Retirement Walk Round with Love : มาหาด้วยรักและคิดถึง
งานเกษียณอายุราชการบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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คนฉีดวัคซีนเข็มสาม มีเฮ !!
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รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

ขอโอกาสนี้ ใช้พื้นที่ ในการแสดงความขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
อี ก ครั้ ง ท่ า นเป็ น ความภู มิ ใ จของคณะแพทยศาสตร์ ความทุ ่ ม เทของท่ า นท� ำ ให้ ค ณะ
แพทยศาสตร์สามารถมีทุกสิ่งในวันนี้ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่อุทิศตน
เสียสละบ�ำเพ็ญประโยชน์ ผู้ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่น รวมทั้ง
อาจารย์ตัวอย่าง
คณะแพทยศาสตร์ของเรามีคนดี คนเก่งมากมาย ขอให้ทุกท่านร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ของเราให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป v

บทบรรณาธิการ

นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว

ข่าวคณะแพทย์เดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๖๔ ถือเป็นเดือนแห่งบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างแท้จริง มีการจัดงานเกษียณอายุราชการ
แบบ New normal ในสถาการณ์ COVID-19 ที่ยังระบาดอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอน
ล่างด้วยงาน Retirement Walk Round with Love: มาหาด้วยรักและคิดถึง เพื่อให้เห็นถึง
ความส�ำคัญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่ ได้ท�ำงานมาเป็นเวลายาวนาน และยังมีการแสดง
ความยินดีเชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าและบุคลากรดีเด่น เสียสละ อุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์
อีกหลายรางวัล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ นอกจากเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ดูแลรักษาโรคยากและซับซ้อนแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์ยังดูแลชุมชนใกล้เคียงลงตรวจ
หาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกด้วย ATK รวมทั้งได้ออกหน่วยเชิงรุกฉีดวัคซีน
ในชุมชนเนื่องในวันมหิดล นอกจากนี้ยังได้มีผลงานวิจัยจาก ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนัง
เพือ่ ลดผลข้างเคียง ประสิทธิภาพยังสูงเทียบเคียงการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อให้วัคซีนเพียง
พอกับประชาชนในสถานการณ์ที่วัคซีน COVID-19 ยังมีจ�ำกัด
ท้ายสุดนีข้ อเชิญชวนท่านผูอ้ า่ นประชาชนทุกคนโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและจังหวัด
อื่น ๆ ในภาคใต้ออกไปฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อลดความรุนแรงของตัวโรค ลดการเสียชีวิต
และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันครับ v

การบริการ / ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือ เทศบาลเมืองคอหงส์ และ สสอ.หาดใหญ่

ลงชุมชนตรวจหาผู้ป่วยโควิด - ๑๙
ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทีย่ งั คงมี
ผู้ติดเชื้อรายวันในจ�ำนวน ๒๐๐-๓๐๐ คนต่อวัน ในจังหวัดสงขลา
ท�ำให้หลายหน่วยงานบูรณาการ การท�ำงานให้มีความสอดคล้อง
กั น มากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง เช่ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับเทศบาลเมืองคอหงส์ และส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอหาดใหญ่ ในการเฝ้าระวังเชิงรุก และการเปิด
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลเมืองคอหงส์
ณ โรงแรมริเวอร์ แกรนด์ (River Grand Hotel)
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองคอหงส์
และส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอหาดใหญ่ ได้ ล งพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
บ้านคลองหวะ ตรวจหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด – ๑๙ เพื่อเฝ้า
ระวังเชิงรุก หรือ Active SurveiIlance ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen
Test Kit (ATK) ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์พักคอย (Community
Isolation : CI ) ในการรองรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นวันแรก ซึ่งจาก
การตรวจประชาชนทั้งสิ้น ๑๘๖ ราย ปรากฎว่า มี ๖ รายที่มีผลเป็น
บวก มี ๔ ราย สามารถเข้ารับการดูแลในศูนย์พักคอย (Community
Isolation)ได้ทันที และ ๒ รายต้องเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR
อีกครั้ง เพื่อพิจารณาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจาก
มีภาวะเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัว โดยในการด�ำเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้ ให้การสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการลงทะเบียน การบริหารจัดการผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ผี ลตรวจเป็นบวก
(ATK positive) พร้อมทัง้ ให้ขอ้ แนะน�ำในการดูแลผูป้ ว่ ยในศูนย์พกั คอย
อีกด้วย v

๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รอบรู้สู้โรค
เรื่อง : ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ

คนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม ๓ มีเฮ!!
ผลวิจัย ม.อ. ชี้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ลดอาการข้างเคียงได้มาก
แอสตร้าเซเนก้าได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ส่วนไฟเซอร์ได้ประสิทธิภาพสูง แต่น้อยกว่าการฉีดแบบเดิม

หลังจากที่มีการศึกษาและวิจัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับการฉีด
วัคซีนโควิด-๑๙ แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ทดแทนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ผลวิจัยจากทีมงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พบว่า วิธกี ารฉีดเข้าใต้ผวิ หนังได้ผลดี มีอาการข้างเคียงทีเ่ กิดจากการ
ฉีดวัคซีนน้อยลงมาก ทีส่ ำ� คัญคือได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการฉีด
เข้ากล้ามเนือ้ ซึง่ ได้ทำ� การศึกษามาแล้วทัง้ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้าและ
วัคซีนไฟเซอร์
โดย ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ กล่ า วว่ า จากการศึ ก ษาและวิ จั ย
ในกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ให้กับผู้
ที่รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว ๒ เข็ม เมื่อถึงเวลาที่ต้องรับวัคซีนเข็มที่
๓ ซึ่งเป็น Booster dose การเลือกวิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และใช้วัคซีน
เพียง ๑ ใน ๕ ปรากฏว่า จ�ำนวนภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงใกล้เคียงกับการฉีด
เข้ากล้ามเนื้อ และยังลดผลข้างเคียงได้เป็นอย่างดี มีเพียงอาการ
บวม แดงเล็กน้อยบริเวณผิวหนังเท่านั้น ส่วนอาการไข้ ปวด เมื่อย
ซึ่งปกติพบได้ประมาณร้อยละ ๓๐ – ๕๐ เมื่อฉีดทางผิวหนังเกิดขึ้น
เพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น
นอกจากนี้ ดร.นพ.นวมินทร์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะ
นักวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มกี าร
ศึกษาวิจัยต่อเนื่องด้วยการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
โดยเปรียบเทียบระหว่างการได้รับวัคซีนปริมาณ ๑ ใน ๕ ของโดส
ปกติเข้าใต้ผิวหนัง เปรียบเทียบกับการได้รับวัคซีนปริมาณปกติเข้า
กล้ามเนือ้ ในกลุม่ ประชากรทัว่ ไปจ�ำนวน ๙๑ คน หลังจากได้รบั วัคซีน
ซิโนแวคมาแล้ว ๒ เข็ม ผลวิจัยเบื้องต้น พบว่า
		 • ๑๔ วันหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น
ด้วยวิธกี ารฉีดเข้าใต้ผวิ หนังในปริมาณ ๑ ใน ๕ ของโดสปกติ สามารถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งแอนติบอดี้ (B cells) และทีเซลล์ (T cells) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพแต่น้อยกว่าการฉีดวัคซีนเต็มโดสเข้ากล้ามเนื้อ
แบบปกติ

๖

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

		 • อาสาสมัครที่ ได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว ๒ เข็ม
ภูมิคุ้มกันแบบแอนติบอดี้จะอยู่ที่ ๗๐ ยูนิตต่อมิลลิลิตร และเมื่อรับ
วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ ๓ ด้วยวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดส
ภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นเป็น ๔,๕๕๙ ยูนิตต่อมิลลิลิตร แบบครึ่งโดส
เพิม่ ขึน้ เป็น ๓,๐๓๔ ยูนติ ต่อมิลลิลติ ร แต่ในกลุม่ อาสาสมัครทีร่ บั วัคซีน
เข็ม ๓ แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ๑ ใน ๕ ของโดสปกติ ร่างกายจะสร้าง
ภูมิคุ้มกันระบบแอนติบอดี้ ได้ ๒,๑๗๕ ยูนิตต่อมิลลิลิตร
		 • จากการศึกษาภูมิคุ้มกันชนิด “ทีเซลล์ (T cells)” ที่ใช้
ในการจัดการไวรัสที่ติดเชื้อในเซลล์ พบว่า อาสาสมัครที่ ได้รับวัคซีน
ไฟเซอร์เข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดสและครึ่งโดส เมื่อถูกกระตุ้นด้วย
โปรตีนหนามแหลมของโคโรน่าไวรัส (S1 peptide pool) สามารถ
หลั่งไซโตไคน์อิเตอเฟอรอนแกรมม่า (IFN-y) เพื่อก�ำจัดไวรัสได้
ในปริมาณที่ ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ ได้รับวัคซีนปริมาณ ๑ ใน ๕
ของโดสปกติเข้าใต้ผิวหนัง การเพิ่มขึ้นของทีเซลล์นั้นไม่แตกต่างกับ
ก่อนได้รับการกระตุ้น
		 • อาสาสมัครทั้ง ๙๑ คนในโครงการวิจัย ไม่พบอาการ
ข้างเคียงทีร่ นุ แรงจากวัคซีนโดยกลุม่ ที่ได้รบั การฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง มีผล
ข้างเคียงทางร่างกาย เช่น ไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย น้อยกว่ากลุ่มที่
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่มีผลข้างเคียงทางผิวหนัง เช่น อาการบวม แดง
และคัน มากกว่ากลุ่มที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งอาการดังกล่าวหายเองได้
ทั้งหมด

“การเลือกวิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
และใช้ วั ค ซี น เพี ย ง ๑ ใน ๕
ปรากฏว่ า จ� ำ นวนภู มิ คุ ้ ม กั น
เพิ่มสูงใกล้เคียงกับการฉีดเข้า
กล้ามเนือ้ และยังลดผลข้างเคียง
ได้เป็นอย่างดี”
นอกจากนี้ ทางคณะผูว้ จิ ยั ยังมีแผนการศึกษาวิจยั ต่อเนื่อง
ในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนที่รับวัคซีนแบบไขว้ คือ เข็มที่ ๑
ซิโนแวค เข็มที่ ๒ แอสตร้าเซเนก้า เพื่อขยายผลพิจารณาแนวทาง
และวิธีการฉีดที่เหมาะสม โดยอาจจะน�ำวิธีการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
มาเป็นทางเลือกในการฉีดเข็มที่ ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มการ
กระจายวัคซีน รวมถึงลดผลข้างเคียงที่หลายคนก�ำลังวิตกกังวล
อีกด้วย คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณอาสาสมัครและผูม้ สี ว่ นร่วมในโครงการ
วิจัยทุกท่าน ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะน�ำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อไปเป็นระยะ v
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งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Retirement Walk Round with Love
: มาหาด้วยรักและคิดถึง
เกษียณสุขสันต์ ในแบบ New normal
เป็นอีกหนึ่งปีที่คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดงานเกษียณอายุ
ราชการให้แก่บุคลากร แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ ท�ำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน
เป็นแบบ New normal เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรค โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Retirement Walk
Round with Love : มาหาด้วยรักและคิดถึง” ด้วยการจัดตกแต่ง
สถานทีต่ ามจุดต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ให้มคี วามสวยงามเพื่อใช้
เป็นสถานที่ในการมอบของทีร่ ะลึกและถ่ายรูปร่วมกัน โดยมีผบู้ ริหาร
คณะแพทยศาสตร์ น�ำโดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ทีมผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งบุคลากรจากแต่ละ
หน่วยงานเข้าร่วม การจัดงานแม้จะไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา แต่
ความรักและความอบอุ่นยังคงเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

๘
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รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ เ ทอดพงศ์ ทองศรี ร าช
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ได้เห็น
ถึงความส�ำคัญของบุคลากรที่ได้ปฏิบตั งิ านกับคณะแพทยศาสตร์เป็น
เวลายาวนาน ด้วยความเสียสละ อุตสาหะ มุ่งมั่น พากเพียร เกิด
คุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อคณะแพทยศาสตร์จนถึงวาระของ
การครบอายุเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ แสดงออกถึงความรัก ความ
ผูกพัน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม จึงเห็นควรจัดงาน
วันเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี ๒๕๖๔ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต โดย
มีบุคลากรครบอายุเกษียณ จ�ำนวน ๑๐๒ คน”
จากความรักและความผูกพันของผู้เกษียณอายุราชการ
ข่าวคณะแพทย์จึงขอน�ำความรู้สึกจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ
บางคนมาน�ำเสนอ ดังนี้
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จากใจ.......ผู้เกษียณ
ขอบคุณ “คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์” แห่งนี้ ที่มีแต่ให้
พูดได้ว่า“ให้ชีวิต”แก่ผม”
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและอาจารย์แพทย์ประจ�ำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์

ผมเข้ามาเรียนคณะแพทย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นรุ่นแรก
ที่หลักสูตรแพทยศาสตร์เปลี่ยนจากเรียน ๗ ปี เป็น ๖ ปี ซึ่งปีสุดท้าย
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกงานหรือที่เรียกว่า เอ็กซ์เทิร์น
(Extern) เรียนจบก็สมัครเป็นแพทย์ใช้ทนุ ท�ำงานทีเ่ ทียบเสมือนเรียนรู้
ต่อในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งก็เป็นปีแรกของการมีระบบ
แพทย์ ใช้ทุนของคณะฯ เช่นกัน ผมเลือกวิชาออร์ โธปิดิกส์ เพราะ
ชอบที่ตัววิชามี “ศาสตร์ทางการแพทย์” และ “ศาสตร์ทางการช่าง”
ผสมผสานกัน มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมาย สกรู สว่าน เลื่อย ค้อน
คล้ายๆ ช่างซ่อมคนไข้ ทีส่ ว่ นตัวชอบงานแบบนีม้ าตัง้ แต่เด็ก ประทับใจ
การ “ท�ำงานเป็นทีม” ของอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นดูแลคนไข้อย่างดี
เห็นความ “สร้างสรรค์” ในความพยายามประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้
ในการรักษาผู้ป่วยเอง และที่ชอบมากคือ “มีความสัมพันธ์เหมือนพี่
เหมือนน้อง” ในหมู่อาจารย์และผู้ร่วมงาน ซึ่งท�ำให้เห็นการท�ำงาน
อย่ า ง “สนุ ก และมี ค วามสุ ข ” จึ ง ไม่ ย ากที่ จ ะตั ด สิ น ใจเข้ า มาเป็ น
สมาชิกออร์ โธปิดิกส์ สงขลานครินทร์
เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นอาจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ คณะ
แพทยศาสตร์ได้ ให้การสนับสนุนให้ไปเปิดหูเปิดตาเรียนรูห้ ลายอย่าง
สลับเป็นช่วงๆ กับการท�ำงาน เรียนรู้ทั้งวิชาชีพแพทย์และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้ท�ำงานตามภารกิจคือ ดูแลรักษาคนไข้ สอนนักศึกษา
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แพทย์ สอนแพทย์ ใช้ทุน และวิจัย สิ่งที่มีความพิเศษของการท�ำงาน
ในคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้คือ การได้รับการสนับสนุนจากคณะ
แพทยศาสตร์ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ในสิ่งที่สนใจอื่นๆ ที่นอกเหนือ
กรอบงานประจ�ำทีท่ ำ� ตลอดระยะเวลาการท�ำงานในคณะแพทย์ได้พบ
กับอาจารย์และเพื่อนร่วมงานทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกันคือ
ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ซึง่ พิสจู น์ ให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการได้ยนิ
ค�ำชื่นชมจากผู้ป่วยบ่อยครั้ง การได้เห็นรอยยิ้มทั้งผู้ ให้การดูแลรักษา
และผู้ป่วยทุกครั้งที่มอง และรู้สึกได้ถึงความพยายามที่จะ “ท�ำวันนี้
ให้ดีกว่าเมื่อวาน” อยู่ในเนื้อของเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน ตลอดระยะ
เวลาการท�ำงานในคณะแพทย์ได้พบกับกัลยาณมิตรที่น่ารักมากมาย
จากทั้งในคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงต่างคณะภายในขอบรั้วสีบลู
ผมขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่าน ที่ได้ประสิทธิป์ ระสาท
วิชาให้ผมมา ได้อบรมสั่งสอนให้จนได้มีทุกวันนี้ ขอบคุณส�ำหรับ
ประสบการณ์และความปรารถนาดีจากอาจารย์และเพื่อนผู้ร่วมงาน
ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ม อบให้ และขอขอบพระคุ ณ “คณะแพทยศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์” แห่งนี้ ที่ที่มีแต่ ให้ พูดได้ว่า “ให้ชีวิต”แก่ผม
ขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้งด้วยใจจริง ขอให้ทุกท่านประสบผลส�ำเร็จ
มีความสมหวัง มีสุขภาพดี มีความสุข และพบเจอแต่สิ่งดีตลอดไป
ครับ v

“รู้สึกภูมิใจที่ ได้เป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.”
นายปรารถนา แดนพิชิตโชค
ต�ำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เริ่มท�ำงานในต�ำแหน่งข้าราชการ พนักงานการเงินและ
บัญชี สังกัดส�ำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เหตุผลที่
ได้มาท�ำงานคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากเพื่อนชวนมาสมัครสอบ
งานที่คณะแพทยศาสตร์ แต่เตรียมเอกสารในการสมัครไม่เรียบร้อย
จึงไม่ได้สอบ ต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัคร
สอบทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพื่อนก็ชวนมาสมัครสอบอีกครั้งและ
สอบได้ ซึ่งตอนนั้นรอเรียกตัวของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ
ท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย พอดีคณะแพทยศาสตร์เรียกตัว
ก่อนจึงตัดสินใจมาท�ำงานคณะแพทยศาสตร์ และลาออกจากการ
เป็นครูโรงเรียนเอกชน แต่ได้เชิญไปเป็นครูพิเศษตามสถาบันเอกชน
ต่างๆ ท�ำงานตรวจสอบและงานจัดท�ำบัญชีบริษัทตลอดมา
ส� ำ หรั บ ความรู ้ สึ ก ของการท� ำ งานในคณะแพทยศาสตร์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การท�ำงานด้านการเงินและบัญชีเป็นงาน
ที่ท้าทาย ได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับกิจการธุรกิจเฉพาะอย่างโรงพยาบาล
กองทุนทัว่ ไป กิจการด้านการศึกษา การเรียนการสอน ขณะนัน้ รัฐบาล
ยังไม่ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปทางการบัญชี ได้เรียนรู้งานราชการ แต่
หลังจากเปลี่ยนแปลงระบบงานจากงานราชการเป็นหน่วยงานรัฐ
อื่นหรือที่เรียกกันว่า “ออกนอกระบบ” ของสถานศึกษา จากเคยอยู่

ภายใต้ ก ารดู แ ลของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เปลี่ ย นเป็ น กระทรวง
ศึกษาธิการ จนกระทั่งล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงให้มาอยู่ภายใต้การ
ดู แ ลของกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ท�ำให้ได้เรียนรูเ้ รื่องการท�ำงานเป็นทีม การเชื่อมโยงการท�ำงานภายใน
หน่วยงานเดียวกันและข้ามสายงานในคณะแพทยศาสตร์ รวมทัง้ การ
ท�ำงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐภายนอก
นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการด้านบุคคล ภาวะผูน้ ำ�
การยอมรับการเปลีย่ นแปลง การจัดการสร้าง Mindset form Attitude
to Success ของตนเอง ทัศนคติทดี่ ี คิดบวกต่อองค์กร หน่วยงานและ
เพื่อนร่วมงาน ซึ่งก่อให้เกิดความรักความชอบ รักในสิ่งที่ท�ำ ท�ำให้มี
พลังและมุ่งมั่นเพื่อก่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติและทุ่มเทในการสร้าง
ผลงานที่ยอดเยี่ยม ยั่งยืน และเติบโตตลอดไป
ท้ายนี้ ในโอกาสของการเกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารและทีม
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานทุกสมัย และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่
ได้ ให้ความกรุณาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ แนวคิดและเสริม
สร้างพลังการอยู่ร่วมกันในการท�ำงานให้มีความสุข และช่วยดูแล
สุขภาพด้วยดีตลอดมา ท�ำให้รสู้ กึ ว่าภูมใิ จที่ได้เป็นบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ ได้ท�ำงานในองค์กรที่มี
คุณภาพ รักและภาคภูมิใจที่อยู่ในองค์กรนี้”
นายเสริม อิ้วเส้ง
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
เริ่มเข้าท�ำงานที่คณะแพทยศาสตร์ ด้วยการสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในต�ำแหน่งนักการภารโรง สังกัดหน่วยคลังพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต�ำแหน่ง พนักงานตรวจทานข้อมูล สังกัดหน่วยขายวัสดุการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน
ปรับต�ำแหน่งเป็นพนักงานธุรการ ส๒ สังกัดหน่วยขายวัสดุการแพทย์
ตลอดระยะเวลาการท�ำงานในคณะแพทยศาสตร์ ผมรู้สึก
ภาคภูมใิ จที่ได้ทำ� งานในองค์กรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีโอกาสได้พฒ
ั นาศักยภาพ
ของตนเองรอบด้าน องค์กรแห่งนีเ้ ป็นองค์กรทีเ่ ห็นความส�ำคัญของ
บุคลากร มอบโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ให้กับบุคลากรเสมอมา
ผมรูส้ กึ รักและภาคภูมใิ จทีอ่ ยูใ่ นองค์กรนี้ องค์กรแห่งนีเ้ ปรียบเสมือน
บ้านหลังที่ ๒ ที่ท�ำให้ผมและครอบครัวได้มีฐานะมั่นคง ตลอดระยะ
เวลา ๓๙ ปี ๔ เดือน ๒๖ วัน ที่ท�ำงาน ณ องค์กรแห่งนี้ ผมได้ท�ำงาน
ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเน้นการบริการทุกระดับอย่างเสมอกัน
และบริการด้วยหัวใจ
สิ่งที่อยากฝากไว้ ให้ คือ อยากให้น้องๆ รุ่นหลังที่ยังคง
ปฏิ บั ติ ง านอยู ่ มี ค วามรั ก และซื่อ สั ต ย์ ต ่ อ องค์ ก ร ตลอดถึ ง การ
ตรงต่อเวลา รู้จักจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน เพื่อให้งานที่ท�ำมี
ประสิทธิภาพและเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ให้มี
คุณภาพและเจริญก้าวหน้าต่อไป v

“ป้าภูมใิ จมากที่ ได้ทำ� งานในคณะแพทยศาสตร์
ป้ามีความสุขและภูมิใจทุกวันที่มาท�ำงาน”
บุญยิ่ง สมทอง
หน่วยเคหะบริการ
ป้าเข้าท�ำงานในหน่วยเคหะบริการ คณะแพทยศาสตร์ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในต�ำแหน่งลูกจ้างชัว่ คราว และได้เข้าบรรจุเป็นลูกจ้าง
ประจ�ำ ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ท�ำงานในหน้าที่ท�ำความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลทัง้ หมดแล้วแต่ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้า
งาน การท�ำงานของป้า คือ การท�ำให้พื้นที่โรงพยาบาลสะอาด เพราะ
ถ้าโรงพยาบาลสะอาด ผูป้ ว่ ยและญาติทมี่ ารับบริการก็จะรูส้ กึ สบายใจ
ในการท�ำงานป้าจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
ตลอดระยะเวลา ๓๓ ปี ๑๕ วัน ป้ามีความภูมิใจมากที่ ได้
ท�ำงานในคณะแพทยศาสตร์ ป้ามีความสุขและภูมิใจทุกครั้ง ทุกวัน
ที่มาท�ำงานและได้พบกับเพื่อนๆ ทุกคน ป้าขอขอบคุณหัวหน้าและ
ขอขอบคุณผู้ ใหญ่ทกุ ท่านทีค่ อยให้กำ� ลังใจมาโดยตลอด นอกจากนี้
ป้าขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่รักกันและช่วยเหลือกันมาตลอดค่ะ v

๑๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ผมประทั บ ใจหลายๆ อย่ า งในคณะแพทย์ “ผมรั ก องค์ ก รและสถาบั น แห่ ง นี้ สุ ด หั ว ใจ
แห่งนี้ เพราะมีทั้งหมอ พยาบาลและหัวหน้า ความรู้สึกดีๆ เหล่านี้จะอยู่ ในความทรงจ�ำ
งาน เพื่อนร่วมงานที่ดี”
ตลอดไป”
นายประทิน พันธุ์แก้ว
งานขนย้ายผู้ป่วย

นายสุบินทร์ ชะโนวรรณ
งานขนย้ายผู้ป่วย

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ (ป.๗) จากโรงเรียน
วัดโพธาราม อ.นาหม่อม จ.สงขลา สมัครเข้าท�ำงานครั้งแรกในปี
พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีค่ ณะแพทยศาสตร์และได้รบั การบรรจุเป็นลูกจ้างประจ�ำ
เมื่อ วั น ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ท�ำงานให้บริการผู ้ ป ่ วยที่
งานขนย้ า ยผู ้ ป ่ ว ยจนเกษี ย ณอายุ ร าชการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวม
รับราชการ ๓๖ ปี ๗ เดือน ทีเ่ ลือกท�ำงานทีน่ เี่ พราะอยูบ่ า้ นตัดยาง มีคน
แถวบ้านท�ำงาน ม.อ. กันหลายคน ตัวเองอยากจะเข้ามาท�ำงานที่นี่
บ้าง พอทราบข่าวเปิดรับสมัครก็รีบมาสมัครต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่เปล
มีความประทับใจหลายๆ อย่างในคณะแพทย์แห่งนี้ เพราะมีทั้งหมอ
พยาบาลและหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานที่ดีๆ คอยให้ก�ำลังใจและ
ให้ค�ำแนะน�ำตอนที่เรามีปัญหาเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ มีความภูมิใจ
ที่ ได้ช่วยสังคมไปด้วย v

เริ่มท�ำงานเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เลือกท�ำงาน
ทีค่ ณะแพทยศาสตร์เพราะอยูใ่ กล้บา้ นภรรยา มีความประทับใจมากได้
รับการดูแลด้วยดีตลอดระยะเวลาการท�ำงาน เป็นองค์กรและสถาบัน
ที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั่วไป ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ มี
บุญคุณต่อผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก ผมรักองค์กรและสถาบัน
แห่งนีส้ ดุ หัวใจ ความรูส้ กึ ดีๆ เหล่านีจ้ ะอยูใ่ นความทรงจ�ำตลอดไป v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓

“ตลอดระยะเวลาที่ท�ำงาน คิดว่าจะท�ำงาน
ให้ดีที่สุด ในส่วนตัวเองได้รับสิ่งดีๆ มากมาย
จากคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้”
นายประสิทธิ์ แก้วคง
งานขนย้ายผู้ป่วย
ก่ อ นมาท� ำ งานที่ นี่ ไ ด้ ท� ำ งานก่ อ สร้ า ง เปิ ด วิ ท ยุ ฟ ั ง ข่ า ว
ทราบว่า ม.อ. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เวรเปล เลยมาสมัครงานและ
ได้เข้าท�ำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้รับ
การบรรจุเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จนเกษียณอายุราชการ
เป็นเวลา ๓๕ ปี ๒ เดือน ที่เลือกมาท�ำงานที่นี่เพราะคิดว่า ม.อ. เป็น
โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีความมั่นคง เป็นหลักเป็นแหล่ง ตลอดระยะ
เวลาที่ท�ำงานคิดว่าจะท�ำงานให้ดีที่สุด ในส่วนตัวเองได้รับสิ่งดีๆ
มากมายจากคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ ท�ำให้ผมมีความเป็นอยู่ใน
ชีวิตที่ดีขึ้น
ท้ายนี้ขอขอบคุณทีมผู้บริหารคณะแพทย์ทุกยุคทุกสมัย
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน ที่มีความผูกพัน ไมตรีจิตที่ดี
ต่อกันอย่างสม�่ำเสมอจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ จากใจจริงของ
กระผม v

๑๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานคุณภาพ/พัฒนาบุคลากร
เรื่อง : หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ

เร่งพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชา
รองรับการพัฒนา

ตามแนวทาง

DSC

ตามที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มงุ่ มัน่ สูก่ ารพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ข้อ ๑. Internationalization หัวข้อ สร้างและพัฒนาศักยภาพการรักษาโรคยากซับซ้อนเทียบเคียง
ระดับสากลในแต่ละสาขาวิชา และ OKRs ของสาขาวิชาประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้คือ การเพิ่มขึ้นของ DSC ที่ ได้รับการรับรองรายโรค โดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ประกาศแจ้งเกณฑ์
ขั้นตอน และเอกสารที่สถานพยาบาลต้องจัดส่งเพื่อแสดงเจตจ�ำนงในการเข้าสู่การ
ประเมินและรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ดังนี้
๑. รายงาน SAR ตาม Program and Disease Specific Standards_
๒๐๑๐๑๙
๒. ต้องจัดท�ำรายงานเพิ่มเติม ดังนี้
		 - FM-ACD-๐๕๓-๐๐ แบบฟอร์มการประเมินตนเอง PDSC
		 - FM-ACD-๐๕๔-๐๐ แบบฟอร์ ม CQI Good practice_ผลงาน
วิจัย_DCC
		 - FM-ACD-๐๕๒-๐๑ PCT_CLT Profile PDSC
นอกจากนีท้ างคณะฯยังก�ำหนดให้สาขาวิชาส่งรายงาน SAR ฉบับพร้อมส่ง
มาทีห่ น่วยพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ และให้สาขาวิชาแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
เพิม่ เติมเพื่อส่งหน่วยพัฒนาคุณภาพในการจัดท�ำหนังสือแสดงเจตจ�ำนง ประสานงาน
และทยอยส่งข้อมูลให้แก่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ต่อไป v
ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕

เพื่อผู้อื่น
เรื่อง : อนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์

วันมหิดล

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี นับเป็นวันส�ำคัญอีกวัน
หนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ทรงเกี่ยวข้องกับการแพทย์
ได้ ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ ไว้ ม ากมาย ทรงอุ ทิ ศ ทั้ ง
พระราชทรัพย์และพระวรกาย เพื่อการแพทย์ โดยแท้ ซึ่งหนึ่งใน
พระราชปณิธานของพระองค์ทบี่ คุ ลากรทางการแพทย์ ให้ความส�ำคัญ
และจ�ำขึ้นใจ คือ
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”
โดยปกติทางคณะแพทยศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในวันมหิดล เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์
ท่าน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ใน
ปัจจุบันท�ำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอย่างเช่นที่ผ่านมาได้ ทางคณะฯ
จึงเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และ
ความจ�ำเป็น ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
กลุ่มที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยเพิ่มจ�ำนวน

๑๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การฉี ด ให้ ม ากขึ้ น กว่ า วั น ปกติ ซึ่ ง สามารถฉี ด ได้ ถึ ง ๒,๒๐๔ ราย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ ออกให้บริการนอกสถานที่ร่วมกับ
ทีมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ เดินทางไปยังบ้านเขากลอย
บ้านน�้ำน้อย ในพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด
– ๑๙ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงทั้ง ๒ หมู่บ้าน จ�ำนวน ๖๐ ราย ซึ่งนอกจาก
เราจะเห็นรอยยิม้ จากผูป้ ว่ ยติดเตียงและญาติทท่ี มี งานเข้าไปฉีดวัคซีน
ให้แล้ว ยังได้เห็นรอยยิม้ ของผู้ ให้ทอี่ าสาออกไปช่วยเหลือผูอ้ ื่น โดยที่
คิดเพียงว่าสิ่งนั้นคือหน้าที่แต่สิ่งนี้คือท�ำด้วยใจ v

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗

360 องศาคณะแพทย์
เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ผู้ที่อุทิศตน เสียสละและบ�ำเพ็ญประโยชน์
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก�ำหนดจัดโครงการ
วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul
is for Benefit of Mankind) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร�ำลึกถึง
พระกรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก และสะท้อนการด�ำเนินการตามพระราชปณิธาน
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทางมหาวิทยาลัยจึงได้
มี ก ารคั ด เลื อ กแพทย์ แ ละบุ ค คลที่ อุ ทิ ศ ตน เสี ย สละและบ� ำ เพ็ ญ

๑๘ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประโยชน์เพื่อผู้อื่น โดยในปีนี้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี
ได้มอบโล่แก่แพทย์ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ผู้ที่อุทิศตน เสีย
สละและบ�ำเพ็ญประโยชน์ ๒ คน ได้แก่
๑. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช สาขา
วิชาศัลยศาสตร์
๒. นายแพทย์ชนนท์ กองกมล สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัลบุคลากรดีเด่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ ๒ ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ซึ่งโอกาสนี้
ทางคณะได้คัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรดีเด่นในสาขาต่างๆ ดังนี้

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙

๒๐ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑

๒๒ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๓

ขอบคุณทุกน�้ำใจ ที่มี ให้พวกเราชาวคณะแพทย์ ม.อ.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณผูบ้ ริจาค
ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่มอบอาหาร น�้ำดืม่ ตลอดจนอุปกรณ์และ
สิ่งของต่างๆ สนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๔ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕

การศึกษา
เรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

EdiTrack

ตัวช่วยในการตรวจแก้งานวิจัยให้เป็นภาษาอังกฤษ
ในขั้ น ตอนการท� ำ วิ จั ย โดยปกติ ห ลั ง ผู ้ วิ จั ย ท� ำ งานวิ จั ย
เสร็จสิ้น และจะขอตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ จะต้องจ้างคน
ภายนอกคอยดูแลความถูกต้องและตรวจแก้ผลวิจัยที่จะแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึง่ จะมีความล�ำบากและไม่สะดวกในการติดต่อประสาน
งาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
จากปัญหาข้างต้น รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะน�ำระบบ EdiTrack
มาใช้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ผลักดันและส่งเสริมให้ผลงานวิจยั ของ
บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรงตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด และได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ ที่ ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ
EdiTrack คืออะไร
EdiTrack คื อ ระบบส่ ง -ติ ด ตาม
งานตรวจแก้วิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติซึ่งในการตรวจแก้
ภาษาอังกฤษ จะด�ำเนินการโดยบริษัท Cactus Communications Services Pte.Ltd.
(Editage) ที่มีทีมบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ ล ะสาขาตามผลงานวิ จั ย ซึ่ ง ผู ้ ส นใจ
(บุคลากรประจ�ำคณะแพทยศาสตร์) สามารถ
เข้าใช้บริการการรับสนับสนุนงานตรวจแก้
ผลงานวิจัยโดยบริษัท Editage ผ่านเว็บไซต์
https://editrack.medicine.psu.ac.th/users/
login
โดยบุ ค ลากรที่ ส นใจสามารถ
ด�ำเนินการได้ดังนิ้
๑. เข้าเว็บไซต์ https://editrack.
medicine.psu.ac.th/users/login
๒. ศึกษาคูม่ อื การใช้งาน ซึง่ จะมีคำ�
อธิบายวิธีการและขั้นตอนการด�ำเนินงาน
๓. ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตาม
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ เรื่อ ง เกณฑ์ ก ารรั บ การ
๒๖ ข่าวคณะแพทย์ เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สนับสนุนงานตรวจแก้ผลงานวิจัย ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามไฟล์ canva edited on 11.10.64 อย่างเคร่งครัด
๔. ผลงานที่ประสงค์รับการสนับสนุนตรวจแก้ผลงานวิจัย
ต้องกรอกข้อมูลผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ โดยระบบ editrack เท่านั้น
เพื่อตรวจสอบเกณฑ์การใช้บริการและอนุมัติขั้นต้น
๕. รอรับการตอบกลับจากงานวิเทศสัมพันธ์
ซึง่ ผูส้ นใจสามารถติดตามรายละเอียด รับทราบเงื่อนไขและ
เข้าใช้งานผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์: https://editrack.medicine.psu.
ac.th

อาหารการกิน
เรื่อง : ทีมงานโภชนาการ

Plant-Based Diet คือ การกินที่เน้นพืชเป็นหลัก โดยพืช
ผักหรือธัญพืช ที่น�ำมากินต้องเป็นพืชที่ ไม่ผ่านการสกัด ไม่ผ่านการ
ขั ด สี และไม่ ผ ่ า นการแปรรู ป ใด ๆ เช่ น แป้ ง ขั ด สี น�้ ำ มั น ที่ ผ ่ า น
กระบวนการ การเติมน�้ำตาล รวมถึงรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง
เรียกได้ว่ารับประทานพืชผักและธัญพืชไม่ขัดสีร้อยละ ๙๕ และ
รับประทานเนื้อสัตว์เพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น
 	
ผู้บริโภคควรรับประทาน Plant-based diet ให้มีความ
หลากหลายของชนิดอาหารจ�ำพวกพืช อาทิเช่น อาหารจากธัญพืช
ถั่วที่มีฝัก ถั่วที่มีเปลือกแข็งหุ้ม เมล็ดพืช ผลไม้ และผักชนิดต่างๆ
ในบางครัง้ ควรรับประทานอาหารทีม่ โี ปรตีนในปริมาณทีม่ ากขึน้ ได้แก่
ถัว่ เห็ด และธัญพืชต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดโปรตีน ส�ำหรับวิตามินบี
๑๒ อาจรับประทานนม ยีสต์ทางโภชนาการ รวมถึงอาหารที่เสริม
วิตามินบี ๑๒ ร่วมด้วย เพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่ตามมาจากภาวะ
ขาดวิตามินบี ๑๒ สุดท้ายนี้ ควรใส่ใจในอาหารที่จะบริโภคทุกจาน
ให้ ไ ด้ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและมี คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ สุ ข ภาพของ
ผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับเมนู Plant-Based ที่น�ำเสนอในวันนี้
เป็นเมนูที่ท�ำได้เองแบบง่ายๆ ค่ะ

ส่วนผสม

เต้าหู้ขาวแข็ง		๑
แผ่น
แครอท			๑/๒ หัว
มะเขือม่วง 		๑
ผล
เห็ดนางฟ้า (หั่นเป็นเส้น) ๑
ถ้วย
เห็ดหูหนูด�ำ (หั่นเป็นเส้น) ๑
ถ้วย
ซีอิ๊วขาว 			๓
ช้อนโต๊ะ
น�้ำมะนาว 		๓
ช้อนโต๊ะ
พริกป่น 			๒
ช้อนชา
น�้ำตาลทราย 		
๑
ช้อนชา
ผักชีฝรั่งซอย 		
๑/๔
ถ้วย
ใบสะระแหน่		๑/๔
ถ้วย
หอมแดงซอย 		
๑/๔
ถ้วย
ข้าวคั่ว 			๑
ช้อนโต๊ะ
ผักสดส�ำหรับเป็นผักเคียง (แตงกวา, โหระพา, ถั่วฝักยาว,
กะหล�่ำปลี)

Plant-Based Diet (3)

ลาบเต้าหู้

วิธีท�ำ

๑. น�ำเต้าหู้ขาว แครอท มะเขือม่วง มาหั่นเป็นแผ่นบางๆ
จากนัน้ น�ำไปย่างบนกระทะเทปลอนให้สกุ และมีสเี หลืองสวย แล้วน�ำ
มาพักไว้
๒. น�ำเห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูที่หั่นเป็นเส้นมาลวกให้สุก
แล้วพักไว้
๓. เตรียมท�ำน�้ำย�ำ โดยน�ำซีอิ๊วขาว น�้ำมะนาว น�้ำตาลทราย
พริกป่น มาผสมให้เข้ากัน จากนั้นน�ำเห็ดที่ลวกเตรียมไว้ ใส่ลงไป
คลุกเคล้า เติมข้าวคั่ว หอมแดงซอย ผักชีฝรั่งซอย และใบสะระแหน่
ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
๔. น�ำเต้าหู้ขาว แครอท มะเขือม่วง ที่ย่างเตรียมไว้มาวาง
ในจานให้สวยงาม จากนั้นน�ำน�้ำลาบที่เตรียมไว้มาราดเป็นอันเสร็จ
รับประทานคู่กับผักเคียง
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