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T h e   E d i t o r i a l   C r e w s

บทความหร�อข้อคิดเห็นใด ๆ ในเอกสาร

ฉบับนี้ เปนสิทธิของผู้เขียนแต่ละท่าน

และการนําเสนอข้อความจากเอกสารนี้

ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

Contact us 

: warasansiriraj@gmail.com

: 0 2419 6916  0 2419 9273 

กองบรรณาธิการ : น.ส.นิษฐภัสสร หอเนาวรัตน
น.ส.อุรวสี นุรักษเข  เจาหนาที่งานประชาสัมพันธและกิจการพ�เศษ 
งานกิจกรรมเพ�่อสังคม  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
ฝายนโยบายและแผน  ฝายสารสนเทศ  ฝายทรัพยากรบุคคล 

ที่ปร�กษา : ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
  ผศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

บรรณาธิการ : 

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 

T h e   E d i t o r i a l   C r e w s

ส่งคําตอบที่ 
กองบรรณาธิการวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ 

ตึกอํานวยการ ชั้น 1 ภายในวันที่ 20 เม.ย. 61

ผู้โชคดีจากการร่วมตอบปญหาชิงรางวัลในฉบับ มี.ค. 61

1. คุณธัญรดา อิทธินันทวัน งานทันตกรรม  2. คุณสุดารัตน์ พันธ์เถื่อน งานจัดการความรู้   

3. คุณชลิตา ม่ิงขวัญ งานจัดการความรู้

คÓ ¶ามประจÓ ©บับ “รายการพบหมอศิริราช” ออกอากาศทางช่องใด วันเวลาใด (3 รางวัล) 

ฝายการศึกษา  ฝายว�ชาการ  งานว�เทศสัมพันธ งานพัฒนาคุณภาพ 
งานสรางเสร�มสุขภาพ  และ  รพ.ศิร�ราช ปยมหาราชการุณย
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Look Back@siriraj ธารนํ้าใจเพื่อผูปวย สรางเสริมสุขภาพ CSR Look Forward

แผนที่ยุทธศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2558-2562

อนัเนือ่งจากปก
แสดงแบบ  
ด.ญ.ธญัญามาศ	นกอยู	่		 (น้องต้นน�า้)

ด.ญ.เมธติา	สินสบืผล			 (น้องไอศครีม)

ด.ญ.สรวย์ี	จิตร์เท่ียง	 (น้องนวิเคลียร์)

ด.ช.ภผูา	โพธ์ิใบ	 (น้องหยก)

แต่งหน้า-ท�าผม

พนัญญา	พุ่มเจ้า,		สชุาดา	แสงตะวัน,	ศริิพร	สงัวรศลิป		

งานประชาสัมพนัธ์และกจิการพเิศษ

ถ่ายภาพ 

ไชยวฒัน์	บวัทอง		หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์	

สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

กราฟก

ณฐัสกัก์		เรืองส�าอางค์		งานประชาสมัพนัธ์และกจิการพเิศษ

	 	

เดอืนเมษายนมเีหตกุารณ์ส�าคญัเกดิขึน้	ด้วยเป็นวนัคล้ายวนัพระราชทานก�าเนดิ	รพ.ศิรริาช	ครบ	130	ปี		(วันที	่26	เมษายน	พ.ศ.
2431)		ส�าหรบัโรงพยาบาลศริริาชแล้ว	ถอืเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดนิ	ทีไ่ด้รับความไว้วางใจจากประชาชนมานาน	

การท�างานของเรา	 แสดงถึงความรักความใส่ใจที่มีต ่อคนไทยด้วยกัน	 และเพราะเหตุนี้เอง	 ท�าให้เราได้รับรางวัล
คณุภาพมากมาย	ทีส่�าคญัคอื	 การสนบัสนนุจากประชาชน	ท�าให้กจิการของศิรริาชก้าวหน้ามาถงึวนันี	้ ก้าวต่อไป ศริริาชจะเป็นอย่างไร 
พบบทสัมภาษณ์จากผูบ้รหิารใน	Interview		และ	“ศนูย์ความเป็นเลิศทางงานวจิยัสเตม็เซลล์ของศริริาช”	พร้อมกบั	การเยีย่มส�ารวจภายใน		
วิเคราะห์หาจุดแข็งและโอกาสการพัฒนาในเดือนเมษายน-พฤษภาคม	 และร่วมภูมิใจกับ “รายการพบหมอศิริราช”	 33	 ป	ี
ทีอ่ยูคู่่คนไทยดูแลสขุภาพกันและกนัในคอลมัน์อ่านเอาเรือ่ง			

พืน้ที	่บก.มน้ีอย	เลยพดูได้ไม่มาก		เอาเป็นว่า	11	เมษายนนี	้	ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ศิรริาช	สบืสานประเพณกีนันะคะ			
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รางวัล	“มหิดลทยากร”	ประจําป	2559		จากสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ	

รางวัลอาจารยตัวอยาง	จากสภาคณาจารย

มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจําป	2560

			รศ.นพ.ทวีศักดิ์	แทนวันดี	ภาควิชาอายุรศาสตร

รางวัลผูมีผลงานการประดิษฐที่ ไดรับสิทธิบัตร	/	อนุสิทธิบัตรฯ

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเชาสีทอง

1.	ศ.เกียรติคุณ	นพ.เจริญ	โชติกวณิชย		แพทยศิริราช	รุนที่	66

2.	ศ.พิเศษ	ดร.พญ.เพ็ญแข	ลิ่มศิลา	 แพทยศิริราช	รุนที่	67

3.	ศ.เกียรติคุณ	นพ.อรรถ	นานา	 แพทยศิริราช	รุนที่	80

4.	ศ.คลินิก	นพ.อุดม	คชินทร	 	 แพทยศิริราช	รุนที่	83

5.	ผศ.นพ.เอื้อพงศ	จตุรธํารง	 	 แพทยศิริราช	รุนที่	77

ดร.ปฐมาวรรณ	ฉิมมา			ฝายวิจัย

น.ส.ปนัดดา	สระทองโน		ฝายวิจัย

รางวัลขาราชการดีเดน	

ลูกจางและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน	

ประจําป	2560
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อปุกรณสาํหรบัครอบชดุการสอดใสแรมะเรง็ปากมดลกู																																																																																																																																												

																																																																																																																																																						

																																																																					

			ผศ.นพ.พิทยา	ดานกุลชัย	ภาควิชารังสีวิทยา

กลุม	ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	

1.	น.ส.ปราณี	ทองใส	ฝายการพยาบาล	รพ.ศิริราช	

กลุม	พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงและลักษณะงานดานวิชาการ

2.	รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ	ศิริวัฒนอักษร		

กลุม	ขาราชการตําแหนงระดับปฏิบัติการ	และชํานาญงาน		

3.	นางจินดา	ศาลากิจ	ภาควิชาโสต	นาสิก	ลาริงซวิทยา	

กลุม	ลูกจางประจําเงินงบประมาณ					

4.	นายวรพจน	พุมไม	ภาควิชาศัลยศาสตร

กลุม	ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ				

5.	นางสุรัตน	วงศวอนแสง	ภาควิชาศัลยศาสตร

กลุม	พนักงานมหาวิทยาลัย	

ตําแหนงและลักษณะงานดานวิชาการ

6.	ผศ.ดร.พญ.พินภัทร	ไตรภัทร	ภาควิชาเภสัชวิทยา	

กลุม	พนักงานมหาวิทยาลัย	

ตําแหนงประเภทวิชาชีพ	หรือบริหารงานทั่วไป

7.	น.ส.วริศรา	ตุวยานนท	ฝายการพยาบาล	รพ.ศิริราช	

กลุม	พนักงานมหาวิทยาลัย	

ตําแหนงประเภทวิชาชีพ	หรือบริหารงานทั่วไป

8.	นายมงคล	โบไธสง	ฝายการพยาบาล	รพ.ศิริราช	
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 ใน โอกาสครบรอบ 49 ปี  วันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล และ 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 
2 มี.ค. 61 ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนท่ี 2 
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ร า ชพย าบ าล  มห า วิทย าลั ยมหิ ดล
พร้อมด้วยบุคลากรศิริราช นำาพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลขอแสดงความยินดีและร่วมภูมิใจกับคณาจารย์ 
และบุคลากรศิริราชที่ ได้รับรางวัลทรงเกียรติในงานดังกล่าว 
ดังนี้
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	 คนดีศรีศิ ริราช.. .	 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	โอกาสนี้	
ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ	วัฒนาภา	คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	น�าทมีผูบ้รหิารและผูแ้ทนบคุลากรจดังานเลีย้งแสดงความยนิดี	
ณ	โรงแรมรอยลัปริน้เซสหลานหลวง	เมือ่วนัที	่6	ม.ีค.	61

	 สาขาวชิาวกักะวทิยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จัดงาน
วนัไตโลก “สตรีไทย ไต Strong” 
ณ 	 โ ถ ง อ า ค า ร 	 ๑๐๐ 	 ป ี	

6 
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สมเด็จพระศรีนครินทร์	 รพ.ศิริราช	 โดยมี	
ศ .ดร .นพ.ประสิท ธ์ิ 	 วัฒนาภา	 คณบดี																							
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	เป็นประธาน

	 ชี วิต	 ( ผู ้ สู งอายุ ) 	 ออกแบบได ้ . . .		
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล	ร่วมกบั	บริษทั	
ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	มหาชน	 (SCG)	 เปดตัว	

7
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th

“ศูนย์ความรู้สูงวัย”	พร้อมแจกหนงัสอื	“ชีวิตดี…ออกแบบได้” 
	 “ศนูย์ความรู้สงูวยั”	เป็นมติใิหม่ของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์และทีอ่ยู่
อาศัย	อนัเกดิจากความร่วมมอืกนัของภาครฐัและเอกชนเพ่ือรองรบัสงัคมผูส้งูอายใุนประเทศไทย	
โดยศนูย์ความรูสู้งวัย	ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์ถ่ายทอดองค์ความรูส้�าหรบัผูป่้วย	ผูส้งูอายุ	และประชาชน
ทั่วไป	 ต้ังอยู ่ภายในพ้ืนที่ โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย์ บริ เวณชั้น 4 โซน C	
บนพื้นที่กว่า	 90	ตร.ม.	 ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบส�าหรับฝกปฎิบัติให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ	
เพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติทีด่	ีเป็นการส่งต่อการดแูลจากโรงพยาบาลไปสูบ้่าน	โดยมทีมี	Eldercare	
Specialist	จากเอสซจีี	พร้อมให้ค�าปรกึษาในการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมเพือ่เตรยีมความพร้อม
รองรับการกลับไปพกัฟนท่ีบ้าน	ซึง่	“ศนูย์ความรูส้งูวยั”	เปดให้เข้าชมทกุวนั	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจาก
เอสซีจใีห้ค�าปรกึษาในวันองัคาร	พธุ	และศกุร์	ตัง้แต่เวลา	09.00	-	16.00	น.	หรอืนดัหมายล่วงหน้า	
โทร.	09	9049	4044	และ	06	1404	7922

8
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ร่วมด้วย	 รศ.นพ.ไชยรัตน์	 เพ่ิมพิกุล	หัวหน้าภาควิชา
อายรุศาสตร์		ศ.นพ.เกรยีงศกัด์ิ	วารแีสงทพิย์	หัวหน้าสาขา
วชิาวกักะวทิยา	ภาควิชาอายรุศาสตร์	พร้อมด้วยทมีแพทย์
ผูเ้ก่ียวข้อง	ณ	โถงอาคาร	๑๐๐	ปี	สมเด็จพระศรีนครนิทร์	
รพ.ศริริาช	งานนีมุ้ง่ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโรคไตเสือ่ม
เร้ือรังในเด็ก	 โรคไตที่พบบ่อยในผู้หญิง	 วิธีปองกันการ
เกิดโรค	 โดยรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองโรคไตเร้ือรัง
ในกลุ ่มเสี่ยงอย ่างเหมาะสม	 ตลอดจนวิ ธีปฏิบัติตัว
เมือ่เกดิโรค				

	 สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์	ภาควชิาศลัยศาสตร์	จดัโครงการเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาชนและชี้นำาสังคม ตอน มารู้จักโรคนำ้าค่ังในโพรงสมองกันเถอะ”                
ณ	โถงอาคาร	๑๐๐	ปี	สมเดจ็พระศรีนครนิทร์	ชัน้	1	โดยครัง้นีเ้น้ือหามุง่ท่ีผูส้งูอายุ	
น�าโดย	รศ.นพ.ประจกัษ์	ศรรีพพีฒัน์	หวัหน้าสาขาวชิาฯ	พยาบาล	และบคุลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องมาตอบทุกข้อสงสัย	 ...ติดตามกิจกรรมส่งเสริมความรู้
เพือ่สขุภาพและก้าวทนัวทิยาการการแพทย์ศริริาชได้ที	่www.si.mahidol.ac.th13-15

MAR

th

เครดิตภาพ	:	www.goosiam.com/
health/html/0005077.html

th
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ศิริราชได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation Program)
	 จากการร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรศิริราช ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับในการ

พัฒนาคุณภาพในทุกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ทำาให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับรองมาตรฐานและบริการสุขภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544

และการต่ออายุการรับรองฯ ทุก 3 ปี 

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ของ สรพ. ภายใต้หัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” 

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานประกาศนียบัตร
เชิดชู เกียรติสถานพยาบาลที่ผ่ านการต่ออายุก ารรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้ นก้ าวหน้ า  (Advanced HA) ครั้ งที่  1
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 *ความสำาเร็จครั้งน้ีเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนางานทุกด้านของศิริราช บุคลากรทุกคนคือส่วนสำาคัญที่ทำาให้ศิริราชก้าวสู่ความสำาเร็จ 

อีกขั้น และทำาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะผู้ตรวจประเมินจาก สรพ. เมื่อครั้งให้เกียรติมาเยือนศิริราชเพื่อเข้าเยี่ยมสำารวจเพื่อประเมินโรงพยาบาลศิริราช 

โดยมีการลงเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เพื่อยืนยันผลลัพธ์และประสิทธิภาพของการพัฒนาคุณภาพเมื่อวันที่ 12 – 14 ก.ค. 60 โดยมีระยะเวลารับรอง 

3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 60 – 25  ก.ย. 63

	 เพื่อน้องน้อยวัยเรียน...
งานกิจกรรมเพื่อสังคม มอบอุปกรณ์
การเรียน การกีฬา เครื่องครัว และ
การเกษตร เพื่อร่วมฟื้นฟูโรงเรียน
วัดเจ ้าแปดทรงไตรย์ จ.พระนคร
ศรีอยุธยา	ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย	
ในปี	2560	ส่งผลให้ห้องเรยีน	อาคารเรยีน	
และอาคารประกอบการ	สนามเดก็เล่น	
ได้รบัความเสยีหาย	ไม่มคีวามพร้อมใน
การจั ดการ ศึกษา 	 โดยสิ่ ง ของ

13 
MAR

th

13 
MAR

th

	 ให้เราเป็นเพื่อนคู ่คิดวัยรุ ่นชาย...	 ศิริราชจับมือองค์กรภาครัฐ-เอกชน เปิดตัว  

“โครงการ Lovecare YM2M Young Men’s Health Station”	 โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  

วัฒนาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ร่วมกบั นพ.สมาน ฟตูระกลู ผู้อำานวยการสำานัก

โรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วงวัฒน์  

ล่ิวลักษณ์ รองผู้อำานวยการสำานักอนามยั กรงุเทพมหานคร  คณุพรนุช สถาผลสวัสดิ ์ ผู้จัดการ

โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา ผู้แทนศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ

ด ้านสาธารณสุข Mr.Thomas Davin, UNICEF country Representative และ 

คุณใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ Friend of UNICEF ให้เกียรติเปิดโครงการฯ ณ ห้องสิรินธร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

ทีน่�าไปมอบมาจากน�า้ใจของบคุลากรภายในคณะฯ	และบคุคลทัว่ไป	ขอขอบคุณ	มา	ณ	โอกาสนีค่้ะ

 โครงการน้ี เพื่อส ่งเสริมบริการที่ เป ็นมิตรสำาหรับวัยรุ ่นชาย โดยเฉพาะในกลุ ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง เพื่อให ้เข ้าถึงการ 

ตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความเป็นส่วนตัว เน้นการรักษาความลับในคลินิกเครือข่าย YM2M ผ่านบริการให้การปรึกษาจาก 

ผู้เช่ียวชาญทางห้องแชทออนไลน์ และเป็นช่องทางให้ความรู ้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำาหรับวัยรุ ่น รายละเอียดติดตามได้ทาง  

www.si.mahidol.ac.th/th/hotnewsdetail.asp?hn_id=2236

16 
MAR

th
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ธารนํ้าใจเพื่อผู้ปวย

คุณถาวร – คุณนพพร  วีระสกุลกานต์ มอบเงิน จ�านวน 

2,000,000 บาท  เพ่ือสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 

รบัมอบโดย	ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ	์วฒันาภา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	

ณ	ห้องประชุมคณะฯ	ตึกอ�านวยการ	ชั้น	2	เมื่อวันที่	31	ม.ค.	ที่ผ่านมา	

คณุเชาวลติ – คุณมุกดา ผูส้มัฤทธ์ิ มอบเงนิ จ�านวน 1,000,000 บาท 

เพื่อสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” รับมอบโดย	

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์	 วัฒนาภา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		

ผศ.นพ.ยุทธนา	อุดมพร	รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ	และ	รศ.นพ.กีรติ	

เจริญชลวาณิช	กรรมการประจ�าคณะฯ	ณ	ห้องประชุมคณะฯ	ตึกอ�านวยการ	

ชั้น	2	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	ที่ผ่านมา	

บรษิทั ชนิวงศ์ฟูด จ�ากดั โดย คณุวชิติ – คณุจารณุ ี- คณุวทิวงศ์

ชินวงศ์วรกุล มอบเงิน จ�านวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน “อาคาร   

นวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา” รบัมอบโดย	ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ	์วฒันาภา	คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ผศ.นพ.ยุทธนา	 อุดมพร	 รองคณบดี									

ฝ่ายสร้างเสรมิสุขภาพ	และ	รศ.นพ.กรีต	ิเจรญิชลวาณชิ	กรรมการประจ�าคณะฯ

ณ	ห้องประชุมคณะฯ	ตึกอ�านวยการ	ชั้น	2	 เม่ือวันที่	 21	ก.พ.	ที่ผ่านมา	

 ครอบครัวฉัตรจุฑามาส โดย คุณพันทิรา ฉัตรจุฑามาส มอบเงิน 

จ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ 

พรรษา” รับมอบโดย	ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์	วัฒนาภา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	และ	รศ.นพ.นริศ	กิจณรงค์	 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมเพื่อสังคม	ณ	 ห้องประชุมคณะฯ	 ตึกอ�านวยการ	 ชั้น	 2	

เมื่อวันที่	8	ก.พ.	ที่ผ่านมา	

คุณสุพัตรา จุณณะปยะ พร้อมครอบครัว มอบเงิน จ�านวน 

1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 

รับมอบโดย	 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 	 วัฒนาภา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	และ	รศ.นพ.นริศ	กิจณรงค์	 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมเพื่อสังคม	ณ	 ห้องประชุมคณะฯ	 ตึกอ�านวยการ	 ชั้น	 2	

เมื่อวันที่	8	ก.พ.	ที่ผ่านมา	
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ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์พลังงาน

ศิริราชกาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม รวมใจมุงอนุรักษพลังงาน เพื่อชาติ เพื่อองคกร 5

ศิริราช เดินหน้าสนองนโยบาย
การประหยัดพลังงาน ภาครัฐ Part2

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Variable speed/Inverter 
ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มท่ี 2)

	 ตามติดอย่างต่อเนื่องจากฉบับเดือนมีนาคม	 2560	

ทีว่่าด้วยเรือ่งของการประหยดัพลงังาน		เพือ่ให้เหน็ถงึความตัง้ใจของภาครัฐ

ในนโยบายทีใ่ห้การสนบัสนนุด้านการอนรุกัษ์พลงังาน	ส�าหรับฉบบันี้

ขอน�าเสนอเกี่ยวกับ “โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ                

Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุม

ภาครัฐ” (กลุ ่มท่ี 2)	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลังงาน	โดยจะเข้าด�าเนนิการปรบัเปลีย่นเครือ่งปรับอากาศ

ที่มีอายุการใช้งานเกิน	10	ปี	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน

ลดการใช้ไฟฟา

จากข้อมลูล่าสดุทีก่รมพฒันาพลงังานฯ	(พพ.)	ได้เข้าส�ารวจ

ในพืน้ทีข่องคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลมเีคร่ืองปรบัอากาศ

ทีเ่ข้าคณุสมบตัติามเกณฑ์โครงการฯ ข้างต้น จ�านวน 493 เครือ่ง	

โดยจะเริม่ต้นด�าเนนิการเปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศตัง้แต่ปลายเดือน

กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา	และมีก�าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม	

2561	นี้

ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่	 หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุก	 ๆ	 ท่าน

ในภาควิชาและหน่วยงาน	เพื่อช่วยสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์	การอบรมให้ความรู้	รวมถึงช่วยอ�านวยความสะดวก

ในการเข้าพื้นที่เพื่อด�าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อ	ๆ	ไป

ท้ายนี้ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ และงานซ่อมบ�ารุง ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน 

ภายในหน่วยงานและภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือและอ�านวยความสะดวกต่อโครงการปรับเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2) และขออภัย

ในความไม่สะดวกในระหว่างการด�าเ นินการมา ณ ที่นี้ด ้วย และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถติดต่อ คณุชาตรี วศิวกรระบบเครือ่งปรบัอากาศ หน่วยไฟฟา งานซ่อมบ�ารุง โทร. 095910 (VPN)  ยนิดีให้ค�าตอบ

และถ้าเรื่องไหนตอบไม่ได้ จะไปหาค�าตอบมาให้ครับ...
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นโยบายและแผน

 ในรอบระยะเวลา 3 เดือน ป 2561 น้ี คณะฯ มีผลส�าเร็จด้านยุทธศาสตรถึง ร้อยละ 92 โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุผลส�าเร็จ 
และบรรลุผลส� า เร็จที่ ร ้อยละ 95 ข้ึน ไป รวมท้ัง ส้ิน 11 ตัวชี้วัด และมี เ พียงตัวชี้วัด เ ดียวเท ่ านั้น ที่มีผลการด� า เนินงานต�่ ากว ่ า
เปาหมายมากกว่าร้อยละ 95 ทั้งน้ีมีตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล 7 ตัวชี้วัด สามารถแบ่งรายละเอียดตามยุทธศาสตรคณะฯ ได้ดังนี้

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานยุทธศาสตร์คณะฯ 
รอบ 3 เดือน ปี 2560 กับ ปี 2561

ตํ่ากว่าค่าเปาหมายไม่เกิน 5% ไม่บรรลุเปาหมาย ยงัไม่ถึงรอบการรายงานบรรลุเปาหมาย 100% N/A

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเปนเลิศดานการเรียนการสอน มี 1 ตัวชี้วัดที่รายงานผลได 
ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเปนเลิศดานการวิจัยและวิชาการ มี 3 ตัวชี้วัดที่รายงานผลได 
มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ตํ่ากว่าค่าเปาหมายไม่เกิน
รอยละ 5 จํานวน 1 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเปนเลิศดานนวัตกรรมการบริการทางการแพทย มี 1 ตัวชี้วัด
ที่รายงานผลได ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 องคกรที่มีการบริหารจัดการเปนเลิศอย่างยั่งยืน มี 1 ตัวช้ีวัด
ที่รายงานผลได ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 องคกรที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง มี 3 ตัวชี้วัด
ที่รายงานผลได มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลตํ่ากว่าค่าเปาหมาย
ไม่เกินรอยละ 5 จํานวน 1 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 องคกรที่มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคม มี 3 ตัวชี้วัดที่รายงานผลได มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด และ
มีผลตํ่ากว่าค่าเปาหมายไม่เกินรอยละ 5 จํานวน 1 ตัวชี้วัด

  เมื่อเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานในรอบ 3 เดือน ปี 2560 และ 2561 พบว่าผลการดำาเนินงานในรอบ 3 เดือน ปี 2561 บรรลุเปาหมาย
มากกว่ารอบ 3 เดือน ปี 2560 เนื่องจากมีการวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานของผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการดำาเนินงานด้านยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561
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เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์

ลดโรค ร่างกายแข็งแรง

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสร้างเสริมสุขภาพ

โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

Physical Activity

1 การประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ� าวัน 
ในการท�างาน  2 การเดินทาง เช่น การเดินไปท�างาน  

การปั่นจักรยานไปท�างาน 

3 การท�ากิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งรวมถึงการออกก�าลังกาย 
การเล่นกีฬา การท�ากิจกรรมนันทนาการ

7

	 จากภาวะปัจจุบันนี้ปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ	
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคความดันโลหิตสูง	 เบาหวาน	 แล้ว	
ยังมีอีกหนึ่งโรค	 คือ	 โรคพฤติกรรมเนือยน่ิง	 ซึ่งพฤติกรรมเนือยน่ิง
หรือการนั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	 จะส่งผลต่อการเจ็บป่วย	
และเสียชวีติจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	เช่น	เบาหวาน	ความดนัโลหติสงู		
หลอดเลือดหัวใจและสมอง	 เป็นต้น	 ดังน้ันองค์การอนามัยโลก
(WHO,	 2010)	 กล่าวถึงคนมีสุขภาพดีจะต้องมีกิจกรรมทางกาย  
ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า	 กิจกรรมทางกาย คือ	 การเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อโครงร่างที่ท�าให้เกิดการเผาผลาญ
พลังงาน หากเราจะเข้าใจง่าย	ๆ 	ตามที่เคยได้ยินกันก็คือ	“แค่ขยับ
เท ่ากับออก”	 เอง	 ซึ่งกิจกรรมทางกายนี้แตกต่างกับค�าว ่า	
การออกก�าลังกายที่พวกเราคุ้นหูและได้ยินกันอยู่เป็นประจ�า	
โดยจะครอบคลุมหลักใหญ่ ๆ ดังน้ี

 ดังนั้นเพื่อให้พวกเรามีสุขภาพที่ดี และลดข้อจ�ากัด
เรื่องของเวลาที่ต้องไปออกก�าลังกาย ก็แค่ลุกขึ้นยืนแล้ว
ขยบัร่างกายให้มกีารเคลือ่นไหว โดยสามารถท�าในท่ีท�างานได้ 
ใช้เวลาจากการเดินทางจากท่ีเคยนั่งรถจนถึงท่ีท�างาน
หรือที่บ ้าน ก็เปลี่ยนเป ็นลงก ่อนถึง แล ้วเดินไปแทน 

และยังสามารถใช้การท�างานบ้านที่ต้องท�าอยู่แล้วมาปรับใช้ 
เช่น การปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ถูพื้น โดยขอให้ท�าต่อเนื่อง
อย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป ท�าให้ได้วันละ 30 นาที แค่นี้ท่านก็
จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วครับ



88

พัฒนาการแพทย์

ศ.นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล
หัวหน้าศูนย์ความเปนเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช

ศูนยความเปนเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลลของศิริราช

(Siriaj Center of Excellence for Stem Cell Research, SiSCR)

 กว่า 8 ป ที่ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของ
ศริริาช” (Siriraj  Center of Excellence for Stem Cell Research, 
SiSCR) ไดก่อตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมนักวิจัยที่มีความรูความชํานาญในดาน
การทําวิจัยเซลลตนกําเนิด เพื่อทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน ซึ่งมี
ความจําเปนอย่างยิ่งในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเซลลตนกําเนิดใน
ประเทศไทยใหมีมาตรฐานและความกาวหนาทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ โดยมุง่เนนการพฒันาความรูและเทคโนโลยเีซลลตนกาํเนดิ
ที่มี ศักยภาพในการนําไปประยุกต ใช  เพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและ                             
การรักษาฟนฟูสภาวะเสื่อมของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เปนปญหาสําคัญ    
ของประเทศไทยในปจจุบันใหดีขึ้น วันนี้ วารสารศิริราชประชาสัมพันธ  
ไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช  

จุดเริ่มต้น

 เปนเวลากว่า 30 ป ท่ีวงการแพทยท่ัวโลกใหความสนใจเรื่อง 
“การปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อรักษาโรคท่ีมีอวัยวะไม่ทํางาน” ไดแก่ 
โรคไตวาย ตบัวาย หวัใจพกิาร ความสาํเรจ็ในการผ่าตดัและประสทิธภิาพ
ของยากดภูมิคุมกัน เพื่อใหผูปวยยอมรับอวัยวะที่ไดรับจากผูอื่น ทําให
การปลูกถ่ายอวัยวะประสบความสําเร็จและแพร่หลายไปทั่วโลก แต่สิ่งที่
ตามมา คือ ปญหาการขาดแคลนอวัยวะ เพื่อแกไขปญหาดังกล่าว แพทย
และนักวิทยาศาสตรจึงหันมาสนใจการสรางอวัยวะเทียมและคนหา
วิธีการที่จะซ่อมแซมหรือสรางอวัยวะเหล่าน้ันข้ึนมาใหม่ ในป 2541 
นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันชื่อ Jamie Thomson สามารถเพาะเลี้ยง
เซลลตนกําเนิดในหลอดทดลองได ทําใหวงการแพทยมีความหวังที่จะนํา
เซลลตนกําเนิด (สเต็มเซลล) มาพัฒนาใหเปนเซลลเน้ือเย่ือ หรืออวัยวะ
ทีต่องการ และนาํมาใชในการปลกูถ่ายได ความกาวหนาดงักล่าวก่อใหเกดิ
ศาสตรแขนงใหม่ทีเ่รียกว่า เวชศาสตร์ฟนฟสูภาวะเสือ่ม (Regenerative 
medicine) 

เซลล์ต้นกำาเนิด หรือสเต็มเซลล์ มีคุณสมบัติที่สำาคัญ 2 ประการ  
 - สามารถแบ่งตัวเพิ่มจํานวนไดเปนทวีคูณ โดยคงคุณลักษณะ
ความเปนสเต็มเซลลไวในขณะที่เพิ่มจํานวน 

 - สามารถเจริญเปนเซลลเนื้อเยื่อจําเพาะชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ
หลายชนิดไดเมื่อไดรับสิ่งกระตุนที่เหมาะสม  
 การนาํเซลลตนกาํเนดิมาใชรกัษาผูปวยท่ีเปนวธิกีารรกัษามาตรฐาน 
และเปนที่ยอมรับคือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด ที่ใช้ในการ
รักษาโรคโลหิตวิทยา เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคโลหิตจาง
อะพลาสติก และโรคธาลัสซีเมีย 
 เปนที่น่าภูมิใจที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ริเริ่ม
และเป็นผู ้นําเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดหรือการ
ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยได้นําวิธีการน้ีมาใช้รักษาผู้ปวยเป็นครั้งแรก
ตัง้แต่ปี 2527 ในอนาคตคาดหวังว่าจะสามารถนาํเซลล์ต้นกําเนดิ มาใช้
ในการรกัษาโรคอืน่ ๆ  ทีม่สีาเหตมุาจากความเสือ่ม ความแก่ และความ
เสียหายของอวัยวะอื่น ๆ อาทิ โรคพารกินสัน  โรคสมองเสื่อม 
โรคมอเตอรนิวโรน โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคเบาหวาน โรคกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด โรคตับแข็ง โดยการใชสารกระตุนเพื่อเหนี่ยวนําเซลล
ตนกําเนิดใหพัฒนาไปเปนเซลลหรือเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ที่ตองการ 
 ทั้งนี้ปญหาใหญ่ของประเทศไทย คือ ยังขาดแคลนนักวิจัยที่เปน 
นักวิจัยพื้นฐานที่เช่ียวชาญทางดานสเต็มเซลล ทําใหงานวิจัยทางดานนี้

ไม่กาวหนาไปอย่างทีค่วรจะเปน ดวยเหตนุี ้ในปี 2553 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ได้ก่อตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์
ของศิริราช” (Siriraj Center of Excellence for Stem Cell 
Research, SiSCR) ขึ้น ดวยความมุ่งมั่นที่จะเปนผูนําทางการวิจัย        
เกี่ยวกับสเต็มเซลลในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียอาคเนย รวมท้ัง
จะเปนศูนยกลางในการฝกอบรมเพื่อสรางนักวิจัยรุ ่นใหม่ท่ีมีความรู 

ความชํานาญทางดานสเต็มเซลล  

ภารกิจของศูนย์ความเปนเลิศฯ 

 1. สร้างงานวจิยัพืน้ฐานเพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ท่ีเกีย่วข้องกบั 
embryonic stem cells, adult stem cells, induced pluripotent 
stem cells และ cancer stem cells ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย อาทิ 
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 - การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงสเต็มเซลลประเภทต่าง ๆ สําหรับ
รองรับการนําไปใช  ในคลินิกในอนาคตตามมาตรฐาน Good 
Manufacturing Practice (GMP)
 - การพัฒนาวิธมีาตรฐานเพือ่การจดัตัง้ธนาคารเพือ่เก็บสเตม็เซลล 
 - การสืบคนปจจัยควบคุมประชากร cancer stem cells 
ที่เปนสาเหตุก่อโรคมะเร็งและทําใหโรคลุกลาม 

 2. พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการนําเซลล์ต้นกําเนิด
ชนิด embryonic stem cells, adult stem cells, induced 
pluripotent stem cells  และ cancer stem cells ไปใช
ประโยชนทางคลินิกและการพัฒนายารักษาโรค อาทิ การสราง
โมเดลโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทยประเภทต่าง ๆ 
เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคไหลตายจากสเต็มเซลล เพ่ือใชศึกษาพยาธิ
กําเนิดของโรค และทดสอบหายาใหม่

 3. ศึกษาผลของสเต็มเซลล์บําบัด (stem cell therapy) 
ในการประยุกตใชทางคลินิกในโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย รวมทั้งโรค
ที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก ที่มีโอกาสจะรักษาดวยเซลล
ตนกาํเนดิบาํบดัไดผลด ีอาท ิการพฒันาวธิแีกไขรหสัพนัธกุรรมทีผ่ดิปกติ
ของโรคโลหิตวิทยาในระยะสเต็มเซลลตัวอ่อน และวิธีการกระตุนเซลล
เหล่านั้นใหเจริญไปเปนสเต็มเซลลเม็ดเลือด

 4. สร้างเครอืข่ายวจิยัทีเ่กีย่วกบั stem cells และ stem cell 
therapy กับนักวิจัยประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป 
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย อาทิ ส่งนักวิจัยและผูช่วยนักวิจัยของ
ศูนยฯ ไปปฏิบัติการทดลองที่ต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนใหผูช่วย
นักวิจัยศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา เพื่อนําความรู ที่ไดมาพัฒนาวงการสเต็มเซลล
ของประเทศไทย

 5. สร้างบัณฑิตศึกษาท้ังปริญญาโทและเอก รวมทั้ง นักวิจัย
รุ่นใหม่ โดยมุ่งเนนการทําวิจัยเก่ียวกับสเต็มเซลลและสเต็มเซลลบําบัด 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย

 6. ยกระดับงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกําเนิดในประเทศไทย
ไปสู ่มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยการสรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน

ทดัเทยีมกบันานาชาต ิอาท ิการคนพบวธิผีลติส่วนประกอบโลหิตประเภท
ต่าง ๆ ไดแก่ เซลลเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดในหองปฏิบัติการ
ในปริมาณมาก (Large Scale Production) เพ่ือทดแทนการขอรับ
บริจาคเลือดในกรณีที่ขาดแคลนในอนาคต

ความพร้อม...
 ศูนยความเปนเลิศฯ มีนักวิจัยผู เช่ียวชาญดานสเต็มเซลล
ประเภทต่าง ๆ  ทัง้สเต็มเซลลตวัอ่อน สเตม็เซลลเมด็เลอืด และสเตม็เซลล
ของโรคมะเร็ง และมีเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยสําหรับการแยกสเต็มเซลล
ประเภทต่าง ๆ จากเนื้อเยื่อ โดยนําวิทยาการการแพทยการสราง
สเต็มเซลลตัวอ่อนจากเนื้อเยื่อที่เจริญแลวของผูใหญ่ ทั้งจากอาสาสมัคร
สุขภาพดีและผูปวยโรคพันธุกรรม การตัดต่อ/แกไขรหัสพันธุกรรม
ดวยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 
 และในอนาคตอันใกล จะจัดตั้งธนาคารเพื่อเก็บสเต็มเซลล์
จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะสเต็มเซลล์ตัวอ่อนที่มีรหัสพันธุกรรม
เพียงครึ่งเดียวเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายให้กับผู้ปวย และการสร้างเซลล์
ระบบภูมิคุ้มกันจากสเต็มเซลล์เม็ดเลือดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
 สเต็มเซลลเปนความหวังของวงการแพทยในอนาคตเพื่อใช
ในการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อม ความชรา และอุบัติภัยต่าง ๆ แต่
ในขณะนี้การปลูกถ่ายสเต็มเซลลประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สเต็มเซลลเม็ด
เลอืด ยงัคงอยูใ่นขัน้ตอนของการวิจยัเท่านัน้ ยงัตองคาํนงึถึงประสทิธิภาพ 
ความปลอดภัยและโอกาสกลายพันธุของสเต็มเซลลไปเปนเซลลก่อโรค 
เช่น เซลลมะเร็ง เปนตน
 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังตองเดินทางอีกยาวไกล
เพือ่ใหไดผลการวจัิยทีส่ามารถตอบโจทยความตองการทางการแพทยให
ดีที่สุด แต่เราคงไม่สามารถไปถึงเปาหมายไดหากขาดทุนทรัพยในการ
ดําเนินงานวิจัย แมคณะฯ จะสนับสนุน ก็ไดเพียงบางส่วนเท่าน้ัน 
เพราะหากเราทาํสําเรจ็ จะส่งผลต่อสุขภาพผูคนนบัลาน ฉะนัน้เราจงึจาํเปน
ตองระดมเงนิทนุบรจิาคจากทกุภาคส่วน ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการสนับสนนุงานวจิยัสเตม็เซลล์ได้ที ่ ศริริาชมลูนธิ ิ ทนุ “โครงการ
พัฒนาศูนย ์ความเป ็นเลิศทางการวิจัยและเซลล ์ต ้นกํา เนิด 
(D003276)” สอบถามไ ดที่ “ศูนยความเปนเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล
ของศริริาช” โทร. 0 2419 2919, 06 1397 5005 ในวนัเวลาราชการ
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	 “เปนทีพ่ึง่ของชาวสยามในเวลานัน้ และเปนทีพ่ึง่ของชาวไทย
ในเวลานี”้...	จดุยนืของคณะแพทยศาสตศริริาชพยาบาลไม่เปลีย่นแปลง
ไปจากเดิม	นบัตัง้แต่วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2431 ทีม่ปีระกาศเปด 
“โรงศิริราชพยาบาล”	 โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดินไทย	
และถัดมาอีก	 2	 ปี	 ในวันที่	 5	 กันยายน	 พ.ศ.	 2433	 ถือก�าเนิด	
“โรงเรยีนศริิราชแพทยากร” โรงเรยีนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย 
(คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลในปจจบุนั) ทิศทางการด�าเนนิงาน
และปณิธานยังคงเดิมทุกประการ	 เพราะจุดประสงค์ใหญ่	 ๆ	 ก็เพื่อ
ให้เป็นทีพ่ึง่ของชาวไทยทกุคน	
 ศริิราชไม่เคยทอดทิง้ผูป่้วย... ในช่วง	 130	 ปีท่ีผ่านมา	 ศิรริาช
ใช้กระบวนการที่หลากหลายในการท�าให้มีรายรับเข้ามาสนับสนุน
การให้บรกิารทางการแพทย์และด้านอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้สามารถ
คงไว้ซึ่งปณิธานของการเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน	 ซึ่งเงินทุกบาท
ของผู้มีจิตศรัทธาได้ถูกน�ามาช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส	
ทีน่ี่ไม่ว่าจะยากดมีีจน	ล้วนได้รบับริการทางการแพทย์มาตรฐานศริริาช		
โดยเฉพาะในรายทีอ่าการเจบ็ป่วยซบัซ้อน	 ต้องใช้วทิยาการการแพทย์
ขัน้สงู	 มค่ีาใช้จ่ายสงู	 ศริริาชไม่เคยปฏิเสธหรอืเล่ียงไปใช้วิธีรกัษาอืน่ท่ี
ประหยัดลงไปและอาจให้ผลการรักษาที่ไม่ดีเท่าที่ควร	 แน่นอนว่า	
ค่าใช้จ่ายมากมายเหล่านีศิ้รริาชรบัไว้ดแูลเองทัง้หมด	และเพือ่การพฒันา
ด้านบรกิาร		ศริริาชจงึพยายามน�าเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	มาช่วยในการบริการ	
ซ่ึงขณะน้ีมีทั้งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด	 หุ่นยนต์จ่ายยา	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี
ยงัผสานความร่วมมือกับภาคเอกชน	อาท	ิ ธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ในการให้บริการช�าระค่ารักษาพยาบาลผ่านเครื่อง	 Kiosk	
ซ่ึงอ�านวยความสะดวก	รวดเรว็มากขึน้	
 ด้านการบริหาร... ผู้บริหารในแต่ละยุคสมัยต่างพยายามหาวิธี
ที่จะหารายรับมาจากส่วนต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถคงปณิธานนี้เอาไว้	
นอกจากน้ี	 ยั งสามารถตั้ งกองทุนวิจัย เพื่อยกระดับงานวิ จัย	
สร้างองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 ให้กับประเทศ	 และเพื่อยกระดับการรักษา
พยาบาล	 เรายังสามารถตั้งกองทุนส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงาน	 เรียนรู้	
เพื่อจะได้กลับมาเป็นแพทย์ท่ีดีในอนาคต	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหาร
จดัการมคีวามคล่องตวัและมีประสทิธผิลดขีึน้มากอย่างต่อเนือ่ง	

	 ด้านการศึกษา... เราก้าวไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ	 เร่ิมตั้งแต่หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา
ในระยะเวลา	 130	 ปีที่ผ่านมา	 เราไม่เคยหยุดพัฒนาหลักสูตร	 เพราะนั่นเป็นหนึ่งในกระบวนการ
สร้างแพทย์ที่เก่งให้กับสังคม	 และสิ่งที่ศิริราชให้ความส�าคัญมากพอ	 ๆ	 กับความเก่ง	 คือ	 เราปลูกฝัง
จริยธรรมความดี	 มีคุณธรรมให้แก่นักศึกษาทุกคน	 เรายกย่องเชิดชูอาจารย์แพทย์ที่เก่ง	 ดี	 มีคุณธรรม
เพื่อเป็น	 Role	Model	 และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา	 เป็นท่ีภาคภูมิใจที่หลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑติ	 ผ่านการรบัรองมาตรฐานระดบันานาชาติไปแล้วเมือ่ปี	 2558	 และภายในปี	 2561	
คณะฯ	 มุ่งที่จะน�าหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญาและหลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านทุกหลักสูตรไปสู่การ
รับรองตามมาตรฐานให้ได้ทัง้หมด	
	 ในส่วนของหลกัสตูรปริญญาโท-ปริญญาเอก	 ขณะนีค้ณะฯ	 ได้วิง่เข้าสูร่ะบบประกนัคณุภาพของ
อาเซียน	 (AUN-QA)	 เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยว่ามีความทัดเทียมกับ
นานาชาติ
	 ด้านงานวจัิย	นับจากวนัแรกทีโ่รงพยาบาลศริิราชถือก�าเนิดข้ึน	กไ็ด้มกีารพัฒนาค้นคว้าเทคโนโลยี	
วิธีการรักษาใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 เพ่ือให้คนไทยเข้าถึงการรักษาด้วยมาตรฐานนานาชาติในบ้านเกิด
เมืองนอน	 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
มากท่ีสุดในประเทศไทย	 นอกจากนี้	 เรายังมุ่งปฏิรูประบบงานวิจัย	 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	 เช่น	 ผู้ที่เคย
ได้รับรางวลัโนเบลมาเป็นทีป่รึกษา

	 ศิริราชเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้	 คิดค้นงานวิจัยใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 และยังให้ความส�าคัญ
กบัการก้าวทนัเทคโนโลย	ี วทิยาการทางการแพทย์ระดบัสากลอยูเ่สมอ	คณะฯ มกีารปรบักระบวนการ
บรหิารเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิ ส่งผลให้ได้รบัรางวลัการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ (Thailand Quality 
Class: TQC) ประจ�าปี 2559 จากส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลนี้จะเกิดขึ้นในศิริราช
ไม่ได้	 	 ถ้าบคุลากรทกุระดบั	ภาควชิา	และหน่วยงานต่าง	ๆ	 ไม่ให้ความร่วมมอื	รางวลันีเ้ป็นจดุเริม่ต้นท่ี
ส�าคญัในการร่วมกนัมุง่ไปสูร่างวัลคณุภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award: TQA)
	 เราผลักดันตนเองจนได้รับมาตรฐานสูงสุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดย	“โรงพยาบาล
ศริริาช”  ได้รบัการรับรองมาตรฐาน Advance HA (แห่งแรกของประเทศไทย) ซึง่เป็นการยืนยนัว่า
ศริริาชได้รบัการรบัรองมาตรฐานสงูสุดจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ เมือ่ปี 2557 
และได้รบัการต่ออายเุม่ือวนัท่ี 13 มนีาคม 2561 ขณะเดยีวกนัโรงพยาบาลศริริาช ปยมหาราชการณุย์” 
(SiPH) ยงัได้รบัการรับรองมาตรฐานระดบัสากล JCI (Joint Commission International) เมือ่ปี 
2556 และได้รบัการ re-accredit  อกีครัง้ในปี 2560  
 ผมเช่ือว่าจาก 130 ปีท่ีผ่านมา และก้าวต่อไปข้างหน้า ทิศทางในการพัฒนาศิริราช
เพ่ือประชาชนไม่เคยเปลีย่นแปลง ท่ีน่ีอย่างไรกย็งัเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดนิ ดแูลผูป่้วยด้อยโอกาส
ด้วยมาตรฐานการแพทย์ทีเ่ทยีบเคยีงระดบันานาชาต ิพวกเราชาวศริริาชตัง้ใจสบืสานพระราชปณธิาน
ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานก�าเนิดโรงพยาบาลศิริราช และสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมอยากให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจวิ่งไปข้างหน้า
ด้วยกนั เพือ่สงัคมท่ีดีข้ึนตลอดไปครบั” 

	 ศิริราชเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้	 คิดค้นงานวิจัยใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 และยังให้ความส�าคัญ	 ศิริราชเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้	 คิดค้นงานวิจัยใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 และยังให้ความส�าคัญ	 ศิริราชเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้	 คิดค้นงานวิจัยใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 และยังให้ความส�าคัญ
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	 จากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย 
ทรงเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยเพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ราษฎร จึงก่อกำาเนิดเปน “โรงพยาบาลศิริราช” 
โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งดำารงอยู่เคียงคู่คนไทยจวบจนปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 130 ปี 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชได้รับการสนับสนุนและมีการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ การให้บริการ 
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระกรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชน 
กอปรกับความมุ ่งมั่นพัฒนาท้ังด้านวิทยาการการแพทย์ การบริการ ทำาให้วันนี้ โรงพยาบาลศิริราช ยังคงเปนโรงพยาบาล
ที่ ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน นั่นเพราะเราให้ความสำาคัญ และพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ ด้วยความเท่าเทียม 
สมกับที่เปนโรงพยาบาลของแผ่นดิน และพร้อมที่จะก้าวสู่ความเปนเลิศในเอเชยีอาคเนย์ต่อไป
	 และในวันที	่26	เมษายน	พ.ศ.	2561	โรงพยาบาลศริิราชจะมอีายคุรบ	130	ปี	การพัฒนาท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคตจะเป็นไปในทศิทางใด	
เราไปพบค�าตอบจากผูบ้รหิารท้ัง	5	ท่าน	เริม่ด้วย	ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

โรงพยาบาลศิริราช 
กบัการพฒันาท่ีไมเคยหยดุ

กาวสูปที่ 130
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 “ S i P H  ถื อ ก� า เ นิ ด ม า จ า ก
คณะแพทยศาสตร ์ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต ้พันธกิจ 
“ให้บริการทางการแพทย์ท่ีดีเลิศเพื่อ
สนับสนุนกิจการของคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล และสงัคม”	

	 “ในโอกาสที่	 โรงพยาบาลศิริราชเดินทางมาถึง
ปีที	่130	การเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้ในช่วง	5	ปีทีผ่่านมา
มีมากมายหลายเรื่องซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนาทั้งสิ้น	
ความนยิมในโรงพยาบาลศริริาชไม่เคยตกลงไป	 มแีต่จะ
เพิ่มขึ้น	 ประชาชนเกิดความคาดหวังมากข้ึน	 เหล่าน้ัน
น�าความภาคภูมิใจมาสู่ชาวศิรริาช	แต่ขณะเดียวกนักต้็อง
บอกตัวเองว่าต้องท�าให้ดีกว่าเดิม	 มีคุณภาพ	 ครบถ้วน	
มจีดุบกพร่องน้อยท่ีสดุ	

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช

	 ศริริาชมไิด้คาดหวังท่ีจะมอีตัราการเพิม่จ�านวนผูป่้วยนอก-ผูป่้วยในจ�านวนมากในระยะเวลาอนัสัน้	
แต่เรามุ ่งที่จะเติบโตไปเรื่อย	 ๆ	 ขณะเดียวกันก็ยกระดับและเพิ่มคุณค่าการบริการที่ดีที่สุด	
จะเห็นได้ว่าในช่วง 5 ปีทีผ่่านเราได้รบัรางวลัทีแ่สดงถงึการพฒันามากมาย อาท	ิได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน Advance HA (แห่งแรกของประเทศไทย) เมือ่ปี 2557 และได้รบัการต่ออายเุมือ่วนัท่ี 
13 มี.ค. 61 นอกจากน้ียัง	 “ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรค” (Disease Specific 
Certification) ในปี 2559 จ�านวน 2 โรค คอื 1. การผ่าตดัปลกูถ่ายตบั  2. การผ่าตดัเปลีย่น
ข้อเข่าเทียม เหล่านี้เป็นเพียงจุดเร่ิมต้น	 เพราะเราตั้งเปาจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน	
เฉพาะโรคเพิม่ขึน้อกีอย่างน้อย	 2	 –	 3	 โรคในเวลาอนัใกล้นี	้ ขณะเดยีวกัน	 จะต้องรักษามาตรฐาน
การผ่าตัด	การรักษาทีไ่ด้รับการรบัรองคณุภาพเฉพาะรายโรคให้คงอยูต่่อไป
	 ในแง่ของมาตรฐานคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย์ เราน�ามาตรฐาน ISO 
มาเป็นตวัขบัเคลือ่นในการปรบัปรงุและพฒันา	อาทิ	
 - งานซ่อมบ�ารุง ได้รับมาตรฐาน	 ISO	 9001	 :	 2008	 ด้านการบริการและการควบคุม	
outsource	ในปี	2559	(4	มิ.ย.	59	–	14	ก.พ.	61)
	 - งานเวชภณัฑ์ปลอดเชือ้	ได้รบัมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008		(	ด้าน	Central	Sterile	supply	
Services	และด้าน	Development	of	Sterile	Technique	)	ในปี	18	ก.พ.	58	–	15	ก.พ.	61
	 - ฝ่ายโภชนาการ	 ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหาร	 Hazard	 Analysis	
Critical	Control	Point	(HACCP)	ของห้องผสมนม	ในปี	2556	เป็นต้น
	  ในอีก 5 ปีข้างหน้า เราต้องมองว่าจะสามารถส่งต่องานคุณภาพของเราให้ไปอยู่ในใจ
ผู้รับบรกิารได้อย่างไร ซึง่จะเกดิขึน้ได้ก็ต่อเมือ่เราได้มอบประสบการณ์การมารบับรกิารอย่างประทับใจ 
โดยประกอบด้วยปัจจยัสนบัสนนุหลายด้าน	 อาท	ิ ผู้ป่วยได้รบัการให้บรกิารด้วยมาตรฐานการแพทย์
ทีเ่ช่ือถอืได้	มคีวามเท่าเทียม	ระบบไม่ซบัซ้อนยุง่ยาก	พืน้ทีใ่ห้บรกิารเหมาะสม	ไม่แออัด	ฯลฯ	
	 โดยขณะนี้	 รพ.ศิริราช	 ได้ด�าเนินโครงการพัฒนางานด้านต่าง	 ๆ	 หลากหลาย	 อาทิ	
ปรับปรงุพืน้ทีบ่รเิวณ ชัน้ 2 ตกึผูป่้วยนอก ให้สามารถให้บรกิารผู้ป่วยอายรุศาสตร์ได้สะดวกข้ึน	
และในปี 2562 จะปรบัปรงุพืน้ที ่ ชัน้ 1 ให้มห้ีองแพทย์เวร-ฉกุเฉนิให้กว้างขวาง เพิม่จ�านวน
เตยีงตรวจ มีแพทย์ พยาบาล บคุลากรทางการแพทย์เพยีงพอ	 ในส่วนของห้องยา จะมกีารน�า
หุน่ยนต์มาช่วยจดัยา	นอกจากนีย้งัได้พฒันา  Application มาให้บริการเกีย่วกบัระบบนัดหมาย 
แจ้งควิตรวจ	ซึง่ขณะนีน้�าร่องใช้งานแล้วส�าหรบัคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ	
	 บุคลากรศิริราช จะต้องมีศักยภาพในการท�างานที่หลากหลายและท�าได้ดี สิ่งที่เราไม่เคย
อ่อนข้อให้เลย	คือ	มาตรฐานความปลอดภยั	ทัง้ของผูป่้วยและบุคลากร	ในเรือ่งระบบ	IT	เราจะมกีาร
วางแนวทางระบบใหม่	 ซึ่งจะมีการประกาศ	 IT	 Road	Map	 ภายในปีนี้	 ซึ่งขณะน้ีอยู่ในระหว่าง
พฒันาปรบัปรงุให้ตอบโจทย์ผูใ้ช้งาน	 ซ่ึงขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างพฒันาระบบโดยเปดโอกาสให้ผูใ้ช้งาน
เข้ามาร่วมออกแบบโปรแกรม	ซ่ึงภายในระยะเวลา	2	ปีนบัจากนี	้จะมกีารใช้งานอย่างเตม็รูปแบบ	
	 ด้านการขยายงานบรกิาร	ในปี 2562 “อาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา” จะพร้อมเปด
ให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างระดมเงินบริจาคในการ
จดัซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ ซึง่ต้องขอความร่วมมอืจากผูม้จีติศรัทธาทกุท่านนะครบั ส่วนการขยาย
บรกิารออกไปสูพ่ืน้ทีร่อยต่อระหว่างกรงุเทพและปรมิณฑล	ขณะนีท่้านสามารถรบับรกิารตรวจรกัษา
ด้วยมาตรฐานศิรริาช ณ  “ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” คณะแพทยศาสตร์ศริริาช (ต. ศาลายา)	
ในกรณีทีจ่�าเป็นต้องให้วทิยาการการแพทย์ชัน้สงูในการรกัษา	ผูป่้วยรายนัน้	ๆ	จะมแีพทย์เจ้าของไข้
พจิารณาเพือ่ส่งต่อมารบัการรักษายงั	รพ.ศริริาช	
	 ด้านความสะดวกในการสญัจรภายในศิรริาช		“Skywalk” จะเริม่เปดใช้บรกิารปลายปี 2562 
ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกทั้งกับผู้ป่วยและทุก	 ๆ	 ท่าน	 ไม่ต้องตากแดดตากฝน	 ไม่ต้องเสี่ยง
ใช้ถนนทางเดินร่วมกับรถทีแ่ออดั	อนัตราย	เป็นต้น
	 ก่อนจากกนัผมขอฝากถงึประชาชนว่า โรงพยาบาลศริริาชไม่หยุดย้ังในการน�าเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และน�าเทคโนโลยีมาขยายขอบข่าย
การรักษาพยาบาล การสื่อสารเชื่อมโยงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่าย
ของเรา ให้สามารถตดิต่อสือ่สารกบัผู้ป่วยและญาต ิเพือ่ให้การรกัษาทีต่่อเนือ่ง และมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น เช่นการน�า Telemedicine มาใช้ หรือการน�าหุ ่นยนต์มาช่วยในการดูแลรักษา
ผูป่้วยติดเตียง เป็นต้น
 ในส่วนของชาวศริิราช ผลส�าเรจ็ทกุอย่างเกิดจากการท�างานเป็นทมี เราต้องฟงกนั ยอมรบั
ความเหน็ทีแ่ตกต่าง เพือ่หาแนวทางทีด่ทีีส่ดุ เหล่านีเ้ป็นกลไกส�าคญัไปสูก่ารพัฒนาในทุกเรือ่ง และ
ขอขอบคณุและส่งก�าลังใจไปยังชาวศริริาชทกุท่านทีช่่วยกนัพฒันาศริริาชมาจนถงึทกุวนัน้ีครบั”

	 เราได้ด�าเนินการเช่นน้ีมาตลอดนับจากวนัแรกทีเ่ปดให้บรกิารอย่างเป็น
ทางการ	26	เมษายน	2555		ขณะนี้กิจการของเราได้รับการตอบรับจากสังคม
และเติบโตได้ดีกว่าที่เราคาดคิดไว้ในเบื้องต้น	 โดยมีอัตราครองเตียงสูงถึง	
80	-	90	%	และในช่วง 5 ปีมาน้ี (2555 -  2560) เราบรรลุพันธกิจในระดบัหนึง่ 
ไม่ว่าจะเป็น 
	 1.	ด้านการเติบโตในเชิงผู้ป่วยท่ีมารับบริการ	 และความมั่นใจจาก
ประชาชน	ผูป่้วยนอกมารบับรกิารสงูถงึ	1,500	คน/วนั	และมผีูป่้วยใน	280	เตยีง		
	 2.	ด้านรายได้	 สามารถน�าผลประกอบการกลับคืนคณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาลแล้วทัง้สิน้	950	ล้านบาท	ซึง่จะค่อย	ๆ	เพิม่ขึน้ในแต่ละปีต่อไป
	 3.	ด้านสังคม	 คณะฯ	 ได้น�าผลประกอบการจากข้อ	 2	 ไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ศิริราช	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม	และยังคง
มุ่งเน้นด้านความถูกต้องและจริยธรรมของวิชาชีพด้านการแพทย์เป็นส�าคัญ	
เพื่อเป็นแหล่งที่อ้างอิงได้		
	 ในช่วง	4	ปีแรก	เรามวีสิยัทศัน์	“จะเป็นหนึง่ในโรงพยาบาลท่ีมคีนศรทัธา
มากที่สุดในประเทศไทย	ภายในปี	2559”	(1	ใน	3	ของ	5	โรงพยาบาลเอกชน
ชัน้น�าของประเทศไทย)	และจากการท�าการส�ารวจ	ผลคอื SiPH อยูใ่นอนัดบั 
2 ซึ่งเราบรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเปาด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
 - มาตรฐานการรกัษาระดบัสากล 	SiPH	เป็นโรงพยาบาลรฐัแห่งแรก
ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล	 JCI	 (Joint	
Commission	Internation)	เมื่อปี	2556	และได้รับการ	re-accredit	อีกครั้ง
ในปี	2560	นอกจากนีย้งัได้รบัการรบัรองโปรแกรมการผ่าตดัเปล่ียนข้อเข่าเทยีม
ของ	 JCI	 (CCPC)	 เมื่อปี	 2557	 และได้รับการ	 re-accredit	 อีกครั้ง
ในปี	2561
 - เปียมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม วัดได้จากการที่โรงพยาบาล
ไม่เคยถูกฟองร้องทางการแพทย์เลย	
 - บริการอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว	 มีจุดมุ่งหมายต้องการท�าให้
พนักงาน	 และผู้ป่วย	 หรือผู้มาใช้บริการรู้สึกว่าท่ีนี่เป็น	 “บ้านหลังที่สอง”	
ของพวกเขา	เราได้ท�าการส�ารวจความเป็น	homey	hospital	ของพนักงาน
ซึ่งต้องเป็นให้ได้ใน	60%	เราท�าได้	58%	ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป	
	 - มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	 เราวัดที่	 CSI	 ตั้งเปา	 4.5	 (จาก	 5)	
ผลที่ได้คือไม่เคยต�่ากว่า	4.5	เลย	โดยปี	2560	ได้	4.6
 - ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	 พบว่า	 สามารถน�าผลประกอบการคืนสู่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อช ่วยเหลือสังคม	 โดยไม่ได ้ใช ้
งบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมอีกเลย
	 จากน้ีไปอีก	 5	 ปีข้างหน้า	 (นับจากปี	 2559)	 เราตั้งเปาจะเป็น
โรงพยาบาลที่มีคนศรัทธามากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้การด�าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์เดิมแต่ตั้งเปาหมายสูงขึ้น	 เช่น	 ขยับจากการรักษาให้ได้
มาตรฐานสากลของทั้งโรงพยาบาล	 ไปสู่ให้ได้รับมาตรฐานสากลเฉพาะโรค
เพิ่มขึ้น	 โดยปัจจุบันเราได้แล้วจากการผ่าตัดข้อเข่า	 และจะกระจายไปยัง
โรคต่าง	 ๆ	 ต่อไป	 และจะคงไว้ซ่ึงจริยธรรมและคุณธรรมในการรักษา	 และ
ได้รับคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป	 โดยตั้ง	 CSI		
ที่	4.6	ขึ้นไป
 ก่อนจากกันผมขอขอบคุณผู้ป่วยท่ีให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน 
การด�าเนินงานของ SiPH ขอขอบคุณทีมงานของ SiPH และ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทุกคนที่ช่วยสนับสนุนกิจการของ SiPH 
ด้วยดีมาตลอด และขออภัยในหลาย ๆ เรื่องที่อาจจะยังท�าไม่ถูกต้อง
และไม่ถูกใจนัก เรามิได้น่ิงนอนใจ จะพยายามท�าให้ดีขึ้น เปาหมายของ 
SiPH จะเขยิบสูงขึ้น ๆ ทุกปี พวกเราจะท�าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้สังคม
ได้รับสิ่งดี ๆ ต่อไปครับ”
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	 “นับตัง้แต่วนัที	่26	เมษายน		2431	จนถึงวนัท่ี	26	เมษายน	ในปีนี้	
โรงพยาบาลศิริราชจะมีอายุครบ	 130	 ปี	 	 เป็นร้อย	 130	 ปี	 แห่งความ
ทรงจ�าทีม่คีณุค่ายิง่	การแพทย์และการพยาบาลของไทยก�าเนดิและเติบโต	
พัฒนา	เรียนรู้	จนเกดิคณุประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาตมิากมาย	
ศริิราชในอดตี	 สัง่สมชือ่เสยีง	 ความศรัทธา	 ความไว้วางใจจากประชาชน	
จนเป็นทีย่อมรบั		สมกบัเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดนิ	หน้าทีข่องชาวศริิราช
ในปัจจุบนั	คอื	การด�ารงสิง่ดี	ๆ	และความเป็นเลศิน้ีไว้ให้ยัง่ยนืต่อไป	
	 ในความคิดของพี่ 	 หากจะคงความเป ็นเ ลิศไว ้ ให ้ยั่ งยืน	
พยาบาลศิริราชต้องให้ความส�าคัญกับบทบาทพยาบาลทั้ง 4 ด้าน 
ท้ังในด้านการดแูลรกัษา การฟนฟสูภาพ  การปองกันโรค และการส่ง
เสรมิสขุภาพอย่างเตม็ที	่ ตามบริบทของงานทีท่�า	 พยาบาลต้องมคีวามรู้	
สามารถ	 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์และศิลปที่ เกี่ยวข้อง
มาบูรณาการได้อย่างเป็นองค์รวม	 ทันสมัยได้ผลลัพธ์ตามเปาหมาย	
ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักจริยธรรมพยาบาลในการปฏิบัติงาน	
	 ที่ส�าคัญเราต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
อย่างต่อเน่ือง	มคีวามรู้เร่ืองการพัฒนาคณุภาพ		สามารถพฒันาระบบงาน
บริการพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เหนือ
ความคาดหมาย	มทีกัษะในการสอน	เป็นทีป่รึกษา	สามารถ	empower	
ผู้ป่วยและครอบครัวให้ดูแลและจัดการกับภาวะเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได้	
กระตือรือร้นท่ีจะสืบค้นความรู้	 น�าผลงานวิจัย	 หรือท�างานวิจัยเพื่อมา
พัฒนางาน	 พัฒนาความรู้ทางการพยาบาล	 และเผยแพร่ออกสู่สังคม		
พยาบาลมีภาวะผูน้�า	ทีส่ามารถบริหารจดัการ	ทัง้งานและคน	และพฒันา
วชิาชีพในยคุของการเปลีย่นแปลงพยาบาล
	 ต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	 เป็น	 Change	 agent	
และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดี	 พยาบาลศิริราชต้องก้าวทันโรค	
และก้าวทนัโลก	 ไม่มอีปุสรรคด้านภาษา	 มคีวามรูด้้านกฎหมาย	 ก้าวทนั
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	 ต้องทันสมัยสามารถน�าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการคิดนวัตกรรมที่เอื้อต่อการท�างาน
ของพยาบาล	 แต่ยังคงใกล้ชิดอยู ่ เคียงข้างผู ้ป ่วยและครอบครัว	
ให้การพยาบาลด้วยความเอ้ืออาทร	 ให้บริการด้วยใจ	 พร้อมช่วยเหลือ	
ให้บริการด้วยความนุ่มนวลทั้ง	 high	 technology	 และ	 high	 touch	
มีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี	 ท�างานร่วมกับ
ทมีสหสาขา	ร่วมกบัเครอืข่ายทัง้ในและนอกสถาบนั	ทัง้ในและต่างประเทศ
อย่างมปีระสทิธภิาพ			
 บทบาท ความรู ้ และสมรรถนะเหล่าน้ีคอืสิง่ท่ีฝ่ายการพยาบาลฯ 
ตั้งใจจะหล่อหลอมให้แก่พยาบาลของเรา เพื่อท�าให้พยาบาลมี
ความพร้อม  ต่อการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า ไม่ว่าความท้าทาย
ข้างหน้าจะเป็น  TQA   JCIA หรือมอีปุสรรคใด ๆ  ความร่วมมอืร่วมใจ
ของพวกเราชาวศริริาชทีจ่ะท�าประโยชน์ให้แก่ผูป่้วย ครอบครวั และ
ปวงประชา จะท�าให้เรามุง่มัน่ พฒันา เรยีนรู้ และประสบความส�าเรจ็
ได้เสมอ แต่เรื่องท้าทายที่ส�าคัญอีกประเด็นคือการรักษาคนเก่ง คนดี 
คนมีคุณภาพเหล่าน้ีให้มีความผูกพันกับองค์กร สู้กับแรงดึงดูดจาก
ภายนอกท่ีนับวนัจะแรงข้ึนเรือ่ย ๆ ซึง่เป็นโจทย์ของฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศริริาชและคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ต้องร่วมกัน
แก้ไขต่อไปค่ะ    

มาจนถึงทกุวนันี	้ฉะน้ันปัจจยัของความส�าเรจ็ทีส่�าคญัทีส่ดุ	คอื	“คนศิรริาช”
	 ขณะนี	้ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	อยูใ่นระหว่างจดัท�าแผนพัฒนาทรพัยากรบคุคล
ในอกี 4-5 ปีข้างหน้า เริม่ต้ังแต่	การวเิคราะห์จ�านวนบคุลากรเหมาะสมกบัภาระงาน	พจิารณาคณุภาพ
ของคนทีจ่ะมาท�างานทีศิ่รริาช	คณะฯ มกีระบวนการรับสมคัรงานทีเ่ข้มข้น โดยค�านงึถงึศกัยภาพ
และประสบการณ์ของผู้สมัคร	 บุคลากรศิริราชสามารถมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
อย่างสม�า่เสมอ	 เพ่ือความเจรญิก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและเพือ่พัฒนาศริริาชต่อไป	 และสิง่ส�าคญั
ทีผู่บ้รหิารตระหนกัว่าเป็นเรือ่งส�าคัญคอื	การสร้างขวัญและก�าลงัใจแก่บคุลากร ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพิม่โอกาสความก้าวหน้าให้บคุลากรอย่างสม�า่เสมอ 
 ในฐานะรองคณบดฝ่ีายบรหิาร ขณะนีส้ิง่ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ก�ากบัดแูล มีอยู ่ 2 เรือ่งที่
ส�าคญั คือ
	 1. กระบวนการตรวจสอบภายในทีม่มีาตรฐาน โดยท�างานร่วมกบัภาควชิา/หน่วยงาน	ว่าได้
ตามระเบียบข้อบงัคับและแนวทางปฏบิตัทิีไ่ด้ก�าหนดไว้	เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในกระบวนการท�างาน
เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาข้อผดิพลาด	โดยเฉพาะเร่ืองของสนิทรัพย์	การเงนิการคลงั	เป็นต้น	เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าการตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยมหดิล	มีกระบวนการก�ากบัดแูลอย่างโปร่งใส	
และในส่วนของแผนกลยทุธ์	 ทีค่ณะฯ	 ได้วางแผนไว้อาจมกีารปรบัแก้ไขให้ทนัต่อโลกาภวิตัน์	 จ�าเป็น
ต้องอาศยัความร่วมแรงร่วมใจของบคุลากรทุกคนทีช่่วยเหลอืร่วมมอืกนั	 เนือ่งจากศริิราชเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่	 เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน	 สถาบันอื่นๆ	 และสังคมติดตามและอ้างอิงศิริราช	
ถ้าศิริราชขยับไปในทิศทางใดก็มักจะสามารถชี้น�าให้หน่วยงานอื่น	 ๆ	 และสังคมคล้อยตามในเร่ือง
ดังกล่าว	
	 2. การบริหารจดัการความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งชือ่เสยีง	พนัธกจิทีส่�าคญั	มเีร่ืองใดทีค่ณะฯ	
มีโอกาสพัฒนา	 	 ผู้บริหารทุกระดับจะต้องเข้าไปดูแลจัดการเพื่อปองกันมิให้เกิดอุปสรรคที่มีผลต่อ
ความส�าเรจ็ของคณะฯ	เพราะถ้าปล่อยทิง้ไว้โดยไม่มกีารแก้ไข	อาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงและศรัทธา
ทีศ่ริริาชสัง่สมมานานกว่า	130	ปี
	 นอกจากนี	้คณะฯ	ยังมีนโยบายส�าคญัทีจ่ะด�าเนนิการต่อ	ได้แก่	“ศริริาชองค์กรแห่งคุณธรรม
และความโปร่งใส” (Siriraj Model Integrity and Transparency) ซึ่งได้เลือกอัตลักษณ์
ของคนศริิราชทีส่�าคญัจากวฒันธรรมศริิราชออกมา 3 ข้อ ได้แก่
	 A   Altruism         ค�านงึถงึประโยชน์ของผูอ้ืน่และส่วนรวมเป็นทีต่ัง้
	 I     Integrity         ซือ่สตัย์	ถกูต้อง	เชือ่ถอืได้
	 R   Responsibility		รบัผดิชอบ	มปีระสทิธภิาพ	ตรงต่อเวลา
	 ซ่ึงขณะนี	้คณะฯ	ก�าลงัด�าเนนิการแปลงอตัลกัษณ์ทีเ่ป็นนามธรรมให้เป็นรปูธรรมหรอืการปฏบิตัิ	
เช่น	ยกย่องเชดิชผููท้�าความดตีามอัตลกัษณ์		A	I	R	ออกมาผ่านสือ่ประชาสมัพันธ์ต่าง	ๆ 	เพ่ือสร้างขวญั
และก�าลงัใจ	รวมถึงแรงบนัดาลใจในการท�าความดต่ีอไป	
	 สิง่ทีช่าวศิรริาชควรเตรยีมพร้อม	คอื	ภายในปีนี ้ศริริาชจะมกีารอบรมให้ความรูแ้ละตรวจสอบ
ในเรือ่งเกีย่วกบัองค์กรทีมี่ความโปร่งใส มธีรรมาภิบาลจาก “ส�านกังานคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)” ท่ีสามารถวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนหรือปัญหาอัน
จะน�าไปสูก่ารหาแนวทางการปองกนัและเสรมิสร้างความโปร่งใสทีเ่กิดภายในคณะฯ	ต่อไป	
 ขอให้ประชาชนและสงัคมเชือ่มัน่ว่า ศริริาชตระหนกัถงึหน้าทีข่องการเป็นสถาบนัการแพทย์
ของแผ่นดิน เรายังคงรักษาและพัฒนามาตรฐานการให้การรักษาให้ดีท่ีสุด ก้าวทันวิทยาการ
การแพทย์ ขณะเดยีวกนัยงัมุง่ผลติแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย์ทีเ่ก่ง ด ีมคีณุธรรมออกไปรบัใช้
สังคม อย่างไรก็ตาม ปจจยัส�าคญัยิง่ทีช่่วยให้คณะฯ เตบิโตและสามารถให้บรกิารทางการแพทย์
ท่ีดเีย่ียมแก่ประชาชน จ�าเป็นต้องอาศยัการสนบัสนนุและเชือ่มัน่จากประชาชนและสงัคม ล่าสดุ
ขณะนี้ศิริราชก�าลังระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ส�าหรับใช้ใน “อาคารนวมินทรบพิตร 
๘๔ พรรษา” ซึง่ ณ ทีแ่ห่งนี ้ จะเป็นสถานทีท่ีใ่ห้บรกิารตรวจรกัษาแก่ประชาชนด้วยมาตรฐาน
การแพทย์และเครื่องมือที่พรั่งพร้อมระดับสากล ขอเชิญทุกท่านมาร่วมใจสนับสนุนโครงการน้ี
ด้วยกันนะครบั” 

คุณทิพยา ถนัดช่าง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 ในวาระที่โรงพยาบาลศิริราช	 ได้รับพระราชทาน
ก่อตัง้ในผนืแผ่นดนิไทยมากว่า	130	ปี	ด้วยพระมหากรุณาธคิณุ
ของล้นเกล้าฯ	รชักาลที	่5	การทีศ่ริริาชยนืหยัดเจรญิก้าวหน้า
มาจนถึงทุกวันนี้	 เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร
ทุกภาคส่วน	 มใิช่แต่เพยีงการท�างานอย่างหนกัของผู้บรหิาร	
แพทย์	 พยาบาล	 และบุคลากรทุกคน	 แต่เรายังสร้าง	
“คนมาตรฐานศิริราช”	ทีเ่ก่ง	ด	ีมีความรบัผิดชอบ	มีคุณธรรม
และจรยิธรรมออกไปรบัใช้ประชาชน	และได้รบัความศรทัธา
เช่ือถือจากสงัคม	ส่งผลให้ศิรริาชเจรญิก้าวหน้าเป็นทีย่อมรบั
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อ่านเอาเร�่องอ่านเอาเร�่อง

  โดย มรว.ดํารงดิศ ดิศกุล ผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการประทานโล่เกียรติยศ “ตาช่ังทอง” ประจําป 
2560 ครั้งท่ี 6 เปนผูมอบให ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ร่วมดวย 
คุณภาสินี ปรีชาธนาพล ผูอํานวยการฝาย กลุ่มองคกรสัมพันธ ผูแทนบริษัทไทยประกันชีวิต (จํากัด) มหาชน 
ผูสนับสนุนรายการ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ พุทธวิชชาลัย บางเขน กทม. จัดโดย สหพันธกรรมการ
สงเคราะหเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สกท.) และสมาคมสถาบันคุมครองสิทธิประโยชนผูบริโภค 

 จะมสีกักีร่ายการโทรทศัน์ทีอ่ยูย่นืยาวมาถงึ 33  ปี 
หนึง่ในนัน้ คอื “รายการพบหมอศริริาช” รายการสขุภาพ
ที่อยู่คู่คนไทยมานาน  
 นบัแต่วนัแรกจนถงึวนันี ้เรายงัทาํหนาทีอ่ย่างแขง็ขนั 
เพือ่มอบสาระความรูในการดแูลสขุภาพอย่างถกูตอง ล่าสุด
ไดรับโล่เกียรติยศ “ตาชั่งทอง” (ประเภทบุคคลสงเคราะห
ดีเด่นแห่งป) ประจําป 2560 (ครั้งที่ 6) สาขาผูใหความรู
ความเขาใจแก่ประชาชนพรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
เมื่อ 26 ก.พ. 2561

อาจารย์แพทย์ กับบทบาทพิธีกรรายการฯ จากอดีต – ปัจจุบัน

ผศ.นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม         
2529 – 2532

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน                   
 2533 – 2534

รศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์               
2535 -  มีนาคม 2544

รศ.นพ.ประยุทธ   ตันสุริยวงษ์         
เมษายน  2544 - เมษายน  2549

โดย มรว.ดํารงดิศ ดิศกุล ผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษาโครงการประทานโล่เกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ประจําป 

 จะมสีกักีร่ายการโทรทศัน์ทีอ่ยูย่นืยาวมาถงึ 33  ปี 
หนึง่ในนัน้ คอื “รายการพบหมอศริริาช” รายการสขุภาพ
 จะมสีกักีร่ายการโทรทศัน์ทีอ่ยูย่นืยาวมาถงึ 33  ปี 
หนึง่ในนัน้ คอื “รายการพบหมอศริริาช” รายการสขุภาพ
 จะมสีกักีร่ายการโทรทศัน์ทีอ่ยูย่นืยาวมาถงึ 33  ปี 

ที่อยู่คู่คนไทยมานาน  
 นบัแต่วนัแรกจนถงึวนันี ้เรายงัทาํหนาทีอ่ย่างแขง็ขนั 
ที่อยู่คู่คนไทยมานาน  
 นบัแต่วนัแรกจนถงึวนันี ้เรายงัทาํหนาทีอ่ย่างแขง็ขนั 
ที่อยู่คู่คนไทยมานาน  

เพือ่มอบสาระความรูในการดแูลสขุภาพอย่างถูกตอง ล่าสดุ
ไดรับโล่เกียรติยศ “ตาชั่งทอง” (ประเภทบุคคลสงเคราะห
ดีเด่นแห่งป) ประจําป 2560 (ครั้งท่ี 6) สาขาผูใหความรู
ความเขาใจแก่ประชาชนพรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
เมื่อ 26 ก.พ. 2561

จุดเริ่มต้น
 ด วยตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ ตลอดจน
มุ่งหวังใหคนไทยหันมาใส่ใจดูแลตนเองและมีความรูในเรื่องสาธารณสุข
ขั้นมูลฐานมากขึ้น “รายการพบหมอศิริราช” จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ระหว่าง คณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านส่ือมวลชน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เริ่มออกอากาศเปนครั้งแรกเมื่อเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  
 รายการพบหมอศิริราช เปนรายการโทรทัศนประเภทสารคดีสั้น 
ความยาว 3 นาที นําเสนอการดูแลสุขภาพ การรูเท่าทันโรคพรอม
การปองกัน และการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี อันนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิต
ที่ดี โดยเผยแพร่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.12 - 13.15 น. 
ทางช่อง 7 ส ีทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ไดมีการปรบัปรงุและพฒันา
รูปแบบการนําเสนอรายการอย่างต่อเนื่องใหทันยุคทันสมัย 

พบหมอศิริราชได้รับโล่รางวัล “ตาชั่งทอง”  ปี‘60
33 ปี บนเส้นทางชี้นำาสุขภาพสู่สังคมไทย

 ในส่วนของพิธีกร ดําเนินรายการโดยอาจารย์แพทย์ศิริราช
มาแลว 12 ท่าน และทุกครั้งที่ออกอากาศยังไดรับความช่วยเหลือ
จากคณาจารย  พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยในการถ่ายทําจาก
สถานการณจรงิ ทัง้การตรวจรกัษา การทาํหตัถการ ทาํใหรูปแบบรายการ
มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม 
 จากความมุ ่งมั่นในการสรางสรรครายการ ส่งผลใหรายการ 
“พบหมอศิริราช” ได้รับโล่เกียรติคุณจากหนังสือพิมพ์อินไซด์ทีวี 
ให้เป็นรายการที่มีสาระและสร้างสรรค์สังคมผ่านสื่อมวลชนดีเด่น
เมื่อปี 2532 และในปี 2561 ได้รับโล่เกียรติยศ “ตาชั่งทอง” (ประเภท
บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี) ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 6) สาขา
ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
จากสหพันธกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
(สกท. )  และสมาคมสถาบันคุ มครองสิทธิประโยชน ผู บริ โภค 
ถือเป็นความภูมิใจของทั้ง 2 องค์กรอีกครั้ง 
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คุณภาสินี ปรีชาธนาพล  

ผูอ้ำานวยการฝ่าย กลุม่องค์กรสมัพนัธ์  บรษิทั ไทยประกันชีวติ จำากดั (มหาชน) 

 รายการพบหมอศิริราช  เป็นรายการโทรทศัน์เพื�อสงัคมที�มีอายยืุนยาวมากที�สดุรายการหนึ�ง  
โดยมีการผลติและเผยแพร่ออกอากาศไปแล้วกวา่1,500 ตอน  ในฐานะผู้ดแูลการผลติรายการมาตั �งแต่
เริ�มต้นจนถงึปัจจบุนัเป็นเวลากวา่ 33 ปี  ดิฉนัรู้สกึยินดีและภาคภมิูใจที�รายการ “พบหมอศริิราช”  ได้รับ
รางวลัเกียรตยิศครั �งนี �  นบัเป็นรางวลัที�สะท้อนและบง่บอกให้เหน็ถงึความตั �งใจจริงของผู้จดัทําในทกุภาคสว่น 
ที�มีความมุง่มั�นร่วมกนัที�จะผลติรายการที�มีประโยชน์สูส่งัคม  โดยการสานและสง่ตอ่พนัธกิจความรับผิดชอบ
จากรุ่นสูรุ่่นตลอดมา  ซึ�งกวา่จะมีวนันี �ได้ บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)  ในฐานะผู้ผลติและ
สนบัสนนุรายการ ต้องขอขอบคณุคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที�ได้ให้ความร่วมมือสนบัสนนุ
ทั �งองค์ความรู้และบคุลากร  รวมทั �งสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกชอ่ง  7  ที�สนบัสนนุชว่งเวลาดี ๆ  ในการ
เผยแพร่รายการ บริษัท ไทยประกนัชีวิตฯ ในฐานะผู้ผลิตยงัคงยึดมั�นในเจตจํานงที�จะร่วมสร้างสรรค์
รายการสารคดีที�จะยงัประโยชน์ในการสง่เสริมคณุภาพชีวิตที�ดีแก่ประชาชนคนไทยสืบไปเชน่กนัคะ่”

อาจารย์แพทย์ กับบทบาทพิธีกรรายการฯ จากอดีต – ปัจจุบัน

 และนบัจาก ปี 2558 - ปจจบุนั 
ได้รับเกียรติจากพิธีกร 3 ท่านสลับกัน 
คือ ผศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์, 
อ.นพ.ต่อพล วัฒนา และ ผศ.พญ.
สุเพ็ญญา วโรทัย 

นพ.ชลิต  วรรธกะวิกรานต์              
พฤษภาคม 2549 -  กรกฎาคม 2549

อ.พญ.สกาวรัตน์  เพ็ชร์ยิ้ม              
มีนาคม, เมษายน, มิถุนายน และ 

กรกฎาคม 2557

อ.นพ.ลิขิต  รักษ์พลเมือง                
สิงหาคม 2549 -  มิถุนายน 255

อ.นพ.สกิทา   ม่วงไหมทอง             
เมษายน, พฤษภาคม,  สิงหาคม, กันยายน, 

ตุลาคม และ  พฤศจิกายน 2557

อ.นพ.ต่อพล  วัฒนา                       
กรกฏาคม 2550 -  ปจจุบัน

ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย               
มีนาคม 2558 – ปจจุบัน

ผศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์     
กรกฏาคม 2550 -  ปจจุบัน 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

  “รายการพบหมอศิริราช” นับเป็นกิจกรรมหนึ�งที�ศิ ริราชทําให้กับสังคม

และประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื�องกว่า 30 ปี ชาวศิริราชนับร้อยชีวิตที�ร่วมกัน

ตอบคําถามและให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านรายการนี � เพื�อให้คนไทยได้เข้าถึ งความรู้

ด้านสขุภาพที�ถกูต้อง โดยหวงัผลเพื�อนําไปปฏิบตัิแล้ว จะยกระดบัคณุภาพชีวิตทั �งของ

ตนเองและครอบครัว “รายการพบหมอศริิราช” จงึเป็นอีกหนึ�งรายการที�ศริิราชภมิูใจ”

 อย่าลืมนะคะ ทุกบ่ายวันอาทิตย์ เวลา 13.12 - 13.15 น. เปดช่อง 7 สี ท่านจะได้สาระความรู้การดูแลสุขภาพ และหากมีข้อเสนอแนะ 
หรืออยากให้นําเสนอเรื่องใด ติดต่อได้ที่ คุณปทมา สอนวิทย์ งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 0 2419 8992 
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การเยี่ยมสำารวจภายใน (Internal Survey) ประจำาปี 2561

 การเยี่ยมส�ารวจภายในประจ�าปีเป็นกระบวนการส�าคัญของ
คณะฯ	 ที่ส่งเสริมและติดตามให้ทุกหน่วยงาน	 ภาควิชา	 กรรมการ
คร่อมสายงานของคณะฯ	มีการประเมนิตนเอง	ผ่านการจัดท�ารายงาน
ประเมินตนเอง	เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา	ท�าให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้น
ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง	 ที่สร้างความปลอดภัย	 คุณภาพ	 และ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน	 ระหว่างผู้เยี่ยม
ส�ารวจฯ	กับหน่วยงาน	ให้สอดคล้องกับทิศทาง	นโยบายของคณะฯ	
การบรรลวุสิยัทศัน์	และพร้อมรบัการตรวจเยีย่มของสถาบันภายนอก	

การวเิคราะห์และเขียนรายงานประเมนิตนเอง (Service 
Profile)	 เป็นกระบวนการส�าคัญท่ีคณะฯ	 ออกแบบและพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง	 โดยประยุกต์จากเกณฑ์/มาตรฐานส�าคัญท่ีเป็น
เปาหมายของคณะฯ	 เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน	 กรรมการคร่อมสายงาน
และภาควชิา	ท�าความเข้าใจบรบิทของหน่วยงาน	สร้างความสมัพนัธ์
ของงานที่ท�า	 เปาหมาย	 ตัววัด/ตัวชี้ วัดส�าคัญของหน่วยงาน	
และค้นหาปัญหา/ความเสี่ยงส�าคัญ	 เพื่อหาโอกาสพัฒนา	 ด้วยการ
จัดท�าแผน/โครงการปรับปรุง	 การสร้างนวัตกรรม	 ที่ตอบสนอง
เปาหมาย	 ตัววัด/ตัวชี้วัดส�าคัญ	 โดยใช้หลักการ	 “3P”	 กับ	
“5 ค�าถาม”	เพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินการทั้งคณะฯ	ดังนี้

 Purpose (บริบท)                                                                                                                                         
 ท�าไมต้องมีเรา	ท�าไมต้องท�า ?	และท�าไปเพื่ออะไร ?

 Process (กระบวนการ)																																																																																															
	 มีข้อก�าหนด	มาตรฐานความเสี่ยงที่ส�าคัญ	และ																																		
	 กระบวนการหลักที่ออกแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 ที่ก�าหนดอย่างไร ?

 Performance (KPI & benchmark)                            
 ผลลัพธ์เป็นอย่างไร	ท�าได้ดีหรือไม่ และเทียบเคียงกับใคร ? 

 การก�าหนดตัวชี้วัด	จะท�าให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?	 เพื่อใช้ใน														
การออกแบบและปรบัปรงุ	สร้างนวตักรรม	ให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์	
วัตถุประสงค์	 และสะท้อนถึงมิติคุณภาพส�าคัญของงานนั้น	ๆ																		
โดยมคี�าถามว่า	เกบ็ท�าไม	สามารถวดัอะไรได้บ้าง	เช่น	การตอบสนอง
ความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เป็นต้น	
มวีธิกีารจดัเกบ็	วเิคราะห์	และรายงานผล	พร้อมก�าหนดผูร้บัผดิชอบ	
โดยจัดท�าเป็น	KPI	Dictionary	และก�าหนดเปาหมาย	

 การรายงานผล	ให้ชัดเจน	ง่ายต่อการตัดสินใจ	เพื่อปรับปรุง
โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ	 PDCA,	 Lean	 สร้างนวัตกรรม	 และ/
หรือท�าวิจัย	 (R2R)	 และจัดท�าระบบการทบทวนตัวชี้วัด	 และ
สรุปความส�าเร็จ	 เพื่อจัดเก็บเป็นสินทรัพย์ความรู้ของหน่วยงาน	
ซึ่งรายละเอียดได้มีการจัดอบรมเรื่อง	 การใช้ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด
เพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าในงานประจ�า	 สามารถดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรมได้ที่	 Website	 งานพัฒนาคุณภาพ	
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/	

ส�าหรับปีนี้ได้ก�าหนดการเยี่ยมส�ารวจภายใน	ประจ�าปี	2561	ดังนี้

ภาควิชาทางปรีคลินิก วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561

ภาควิชาและหน่วยงานทางคลินิก วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

หน่วยงานสนับสนุน วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561

 ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอํานวยการ ช้ัน 1 โทร 98764, 96741 ต่อ 102, 104 หรือ 

download แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Service Profile)  ได้ที่ Website งานพัฒนาคุณภาพ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/ 
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เร่ือง : งานจัดการความรู้

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ
 : KM Inspiration ประจำาปี 2561

สําหรับผูสนใจสงผลงานเขาประกวด ทาง KM ยินดีใหคําปรึกษาในวันและเวลาทําการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.si.mahidol.ac.th/km   
หรือสอบถามไดที่ งานจัดการความรู ตึกอํานวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750

 ง านจัดการความรู ้  คณะแพทยศาสตร ์ศิ ริ ร าชพยาบาล 

ขอเชิญบุคลากรศิริราชทุกท ่ านร ่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

โดยส ่งประกวดผลงานเพื่อถ ่ ายทอดประสบการณ์การทำางานผ่าน 

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration หัวข้อเรื่อง “พัฒนาคน 

พัฒนางาน มุ่งสร้างนวัตกรรม ด้วย KM” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

 • การสงผลงาน

      -  เรื่องเลารูปแบบงานเขียน ความยาวไมเกิน 

2 หนากระดาษ A4 อักษร Angsana new ขนาด 16 pt

 -  เรื่องเลารูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไมเกิน 

10 นาที (สงบทความสรุป 5-10 บรรทัด)

 • รายละเอียดเรื่องเลา

      -  เปนเรือ่งเลาทีป่ระทับใจจากการทาํงาน มเีน้ือหา 

สามารถสรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหบุคลากรในคณะฯ 

ตื่นตัว เห็นคุณคาอยากพัฒนางาน สรางนวัตกรรม 

โดยใชกระบวนการ KM

 • ผูสงตองเปนบคุลากรในคณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล เทานั้น

      เรื่องเล าที่ส งเข าประกวด ตรงกับหัวข อเรื่อง 

“พัฒนาคน พัฒนางาน มุงสรางนวัตกรรม ดวย KM” 

โดยเกณฑการใหคะแนน แบงเปน 4 หัวขอ

 • แนวคิดและวิธีสรางแรงบันดาลใจ (20 คะแนน)  

 • การสื่อสารเนื้อหาชัดเจน (50 คะแนน)

 • ความคดิสรางสรรคในการเลาเรือ่ง (20 คะแนน) 

 • การสรุป (10 คะแนน)

การตัดสินรางวัล ผลงานเรื่องเลาที่ไดคะแนนผานเกณฑการตัดสิน ≥ 66 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ของแตละประเภท
วิธีการสงผลงาน

 • พิมพเรื่องเลาในรูปแบบ A4 พรอมแนบไฟล Microsoft word มาที่ e-mail : sirirajkm@gmail.com หรือ สง CD (รูปแบบคลิปวิดีโอ)    

พรอมบทคัดยอ มาที่งานจัดการความรู ตึกอํานวยการ ชั้น 1 สงผลงานตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 2561               

• ประกาศผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทาง www.si.mahidol.ac.th/k m

 • เ รื่ อ ง เล  า รูปแบบงานเขี ยน 

โลประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล

 • เ รื่ อง เล  ารูปแบบคลิป วิดี โอ 

โลประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล

เกณฑการตัดสิน

ผู ้ปฏิบัติง าน เ ห็นคุณค ่ าและสร ้ างแรงบันดาลใจในการ

พัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ที่เปนประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร โดยใช้

เรื่องเล่าเปนเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และส่งเสริมให้

บุคลากรของคณะฯ มีพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ซ่ึงกันและกัน
กติกาการสงผลงานเขาประกวด

ประเภทรางวัล

17
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การรับสิ่ งส ่งตรวจในห ้อง
ปฏิบัติการหลอดเลือดจะได้รับ
การตรวจสอบ	และ	check	 in	
เข้าระบบก่อนเข้าสู่กระบวนการ	
ตรวจวิเคราะห์ต่อไป

การน�าส่งสิ่งส่งตรวจ ที่เคาน์เตอร์ 20 
ภายในห้อง 108 สิง่ส่งตรวจทีเ่ข้าเกณฑ์
ที่ก�าหนด	จะถูกน�าส่งผ่านท่อลม	 ซ่ึง
เป็นการส่งต่องานในรูปแบบการไหล
ชิ้นเดียว	 (one-piece	flow)	ท�าให้
ลดระยะเวลาขนส่ง	ส่วนส่ิงส่งตรวจทีไ่ม่
เข้าเกณฑ์	จะถกูน�าส่งไปห้องปฏบิตักิาร
โดยงานเคลื่อนย้ายฯ

Lean
Pre-analytic

OPD

กระบวนการเตรียมสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 (Pre-analytic)	
ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้ผลการตรวจ
ถูกต้อง	 แม่นย�า	 เนื่องจากผู ้ป่วยนอกที่มารับบริการที่	 หน่วยเจาะเลือด
โรงพยาบาลศิริราช	(ห้อง	102/1	และ	108)	ประมาณ	2,000	ราย/วัน	ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น	 ในขณะที่พื้นที่ให้บริการมีจ�ากัด	 ท�าให้เกิดความแออัด	
ต้องรอรับบริการที่นาน	 และได้รบัผลการตรวจวเิคราะห์ล่าช้า	 	ภาควชิาพยาธิ
วทิยาคลนิกิ	จงึพฒันากระบวนการการเตรียมสิง่ส่งตรวจ	 เพือ่ให้เวลาการรอคอย
ของผูร้บับรกิารลดลง	ลดความแออัด	และได้รบัผลการตรวจวิเคราะห์รวดเร็วข้ึน		

การลงทะเบยีนผูป่้วยนอก
เพื่อเปดสิทธิ์การรักษา

การลงทะเบียนเจาะเลอืด ห้อง 102/1
	 เพ่ือรับบัตรคิวท่ีมีบาร์โค้ดของ	
HN	 และคิว	 ส�าหรับเรียกคิวเข้าห้อง
เจาะเลือด	 108	 หลังจากช�าระเงิน
เรียบร้อยแล้ว		

การรอเรยีกควิเจาะเลอืด หน้าห้อง 108
	 ใช้จอแสดงคิวเรียกผู้รับบริการเข้าห้อง
เจาะเลือดแบบอัตโนมัติ	 (visual	board,	
continuous	flow,	pull	system)	

การช�าระค่าบรกิาร ห้อง 104 
	 ผู้รับบริการสามารถเลือกช่องทาง	
ช�าระค่าบรกิารทีเ่คาน์เตอร์การเงนิ	หรอื
เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ	(KIOSK)

การเจาะเลือด ภายในห้อง 108 
•  ผู้รับบริการ	จะได้รับการเรียกเข้าเจาะเลือด	โดยดูจากหมายเลขคิวและ	 	
	หมายเลขเคาน์เตอร์ที่แสดงบนหน้าจอ	(visual	board,	continuous	flow,		
	pull	system)

•  ผู้รับบริการ	 จะได้รับการ	ยืนยันตัวตน	 โดยการสแกนบาร์โค้ดท่ีบัตรคิว	
	และถามชื่อ-สกุลเพื่อการตรวจสอบ	(double	check)

•  หลอดเลือดจะถูกเตรียมโดยเครื่องเตรียมหลอดเลือดอัตโนมัติ		เพื่อปองกัน	
	ความผิดพลาด	(error	proof)	

•  หลอดเลือดที่บรรจุเลือด	จะถูกล�าเลียงโดยระบบสายพาน	จากเคาน์เตอร์
	 เจาะเลือด	มารวมกันที่จุดเดียวเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการขั้นต่อไป

กระบวนการให้บริการของหน่วยเจาะเลือด ห้อง 102/1 และห้อง 108 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1กระบวนการให้บริการของหน่วยเจาะเลือด ห้อง 102/1 และห้อง 108 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

ผลลัพธ์จากการปรับกระบวนการทำางาน ทำาให้เวลาเฉล่ียในการให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่รับบัตรคิวจนถึงเจาะเลือด (ห้อง 102/1, 108) 
ลดลงจาก 46 นาที เหลือ  34 นาที ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้พัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง โดยนำาระบบบริหารจัดการข้อมูล Business Intelligence (BI) 
ที่ชื่อว่า “Tableau” ซึ่งฝ่ายสารสนเทศนำาเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในคณะฯ มาจัดทำารูปแบบการรายงานทางสถิติของผลจาก
การปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในหน่วยเจาะเลือด ที่ง่ายต่อการแปลผลและนำาไปใช้ ทำาให้สามารถวางแผนแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว                      
ทันเวลา ซึ่งมีความสำาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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	 หากท่านสนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�าวิจัยกับคนหน้างานทั้งสองทีม	 สามารถพบกันได้ในวันจันทร์ที่	 2	
เมษายน	2561	เวลา	13.00	-16.00	น.	ณ	ห้องประชุมสิรินธร	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	ชั้น	G	โดยลงชื่อจับจองพื้นที่	ได้ที่	คุณอริสา	โพธิ์ชัยสาร	
โทร	02-4192661-5	ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	http://www.si.mahidol.ac.th/r2r/

 ... งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วมาร่วมสร้างพลังใจด้วยกันนะคะ ... 

 กลับมาอีกครั้งกับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การท�าวิจัยของนักวิจัย	 R2R	 	 (Success	 Story	 Telling)	 จากคน
หน้างานผู้ซึ่งลุกขึ้นมาท�าวิจัย	 R2R	 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ	
ในครั้งน้ีทีมงาน	 R2R	 ได้เชิญทีมวิจัย	 จ�านวน	 2	 ทีมมาพูดคุยกัน
เกีย่วกับเรือ่งราวของงานวจิยัในบรรยากาศสบาย	ๆ 	บนเวทเีรือ่งเล่า
เร้าพลัง	 ทั้งสองทีมน้ีมีความแตกต่างในด้านบริบทของการท�างาน	
แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 คือ	 ผู้รับบริการต้องได้รับการบริการที่มี
มาตรฐาน	ปลอดภัย	สบายกายและสบายใจ	ก่อนจะไปฟังเรื่องราว
จากผูว้จัิยตวัจริง	เสียงจรงิ	เรามาเตรยีมความพร้อมโดยท�าความรูจ้กั
กับงานวิจัยทั้งสองเรื่อง	คร่าว	ๆ	กันก่อนดีกว่า
	 งานวิจยัเร่ืองแรก	 “ผลกระทบของการให้ข้อความอย่างสัน้
ถงึผลการตรวจน�า้คร�า่ต่อสตรตีั้งครรภ์ที่ก�าลังรอผลการตรวจน�า้คร�า่”	
ของคุณประคอง	ชืน่วฒันา	และทมีงาน	จากหน่วยเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์	ภาควชิาสตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา	ทีด่แูลสตรตีัง้ครรภ์
ที่เข้ามารับบริการเจาะน�้าคร�่าเพื่อวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์	 เมื่อคน
ท�างานได้สังเกตเห็นความกงัวลของผูป่้วยท่ีมารบับรกิาร	 นบัตัง้แต่
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะน�้าคร�่าจนรับฟังผล	 จึงเกิดค�าถามว่า	
“จะช่วยลดความกังวลของผู้ปวยอย่างไร” หลังทบทวนวรรณกรรม
พบว่า	ควรให้ค�าแนะน�า	สร้างความผ่อนคลายระหว่างรอเจาะน�า้คร�า่	
และปรับใช้วิธีการตรวจน�้าคร�่าที่รายงานผลได้อย่างรวดเร็ว	แต่มีข้อ
วิจารณ์ว่า	 การตรวจน�้าคร�่าควรขึ้นอยู่กับประเด็นทางคลินิกและ
ความคุ้มค่ามากกว่าการลดผลกระทบทางด้านจิตใจ	 อย่างไรก็ตาม
ทีมผู้วิจัยที่มีหัวใจการบริการแบบองค์รวมก็ไม่ยอมแพ้และเดินหน้า
พัฒนาวธิลีดผลกระทบทางด้านจติใจของสตรตีัง้ครรภ์ในระหว่างรอ
ผลการตรวจขึ้นมาใหม่	 แต่วิธีการที่พัฒนาขึ้นมาจะมีหน้าตาและ
ผลการทดลองเป็นอย่างไร	 ต้องรอติดตามจากเรื่องเล่าของทีมวิจัย
นะคะ

	 และงานวิจัยเรื่องท่ีสอง	 “การหาช่วงค่าอ้างอิงปกติของ
การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่”	
ของ	 ผศ.พญ.ปรีชญา	 วงษ์กระจ่าง	 และทีมงาน	 จากภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก	 ซ่ึงดูแลการทดสอบการตรวจนับเม็ดเลือดอย่าง
สมบูรณ์	(Complete	Blood	Count)	โดยเล็งเห็นความส�าคัญของ
การหาช่วงค่าปกติของการทดสอบนี	้เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา	โรคธาลสัซเีมยี
มีผลท�าให้เม็ดเลือดแดงผิดปกติ	 และในประเทศไทยมีผู ้ป ่วย
จ�านวนมาก	แต่ยังไม่เคยมีการหาช่วงค่าปกติ	 (Reference	Range)	
ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิง	 การตรวจนี้ต้องอาศัยการแปล
ผลจากช่วงค่าปกติเป็นส�าคญั	 เพือ่ให้แพทย์สามารถน�าไปประกอบ
การดแูลรกัษาผูป่้วยได้อย่างเหมาะสม	โดยค่าอ้างองิท่ีได้จะมปีระโยชน์
กับคนไทย	 รวมทั้งประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งมี
อุ บัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียสูงและยังไม ่ เคยมีการหาค ่า	
Reference	 Range	 มาก่อน	 ส�าหรับท่านผู้อ่านท่ีก�าลังสงสัยว่า	
ช่วงค่าปกติที่ออกมาจะมีค่าเท่าไหร่	 และขณะน้ีได้มีการน�าผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร	ต้องรอติดตามจากผู้วิจัยต่อนะคะ
	 เป็นอย่างไรบ้างคะ	 นี่เป็นเพียงน�้าจ้ิมเท่านั้น	 ในวันจริงที่
ทั้งสองทีมจะมาบอกเล่าประสบการณ์การท�าวิจัยของตนเองแบบ
ครบเครื่อง	 ท้ังหมดนี้จะถูกถ่ายทอดออกมาในบรรยากาศแห่ง
มิตรไมตรี	ไม่ใช่การบรรยายผลงานวจิยัให้ผูฟั้งง่วงเหงาหาวนอนอย่าง
แน่นอน	รบัรองได้ว่า	นอกจากจะได้รบัความรูค้วบคูก่บัความสนกุแล้ว	
เรายังจะได้เสริมพลังให้กับนักวิจัยและสร้างพลังใจให้คนหน้าใหม่ท่ี
อยากเริ่มต้นท�าวิจัยไปพร้อมกันค่ะ
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มาฟัง “เรื่องเล่าจากงานวิจัย 
เร้าพลัง (ใจ)” กันเถอะ

	 และงานวิจัยเรื่องท่ีสอง	 “การหาช่วงค่าอ้างอิงปกติของ
การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่”	
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ระบบเอกสาร e-Doc ศิริราช
วิธีการเปดเอกสารในส่วนของหนังสือเวียน

IT society

	 ปัจจุบันการ	 Preview	 เอกสารเวียน	 สามารถเปดได้จาก	 IE	 ก็ได้ครับ	 หากพี่น้องชาวศิริราชท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการท�างาน
ของระบบ	 	 	e-Document	 สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ทีมฝกอบรมคอมพิวเตอร์	 โทร	 41062	 ส่วนถ้าระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งท่ี	
99228	และในฉบับหน้าจะมีวิธีแก้ปัญหาอะไรในระบบมาบอกกันนั้นติดตามนะครับ

วิธีการเปดเอกสารในส่วนของหนังสือเวียน

1

3
2

หนังสือเวียน

 เปดใช้งานอย่างเปนทางการมาได้ระยะหน่ึงแล้ว สำาหรับระบบเอกสาร e-Document แต่ยังมีชาวศิริราชบางส่วน

อยากให้ฝ่ายสารสนเทศทบทวนวิธี ใช้งานระบบไฮเทค ไปติดตามวิธีการเข้าใช้งานพร้อม ๆ กันครับ

1.	คลิกคลังหนังสือเวียน	
2.	เลือกหมวดของเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ
3.	เลือกเอกสารที่ต้องการตรวจสอบในคอลัมน์	Download	และคลิก	Preview
			*	ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะเปดดู	หรือต้องการ	Save	ก็ได้



21ข้อมลูจาก กรมสรรพากร

	
	 นางแพตริเซีย	มงคลวนิช	
รองอธิบดีกรมสรรพากร	รักษาการในต�าแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	 (กลุ ่มธุรกิจ
พลั งงาน) 	 ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร	 เป ด เผยว ่ า	
“กรมสรรพากรไม่มนีโยบายให้เจ้าหน้าทีโ่ทรศพัท์ไปสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู ้เสียภาษี
แต่อย่างใด
	 หากกรมสรรพากรมีข้อสงสัยหรือต้องการเอกสาร
เพิ่มเติม	จะมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้เสียภาษีแต่ละราย	และส�าหรับ
ผูท้ีถ่กูหกัภาษี	ณ	ทีจ่่ายไว้เกนิ	เม่ือเจ้าหน้าทีต่รวจสอบหลกัฐาน
เอกสารเสรจ็แล้ว	จะด�าเนนิการคนืภาษใีห้ผ่านระบบพร้อมเพย์
ที่ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน	 13	 หลัก	 หรือส่งเป็น
เช็คธนาคาร	 โดยระบุชื่อ-สกุลของผู้ขอคืนและส่งไปให้ทาง

 ช ่วงนี้ ใครที่ เสียภาษีโปรดอย่าหลงเชื่อ และตรวจสอบ

กันสักนิด หลังพบมีแกงคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง อ้างเปนเจ้าหน้าที่

กรมสรรพากร ขอตรวจสอบเรือ่งเงนิภาษ ีการขอคนืภาษ ีโดยให้ทำาธุรกรรม

โอนเงินผ่านทางตู้ ATM ซึ่งมีผู้หลงเชื่อและเสียเงินจำานวนมาก

ไปรษณย์ีตามภูมิล�าเนาทีผู่ข้อคนืแจ้ง
ไว้เท่านั้น	 ผู้เสียภาษีไม่ต้องท�าธุรกรรมใด	 ๆ	
เพื่อรับเงินภาษีคืนที่ตู้	ATM	อีก”
		 หากผู้เสียภาษีได้รับโทรศัพท์แอบอ้างท่ีมีพฤติกรรม
ดังกล่าว	 อย่าง	แกงคอลเซ็นเตอร์	โปรดอย่าหลงเชื่อ	 ส�าหรับ
ผูท้ีม่ข้ีอสงสยั	ขอให้สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที ่ “ศนูย์สารนเิทศ
สรรพากร” โทร. 1161 ส�านักงานสรรพากรพืน้ที ่หรอืส�านกังาน
สรรพากรพืน้ทีส่าขา ทกุแห่งทัว่ประเทศ ในวนัและเวลาราชการ

กรมสรรพากร 
เตือนระวังแก�งคอลเซ็นเตอร� 
โทรหลอกคืนภาษีผ�านตู� ATM
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How to teach medical professionlism in the 21st century :How to teach medical professionlism in the 21  century :

สอนความเปนวิชาชีพแพทย ใหแกนักศึกษายุคศตวรรษที่ 21 
อยางไรจึงจะดี

การศึกษา-วิชาการ

Pearls in Medical Education...

 9) คงไวซึ่งศรัทธาของประชาชน โดยจัดการกับผลประโยชนทับซอน
ไม่ว่าจะกับกลุ่มอุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องมือแพทย บริษัทประกันชีวิตและบริษัทยา 
แพทยควรคํานึงถึงสังคมและเปดเผยต่อสาธารณชนถึงการไม่มีส่วนเก่ียวของกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมหรือบริษัทดังกล่าว 
 10) ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ พึงระลึกอยู่เสมอว่าแพทยทุกคน
เปนตัวแทนของวิชาชีพ รูจักการกํากับตนเอง (Self-regulation) และพยายาม
รักษามาตรฐานทางวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ 

การวัดประสบการณ์การเรียนรู้
 ปจจบัุนนักศึกษาแพทยมกัเรียนรูความเปนวชิาชพีจากประสบการณทีพ่บเจอ 
(Experience) และทีส่าํคญัคอื การเหน็แบบอย่าง (Role models) มบีรบิททางสงัคม
และวัฒนธรรมที่เขามาเกี่ยวของ ดังนั้นการสร้างความเป็นวิชาชีพแพทย์จะต้อง
คํานึงถึงบริบทของแต่ละสถาบัน ความคาดหวังและความศรัทธาของสังคมนั้น ๆ 
และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยอาศัยหลักการ 3 
ลักษณะ ไดแก่
 1) คํานึงถึงผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient centered approach) ควรใช
กรณีศึกษาที่ปรากฎขึ้นจริงมาประกอบการเรียนการสอน จะทําใหนักศึกษาเขาใจ
เรื่องดังกล่าวไดดีขึ้น
 2) การฝกใหสะทอนความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรู (Encouraging reflective 
practice) 
 3) สอนตามหลักจริยธรรม (Ethical approach) โดยผูสอนเปดใจกวาง
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
การประเมินผล
 การวดัประเมินผลการเรยีนการสอนดานความเปนวชิาชพีแพทย จากงานวิจยั
พบว่าวิธีการประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment) เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การสังเกตการณโดยตรง (Direct observation) การใหผู ปวย
เปนผูประเมิน (Patient evaluation) ซ่ึงมักเปนวิธีที่จะตองเห็นพฤติกรรมของ
นักศึกษาแพทย 
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเร่ืองความเปนวิชาชีพแพทย ผูสอนควรหา
เนื้อหาที่ผู เรียนสามารถจับตองได โดยคุณลักษณะความเปนวิชาชีพแพทยนั้น 
อาจนํามาจากแหล่งขอมูลที่กล่าวมาขางตน หรือสรางคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ
บริบทของสถาบัน ซึ่งการหยิบยกปญหาที่เกิดข้ึนจริงในสังคมออนไลนมาเปน
กรณีศึกษา และการสะทอนความคิดกับนักศึกษาแพทย จะทําใหนักศึกษาแพทย
เห็นภาพและนําไปประยุกตใชกับการทํางานไดง่ายขึ้น
 สําหรับการบรรยาย Pearls in Medical Education ในครั้งหน้า 
จะเป็นเรื่อง Quality Assurance in Medical Schools : การประกันคุณภาพ
การศกึษาในโรงเรยีนแพทย์ ในวนัพธุที ่9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารสรีสวรินทิรา ชั้น 3A อยากทราบข่าวสารการอบรม
อื่น ๆ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 
ติดตามทาง shee.si.mahidol.ac.th หรือทาง facebook: mahidol.shee

 โครงการ Pearls in 
Med i ca l  Educa t i on  โดย 
ศู น ย  ค ว าม เป  น เ ลิ ศด  า นก า ร
ศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ (SHEE) 
เมื่ อวันที่  21  มี .ค .  ที่ ผ ่ านมา 

ไดรับเกียรติจาก อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ บรรยาย เรื่อง How to teach medical professionalism 
in the 21st century : สอนความเปนวิชาชีพแพทย์ให้แก่นักศึกษายุคศตวรรษที่ 21 
อย่างไรจึงจะดี” ณ หองบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A โดยคร้ังนี้
ไดรบัความสนใจจากบคุลากรทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนนุของคณะฯ บรรยากาศ
เปนไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งสรุปใจความสําคัญดังนี้
 “การจัดการศึกษา เรื่อง ความเป็นวิชาชีพตามหลัก OLE คือ จะตองมี
วัตถุประสงค (Objective) ในการสอนท่ีชัดเจน เพื่อสรางประสบการณการเรียนรู 
(Learning experience) และก่อใหเกิดการวัดและประเมินผลได (Evaluation) 
สําหรับกรอบของความเป็นวิชาชีพแพทย์ สามารถแบ่งได้จาก 3 ลักษณะ คือ 
 1) ความเปนวิชาชีพแพทยจากจริยธรรมเกี่ยวของกับเหตุผลเชิงศีลธรรม 
ความดีงาม 
 2) ความเปนวิชาชีพแพทยจากพฤติกรรม 
 3)  การสรางอัตลักษณของความเปนวิชาชีพแพทย ซึ่งเก่ียวของปฏิสัมพันธ
ระหว่างแพทยกับสังคม

วัตถุประสงค์การสอน
 กฎบัตรเรื่องความเปนวิชาชีพแพทยในยุคปจจุบันกําหนดว่าความเป็น
วิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก่ การคํานึงถึงการ
ดูแลผูปวยเปนอันดับแรก การเคารพการตัดสินใจของผูปวยและความเท่าเทียม                   
ในการเขาถงึระบบการดแูลสขุภาพ ซึง่จากส่ิงเหล่านีน้าํไปสูพ่นัธสญัญาต่อสงัคม 10 
พันธสัญญา ดังนี้
 1) จะตองเรียนรูและพัฒนาทักษะดานการดูแลผูปวยของตนเองอยู่ตลอด 
 2) ซื่อสัตยกับผูปวยท้ังแบบทางการและไม่เปนทางการ โดยแพทยจะตองมี
การวางแผนการใหขอมูลการเกิดขอผิดพลาดทางการแพทย (Medical error)                
กับผูปวยก่อนการรักษาดวย 
 3) รักษาความลับของผู ป วย (Patient confidentiality) ไม่ว ่าจะ
จากระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สังคมออนไลน ผลประโยชนสาธารณะหรือ
ส่วนตน และขอมูลทางพันธุกรรม (Genetic information) 
 4) รักษาระดับความสัมพันธกับผูปวย แพทยไม่ควรเกี่ยวของกับผูปวย
ในเชิงชูสาว การเงิน หรือจุดประสงคส่วนตัว 
 5) พัฒนาการใหบริการดานสุขภาพ ซึ่งตองอาศัยการทํางานเปนทีม
เพื่อลดขอผิดพลาดทางการแพทย เพิ่มความปลอดภัยใหผูปวยและใชทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลืองใหไดนอยที่สุด  
 6) พัฒนาการเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อลดกําแพงทางสังคมไม่ว่าจะ
ดานการศึกษา กฎหมาย การเงิน ภูมิศาสตร และการเลือกปฏิบัติ 
 7) กระจายทรัพยากรทางการแพทยอย่างคุ มค่า โดยมีการจัดทําระบบ
การวัดประสิทธิผลของการใชทรัพยากร หลีกเล่ียงการใหบริการทางการแพทยหรือ
จ่ายยาที่ไม่จําเปน 
 8) ยืนหยัดในกระบวนการและความรูดานวิทยาศาสตร ส่งเสริมการวิจัย
และสรางความรูใหม่จากประสบการณและหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

How to teach medical professionlism in the 21How to teach medical professionlism in the 21

สอนความเปนวิชาชีพแพทย ใหแกนักศึกษายุคศตวรรษที่ 21 สอนความเปนวิชาชีพแพทย ใหแกนักศึกษายุคศตวรรษที่ 21 

Pearls in Medical Education...Pearls in Medical Education...

 โครงการ Pearls in 
Med i ca l  Educa t i on  โดย 
ศู น ย  ค ว าม เป  น เ ลิ ศด  า นก า ร
ศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ (SHEE) 
เมื่ อวันที่  21 มี .ค .  ที่ ผ ่ านมา 

ไดรับเกียรตจิาก อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ บรรยาย เรื่อง How to teach medical professionalism 
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 ในโอกาสย่างเข้าสู่ปีที่	6 ศูนย์ออร์โธปดิกส์ โรงพยาบาล

ศิริราช ปยมหาราชการุณย์	 ที่ได้ให้การรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อ	

ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมาร่วมสามพันกว่าข้อ	 ได้จัดงาน	 “3066 

ข้อดี Family Day”	นําทีมโดย รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช	

เพื่อเปดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อได้มีโอกาสพบกัน

เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ทีน่่าสนใจหลงัได้รบัการผ่าตัดให้แก่กนั	

และพร้อมรับความรู ้ที่เป็นประโยชน์จากทีมแพทย์	 พยาบาล	

และบุคลากร	 ผู้เชี่ยวชาญ	 จากกิจกรรมการตรวจเช็คสภาพและ

สมรรถภาพของข้อเข่าจากทีมนักกายภาพ	และได้รับค�าปรึกษาจาก

นักก�าหนดอาหาร	และร่วมสนุกกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในงาน

	 พร้อมพบกับคุณยายใจเด็ดเข้าห้องผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่า

ทั้ง 2 ข้าง ด้วยวัย 94 ปี เจ้าของคลิป “ข้อดี ของวัย 94”	

ตัวแทนของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมอยู่เป็นเวลา

นานหลายปี	 แต่ด้วยความตั้งใจของคุณยายที่ไม่ต้องการเป็นภาระ

ของคนดแูล	และทีส่�าคญัข้อคดิของคณุยาย	“คนอืน่ท�าได้ ฉนักต้็อง

ท�าได้”	อายจุงึไม่ใช่สิง่ส�าคญัเสมอไป	เพยีงสขุภาพกายและใจทีพ่ร้อม	

อีกหนึ่งแรงบันดาลใจอย่างดีที่คุณยายส่งให้กับผู ้ที่มีความกังวล

และยังไม่ตัดสินใจในการผ่าตัด	

	 นอกจากนีย้งัมกีารส่งต่อ	“การให้” อปุกรณ์กายภาพบ�าบดั

จากอดีตผู้ป่วย	ให้กับ	รศ.นพ.พัชรพล	อุดมเกียรติ	ตัวแทนรับมอบ

จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟนฟู	(หน่วยสังคมสงเคราะห์)	โรงพยาบาล

ศิริราช

	 ศูนย์ออร์โธปดิกส์	 SiPH	 ยังคงยึดมั่นการให้บริการตาม

มาตรฐาน	 JCI	 เพ่ือให้ทุกท่านได้รับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานสากล	เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย	ทั้งในเรื่อง

ของการให้ความรู้	 ความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด	

ตลอดจนการฟนฟูสภาพหลังจากการผ่าตัด
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สามารถรับชมคลิป “ข้อดี ของวัย 94” ไดที่ www.youtube.com  
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ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ	์วฒันาภา	พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะฯ	
ให้การต้อนรับ	ศ.ราจิฟ ชาห์ ประธานมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 
และทีม	 เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล				
รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผลรวมสุขภาพ						
ของประเทศ	 ในด้านมารดาและทารก	 นวัตกรรมการดูแล
สุขภาพ	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2560		

มูลนิธิร็อค ก้ี เฟลเลอร ์และโรงพยาบาลศิริ ราช																					
มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนตั้งแต่	 พ.ศ.	 2466	 โดยได้รับ
ความช่วยเหลอืจากมลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร์มาโดยตลอด		ซึง่ความ
ส�าเร็จจากความร่วมมือจะได้ปรากฏให้เห็นในเวลาต่อมา	 คือ
การท่ีโรงพยาบาลศิริราช	 ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่มี
มาตรฐานเหมาะสมส�าหรับสอนนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบัน

วิเทศสัมพันธ์
เรื่อง : พุ²ินันท์ รังสรรค์โลหะกุล  
Àาพ : อรร¶วิทืย์ อัศวิษณุ

Foreign Visitors@ Siriraj

ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ	์วฒันาภา	คณบดคีณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	พร้อมด้วย	ศ.นพ.ธวัชชัย	อัครวิพุธ	รองคณบดี
ฝ ่ายวิ เทศสัมพันธ ์	 และผู ้บริหารคณะฯ	 ให ้การต ้อนรับ																	
ศ.เคา โชว เยิน รองผู ้อ�านวยการและหัวหน้าภาควิชา         
วิทยาช่องปาก และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลกลาง
ทหารผ่านศึกแห่งไทเป ไต้หวัน ทั้งน้ีได้ร่วมลงนามในบันทึก
ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันเพื่อเพิ่มพูนและสนับสนุน
ความร่วมมอืด้านการศกึษา การวจิยั และการบรกิารทางด้าน
วิชาการ ในโอกาสนี้ยังได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น     
ในด้านการรักษาโรคพาร์กินสันด้วยเทคโนโลยี TRODAT 
scan	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561

 พิธีลงนามระหว่างศิริราชและ
โรงพยาบาลกลางทหารผ ่ านศึก 
แห่งไทเป ไต้หวัน
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Foreign Doctors and Medical Students @ Siriraj
แพทยและนักศึกษาแพทยต่างชาติ ณ ศิริราช

สำานวนภาษาอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิร์ดไวด์ ตอน “Make my day”

ขอต้อนรับ	 นพ. บินิล ซาลาม จากภาควิชาโรคระบบ
ทางเดินหายใจ สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์และการวิจัย
แอมริต้า ประเทศอินเดีย ที่เข้ารับการฝกอบรม ณ หน่วยโรค
ทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์	 ระหว่างวันที่	
15	มกราคม	–	12	เมษายน	2561	

พญ.ขิ่น ปาเล สวี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟนฟู 
โรงพยาบาลกลางแห่งกรุงมัณฑะเลย์ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรภายใต้ทุนสนับสนุนแพทย์จากอาเซียนและ
ประเทศก�าลังพัฒนาโดยศิริราช ณ ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟนฟ ูระหว่างวนัที	่2	มกราคม	–	28	กมุภาพนัธ์	2561	ทัง้นี้
ได้รับการต้อนรบัอย่างอบอุน่จาก	ผศ.นพ.วษิณ	ุกมัทรทพิย์	
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟนฟู

	 สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้อ่านที่น่ารัก	 ผม	 Mr.	
Worldwide	 ก ลับมารายง านตั วพร ้ อมกั บ

เสนอค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับ	
วันนี้กระผมขอน�าเสนอส�านวนที่ว่า	“make my day” 
ซึ่งแปลได้ว่า	ท�าให้มีความสุขมาก	ๆ	หากเราต้อง	การ
พูดเป็นภาษาอังกฤษ	สามารถใช้เป็นประโยคได้ดังนี้

“You guys really make my day”	 แปลว่า	
พวกนายท�าให้ฉันมีความสขุมาก ๆ	นั่นเองครับ	
ซึ่งเราจะใช้ประโยคดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีคน

มาท�าหรือ
พู ด ให ้ เ ร ามี ค ว ามสุ ข 	 ท ้ า ยนี้ ห วั ง ว ่ า	
คุณผู้อ่านคงจ�าไปใช้กันอย่างถูกต้องในชีวิต
ประจ�าวัน	 แล้วกลับมาพบกันอีกกับผม	
Mr. Worldwide ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ...

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังคงเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแพทยศาสตร์อย่างต่อเน่ือง และเปนที่น่าภูมิใจ            
ที่ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติจนให้ความไว้วางใจในการเลือกมาฝกอบรม โดยที่ผ่านมา ภาควิชาต่าง ๆ ได้มีโอกาสต้อนรับและ                            
มอบความรู้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขจากทั่วทุกมุมโลก                            
นับเป นความร ่วมมือที่ส ่งผลต ่อผู ้คนจำ านวนมหาศาลในระยะยาว และยังเป นการสร ้ างสัมพันธภาพท่ีดีต ่อกัน อันจะนำ ามา ซ่ึง                                                             
ความร่วมมือต่อไปในอนาคต และสำาหรับครั้งนี้ ขอแนะนำาคณะแพทย์จากต่างแดน ซึ่งได้รับการต้อนรับและมอบความรู้จากคณาจารย์                                   
ภาควิชาเปนอย่างดี ผู ้มาเยือนจะเปนใครบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ

English 
for you 

 by Mr . Worldwide 

make 
my
day
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HR Information

One Stop Service ฝายทรัพยากรบุคคล 
หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท 9 7705

เปดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. และไม่หยุดพักกลางวัน

                                            (ณ ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4)

**(กรณีตรงกับวันหยุดราชการให้จัดส่งในวันถัดไป และสามารถดาวน์โหลด
ตารางผ่านทาง http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr)    

1	 ยื่นแบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและสิทธิประกันสังคม,	หนังสือรับรองการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินสิทธิ,
						หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล,	ค่าเล่าเรียนบุตร	ขอโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2	 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน	(ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ)
3	 ขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคารกรุงไทย,	ธนาคารออมสิน,	ธนาคารอาคารสงเคราะห์,	ธนาคารไทยพาณิชย์
4	 คัดส�าเนาประวัติ,	ค�าสั่ง,	สัญญา
5	 สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และการลาออกจากกองทุน
6	 ขอหนังสือรับรองข้าราชการบ�านาญ
7	 จัดท�าบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ,	บัตรข้าราชการบ�านาญ,	บัตรผู้เกษียณอายุงาน
8	 ยื่นแบบค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญ

สีเหลือง : รับบร�การ 

9	 รับ-ส่งหนังสือที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรบุคคล

สีฟา : รับบร�การ 

10	 ยื่นแบบขอเบิกค่าตอบแทน :	วันจันทร์และวันอังคารของทุกสัปดาห์	เวลา	08.00	-	12.00	น.								
11 ยื่นแบบขอเบิกค่าผลัด (เวรบ่าย-เวรดึก) :	รับทุกวันที่	1	ของเดือนถัดไป	เวลา	08.00	-	12.00	น.

สีเข�ยว : รับบร�การ

บุคลากรสามารถรับบร�การตาง ๆ โดยการหยิบบัตรคิวดังนี้ 
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ทมีวฒันธรรมศิรริาช

One Stop Service ฝายทรัพยากรบุคคล 
หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท 9 7705

วันสงกรานต์ได ้เวียนมาครบอีกหนึ่งป ีนะคะ	 ประเพณีที่ ถือปฏิบัติกันเป็นประจ�า	 คือ	

การรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่	ผู้ที่เคารพ	และผู้มีพระคุณ	

เพ่ือแสดงความกตัญูพร้อมกับการขอขมา	 และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล	 โดยพวกเราชาวศิริราช

ถอืปฏบิตัปิระเพณนีี	้มาอย่างต่อเนื่อง	ในปีนี้	ชวนกันแต่งชุดไทยมางาน

มาร่วมกันแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราชและร่วมสืบสานประเพณีที ่ดีงามของไทยต่อไปนะคะ 

	 1.	ความเป็นพี่เป็นน้อง		 (Brotherhood)

	 2.	กัลยาณมิตร		 (Good	Friend)

	 3.	สอน	แนะน�า	และให้ก�าลังใจ		 (Coaching	&	Feedback)

	 4.	ร่วมแรง	ร่วมใจ		 (Unity,	Spirit,	Teamwork)

	 5.		เรียนรู้ร่วมกันทั้งในระดับองค์กรและรายบุคคล		 (Learning)

	 6.	แบ่งปันเสริมพลัง		 (Sharing	&	Empowerment)

     

พวกเราชาวศิริราชถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน 
ผ่านวัฒนธรรมศิริราช 

“ศริิราชสงกรานต์ กตเวทติาต่ออาจารย์  สืบสานมงคลธรรม”
พุธที่ 11 เมษายน 2561 

 เวลา 09.45 น.		 คณบดีเปดงาน

 เวลา 12.15 น.		 ขอเชิญชาวศิริราช	ร่วมสรงน�้าพระ	

	 	 	 และรดน�้าคณาจารย์อาวุโส		ผู้แทนชุมชน

	 	 	 ณ	ศาลาศิริราช	๑๐๐	ปี

• และขอเชิญลิ้มรสอาหาร ขนมหวานต�ารับไทย ร่วมสนุกลุ้นรางวัล 

ที่โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 09.45 - 14.00 น.

“Seniority”
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Look Forward @ Siriraj

	 ฝ่ายการศึกษา	 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมใน	
“พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ ่น 123”  
ในวนัที	่9	เม.ย.	61		เวลา	13.30	-	15.00	น.		ณ	ห้องประชุม
ราชปนัดดาสิรินธร	อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	1		(นักศึกษา
ลงทะเบียน	 13.00	 -	 13.30	 น.)	 สอบถาม	 งานบริการ
การศึกษา	ฝ่ายการศึกษา		โทร.	0	2419	6410-1

	 งานคุณธรรมและจริยธรรม	ขอเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ศิริราชปฏิบัติบูชา 
ถว าย แด ่พร ะมห ากษั ตร าธิ ร า ช แล ะผู ้ ท รง
คุณูปการต่อแผ่นดินไทย ประจำาปี 2561” วันท่ี 
19 เม.ย., 11 พ.ค., 13 มิ.ย., 11 ก.ค., 8 ส.ค., 
12 ก.ย. 61 ณ	ห้องประชมุตรเีพช็ร	อาคาร	๑๐๐	

 รพ.ศิริราช ขอเชิญร่วมบริจาคเลือด เพื่อผู้ป่วย
(รับบริจาคทุกหมู่เลือด)

คุณช่วยได้ !... 

บริจาคได้ทุกวัน ณ ตึก 72 ปี ชั้น 3 
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
สอบถาม โทร. 0 2419 8081 ต่อ 123, 128
 * รับบริจาคเลือดเคลื่อนที่เป็นหมู่คณะ 
(วันเวลาราชการ) ติดต่อ 0 2419 7492 ต่อ 110

	 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน	
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู ้ ป ่ วยนอก																																				
ฝ่ายการพยาบาล	รพ.ศิรริาช	ขอเชญิทกุท่านเข้าฟัง
บรรยาย “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” โดย	 รศ.พญ.												
ปภาพิต	 ตู ้จินดา	 ภาควิชาตจวิทยา	 ในวันท่ี	

	 งานคณุธรรมและจรยิธรรม	คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล	ร่วมกับ	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะเทคนิคการแพทย	์
และคณะกายภาพบ�าบัด	 ม.มหิดล	ขอเชิญฟังบรรยายธรรม  
เรื่อง “เคราะห์”	โดย	พญ.อมรา	มลิลา	ในวันที่	17	เม.ย.	61	เวลา		
16.30	-	18.00	น.	สอบถาม	โทร.	0	2419	9294

ศนูย์วิจยัคลนิกิศิรริาช ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย 
“โครงการวิจัยวัดระดับยาในเลือด” บัดนี้	 -	 20	 เม.ย.	 61		
สอบถามเพ่ิมเติม	 โทร.	 0	 2419	 2967,	 08	 6658	 4621		
(คุณประพาฬรัตน์)	Line	ID	:	@BJR6013Q

27	เม.ย.	61	เวลา	10.00	-	12.00	น.	ณ	ห้องประชุม	7009	ตึกสยามินทร์	ชั้น	7	
สนใจติดต่อ	โทร.	0	2419	7419,	0	2419	8990

 ร่วมใจ ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล...	ขอเชิญชาวศิริราชร่วมกิจกรรม “ช้อนไข่
ลุ้นโชค”	ในวนัที	่19	เม.ย.	61	เวลา	09.00	-	12.00	น.	
ณ	โถงอาคาร	๑๐๐	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	 ง่าย	ๆ	
เพียงน�าขวดน�า้	20	ใบ	/	กระป๋องน�า้อัดลม	20	ใบ	/	กระดาษ
หนงัสอืพมิพ์	2	กโิลกรมั	สามารถช้อนไข่ได้	1	ใบ	...อย่าลืม
น�าขยะรีไซเคิลดังกล่าวมาลุ้นโชคนะคะ

สมเด็จพระศรีนครินทร์	ชั้น	15	(เวลา	08.30	-	17.00	น.)	สอบถาม	โทร.	0	2419	
9294	*	การแต่งกาย	เครื่องแบบบุคลากร/ชุดสุภาพ	กระโปรง	ผ้าซิ่น	กางเกงสุภาพ	
นักศึกษา	สวมชุดนักศึกษา

	 “ศริริาชเดนิ-วิง่”	ครัง้ที	่12...	 เช้ามดืวนัที	่29	เม.ย.	
ท่านท่ีลงทะเบยีนร่วมกจิกรรม	“ศิริราชเดิน - วิ่ง” ครั้งที่ 12 
กรณุามาพร้อมกนัเวลา	04.00	น.	เป็นต้นไป	(บรเิวณหน้าอาคาร
ศรวีสวรนิทริา	สอบถามที	่งานสร้างเสรมิสุขภาพ	โทร.	0	2419	
9981,	0	2419	9983	และ	0	2419	8967 รายได้สมทบทุน 
“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” รพ.ศิริราช 
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 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วม ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรือ่ง “Essential skills for clinical teachers” 
เข้าใจ	 เข้าถึง	การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	 รุ่นที่	 2	ระหว่างวันที่	 23	–	24	
พ.ค.	61	 เวลา	08.30	–	16.00	น.	ณ	ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ	ชั้น	2		
รพ.ศิริราช	
	 เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางคลินิก	และออกแบบ
การสอนแบบต่าง	ๆ 		ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละวิชา		
สามารถสอดแทรกการสอน	 	Professionalism	และ	Attitude	 ในระหว่าง
การสอนแบบต่าง	ๆ	น�าไปสู่การพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เร่ือง “การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพ่ือ
ประเมินความรู้ทางการแพทย์” Multiple Choice Question” ระหว่าง
วนัที	่26	-	27	ม.ิย.	61	เวลา	08.30	–	16.00	น.	ณ	ห้องบรรยาย	3A01	
ชั้น	3A	และห้องปฏิบัติการ	ช้ัน	5	อาคารศรีสวรินทิรา	รพ.ศิริราช	

	 ส�าหรับอาจารย์และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องจากทั่วประเทศ	ท่านจะได้
รับความรู้พื้นฐานในการสร้างโจทย์และตัวเลือกข้อสอบปรนัย	สามารถตรวจ
วิเคราะห์ข้อสอบปรนัย	และต้ังเกณฑ์ผ่านการสอบที่เหมาะสามารถผลิตข้อสอบ	
การจัดสอบ	และการจัดท�าคลังข้อสอบปรนัยที่มีคุณภาพต่อไป	ลงทะเบียน
และศึกษารายละเอียดได้ที่	http://shee.si.mahidol.ac.th	หรือ
สอบถามเพิ่มเติมที่	02-4199978		รับจ�านวนจ�ากัด	

	ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนตั้งแต่บัดน้ี	
ได้ทาง	shee.si.mahidol.ac.th		หรือ	Facebook	mahidol.shee	

สอบถาม	โทร.	0	2419	9978	(รับจ�านวนจ�ากัด)

48 ปี ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา... 
26 - 27 เม.ย.	
ณ โถง อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ฟรี ! กิจกรรมภาคประชาชน (เวลา 09.00 - 16.30 น.)
	 -	รับบริการตรวจสุขภาพทางด้าน	หู	คอ	จมูก	
	 -	ชมนิทรรศการแสดงความก้าวหน้า	และนวัตกรรมทางการแพทย์	
	 -	ฟังเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ	หู	คอ	จมูก,	คุณถาม	-	เราตอบ
	 -	รับบริการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย	และกิจกรรม	worla	hearing	day	ฯลฯ
	 *	นิทรรศการฯ	จัดแสดงถึงวันที่	29	เม.ย.	
30 เม.ย.  
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G		(เวลา	08.30	-	16.30	น.)
	 -	ประชุมวิชาการ	48th	Anniversary	ENT	Siririaj	Updates
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 12 (SiMR) (เวลา	17.30	-	21.00	น.)
	 -	ขอเชิญร่วมพิธี	วันทนาบูรพาจารย์	80	ปี	ศ.เกียรติคุณ	พญ.สุจิตรา	ประสานสุข	และ	
	 		60	ปี	รศ.พญ.จีระสุข	จงกลวัฒนา	

สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	0	2419	8046	ในวันเวลาราชการ

	 	 โครงการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ขอเชิญบุคลากรและผู ้สนใจเข้าร่วม	
“โครงการฝกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 27” ระหว่างวันที่	4	มิ.ย.	-	20	ก.ค.	61	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	ม.มหิดล	และจากองค์กรที่มีชื่อเสียง	ผู้ผ่านการอบรม
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 สอบถาม	 โทร.	 0	 2419	 5722,	 0	 2419	 7626		
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare

	 ส า ข า วิ ช า โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ แ ล ะ
อายุรศาสตร์เขตร้อน	ภาควิชาอายุรศาสตร์	
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรท่ีเ ก่ียวข ้อง
ทั่วประเทศ	 เข้าร่วม	 “การอบรมระยะสั้น 

Infectious Diseases Conference 2018 ระหว่างวันท่ี	 26	 -	 28	
พ.ค.	 61	ณ	ห้องประชุม	 วีกิจ	 วีรานุวัตต์ิ	 ตึกอัษฎางค์	 ช้ัน	 4	 รพ.ศิริราช	
	 การอบรมครั้งนี้เป็นการทบทวนและน�าเสนอความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน
ในการวินิจฉัย	 รักษา	 และปองกันโรคติดเช้ือที่ส�าคัญและ/หรือพบบ่อยใน
เวชปฏิบัติเพื่อให้ทราบแนวทางและวิธีการวินิจฉัย	ปองกัน	รักษา	ตลอดจน
สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ	สอบถาม	โทร.	0	2419	9462,	
0	2419	7784	 (คุณสุกัญยา)	http://www1.si.mahidol.ac.th/division/
conference/conference/sm_index.php?sm_id=532&menu=5	

	 ภ า ค วิ ช า ป ร สิ ต วิ ท ย า	
ขอเชิญบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ
ทั่วประเทศ	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“ ก า ร เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ

การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา” 	 ในวันที่ 	 23	 -	 25	 พ.ค.	 61	
ณ	 ห้องบรรยายสวัสดิ์	 แดงสว่าง	 ตึกอดุลยเดชวิกรม	 ชั้น	 7	 รพ.ศิริราช		
ลงทะเบียนทาง	 www.siirajconference.com	 (ต้ังแต่บัดนี้	 -	 18	 พ.ค.)	
สอบถาม	โทร.	0	2419	6468	(คุณนารีรัตน์)



ตดิตามความคบืหน้าของกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้ทาง	
http://www.si.mahidol.ac.th/th/																																																																													

	สอบถามงานประชาสมัพนัธ์และกจิการพเิศษ	โทร.	0	2419		7646	

กรุณาส่ง

เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายไม่ได้
จ่าหน้าไม่ชัดเจน
ไม่มีเลขที่หน้าตามจ่าหน้า
เลิกกิจการ
ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
อื่นๆ
ลงชื่อ.............................

ขอเชิญบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช

จันทร์-ศุกร์ 7.30-17.30 น.  เสาร์-อาทิตย์และวันหยุด 8.30-16.30 น. โทร. 0 2419 7658-60 ต่อ 101-104

หรือโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีศิริราชมูลนิธิ เลขที่ 016-3-00049-4

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

หอประชุมราชแพทยาลัย...
10.00		น.		 -	 พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		
	 	 และผู้มีคุณูปการแก่ศิริราช				
	 	 การนี้ 	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช		
	 	 สกลมหาสงัฆปรณิายก	จะเสดจ็ไปทรงเป็นประธานในพธิบี�าเพญ็กุศล	
	 	 อทุศิถวายพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	และผู้มคุีณปูการ	
	 	 แก่ศิริราช	(ขอให้ทุกท่านพร้อมกันในเวลา	09.50	น.)
	 	 สอบถามเพิ่มเติมที่	งานบริหารและธุรการ	โทร.	0	2419	6887																			
12.50		น.	-			 พิธีรดน�้าขอพรศิษย์เก่าอาวุโส			
	 	 สอบถามเพิม่เตมิที	่สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริิราชฯ	โทร.	0	2419	8518	

ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 
 ย้อนเวลาบูรพาจารย์ศิริราช...	ร�าลึกอดีตการแพทย์ของไทย
	 สอบถามเพิม่เตมิที	่ส�านกังานผู้อ�านวยการ	รพ.ศริริาช	โทร.	0	2419	7672	-	4

 

การให ้ เท ่ากับรักษา...พลังแห ่ง “การให ้” พลังแห ่ง “ความสุข”

	 พิเศษ	!	หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช	ขอเชิญทุกท่านเข้าชม 
“พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
ราชนีินาถ” พบและสมัผสัสิง่แสดงเพือ่ขยายโอกาสการเรยีนรู้
ให้แก่ผู้พิการ	ในฐานการเรียนรู้ต่าง	ๆ	อาทิ	ความมหัศจรรย์
ของสมอง	 โรคเท้าช้าง	 เด็กทารกไม่มีกระโหลกศีรษะ	 และ
บ้านขมิ้นเธียร์เตอร์	 ตลอดจนชม	 “พิพิธภัณฑ์การแพทย์
ศิริราช” ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
พบกัน	26	เม.ย.	นี้		เวลา	10.00	–	17.00	น.	สอบถามเพิม่เติม	
โทร.	 0	 2419	 2619	 หรือ	 facebook	 :	 Sirirajmuseum

 โอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็น “ผู้ให้” เพื่อผู้ป่วย
ด ้อยโอกาส รพ.ศิริ ราช ด ้วยการบริจาคท่ี  “ศิริ ราชมูลนิธิ” 
ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์) สอบถาม โทร. 0 2419 7658-60

26 เมษายน 2561
วันคล้ายวันพระราชทานกำาเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 130 ปี

น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  
ผู ้พระราชทานกำาเนิดโรงพยาบาลศิริราช


