฒนา

เร่งพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชา

ตามแนวทาง
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เพื่อผู้อื่น

เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

 วันที่  ๒๔ กันยายน  ของทุกปี นับเป็นวันส�าคัญอีกวัน

หน่ึงของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันสวรรคต 

ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ทรงเก่ียวข้องกับการแพทย ์

ได ้ทรงบ� า เ พ็ญพระราชกรณียกิ จ ไว ้มากมาย ทรงอุทิศทั้ ง 

พระราชทรัพย์และพระวรกาย เพื่อการแพทย์โดยแท้ ซึ่งหน่ึงใน 

พระราชปณธิานของพระองค์ทีบ่คุลากรทางการแพทย์ให้ความส�าคญั

และจ�าขึ้นใจ คือ 

 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง

 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

 ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง

 ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 โดยปกติทางคณะแพทยศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ในวันมหิดล เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์

ท่าน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ใน

ปัจจุบันท�าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอย่างเช่นที่ผ่านมาได้ ทางคณะฯ 

จึงเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และ

ความจ�าเป็น ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

กลุ่มที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยเพ่ิมจ�านวน

วันมหิดล 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

การฉีดให้มากขึ้นกว่าวันปกติ ซึ่งสามารถฉีดได้ถึง ๒,๒๐๔ ราย 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสาขา-

วิชาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ ออกให้บริการนอกสถานที่ร่วมกับ

ทมีเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ เดนิทางไปยงับ้านเขากลอย  

บ้านน�้าน้อย ในพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 

– ๑๙ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงทั้ง ๒ หมู่บ้าน จ�านวน ๖๐ ราย ซึ่งนอกจาก

เราจะเหน็รอยยิม้จากผูป่้วยติดเตยีงและญาตทิีท่มีงานเข้าไปฉดีวคัซีน

ให้แล้ว ยงัได้เหน็รอยยิม้ของผู้ ให้ทีอ่าสาออกไปช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยที่

คิดเพียงว่าสิ่งนั้นคือหน้าที่แต่สิ่งนี้คือท�าด้วยใจ v
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วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก�าหนดจัดโครงการ 

วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul 

is for Benefit of Mankind) ประจ�าปี ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร�าลึกถึง 

พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก และสะท้อนการด�าเนินการตามพระราชปณิธาน 

“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทางมหาวิทยาลัยจึงได้

มีการคัดเลือกแพทย์และบุคคลท่ีอุทิศตน เสียสละและบ�าเพ็ญ

360	องศาคณะแพทย์

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประโยชน์เพ่ือผู้อื่น  โดยในปีน้ี ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดี 

ได้มอบโล่แก่แพทย์ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ผู้ที่อุทิศตน เสีย

สละและบ�าเพ็ญประโยชน์  ๒ คน ได้แก่ 

 ๑. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา  ตัณฑนุช สาขา

วิชาศัลยศาสตร์ 

 ๒. นายแพทย์ชนนท์  กองกมล  สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ผู้ที่อุทิศตน	เสียสละและบ�าเพ็ญประโยชน์	
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มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัลบุคลากรดีเด่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์  ครั้งที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๔  ซึ่งโอกาสนี้

ทางคณะได้คัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรดีเด่นในสาขาต่างๆ ดังนี้ 
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ขอบคุณทุกน�้าใจ	ที่มีให้พวกเราชาวคณะแพทย์	ม.อ.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ ขอขอบคณุผูบ้รจิาค

ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่มอบอาหาร น�้าดืม่ ตลอดจนอุปกรณ์และ

สิ่งของต่างๆ สนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน 

ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๔
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การศึกษา

เรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

 ในขั้นตอนการท�าวิจัย โดยปกติหลังผู ้วิจัยท�างานวิจัย 

เสร็จสิ้น และจะขอตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ จะต้องจ้างคน

ภายนอกคอยดูแลความถูกต้องและตรวจแก้ผลวิจัยที่จะแปลเป็น

ภาษาองักฤษ ซ่ึงจะมคีวามล�าบากและไม่สะดวกในการตดิต่อประสาน

งาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

      จากปัญหาข้างต้น รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะน�าระบบ EdiTrack 

มาใช้ เพือ่อ�านวยความสะดวก ผลกัดนัและส่งเสริมให้ผลงานวจิยัของ

บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรงตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับนานาชาติ

ตัวช่วยในการตรวจแก้งานวิจัยให้เป็นภาษาอังกฤษ

EdiTrack

สนับสนุนงานตรวจแก้ผลงานวิจัย ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามไฟล์ canva edited on 11.10.64 อย่างเคร่งครัด

 ๔. ผลงานที่ประสงค์รับการสนับสนุนตรวจแก้ผลงานวิจัย 

ต้องกรอกข้อมูลผ่านงานวิเทศสัมพันธ์โดยระบบ editrack เท่าน้ัน 

เพื่อตรวจสอบเกณฑ์การใช้บริการและอนุมัติขั้นต้น

 ๕. รอรับการตอบกลับจากงานวิเทศสัมพันธ์

      ซึง่ผู้สนใจสามารถตดิตามรายละเอยีด รบัทราบเงื่อนไขและ

เข้าใช้งานผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์: https://editrack.medicine.psu.

ac.th

 EdiTrack คืออะไร

 EdiTrack คือ ระบบส่ง-ติดตาม

งานตรวจแก้วิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์

ในวารสารระดับนานาชาติซ่ึงในการตรวจแก้

ภาษาอังกฤษ จะด�าเนินการโดยบริษัท Cac-

tus Communications Services Pte.Ltd. 

(Editage) ที่มีทีมบรรณาธิการผู้เช่ียวชาญ

ในแต่ละสาขาตามผลงานวิจัย ซ่ึงผู้สนใจ 

(บคุลากรประจ�าคณะแพทยศาสตร์) สามารถ

เข้าใช้บริการการรับสนับสนุนงานตรวจแก้

ผลงานวิจัยโดยบริษัท Editage ผ่านเว็บไซต์ 

https://editrack.medicine.psu.ac.th/users/

login 

 โดยบุคลากร ท่ีสนใจสามารถ 

ด�าเนินการได้ดังนิ้

 ๑. เข้าเว็บไซต์ https://editrack.

medicine.psu.ac.th/users/login

 ๒. ศกึษาคูม่อืการใช้งาน ซึง่จะมคี�า

อธิบายวิธีการและขั้นตอนการด�าเนินงาน

 ๓. ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตาม 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑ์การรับการ
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อาหารการกิน

เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

Plant-Based	Diet	(3)

วิธีท�า
 ๑. น�าเต้าหู้ขาว แครอท มะเขือม่วง มาหั่นเป็นแผ่นบางๆ 

จากนัน้น�าไปย่างบนกระทะเทปลอนให้สกุและมีสเีหลอืงสวย แล้วน�า

มาพักไว้

 ๒. น�าเห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูที่หั่นเป็นเส้นมาลวกให้สุก

แล้วพักไว้ 

 ๓. เตรียมท�าน�้าย�า โดยน�าซีอิ๊วขาว น�้ามะนาว น�้าตาลทราย 

พริกป่น มาผสมให้เข้ากัน จากน้ันน�าเห็ดที่ลวกเตรียมไว้ ใส่ลงไป 

คลุกเคล้า เติมข้าวคั่ว หอมแดงซอย ผักชีฝรั่งซอย และใบสะระแหน่

ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง

 ๔. น�าเต้าหู้ขาว แครอท มะเขือม่วง ที่ย่างเตรียมไว้มาวาง

ในจานให้สวยงาม จากนั้นน�าน�้าลาบท่ีเตรียมไว้มาราดเป็นอันเสร็จ  

รับประทานคู่กับผักเคียง

 Plant-Based Diet คือ การกินที่เน้นพืชเป็นหลัก โดยพืช

ผักหรือธัญพืช ที่น�ามากินต้องเป็นพืชที่ไม่ผ่านการสกัด ไม่ผ่านการ 

ขัดสี และไม่ผ่านการแปรรูปใด ๆ เช่น แป้งขัดสี น�้ามันที่ผ่าน

กระบวนการ การเติมน�้าตาล รวมถึงรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง  

เรียกได้ว่ารับประทานพืชผักและธัญพืชไม่ขัดสีร้อยละ  ๙๕ และ 

รับประทานเนื้อสัตว์เพียงร้อยละ  ๕ เท่านั้น

  ผู ้บริโภคควรรับประทาน Plant-based diet ให้มีความ 

หลากหลายของชนิดอาหารจ�าพวกพืช อาทิเช่น อาหารจากธัญพืช  

ถั่วที่มีฝัก ถั่วที่มีเปลือกแข็งหุ้ม เมล็ดพืช ผลไม้ และผักชนิดต่างๆ  

ในบางคร้ังควรรบัประทานอาหารทีม่โีปรตนีในปรมิาณทีม่ากขึน้ ได้แก่ 

ถัว่ เห็ด และธญัพชืต่างๆ เพื่อป้องกนัภาวะขาดโปรตีน ส�าหรบัวติามินบี 

๑๒ อาจรับประทานนม ยีสต์ทางโภชนาการ รวมถึงอาหารที่เสริม 

วิตามินบี ๑๒  ร่วมด้วย เพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่ตามมาจากภาวะ

ขาดวิตามินบี ๑๒ สุดท้ายนี้ ควรใส่ใจในอาหารท่ีจะบริโภคทุกจาน 

ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของ 

ผู้บริโภคเป็นส�าคัญ  ส�าหรับเมนู Plant-Based  ที่น�าเสนอในวันน้ี 

เป็นเมนูที่ท�าได้เองแบบง่ายๆ ค่ะ

ลาบเต้าหู้

	 ส่วนผสม
 เต้าหู้ขาวแข็ง  ๑  แผ่น

 แครอท   ๑/๒  หัว

 มะเขือม่วง   ๑ ผล

 เห็ดนางฟ้า (หั่นเป็นเส้น) ๑  ถ้วย

 เห็ดหูหนูด�า (หั่นเป็นเส้น) ๑  ถ้วย

 ซีอิ๊วขาว    ๓ ช้อนโต๊ะ

 น�้ามะนาว   ๓ ช้อนโต๊ะ

 พริกป่น    ๒  ช้อนชา

 น�้าตาลทราย   ๑  ช้อนชา

 ผักชีฝรั่งซอย   ๑/๔  ถ้วย

 ใบสะระแหน่  ๑/๔  ถ้วย

 หอมแดงซอย   ๑/๔  ถ้วย

 ข้าวคั่ว    ๑  ช้อนโต๊ะ

 ผักสดส�าหรับเป็นผักเคียง (แตงกวา, โหระพา, ถั่วฝักยาว,  

 กะหล�่าปลี)
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