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บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในเอกสาร

ฉบับนี้ เป็นสิทธิของผู้เขียนแต่ละท่าน

และการนำาเสนอข้อความจากเอกสารนี้

ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

กองบรรณาธิการ : น.ส.จันจิรา เรืองสอน
น.ส.อุรวสี นุรักษ์เข  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
งานกิจกรรมเพื่อสังคม  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
ฝ่ายนโยบายและแผน  ฝ่ายสารสนเทศ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ที่ปรึกษา : ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
   รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

บรรณาธิการ : 

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 
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คำ�ถามประจำ�ฉบับ

ส่งคำาตอบท่ี 
กองบรรณาธิการวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ 

ตึกอำานวยการ ช้ัน 1 ภายในวันท่ี 18 ก.ย. 63

ฝ่ายการศึกษา  ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิชาการ  งานวิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาคุณภาพ 

  ติดต่อเรา

: warasansiriraj@gmail.com

: 0 2419 6916, 0 2419 9273 

ผู้โชคดีจากการร่วมตอบปัญหาชิงรางวัลในฉบับ สิงหาคม 2563

1. ศิริพร ข�ำพรำหมณ์   2. เสำร์แก้ว จักรภพโยธิน  3. อำนนท์ ก�ำเนิดพันธ์
การบริจาคเงินเน่ืองในวันมหิดล 

รพ.ศิริราช จะนำาเงินไปใช้เพื่อใคร ?

อ่านวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ได้
ทุกที่ทุกเวลา เพียงสแกน QR Code

งานสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อันเนื่องจากปก 

พระรปูสมเด็จพระมหิตลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

โดย สถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์ 

กราฟิก : อนุชำ ประกำศ         

งำนประชำสัมพันธ์และกิจกำรพิเศษ

ในสถานการณ์ที่เรายังต้องเฝ้าระยะการติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงมีบทบาทหลักในการเดินหน้าทั้งงานวิจัย และเผยแพร ่
องค์ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นที่แน่นอนว่า วันมหิดลปีนี้ นอกจากศิริราชจะจัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสแล้ว ยังมี

กิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น รายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ในหัวข้อ  “การบริการสุขภาพในยุค COVID-19” ในวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 63 เวลา 16.00 - 18.00 น. ออกอากาศทางสถานี
วทิยโุทรทศัน์กองทพับก ททบ.5 (ช่อง 1) และในวันที ่ 23 ก.ย. 63 ยงัเป็นการออกรบับรจิาคครัง้ใหญ่ของนกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนคิ            
การแพทย์ และคณะกายภาพบ�าบัด ม.มหิดล อีกท้ังในวันท่ี 24 ก.ย. 63 จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งในโอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชยังเปิดให้ชมฟรี ติดตามได้ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่อง, Look Forward และปกหลัง
 ในงานประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Webinar Series : Healthcare Collaboration for Aged Society ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ได้น�าเสนอข้อมูลบูรณาการเชิงลึกเรื่อง “ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” (Healthcare Collaboration for Aged  
Society) ร่วมด้วย รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ติดตามได้ในคอลัมน์ Interview ส่วนในคอลัมน์วิเทศสัมพันธ์ เราได้น�าเสนอเรื่องน่าภูมิใจที่
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณาจารย์ศิริราชได้รับเกียรติให้ไปแสดงผลงานวิชาการและถ่ายทอดประสบการณ์การแพทย์บนเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง 
 การพฒันาส่ือการสอนในยคุนีเ้ราม ีHow to create an interactive presentation by Slido ? เป็นอกีหนึง่ค�าตอบในช่วง work from home และ learn from home ติดตาม
ในคอลมัน์วชิาการ หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่าทีศ่ริิราชเราก�าลงัเดนิหน้าเตม็ก�าลงัเพ่ือท�าวิจยัเก่ียวกบั COVID-19 ซึง่ในคอลมัน์ R2R คณุจะทราบว่า “COVID-19 กข็วดินกัวิจยั R2R ไม่ได้” 
 วิทยาการความก้าวหน้าเดินไปอย่างรวดเร็ว การรักษาในหลาย ๆ โรคยังมีข้อจ�ากัด แต่ด้วย “การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย�าโรคมะเร็ง” จะมาช่วยให้เกิดสิ่งใด  
ค�าตอบอยู่ในคอลัมน์พัฒนาการแพทย์ ด้านคอลัมน์จาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มี “เรื่องนี้...ดีต่อตับ” มาฝาก คอลัมน์ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทยประยุกต์ น�าเสนอ                   
หัตถเวชกรรมไทย การนวดไทยแบบราชส�านัก และสรรพคุณของ “ไพล” ส่วนคอลัมน์โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ จะพาไปรู้จักกับ “การออกก�าลังกายแบบ LISS”  
(Low-Intensity Steady State) 
 การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต้องท�าควบคู่กันไปในหลาย ๆ  ส่วน ล่าสุดเรามีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศผ่านศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช 
(SiData+) ติดตามในคอลัมน์นโยบายและแผน ด้านงานพัฒนาคุณภาพน�า 3 เรื่องมาฝาก คือ “8 วิธีสร้างแรงจูงใจพัฒนาตัวเองเพื่องานก้าวหน้า” (คอลัมน์ QD) “ถ่ายทอดความรู้
อย่างไรให้เข้าใจ ท�าได้” (คอลัมน์ KM) และ “ลงลึกถึงรากด้วย Root Cause Analysis” ส่วนคอลัมน์อนุรักษ์พลังงานเล่มนี้พบ “หลอดไฟเลือกให้เหมาะและคุ้มค่า” 
 ในส่วนของบุคลากรศิริราช ขณะนี้ท่านสามารถ “ยื่นใบลาผ่าน Si vWORK”  และจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิส ได้ง่าย ๆ คลิกไปที่คอลัมน์ IT Society ส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล    
ขอน�าเสนอบคุลากรตวัอย่างผูค้�านงึถึงประโยชน์ของผูอ่ื้นและส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ จะเป็นใครต้องตดิตาม และยงัมช่ีองทางการลาออนไลน์ ผ่านระบบ Si vWORK และ e-Document ค่ะ
 ศิริราชเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมส่งพลังความดีด้วยการเป็นจิตอาสาในกิจกรรมต่าง ๆ หลาย ๆ ยังไม่ทราบช่องทางสมัคร พบค�าตอบของ 3 ขั้นตอนกับการร่วมเป็น 
อาสาสมัครศิริราช ในคอลัมน์ศิริราชเพื่อสังคมนะคะ

“วันมหิดล” 24 กันยายน 
ขอเชิญร่วมเป็น “ผู้ให้” 

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช
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Look Back@sirirajLook Back@siriraj

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล จัดพิธีถวายราชราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร
ชัยมงคล เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 ณ บริเวณโถงอาคาร ๑๐๐ ปี                     
สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช

 รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควชิาจติเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับรางวัล          
ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจ�าปี 2562-2563 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)               
ด้วยผลงานหนังสือ “โรคสมาธิสั้น” จาก รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาติ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 รางวลันีจ้ดัขึน้โดยโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เม่ือวันที่ 14 ส.ค. 63                        
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานประชุม
วิชาการ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration 
for Aged Society เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู ้สูงอายุไทย              
ผ่านระบบออนไลน์ฟรี  ตั้งแต่เดือน ส.ค. 63 – ก.ค. 64  เพื่อถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย ครอบคลุมทั้งศาสตร์ศิลป ์
เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพ่ือสุขภาวะของผู ้สูงอายุ โดย 
เมือ่วนัที ่4 ส.ค. 63 ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ พร้อมน�าเสนอข้อมูล 
บูรณาการเชิงลึกเรื่อง “ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และ
ความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” (Healthcare Collaboration 
for Aged Society) ร่วมด้วย รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�านวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็น
บทน�าไปสูเ่นือ้หาของอกี 12 ตอน (รายละเอยีดตดิตามได้จากบทสมัภาษณ์
ในคอลัมน์ Interview หน้า 10-12)
 บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพสามารถลงทะเบียน          
เข้าร่วม SICMPH 2020 webinar series ได้ที่ www.sirirajlive.com  
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้รับคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองจาก                    
ทุกตอนที่เข้าร่วมชม และยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ในอนาคตจาก               
sirirajLIVE นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรมภาคประชาชน ท่านสามารถ
ติดตามรายละเอียดได ้ทาง https://www.facebook.com/                    
healthpromotionsiriraj/ และ https://www.si.mahidol.ac.th/th/
division/HpH/

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ผักสวนครัวร้ัวกินได้....สมุนไพรกินดี” 
ณ สวนฐานป้อมพระราชวังหลัง พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 
        โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช และบริษัท 
อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด ที่อนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนผักสวนครัวคุณภาพ         
ในนาม “ศรแดง” เพือ่รงัสรรค์สวนฐานป้อมพระราชวงัหลงัให้สวยงามและกลบัมา
มีชีวิตอีกครั้ง และเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดข้ันตอนการปลูกผักให้กับ
บุคลากรศิริราชและบุคคลทั่วไปที่สนใจและรักในการปลูกพืชผักสวนครัว
  หากท่านใดสนใจ สามารถแวะชมกับพืชผักสวนครัวนานาชนิดได้ที่            
สวนฐานป ้อมพระราชวังหลัง พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และสามารถ 
ติดตามกิจกรรมของโครงการ “ผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี” ได้ที่  
Facebook Fanpage : sirirajmuseum  หรือ โทร. 0 2419 2617-8   
(นริศวรรศ ศรีประยูรธรรม และ ภัทธนี พันธุ์ทอง) ในวันและเวลาราชการ
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ธารนำ้าใจเพื่อผู้ป่วย

 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  
มอบเงิน จ�านวน 3,000,000 บาทเพ่ือสมทบกองทุน “จัดซื้อเครื่องมือ 
และอุปกรณ์การแพทย์” รับมอบโดย รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน  
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายสือ่สารองค์กรและกจิกรรมเพือ่สงัคม คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน)

 สถาบนัพระปกเกล้า โดย คณุปิยสกิารณ์ เบญจรกัมสีขุ กรรมการ
ผูจ้ดัการฯ พร้อมคณะมอบเงิน จ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทนุ 
“ปลูกถ่ายอวัยวะตับ” รับมอบโดย รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร  
รองผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ  
งานประชาสมัพนัธ์และกจิการพเิศษตกึอ�านวยการ ชัน้ 1 โรงพยาบาลศิรริาช

 บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) โดย คุณถนอมวงศ์  แต้ไพสิฐพงษ์ 
มอบเงิน จ�านวน 1,000,000 บาทเพื่อสมทบกองทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 
๘๔ พรรษา” รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 คณุอจัฉราพรรณ  คณาธนะวนชิย์ มอบเงนิ  จ�านวน 1,000,000 บาท 
เพื่อสมทบทุน “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช”  
รบัมอบโดย รศ.นพ.วศิิษฎ์ วามวาณชิย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศริริาช 
ร่วมด้วย รศ.นพ.ธรีะ กลลดาเรอืงไกร ผูอ้�านวยการศนูย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก และ ศ.คลินิก นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ รองหัวหน้าภาควิชา 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
และกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ ์
และกจิการพเิศษ ตกึอ�านวยการ ช้ัน 1 โรงพยาบาลศิรริาช

 บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จ�ากัด โดย คุณอนันต์ – คุณเพ็ญจันทร์ 
ตันตสิรินทร์ มอบเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคล่ืนแม่เหล็ก Magnetic 
Field Therapy  มูลค่า 1,000,000 บาท จ�านวน 1 เครื่อง เพื่อมอบให้ 
“ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล  ร่วมด้วย ผศ.นพ.วษิณุ  
กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ รศ.นพ.ประดิษฐ์   
ประทีปะวณิช ภาควิชาเวชศาสตร ์ฟ ื ้นฟู ณ ห ้องประชุมคณะฯ 
ตึกอ�านวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

 คุณเจียรนัย บุญประสงค์ มอบเงิน จ�านวน 5,000,000 บาท  
เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราชเพ่ือผู้สูงวัย” รับมอบโดย ศ.นพ.วีรศักดิ ์
เมืองไพศาล สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน 
และสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ ภัตตาคาร
ชายทะเลจันทร์เพ็ญ มีนบุรี
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ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

          ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ หวังว่าผู ้อ่าน                             
จะได ้รับเกล็ดความรู ้ และสามารถเลือกการใช ้งานของหลอดไฟฟ้า                      
ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อลดค่าไฟฟ้าที่สูญเสียจากการเปิดใช้งาน 
โดยไม ่จ� า เป ็น โดยในส ่วนของคณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล เรามีทีมงานจากฝ่ายวิศวกรรมและบริการ คอยให้ค�าปรึกษา 
ในเรื่องของการเลือกใช้หลอดไฟฟ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า 
สามารถติดต่อได้ที่หน่วยไฟฟ้า โทร. 99515

พวกเราชาวศิริราชยังต้องให้ความส�าคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะครับ

หลอดไฟ เลือกให้เหมาะ 
ใช้ให้คุ้มค่า

ปัจจุบัน

หลอดไฟฟ้าที่ให้ 

แสงสว่างภายในบ้าน มีให้เราเลือก

ใช้หลายหลายประเภท และให ้

แสงสว่างแตกต่างกันไปตามรสนิยมของ

ผู้ใช้งาน ฉบับนี้จึงขอสร้างความเข้าใจ

ถึงประเภทหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 

ที่นิยมใช้กันดังนี้

                                              หลอด LED

   เป็นประเภทของไฟแบบ Solid-State ที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์
แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง หลอด LED ที่ให้แสงสีขาว ข้อดีคือ  
ใช้พลังงานเพียง 20-25 % มีอายุใช้งานยาวนานกว่าถึง 25 เท่า  
ตัวหลอดไม่มีความร้อนสูง และที่ส�าคัญปราศจากสารปรอท

   หลอดคอมแพคฟูลออเรสเซนต์ (CFL)

 เป็นหลอดชนดิเดยีวกบัหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
เพิ่มความสะดวกโดยจัดท�าขั่วหลอดเป็นเกลียว 
ใช้แทนหลอดไส้ได้โดยไม่ต้องเปล่ียนชั้วรับ และ 
มีการใส่บัลลาสต์รวมอยู ่ภายในหลอด สะดวก                 

ต ่อการติดต้ัง นิยมเรียกหลอดตะเกียบ หรือมี                 
รูปบิดเกลียว 

 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL)

 เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพแสงและอายุการใช้งานนานกว่า
หลอดไส้ โดยมีรูปทรงที่ เห็นกันโดยทั่วไป คือ หลอดยาว หรือ                     
หลอดวงกลมหรือวงแหวน เหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไป

 หลอดฮาโลเจน (Halogen)

 เป็นหลอดรูปทรงกระเปาะบรรจุไส้หลอดและก๊าซเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ คุณสมบัติเหมาะกับการใช้ตกแต่งหรือ 
ส่องสว่างเฉพาะจุด แสงสว่างน้อยกว่าหลอดไส้ มีความร้อนสูง ไม่ควร
สัมผัสขณะเปิดใช้งาน

 หลอดไส้ (Incandescent)

 เป็นหลอดแบบดังเดิมใช้กันมาตั้งแต ่
สมัยคุณปู่คุณย่า ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ติดตั้งง่าย 
หลักการท�างาน คือ ให้พลังงานไฟฟ้าผ่านที่ขดลวด
จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนจัดแล้วจึงเกิด 
แสงสว่าง สีจะออกส้มๆ ข้อเสียคือ คายความร้อน 
ออกมามาก ห้ามจบัหลอดไฟหลงัจากปิดใช้งานโดยทนัที 
อายุการใช้งานสั้น ไส้หลอดขาดง่าย
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นโยบายและแผน
เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน

4

ภาพอนาคตศิริราชกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศ
ผ่านศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+)

 “เชื่อว่าแนวทางการดึง Business Domain ให้มามีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาข้อมูล มี Business Ambassador ช่วยในการมอง
ภาพรวม ตีความหรือให้มุมมองทางการแพทย์ โดยมีทีมวิศวกรข้อมูล (Data Engineering) ท�าหน้าที่เตรียมข้อมูล หาแหล่งข้อมูล ควบคุมพิมพ์เขียว
ของข้อมูล ทั้งยังมีนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมกันสรรสร้างนวัตกรรมข้อมูลในมิติต่าง ๆ เชื่อว่าเป็น Model ที่ดี 
ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ และสามารถน�าไปใช้กับองค์กรได้ ลดช่องว่างการท�างานปัจจุบัน และสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”                            
แนวคิดส�าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในบทบาทของหัวหน้าทีมสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช หรือ SiData+ ได้เล่าผ่านคอลัมน์นโยบายและแผน                   
ภาพอนาคตจะอย่างไรสามารถติดตามอ่านได้จากบทสัมภาษณ์น้ีค่ะ

 “เนื่องจากในแต่ละวัน คณะฯ มีข้อมูลที่เกิดข้ึนมากมาย 
และเราตระหนักว่า หากเราสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพ น่าจะท�าให้เกดิประโยชน์มากมาย ซึง่ภาพในอกี 10 ปี
ข้างหน้าของศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) 
เราจะเป็นศูนย์ที่มีองค์ความรู้ในการน�าข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทาง 
การแพทย์ และข้อมลูส่วนอ่ืนทีเ่กีย่วข้องมาใช้ในการขบัเคลือ่นพฒันา
ทุกพันธกิจของคณะฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย 
และการบริการทางการแพทย์ โดยศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการเป็น 
ต้นแบบของการบูรณาการและศูนย์กลางข้อมูลทางการแพทย์  
พร้อมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคณะฯ อย่างยั่งยืน
 ทั้งนี้ การจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลได้นั้น เราจะต้องเริ่มต้น
จากการปฏิรูปฐานข้อมูลและระบบข้อมูลให้มีความน่าเช่ือถือ  
ความพร้อมใช้ และมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ข้อมูลท่ีมีอยู่เป็น

สารสนเทศท่ีมีคุณค่า สามารถพยากรณ์แนวโน้มหรือสถานการณ ์
ต่าง ๆ ได้ โดยตัวอย่างของการท�างานที่ชัดเจน คือ สถานการณ์ 
Covid-19 ท่ีผ่านมา โดยทางศูนย์ฯ ได้มีบทบาทในการเข้าไปช่วย 
ในการปฏิรูปฐานข้อมูล ระบบข้อมูล ร่วมกับส�านักงานผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งท�าให้คณะฯ สามารถเตรียมความพร้อม 
ในการให้บริการคนไข้ได้ทันสถานการณ์ การท�างานในช่วงนั้น  
การจะผลกัดนัการใช้ข้อมลูให้ส�าเรจ็ได้ หนึง่คอืต้องมคีวามต้องการ
ที่ชัดเจนจากทางฝั่งผู้ใช้ สองคือต้องมีการท�างานเป็นทีมและ 
มช่ีองทางการสือ่สารในทมีทีช่ดัเจน สามคอืความสมดลุและความ
เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมของทีมในการน�าความต้องการจาก                    
ทางฝั่งผู้ใช้มาด�าเนินการให้ตอบโจทย์” 

(ตอนที่ 1)

ในฉบับหน้า มาติดตามอ่านกันต่อถึงแนวทางการด�าเนินงานของการบริหารข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารและติดตามค่ะ

Siriraj Informatics and
Data Innovation Center
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โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์   

การ
ออก

ก�าล
ังกา

ยแบบ 
LIS

S

 (Lo
w-Inten

sity
 Stea

dy State)

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสร้างเสริมสุขภาพ

การออกก�าลังกายรูปแบบน้ีท�าให้ลดอาการเส่ียงต่อการบาดเจ็บ  
จากการออกก�าลังกายแบบหนัก ๆ ที่มีการใช้ความเร็วหรือการกระชาก
ของกล้ามเนื้อ และช่วยท�าให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น  
และได ้ผลดีต ่อการลดน�้ าหนักหรือไขมันในระยะแรก ๆ ของ                               
การออกก�าลังกายได้ดี 

ดังนั้นการออกก�าลังกายแบบ LISS จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีแนะน�า 
ถ้าพร้อมแล้วเรามาออกก�าลังกายไปพร้อมกันเลยครับ

LISS (Low-Intensity Steady State) คือ การออกก�าลังกายท่ีมีระดับความเข ้มข ้นต�่ าคงท่ีตลอดระยะเวลา               

การออกก�าลังกาย และด้วยความเข้มข้นที่ต�่า ท�าให้เราสามารถออกก�าลังกายได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก ซึ่งการออกก�าลังกาย 

ในลักษณะนี้จะเป็นการใช้พลังงานจากไขมัน หรือที่เราใช้ในการฝึกซ้อมเวลาวิ่งคือการวิ่งตามโซนต่าง ๆ ซึ่งการฝึกอยู่ ในระดับ 

ประมาณ โซน 2 นั่นเอง ข้อดีของการออกก�าลังกายแบบนี้คือ

ปลอดภัย 

ท�าได้ทุกวัน (หากไม่มีการล้าหรือ

เหนื่อยมากจนเกินไป)

ไม่เหนื่อยมาก
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พัฒนาการแพทย์

 ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร 
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

การรักษาที่ผ่านมา 
ในปัจจุบัน การรักษาโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ยารักษา  

ผู ้ป ่วยที่ป ่วยเป็นโรคเดียวกันล้วนได้รับการรักษาเหมือนกันหมด  
(one-size-fits-all approach) แต่การดูแลผู้ป่วยเราทราบดีว่า ผู้ป่วย
บางคนการรักษาด้วยยาสูตรนั้นจะได้ผลดี ในขณะที่มีผู้ป่วยบางคน 
ไม่ได้ผล เมื่อไม่ได้ผลแพทย์ก็ต้องเปลี่ยนการรักษาด้วยยาสูตรที่ 2, 3, 4 
ไปเรื่อย ๆ 

การลองปรับสูตรยารักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วไป เช่น เบาหวาน 
หรือความดันโลหิตสูง อาจจะไม่ใช่ปัญหา เพราะยาส่วนใหญ่เป็นยากิน 
ทีผ่ลข้างเคยีงน้อย แพทย์มเีวลาในการตดิตามผลการรกัษาได้ แต่ส�าหรบั
โรคบางชนิดเช ่น มะเร็ง สูตรยารักษาเคมีบ�าบัดท่ีใช ้ในปัจจุบัน                      
เราเลี่ยงผลข้างเคียงที่เกิดข้ึนไม่ได้ ผู้ป่วยท่ีได้รับยาจะมีอาการคลื่นไส้
อาเจียน, ผมร่วง, เม็ดเลือดขาวต�่า, ซีด, เกล็ดเลือดต�่า ติดเช้ือง่าย                   
แทบทุกราย นอกจากนี้เราก็ไม่สามารถท�านายผลการรักษาก่อนให้ยาได้ 
ผู้ป่วยทุกรายจ�าเป็นต้องได้รับยาไปก่อน 2-3 รอบแล้วจึงประเมินผล            
การรักษาว่าควรได้รับการรักษาด้วยยาสูตรนี้ต่อหรือไม่ ถ้าผู ้ป่วย             
ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบ�าบัดสูตรแรก ก็ต้องเปลี่ยนสูตรยาใหม่ ผู้ป่วยที่
ได้รับยาใหม่จะเกิดผลข้างเคียงต่อการรักษา และดูผลการรักษาด้วย             
ยาสูตรใหม่อีกครั้ง เป็นวงจรเหมือนเดิม

จุดเริ่มต้นของการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย�าโรคมะเร็ง 
ของศิริราช 

ความก้าวหน้าในการวิจัยจากโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ 
(Human Genome Project) ท�าให้เกิดการแพทย์แนวใหม่ เรียกว่า 
การแพทย์จีโนมิกส์ (genomic medicine) ที่ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรม
มาช่วยในการดแูลรักษาผูป่้วย ความก้าวหน้าในเทคโนโลยกีารถอดรหสั
พันธุกรรมรุ่นใหม่ (next generation sequencing : NGS) ยังท�าให้
เราสามารถถอดรหสัพนัธกุรรมได้อย่างรวดเรว็ และมค่ีาใช้จ่ายลดลงมาก 
ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า การแพทย์แบบแม่นย�า (precision 

medicine) ซ่ึงอาศัยข้อมูลจากการตรวจทางพันธุกรรมร่วมกับข้อมูล 
อื่น ๆ ของผู้ป่วย ท�าให้เข้าใจโรคที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย และ
สามารถเลือกสูตรการรักษาที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับผู ้ป ่วยรายนั้น 
ได้ตัง้แต่แรก มะเรง็เป็นตวัอย่างทีด่ ีเนือ่งจากมะเรง็เกดิจากความผดิปกติ
ทางพันธุกรรมท�าให้เซลล์ปกติเปล่ียนเป็นเซลล์มะเร็ง การตรวจยีน 
ก่อมะเร็งที่ผิดปกติ นอกจากจะช่วยวินิจฉัยมะเร็งได้ดีขึ้น ยังใช้ในการ 
เลือกยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์จ�าเพาะต่อยีนที่ผิดปกติ (targeted 
therapy) การรักษามีความแม่นย�าและจ�าเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย  
ส่งผลให้การรักษามะเร็งได้ผลตอบสนองดีขึ้น 

ด้วยเหตุผลข้างต้น กลุ่มนักวิจัยและแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งจึงเริ่มท�างานร่วมกันเป็นเครือข่ายวิจัย “การแพทย์แม่นย�า 
ในโรคมะเร็ง” (cancer precision medicine) ตั้งแต่ปี 2559 และ
ปัจจุบันท�างานร่วมกันในรูปแบบศูนย์วิจัยเป็นเลิศศิริราช (Siriraj 
Center of Research Excellence : SiCORE) 2 กลุ่มคือ 

1. ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นย�า                                                             
(SiCORE – Precision Medicine) 

2. ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบ                                                   
(SiCORE Systems Pharmacology : SiSP)

 เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ท�าให้คนไทยมีอายุยืนขึ้น 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคกลุ่มที่เรียกว่า โรคไม่ติดต่อ
ชนิดเรื้อรัง (non-communicable diseases: NCD) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ภาวะเส้นเลือดสมองอุดตัน ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ และมะเร็ง เพ่ิมมากขึ้น และในกลุ่มโรค 
NCD นี้ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย และเป็นโรคที่มี 
ค่าใช ้จ ่ายในการดูแลรักษาผู ้ป ่วยสูงที่สุด นอกจากนี้อัตราเร่งของผู ้ป ่วยมะเร็งรายใหม่ 
ยังเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าโรคเรื้อรังอื่น ๆ ด้วย

“การแพทย์จีโนมิกส์และ
              การแพทย์แม่นย�าโรคมะเร็ง”
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ความก้าวหน้า ณ วันนี้ ของการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย�า
โรคมะเร็ง 

การแพทย์แม่นย�าในโรคมะเรง็จะท�าได้ด ีต้องอาศยัการท�างาน
ประสานกันระหว่างแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย และทีมห้องปฏิบัติการและ
นักวิจัยที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมในการท�าให้แพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดี
ขึ้น ในมุมมองคนทั่วไป การดูแลรักษาผู้ป่วยเราอาจไม่เห็นความแตกต่าง
มากนัก ผู ้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษายังคง               
เหมือนกับการรักษามะเร็งในโรงพยาบาลท่ัวไป คือ ผู้ป่วยที่สามารถ             
ผ่าตัดได้ก็จะได้รับการผ่าตัด ตรวจช้ินเนื้อท่ีผ่าตัดออกมาเพื่อวินิจฉัย             
ชนิดมะเร็ง จากนั้นจึงได ้รับการประเมินโดยแพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญ                           
เพื่อวางแผนการรักษามะเร็งต่อไป 

แต่ความแตกต่างของการแพทย์แม่นย�าจะอยู่ท่ีเบ้ืองหลัง 
เลอืดทีผู่ป่้วยได้รบัการเจาะตรวจ ก้อนมะเรง็ทีไ่ด้รบัการผ่าตดัออกมาแล้ว 
ส่วนหนึง่จะได้รบัการสกดั DNA เพือ่ถอดรหัสพนัธกุรรมหาการกลายพนัธุ์
ของยีนก่อมะเร็งด้วยเครื่อง NGS ชิ้นเนื้อมะเร็งอีกส่วนหนึ่งจะถูกน�ามา
เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลยีนที่กลายพันธุ์จะช่วยบอกได้ว่า 
มะเร็งของผู้ป่วยรายนั้นน่าจะตอบสนองต่อยาใด ดื้อต่อยาใด นอกจากนี้
ยีนก่อมะเร็งที่พบในเลือดยังช่วยบอกด้วยว่าสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
ของผูป่้วย อาจเสีย่งต่อการเกดิมะเรง็ด้วย ท�าให้แพทย์สามารถค้นหาและ
คดักรองหรือป้องกนัได้แต่เนิน่ ๆ  เซลล์มะเรง็ทีเ่พาะเลีย้งในห้องปฏบิตักิาร 
ยังสามารถใช้ทดสอบ การตอบสนองของยาในหลอดทดลองได ้
พร้อม ๆ กันหลายชนิด โดยไม่จ�าเป็นต้องให้ยากับผู้ป่วยก่อน ข้อมูล
จากการตรวจทุกอย่าง จะถูกรวบรวมและน�ามาประชุมกันระหว่าง 
คณะแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมที่สุด
ส�าหรบัผูป่้วยแต่ละรายในรปูแบบทีเ่รยีกว่า Molecular Tumor Board 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการถอดรหัสพันธุกรรม ข้อมูลการตอบสนอง
ต่อยา ข้อมูลภาพพยาธิวิทยา ข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย ยังถูกจัดเก็บ 
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และต่อยอดงานวิจัย 
ในอนาคตได้อีกด้วย

ความพร้อมของศิริราช
จากจดุเริม่ต้นของโครงการเมือ่ 4 ปีก่อน ในปัจจุบนัเรากล้าพดู

ได้ว่า ศิริราชคือสถาบันแรกในประเทศไทย ที่สามารถท�าได้ครบทุก 
ขัน้ตอนของการแพทย์แม่นย�าในโรคมะเรง็ตัง้แต่ต้นจนจบ เราให้บรกิาร
ถอดรหัสพันธุกรรมด้วยชุดยีนมะเร็ง (multigene panel) ที่ถ่ายทอด 
ในครอบครัวมาแล้ว 2 ปีเศษ มีผู ้ป่วยที่ได้รับการตรวจไปแล้วกว่า  
600 ราย และมีการตรวจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลงานหลายชิ้นที่               
ทีมนักวิจัยศิริราชสามารถท�าได้เป็นแห่งแรก เช่น เราเพาะเลี้ยง                  
เซลล์มะเรง็แบบสามมติใิห้โตขึน้เป็นก้อนมะเรง็เลก็ ๆ  ในห้องทดลอง หรอื
ร่างอวตารมะเรง็ (cancer avatar) ได้เป็นแห่งแรก, เราสามารถเลีย้งเซลล์
มะเรง็ในปลาเพือ่ใช้ทดสอบยาได้เป็นแห่งแรก, เรามรีะบบวเิคราะห์ข้อมลู
รหัสพนัธกุรรมของมะเรง็แบบ Cloud-based ท่ีได้รบัรางวลั Grand Prize 
ในการประชุมระดับนานาชาติ, นอกจากนี้เรายังจัด Molecular Tumor 
Board ร่วมกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นประจ�ากว่า 2 ปี 

ข้อจ�ากัด
ข้อจ�ากัดส�าคัญของการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย�า

ในโรคมะเร็งมี 2 ประการ ได้แก่
1. ยาที่ใช้รักษามะเร็งที่ออกฤทธิ์จ�าเพาะยังมีไม่ครบ            

ท�าให้ผู ้ป ่วยมะเร็งหลายรายที่ตรวจพบยีนก่อมะเร็ง                    
ที่กลายพันธุ ์แล้วไม่สามารถหายาที่ตรงกับเขามาใช้            
รักษาได้ ในปัจจุบันบริษัทยาทั่วโลกเร่งท�าการวิจัยและ
ค้นคว้ายารกัษามะเรง็ใหม่ ๆ  ตลอดเวลา คาดว่าในอนาคต
เม่ือยารักษามะเร็งมีจ�านวนมากขึ้น ผู้ป่วยมะเร็งจะได้
ประโยชน์จากการแพทย์แม่นย�านี้มากขึ้นไปอีก

2. เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการแพทย์จีโนมิกส์และการ
แพทย์แม่นย�าเป็นของใหม่ แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะลดลง             
อย่างมาก แต่ในประเทศไทยยงัตดิอยูท่ีสิ่ทธปิระกันสขุภาพ
ยงัไม่ครอบคลมุ ไม่ว่าจะเป็นสทิธิข้์าราชการ ประกนัสงัคม 
หรือประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งต้องอาศัยการผลักดัน              
ในระดับผู้บริหารและผู้ก�าหนดนโยบายระดับประเทศ 

โครงการที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคต
ช่วงเวลา 4 ปีทีผ่่านมา การแพทย์แม่นย�าในโรคมะเร็งในศริริาช

เริ่มจากศูนย์ จนสามารถท�าได้ครบถ้วนทุกข้ันตอนนั้น ต้องอาศัยการ
ท�างานร่วมกันของคนหลายสาขาจากหลายหน่วยงาน ลงทุนลงแรง 
อย่างมาก ในระยะถัดไปเราอยากเห็นการแพทย์แม่นย�าในโรคมะเร็ง 
มีการใช้อย่างกว้างขวาง นับเป็นโอกาสดีที่นักวิจัยของศิริราช ได้ร่วมเป็น
ก�าลังส�าคัญของโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านมะเร็ง 
อีกทั้ ง ยังมีความร ่วมมือกับหน ่วยงานภายนอกหลายแห ่ง เช ่น  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลเอกชน และโรงเรียน
แพทย์ต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และผลักดันให้การแพทย์แม่นย�ากลายเป็นแนวทางการรักษา 
หลักของโรคมะเร็งในอนาคต 

ในมุมมองคนท่ัวไปอาจรู้จักชื่อของศิริราชในฐานะของโรงพยาบาลที่รักษาผู ้ป่วย และโรงเรียนแพทย์ที่สร้างแพทย์และบุคลากร 
ทางการแพทย์ แต่คนท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ค่อยรู้จักศิริราชในด้านการวิจัยนัก ความเป็นจริงแล้วงานวิจัยคือจุดแข็งของศิริราช 
เพราะงานวิจัยคือรากฐานส�าคัญของความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา ผลงานวิจัยของศิริราชช่วยท�าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา 
และมีผลการรักษาที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งองค์ความรู้ส�าหรับนักศึกษาท่ี ไม่อาจหาได้จากท่ีอื่น และน่ีคือเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ศิริราชต่างจาก 
โรงพยาบาล หรือโรงเรียนแพทย์ทั่วไป การแพทย์แม่นย�าก็เป็นโครงวิจัยหนึ่งในอีกหลาย ๆ โครงการที่นักวิจัยศิริราชท�าอยู่ อยากถือโอกาสนี้  
ชักชวนทุกคนมาเป็นกระบอกเสียงให้กับงานวิจัย เพ่ือช่วยเผยแพร่ความรู้และความส�าคัญของงานวิจัยของศิริราชกันครับ

9
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นย�า ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์

ศิริราช (SiMR) ชั้น 4 โทร. 0 2419 2727-9 ในวันและเวลาราชการ
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B

 โดยในวันที่ 4 ส.ค. 63  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 Webinar 
Series: Healthcare Collaboration for Aged Society          
เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย พร้อมน�าเสนอ           
ข ้อมูลบูรณาการเชิงลึกเรื่อง “ปฐมบทแห ่งศาสตร ์ ศิลป ์    
เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” 
(Heal thcare Col laborat ion for Aged Society )                       
ร ่วมด ้วย รศ.นพ.ธีร ะ  กลลดา เ รืองไกร ผู ้อ� านวยการ                              
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล โดยมี รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์ รองคณบดี                      
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ด�าเนินรายการ ณ ห้องประชุมราชปนัดดา           
สิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช วารสารศิริราช
ประชาสัมพันธ์ ขอท�าหน้าที่ ส่ือกลางน�าเสนอเนื้อหาโดยสรุป         
จากทั้งสองท่านเริ่มด้วยท่านคณบดี ดังน้ี

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ SICMPH 2020 
Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society  ผ่านระบบออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564  เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแล 
ผู้สูงวัย ครอบคลุมทั้งศาสตร์ ศิลป์  เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ

“ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม
และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

(Healthcare Collaboration for Aged Society)

ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ
 “ขณะนีป้ระเทศไทยได้ก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุล้ว และคาดการณ์ว่าในปี 2564 
จะมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20 % ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ซึ่งนั่นคือ           
การเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ            
ต่าง ๆ จะตามมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
 ส�าหรับประเทศไทยเรามีการเตรียมการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มามากพอสมควรโดย
เฉพาะในส่วนของศิริราช สิ่งส�าคัญที่อยากให้สังคมตระหนัก คือ หน้าท่ีการดูแลผู้สูงวัย          
มิใช่เฉพาะบุคลากรด้านสุขภาพอย่างเดียว แต่ผู้คนในสังคมไทยจะต้องร่วมแรงร่วมใจ         
ขับเคลื่อนเป็นกองทัพขนาดมหึมาที่จะช่วยดูแลผู้สูงวัย ดังนั้นในการประชุมวิชาการครั้งนี้
เพื่อน�าสิ่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้สังคมได้รับทราบว่า บทบาทของท่าน บทบาทของเรา          
คืออะไร เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีสุขภาวะที่ด ี

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จะช่วยเติมเต็ม
 ฐานในการดแูลผูส้งูอายุจะต้องเกดิจากความร่วมมอืของหลายภาคส่วนด้วยกัน         
ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล นบัเป็นองค์กรทีม่บีทบาทชีน้�าสงัคมทางด้าน
สุขภาพมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเราได้มี
โครงการก่อสร้าง “ศนูย์วทิยาการเวชศาสตร์ผูส้งูอายรุะดบัชาต”ิ ขึน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร 
เพื่อเป็นสถานที่ที่ให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเกี่ยวกับผู ้สูงอายุ ต้นแบบระบบการดูแล 
ผู้ป่วยสูงอายุของประเทศ โดยเฉพาะการดูแล ระยะกลาง (intermediate care)                    
เพ่ือให้ผู้ป่วยสูงอายุหลังพ้นการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน ได้เตรียมความพร้อมของท้ัง          
ผู้ป่วยสูงอายุและญาติ ตลอดจนผู้ดูแลก่อนออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับสู่การใช้ชีวิต        
ตามปกติ  อีกทั้งยังลดระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล ป้องกันการกลับมารักษา                    
ในโรงพยาบาลซ�้า
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หน้าที่ของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ 
 หน้าท่ีแรก คือสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไป ใครก็ได้ในสังคมท่ีมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านหรือ 
อยู่ใกล้บ้านจะได้รู้ว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้สูงวัยเหล่าน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายเสื่อมถอยไปตามอายุ
 ขณะเดียวกันยังพัฒนาต ่อยอดในการสร ้างผู ้ เชี่ยวชาญ                
เฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสุขภาพ เรียกได้
ว่า ศริริาชก�าลงัสร้างกองทพั 1 กองทพัเพือ่ดแูลผูส้งูวัย นอกจากนีย้งัท�าหน้าที่
หาองค์ความรูใ้หม่ ๆ  ทีส่อดคล้องกบับรบิทของคนไทย มกีารท�าวิจยัเชือ่มโยง
กลับมาที่คณะฯ งานวิจัยใดเป็นเชิงลึกก็จะมาท�าที่ศิริราช ขณะเดียวกัน   
งานวิจัยระดับชุมชนเพื่อท�าให้สังคมเข้าใจว่าควรอยู ่อย่างไรเมื่อสูงวัย  
เพื่อน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
 ส่วนท่ีสาม คือ มาเติมเต็มระบบบริการสุขภาพ ซึ่ง ณ วันนี้           
ผู ้สูงวัยเมื่อเจ็บไข้ก็อยู ่โรงพยาบาล ถึงแม้ไม่เจ็บไข้แต่ก็ได้รับการดูแล 
อยู่ที่บ้านส�าหรับการดูแลที่เรียกว่า intermediate care คือช่วงตรงกลาง 
หากไม่เตรียม สิ่งเหล่านี้ ในอดีตมีเหตุการณ์มาเยอะที่ผู้สูงวัยเวลาเจ็บไข ้
แล้วเข้าโรงพยาบาลกห็ายจากการเจบ็ไข้ แต่เมือ่กลบัไปพกัทีบ้่าน กม็กัจะลมื
ดูแลสุขภาพ และแน่นอนว่าความเจ็บป่วยที่เป็นพื้นฐานเดิมก็อาจส่งผล 
กระทบต่อร่างกาย และอาจมีโอกาสพลัดตกหกล้มเพิ่มเติมอีก 
 ศ ูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติแห่งนี้จึงท�าหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปยังผู้สูงอายุและครอบครัว 

 ศนูย์วทิยาการเวชศาสตร์ผูส้งูอายรุะดบัชาติ  เกดิขึน้บนทีด่นิ
ของผู้มีจิตศรัทธาที่มอบที่ดินให้แก่ศิริราช พร้อมกับบริจาคเงินสนับสนุน
อีกจ�านวนหนึ่ง ซ่ึงขณะนี้อยู ่ในช่วงของระยะที่ 1 ของการก่อสร้าง  
(ด�าเนินการไปแล้ว 25% ณ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม) ซึ่งจากวิกฤต                      
COVID-19 มีผลกระทบที่ท�าให้ระบบงบประมาณต่าง ๆ น้อยลง                    
หรือว่าจะล่าช้าไม่เป็นไปตามก�าหนด แต่ศิริราชโชคดีที่มีผู้มีอุปการะจาก
ทกุภาคส่วนคอยให้การสนบัสนนุ ท�าให้โครงการน่าจะสามารถเสรจ็ทนัตาม
ก�าหนดภายใน 3 ปี นับจากนี้
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 “ในการจัดประชุมวิชาการ หรืองานใด ๆ ท่ีต้องมีผู ้เข้าร่วม                       
มีข้อที่ควรปฏิบัติ คือ
 1. ผู้จัดงาน ควรทราบถึงความเสี่ยง ต้องมีการประเมินความเสี่ยง
 2. กรอบแนวคดิ ซึง่ผมเรยีกว่า วงจรของวธิคีดิ (Circle of concept) 
ที่ประกอบด้วย

รศ.นพ.ธีระ  กลลดาเรืองไกร 
ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

People คน
 ในที่นี้หมายถึง วิทยากร ผู้จัดประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมี 
การป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยทีมผู ้จัดจะต้องวางแผนงาน                     
ด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย                     
การใส่ Face Shield  
Place สถานที่
 จะต้องไม่เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด COVID-19  
อีกอย่าง ลักษณะที่ตั้ง คือ มีความกว้าง x ยาว x สูง ของสถานที่ได้มาตรฐาน 
ทิศทางลม มีระบบระบายอากาศทั้งภายในและภายนอกที่ดี รวมถึง                       
สิ่งแวดล้อมภายใน เช่น พรม เก้าอี้บุก�ามะหยี่ ที่อาจเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรค
Technology เทคโนโลยี
 หลักการมี 3 ค�า คือ ก่อน ระหว่าง และ หลัง  
 ก่อน คือ การมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีอุปกรณ์
ท�าความสะอาดร่างกาย ก่อนที่จะให้เข้าภายในงาน 
 ระหว่าง คือ ระบบระบายอากาศ ต้องหมั่นเปลี่ยนฟิลเตอร์                          
อย่าให้เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นอับ เพราะนั่นคือสัญญาณของเชื้อโรค
 หลัง คือ หลังจากเสร็จงาน ต้องมีการท�าความสะอาดท้ังสถานที่ 
อุปกรณ์ทุกอย่าง และที่ต้องพึงระวัง คือ การใช้สารเคมีในการท�าความสะอาด 
ควรศึกษาให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เพราะสารเคมีแต่ละชนิด                    
มีคุณสมบัติและมีปฏิกิริยาต่ออุปกรณ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน

Information ข้อมูล
 ก ่อนประชุม – ทุกคนก ่อนเข ้ าร ่ วมประชุมจะต ้องสแกน                              
Web Application Skan&GO หรือ หมอชนะหรือหากเป็นภายนอกศิริราช 
ก็สามารถสแกน “ไทยชนะ” 
 ในระหว่างการประชุม – จะต้องให้ข้อมูลว่าทุกคนต้องสวมหน้ากาก
อนามัย ต้องมีระยะห่างทางสังคม และต้องแจ้งว่าห้องน�้าตรงไหนที่จัดไว้ให้
 หลังจบการประชุม – ต้องมี Exit review เก็บสถิติและข้อมูล                
ของผู้เข้าร่วม เผื่อกรณีเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายหลัง จะได้
สามารถตามตัวมารับการตรวจรักษาได้
Supplier สิ่งของประกอบ เช่น
 -  เอกสารการประชมุ เปลีย่นจากกระดาษมาเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 -  อาหาร/เครื่องดื่มส�าหรับผู้เข้าประชุม ไม่กินร่วมกัน  
 -  อปุกรณ์ทีแ่จก ควรยกเลกิไปก่อน แต่ถ้าจ�าเป็นต้องแจกกค็วรเป็น 
แอลกอฮอล์เจล หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค
Stakeholder ผู้เกี่ยวข้อง
 ผู ้ร ่วมจัดงาน Co-company - ต้องปฏิบัติตนในการป้องกัน                   
COVID-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้าของงาน 
 การประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร - จะต้องเผยแพร่รูปแบบ               
การจัดงานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงานราชการ – เมื่อจะจัดงานใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจ�านวนมาก 
จ�าเป็นต้องท�าการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกัน 
ข้อพิพาทในทางกฎหมายด้านการสาธารณสุข 
Finance 
 ก่อนจัดงานต้องเตรียมใจเลยครับว่าการจัดงานใด ๆ จะต้องใช้ 
งบประมาณสูงกว่าปกติแน่ ๆ เพราะจะต้องเตรียมอุปกรณ์มากขึ้นกว่าเดิม 
อาหาร เครื่องดื่ม ต้องจัดแยกชุด และเมื่อจบงานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
การท�าความสะอาดเพิ่มขึ้น 

12

 ในส่วนของ รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้พูดถึงความส�าคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัย
ของสถานท่ีที่ ใช ้ในการจัดอบรมในสถานท่ี (onsite) ของ hybrid conference เป็นการ                              
ผสมผสานระหว่าง onsite แบบ new normal โดยเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์                                                      
COVID-19 จะเป็นอย่างไร ไปติดตามค่ะ

Circle of Concept : วงจรชีวิต        
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 ในช่วงท้ายของการประชมุวชิาการออนไลน์ SICMPH 2020  Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society เพือ่คณุภาพ
ชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า 
 “แม้ว่าปัจจุบันเราจะพูดกันว่าประเทศไทยเราไม่มีการแพร่ระบาด COVID-19 ภายในประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อ การน�า
เทคโนโลยสีือ่สารเข้ามาใช้จึงช่วยให้ทกุคนสามารถเข้าถงึข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ โดยในส่วนของศริริาช เรากย็งัมุง่ม่ันทีจ่ะจดักิจกรรมให้ความรูด้้านวชิาการ
แก่บคุลากรทางการแพทย์ และประชาชนโดยทัว่ไปอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการน�าไปพัฒนาองค์ความรูแ้ละการประยกุต์ใช้ในการดแูล
รักษาผู้ป่วยและดูแลตนเอง การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ไม่เพียงแต่เป็นเทรนด์ใหม่ส�าหรับยุค New Normal แต่ยังเป็นความรู้ที่หาได้โดยไม่จ�ากัดสถานที่และ
เวลาอีกด้วย 

เดือน มี.ค. 64  – หัวข้อ “Geriatric Clinic : The Multidisciplinary Care Team for                
  Improving The Elderly Outcomes and Their Quality of Life
เดือน เม.ย. 64 – หัวข้อ “Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly”
เดือน พ.ค. 64 – หัวข้อ “Comprehensive Cancer Treatment Service”
เดือน มิ.ย. 64 – หัวข้อ “Delirium-Multidisciplinary Team Intervention”
เดือน ก.ค. 64 –  หัวข้อ “Fall Prevention and Home Modification in The Elderly” 
 และท่านสามารถติดตามชม “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันพระราชสมภพ” ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 เป็นต้นไป ส�าหรับกิจกรรมภาคประชาชน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเปลี่ยนเป็น
รูปแบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้มีการเผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ ที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุควรรู้ 
ซึง่จะมกีารจดัท�าคลปิ VDO เพือ่เผยแพร่ ตัง้แต่เดอืน สงิหาคม ตลุาคม ธนัวาคม ปีนี ้และ กมุภาพันธ์ 
เมษายน มิถุนายน ปี 2564 ส�าหรับแต่ละตอน จะมีการให้ความรู้ต่าง ๆ กันไปเช่นกัน โดยการ         
จัดท�ากิจกรรมภาคประชาชน ท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง https://www.
facebook.com/healthpromotionsiriraj/ และ https://www.si.mahidol.ac.th/th/      
division/HpH/ 

 ในส่วนของงานประชุมวิชาการ SICMPH 
2020  Web ina r  Se r i e s :  Hea l thca re                              
Collaboration for Aged Society  ยังมีเนื้อหา
ของอีก 12 ตอน ที่กรรมการฝ่ายวิชาการได้คัดเลือก
หัวข้อที่เป็น highlight ที่จะค่อย ๆ ให้ความรู ้ 
ประกอบด้วย
15 ส.ค. 63 – หัวข้อ “Covid-19 in older 

people”    
(ติดตามชมย ้อนหลังได ้ทาง 
www.sirirajlive.com)

19 ก.ย. 63 – “Pitfall in Vaccination for   
   Older Adults”
17 ต.ค. 63 – หัวข้อ “Fragility Fracture   
  Ne twork  :  A  Compre 
  hensive Care Model for   
  Fragility Fracture”
เดือน พ.ย. 63 – หัวข้อ “Contemporary                
  Management of  Heart  
  Failure and Coronary Artery 
  Disease in Older People 
เดือน ธ.ค. 63 – หัวข้อ “Skin and Elderly :   
  Aging Hair / Aging Skin / 
  Aging Nails”
เดือน ม.ค. 64 – หวัข้อ “Diet, Health, and The 
  Gut Microbiota”
เดือน ก.พ. 64 –  หัวข้อ “Hearing, Sniffing and 
  Sleeping Problem in Older  
  People”

 ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นองค์ประกอบของความปลอดภัย หรือ 
ที่เรียกว่า “Safety” หรือ ความปลอดภัยในการจัดประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
 S – Standard care เช่น การพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจล มีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน เป็นต้น
 A – Appropriate Innovation / Technology คือ เรามีอุปกรณ์
ที่เหมาะสมพอสมควร  
 F – Food & Finance คือ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้าน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย และเตรียมพร้อมด้านอาหาร เครื่องดื่มอย่างเหมาะสม
 E – Environment คือ สภาพแวดล้อมต้องจัดให้เหมาะสม อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
 T – Time คือ เวลาในการประชุมต้องไม่นานเกินไป
 Y – Your responsibility คือ ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ เช่น 
หากมอีาการป่วยกไ็ม่ควรไปร่วมกจิกรรมใด ๆ  ทีพ่บปะผูค้น ควรรบีไปพบแพทย์
เพื่อรักษาตัวให้หายเสียก่อน
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 ขอเชิญชวน ให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ ลงทะเบียนเข้าร่วม SICMPH 2020 webinar series ได้ที่ 
www.sirirajlive.com ผู้ที่ลงทะเบียนใม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 ผมหวังว่าสิ่งที่กล่าวมาจะช่วยให้ท่านได้กรอบแนวคิดในการจัดการประชุมไปใช้ และหากท�าได้ครบทุกข้อ ความปลอดภัยก็จะเกิดข้ึนแน่นอนครับ
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“วนัมหดิล” 24 กนัยายน วนัคล้ายวนัสวรรคตของสมเดจ็ 
พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก “พระบดิาแห่ง 
การแพทย์แผนปัจจบัุนของไทย” ด้วยคณุปูการทีพ่ระองค์ได้ทรงท�าไว้แก่ 
พสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราช 
สกัการะ ณ พระราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนก มาตัง้แต่ พ.ศ. 2493

“วนัมหิดล” 24 กนัยายน
Prince Mahidol Day, On September 24th, 2020

และในทกุ ๆ ปี จะมกีารมอบธงวนัมหดิลให้แก่ผู้ใจบญุทีร่่วมกนั
บรจิาคเงินเพือ่ผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิรริาช ส�าหรบัปีนี ้น้อง ๆ  จาก “กลุม่อาสา
มหาวทิยาลัยมหดิล” ซึง่ประกอบด้วย นกัศึกษาจากทกุคณะ ร่วมระดม 
ท�าธงมาตัง้แต่เดอืน ก.ค. 63 โดยทกุ ๆ เยน็วนัศกุร์ถึงเช้าวนัเสาร์ จะมา 
รวมตัวกนัทีใ่ต้อาคารศรสีวรนิทริา รพ.ศริิราช เพือ่ร่วมกนัท�าธงวนัมหิดล  
(ปีนี้ธงเป็นสีแสด เพราะวันมหิดลตรงกับวันพฤหัสบดี) ส�าหรับปีนี้ 
ตัง้เป้าไว้ที ่80,000 ผืน 

ช่วยกันสกรีนธง เลอะเทอะเนื้อตัว อย่าได้สน

ธงจะสวยได้ก็ด้วยขอบซิกแซกนี่แหละ

ธงทุกผืน ต้องตรวจสอบคุณภาพ ตัดเย็บประณีต  
เพื่อมอบให้ผู้บริจาค “ใจบุญ”

เล็งขีดเส้นแบ่งสัดส่วนให้เท่า ๆ กัน

เย็บแผลยังได้ แคเ่ย็บจักรสบายมาก

เพ่งสมาธิ บรรจงตัดอย่างพิถีพิถัน

ธงสวยใส่ก้านร้อยเชือกเตรียมพร้อม

ธงวนัมหดิลทกุผนืจะถกูน�าไปมอบแก่ท่านผูม้จีติเป็นกศุลทีร่่วมบรจิาคเพือ่ผูป่้วยด้อยโอกาส 
รพ.ศิริราช โดยน้อง ๆ นักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์  
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบ�าบดั ม.มหดิล จะออกไปรับบรจิาคพร้อมมอบธงวันมหดิล 
แก่ท่านทัว่กรงุเทพฯ และจังหวดัใกล้เคียงค่ะ

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

กว่าจะมาเป็น “ธงวันมหิดล”ขั้นตอน
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กล้องจุลทรรศน์อิมมิวโนฟลูออเรสเซนต์ 
พร้อมชุดถ่ายภาพ ที่มีความละเอียดสูง 

เพื่อการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ 
ก่อโรคได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า ตลอดจนใช้
ในการฝึกทักษะส�าหรับนักศึกษาแพทย์ 
และเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการในการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อก่อโรคต่าง ๆ ได้

เคร่ืองช่วยการท�างานของหัวใจและปอด  
(Extracorpareal Life Support Machine : 
ECMO) 

 เครื่องนี้ไม่ได้เป็นการรักษาหัวใจ
และปอดให้ท�างานได้ตามปกติ แต่เป็น
เครื่องมือที่ช่วยพยุงการท�างานแทนหัวใจ 
และปอด ในสภาพที่ท�างานได้ไม่เต็มที่ หรือ
เกิดความผิดปกติขึ้น  

 
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง พร้อมจอแสดงผล 
และกล้องบันทึกภาพ 

เพื่อการวินิจฉัยรักษา 
ผู ้ป ่วยโรคลมชัก ที่มีแผนการ
รักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อให้การ
รกัษาทีถู่กต้อง แม่นย�า และตรวจ
หาสาเหตขุองโรคทางสมองอืน่ ๆ  
ร่วมด้วย

ตู้เก็บโลหิต 4 องศาเซลเซียส (Blood Bank 
Fefrigerator), ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ - 40 
เซลเซียส และ – 80 องศาเซลเซียส  

ส�าหรับจัดเก็บเลือด น�้าเหลือง 
หรือพลาสมา (plasma) และเกล็ดเลือด 
(platelet) และน�้ายาส�าหรับการตรวจพิเศษ
ของธนาคารเลอืด ส�าหรบัผูป่้วยทีต้่องการรักษา
ด้วยเลือดและส่วนประกอบของเลือดต่อไป 

รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ป้องกันเชื้อ COVID-19 พร้อมแคปซูล Negative 
Pressure  (รุ่น ABL-LT-SL) 

เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ 
COVID-19

ตารางออกรับบริจาค

วนัที่ สถานที่

2 ส.ค. 63 สีลม

5 ส.ค. 63 สีลม พัฒนาการ สามเสน เสาชิงช้า

8 ส.ค. 63 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ชลบุรี

12 ส.ค. 63 พร้อมพงษ์

15 ส.ค. 63 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

19 ส.ค. 63 บางรัก

22 ส.ค. 63 โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช จตุจักร

23 ส.ค. 63 สยาม

 2 ก.ย. 63 พระนัง่เกลา้

          4 ก.ย. 63 พษิณุโลก

16 ก.ย. 63 เซน็ทรลัเวสตเ์กต

23 ก.ย. 63
วนัออกรบับรจิาคครัง้ใหญ่

กรงุเทพฯ - อนุสาวรยีช์ยัฯ ลาดพรา้ว รชัดาภเิษก สรุศกัดิ ์อโศก สลีม สามเสน จตุจกัร  
เกยีกกาย พระราม 4 วงัหลงั ทา่พระจนัทร ์มาบุญครอง สยามพารากอน เซน็ทรลัลาดพรา้ว 
ต่างจงัหวดั - นนทบุร ีนครปฐม สพุรรณบุร ีราชบุร ีเพชรบุร ี

วันมหิดลได้ทาง www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday หรือสแกน QR Code 
สอบถาม งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646-48 (ในวันและเวลาราชการ)

 เงินรายได้จากการรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลทั้งหมดจะน�าไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสนับสนุนการรักษาพยาบาล รวมถึง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช โดยมีคณะกรรมการจัดสรรเงินทองวันมหิดลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ อาทิ

 ความเมตตาจากทุกท่านที่ร ่วมกัน “ให้” เพือ่ผู ้ป ่วยด้อยโอกาส  
โรงพยาบาลศิริราช นอกจากช่วยให้พวกเขาได้รับบริการทางการแพทย์ 
อย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นเสมือนก�าลังใจที่ส่งผ่านความห่วงใย ส่งผลให้ผู้ป่วย 
มีแรงกายแรงใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่อไป ท่านสามารถติดตามรายละเอียด
การบริจาค และกิจกรรมเนื่องใน

เงินจากกระป๋องรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล ไปไหน ?

http://www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday%20<0E2B><0E23><0E37><0E2D>


16

วิธีสร้างแรงจูงใจพัฒนาตัวเอง 
เพื่องานก้าวหน้า

ทีมพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

พัฒนาคุณภาพ

 การต้ังเป้าหมายของตัวเอง

	 การท�างานที่ปราศจากจุดหมายก็เปรียบเสมือนแล่นเรือในทะเล 
ไปเรือ่ย	ๆ 	หรอืท�างานไปวนั	ๆ 	โดยทีไ่ม่รูว่้าท�างานไปเพือ่อะไร	ส่งผลให้คณุภาพ
และคุณค่าของการท�างานต�่า	 แต่หากมีการตั้งจุดหมายเรื่องการท�างานไว	้ 
เราก็ต้องมีแผนการเพื่อเป็นหลักในการด�าเนินการ	 	 เมื่อบรรลุเป้าหมายก็จะ 
มคีวามภาคภมูใิจ	เรยีนรู	้สร้างเสรมิประสบการณ์	และสนกุกบัการตัง้เป้าหมาย
ให้เข้มข้นขึ้น	การท�างานของเราก็จะไม่น่าเบ่ือหน่ายอีกต่อไป	ยังเป็นการ 
เพิ่มแรงกระตุ้นให้มีความใส่ใจในการท�างานมากขึ้นเพื่อได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ท้าทายมากขึ้น	

 วางแผนสู่ความส�าเร็จ

	 หลังจากที่มีเป้าหมายแล้ว	 สิ่งต่อมา	คือ	 การวางแผนหรือหาวิธี 
การที่จะท�าให้บรรลุความส�าเร็จหรือ	 เป้าหมายท่ีเราจะไปให้ถึง	 	 โดยวิธีการ 
ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด	 ตัวอย่างเช่น	 การวางแผนและต้ัง 
เป้าหมายในแต่ละสัปดาห์	แต่ละเดือน	และแต่ละปีว่าจะต้องท�าผลงานได้มาก
หรือดีขนาดไหน	ท�าให้เกิดการพัฒนาทั้งงาน	ความสามารถ	 และก้าวสู ่
ความส�าเร็จให้ได้

 การพัฒนาตนเอง

	 เป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจ	 เพราะหากเรามีการพัฒนา 
ตัวเองอยู่เสมอ	ทั้งการอบรมเพิ่มเติม	การอ่านหนังสือเพิ่มเติม	หรือการพูดคุย	
เรียนรู้	จากผู้มีประสบการณ์	ผลที่ได้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา	คือ	เก่งขึ้น	สามารถ
สร้างงานท่ีดี	 มีคุณภาพให้กับองค์กร	ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก 
การท�างานนั้น	จะท�าให้ตัวเราเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ท�ามากขึ้น	เพิ่มความ
น่าเชื่อถือ	และสามารถถ่ายทอดให้คนอื่น	ๆ	ได้ด้วย

 การคิดบวกเป็นการสร้างแรงผลักดันท่ีดีในการท�างาน

	 หากเราเป็นคนคดิบวก	เมือ่เราก�าลงัมปัีญหากบังานทีท่�า	เรือ่งเหล่านี้
จะกลายเป็นเรื่องเล็ก	มิหน�าซ�้าปัญหาเหล่านั้นยังช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองไป
ในทางทีด่ไีด้อกี	ตวัอย่างเช่น	งานทีเ่ราส่งให้ลกูค้าแล้วเกดิปัญหา	หากเรามคีวาม
คิดแง่ลบ	 เราจะเกิดความเครียด	 เมื่อมีความเครียดก็จะไม่สามารถแก้ไขงาน 

ชิ้นนั้นให้ดีขึ้นได้	แต่หากเราเปลี่ยนไปคิดอีกมุมหนึ่ง	 โดยวิเคราะห์ว่าปัญหา 
นั้นเกิดจากความผิดพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งในกระบวนการท�างาน	 ก็จะ 
ท�าให้เราค้นหาปัญหา	 และน�ามาแก้ไข	ปรับปรุง	 เพ่ือให้งานดีขึ้นเรื่อย	 ๆ	 
ลดความผิดพลาดซ�้า	และใช้เวลาท�างานสั้นลง

 แบ่งขอบเขตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส�าคัญอ่ืน ๆ

	 ในการท�างานนั้น	ส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดความท้อแท้หรือสิ้นหวังก็คือ	
การที่ไม่รู้จักแยกแยะ	แบ่งเวลา	ท�าให้ต้องรับภาระ	แบกรับงานหลาย	ๆ	อย่าง
เอาไว้เพียงคนเดียว	ท�าให้รู้สึกไม่ดีและไม่มีเวลาในการท�างานอื่น	ๆ	ดังนั้น 
ควรแยกแยะแบ่งงานออกเป็นช่วง	ๆ	หรือเป็นสัดส่วน	 โดยมีการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญของงาน	 วางแผนและบริหารจัดการงาน	 เพ่ือไม่ต้องเจอกับ 
ปัญหางานล้น	ท�างานไม่ทันส่งตามก�าหนด

 รู้จักรับมือกับความผิดหวัง

	 ความผิดหวังเกิดขึ้นได้กับทุกคน	 ไม่ว่าเราจะอยู่ในต�าแหน่งไหน 
ก็ตาม	หากเรามีการด�าเนินการตามแผนที่ดี	 เต็มที่แล้ว	และมีการตั้งรับท่ีดี	 
จะช่วยให้เราไม่รูส้กึเครยีดและเกดิความท้อ	เช่น	เมือ่เราทุม่เทไปกับงานชิน้หนึง่
อย ่างสุดความสามารถ	 แต่ผลตอบรับท่ีได ้ น้ันไม ่ดี 	 เราก็ต ้องยอมรับ	 
พร้อมวิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากความผิดพลาดที่ไม่เคยทราบมาก่อน	หรือ 
ขาดประสบการณ์ในการท�างาน	 	 ดังนั้นจงเปลี่ยนความผิดหวังนั้นเป็นพลัง 
ในการก้าวเดินต่อไป	ให้ถือคติ	“ผิดเป็นครู”	แล้วจะเก่งขึ้น	 	 เพราะสามารถ 
หาแนวทางป้องกันความผิดพลาดซ�้าได้

 สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเอง

	 พยายามท�างานให้ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือถ้าไม่มีเลยจะดีมาก	 
เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพหรือความสามารถในการท�างานท่ีมี
ประสทิธภิาพ		ท�าให้เกดิความน่าเชือ่ถอื	เนือ่งจากสามารถท�างานนัน้ได้ราบรืน่
และไม่รู้สึกสะดุดกับงาน	 	ซึ่งการเป็นมืออาชีพนั้น	 	สามารถสร้างได้ท้ังจาก
ประสบการณ์	การใช้ความรูเ้พือ่พฒันางาน	การมมุีมมองทีก่ว้างไกล	การควบคมุ
สติอารมณ์ในการท�างาน	การสื่อสารกับผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจและสุภาพ 
อ่อนโยน	การวางตวัให้มคีวามน่าเชือ่ถอื	ไม่เอาเรือ่งส่วนตวัไปปะปนกบัเรือ่งงาน	

 การให้รางวัลกับตัวเอง

	 เมื่อเราท�างานได้ดีก็ย่อมต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้าง		เพื่อเป็นแรงขับ
เคลื่อนให้ท�างานต่อไปได้ด้วยวิธีหลากหลาย	ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน	 
โดยอาจหากิจกรรมอ่ืนท�า	หรือการไปพักผ่อนสักสองวัน	การรับประทาน 
อาหารดี	ๆ	สักมื้อ	 เป็นต้น	 	ช่วยเติมพลังชีวิตให้ก้าวต่อไป	ท�าให้การท�างาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 	 เพราะหากเราท�าแต่งานอย่างเดียวโดยไม่รู ้จัก 
ให้รางวัลตัวเองเลย	จะก่อให้เกิดความเครียดจากการท�างานได้มาก	เนื่องจาก
สมองไม่ได้ถูกคลายเครียดจากการท�างานหนัก	หรือมีช่วงเวลาที่มีความสุขเลย

หากเรามจีดุหมายทีชั่ดเจน บางครัง้เรื่องที่ใหญ่ เป้าหมายไกล กร็ูจั้กซอยให้เป็นเป้าหมายแต่ละช่วง ร่วมกบัการสร้างแรงจูงใจให้กบัตัวเอง เมื่อเริม่รูส้กึท้อกบัการท�างาน 
เพียงแค่นึกถึงหลักการสร้างแรงจูงใจเหล่านี้ และค่อย ๆ ท�าตามทีละก้าว ก็จะเป็นแรงขับเคล่ือนความสามารถของเราที่มีออกมาสู้ต่อและก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ ความส�าเร็จก็จะอยู่ 
ไม่ไกล เราสามารถท�างานเพื่อให้มีอนาคตที่ดีได้ และมีความสุขไปคู่กันเสมอ 

8
เม่ือท�างานกันมานานหลายปี ค�าถามคือ จะท�าอย่างไร ที่ ไม่ท�าให้ตัวเองท้อถอยกับสิ่งที่ต้องเผชิญ เหตุผล 

ที่ทุกคนต้องท�างานนั้น ไม่ ใช่เพียงแค่รายได้เพื่อน�ามาเล้ียงชีพอย่างเดียว แต่การท�างานยังหมายรวมถึงความก้าวหน้า 
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จขององค์กร ดังน้ันในระหว่าง 

การท�างาน อาจจะก่อให้เกิดความท้อ ความเหน่ือยล้า และอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามา จึงขอเสนอเคล็ดลับที่ท�าได้ไม่ยาก 8 วิธีของวิล ซ่ึงเป็นนักเขียน  
ครูผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เราน�าไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการท�างาน ดังนี้
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เร่ือง : งานจัดการความรู้

ถ่ายทอดความรู้อย่างไร 
ให้เข้าใจ ท�าได้

กลุ่มท่ี 2 วิธีการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม	 (Participatory	
Teaching	Methods	หรือ	Interactive	Methods)	เป็นการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน	หรือมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม	 
มีการสะท้อนความรู ้ผ ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 การปฏิบัติ	 
จนกระทัง่สามารถถ่ายทอดให้ผูอ้ืน่ได้	กลุม่นีจ้ะมกีารเรยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิ	
จนกระทั่งความรู ้ที่ ได ้รับกลายเป ็นความรู ้ที่ฝ ังในตัวคน	 (Tacit	 
Knowledge)	 จึงเป็นการถ่ายทอดและเรียนรู ้ท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด	
ประกอบด้วย	

-	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม	(discussion	group)	
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	จะช่วยให้จ�าได้ถึง		50%

-	 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง	 (practice	by	doing)	ช่วยให้ 
ผู้เรียนได้ลองท�าจริง	 ได้เจอปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	และแก้ปัญหาเหล่านั้น
ด้วยตัวเอง	จะช่วยให้จ�าได้มากถึง	75%	

-	 การสอนผู้อื่น	 (teach	other)	 เกิดหลังจากที่ได้เรียนรู้ 
อย่างเช่ียวชาญ	หรือเข้าใจในเรื่องนั้น	ๆ	อย่างแท้จริง	แล้วใช้ความรู้ท่ีมี 
ไปสอนผู้อื่น	การติวหรือการสอนจะช่วยให้ผู้ที่สอนจ�าได้ถึง	90%	

	 ท่านสามารถน�าทฤษฎี	Learning	Pyramid	ไปปรับใช้กับการ
ท�างานได้	โดยท�ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เป็นไปในแบบของกลุ่ม
ที่	 2	คือ	Participatory	Teaching	Methods	อย่างไรก็ตามกิจกรรม 
ในกลุ่มที่	1	Passive	Teaching	Methods	ก็ยังจ�าเป็นอยู่	เพราะเป็นวิธี
ที่ง่าย	ซึ่งงานจัดการความรู้	มีเครื่องมือการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้อง 
กับเรื่อง	Learning	Pyramid	ช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้	ดังนี้	

จากพีระมิดการเรียนรู ้ จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จะต้องมีการเรียนรู ้เป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ซึ่งกันและกัน เช่น CoP เป็นการรวมกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ให้มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สอนสาธิต  
ถอดความรู้ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ และน�าไปใช้ในหน่วยงานหรือคณะฯ ได้ เป็นการเรียนรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม (กลุ่มที่ 2 ในพีระมิด) กิจกรรม 
เหล่านี้เป็นการหมุนเวียนความรู้ โดยดึงความรู้ความสามารถที่ฝังอยู่ ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) ออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์ (Explicit  
Knowledge) และน�ามาปฏบิตัจิริง จนกระทัง่ความรูน้ัน้ฝังอยู่ในตวัคน และสามารถถ่ายทอดไปยังบคุลากรรุน่ต่อไปได้ จงึเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยยกระดบัคณะฯ 
ให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” นั่นเอง 

* ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติม ได้ที่ www.2.si.mahidol.ac.th/km/

กลุ่ม 1 วิธีการสอนแบบผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม 
(Passive Teaching Methods)

กลุ่มที่ 2 วิธีการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม 
(Participatory Teaching Methods)

KM Tools

- การเล่าเรื่อง	(Story	Telling)

- การสอนงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

(Peer	assist)

- การท�าสุนทรียสนทนา	(Dialogue)	

- การทบทวนหลังปฏิบัติ	

(After	Action	Review	:	AAR)	

- ชุมชนนักปฏิบัติ	

(Community	of	Practice	:	CoP)

ตอนที่ 2

จากตอนที่แล ้ว KM พาทุกคนไปเรียนรู ้
เรื่องวิธีการสอนแบบผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมกันไปแล้ว 
วันนี้มารู้จักกับวิธีที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันว่ามีลักษณะ
แบบใดบ้าง เพื่อที่จะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้
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วิธีการสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม  
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การบรรยาย

การอ่าน

การได้เห็นภาพและฟังเสียง

การสาธิต

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

การสอนผู้อื่น

พีระมิดการเรียนรู (Learning Pyramid) 
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ลงลึกถึงรากด้วย

โดยทั่วไปการวิเคราะห์รากสาเหตุมักเกิดหลังจากที่พบว่า 
มีปัญหาส�าคัญเรื้อรัง	 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง	 หรือมีผล 
กระทบสูง	 เพื่อท�าความเข้าใจองค์ประกอบส�าคัญท่ีท�าให้เกิดปัญหา 
ทั้งระบบ	โดยวิธีการวิเคราะห์รากสาเหตุ	ได้แก่

1. Turning Point	 เป็นการมองย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ	ว่าตรงไหนเป็น
จุดพลิกผันให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	

2. Cognitive Walkthrough เป็นการมองย้อนหลังเกิดเหตุการณ	์ 
โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล	 และร่วมท�าความเข้าใจกับสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้น	เพื่อหาโอกาสพัฒนาร่วมกัน

การวิเคราะห์รากสาเหตุ (Root Cause Analysis : RCA) คือ การทบทวนเหตุการณ์ หรือกระบวนการท�างานที่มีปัญหา  
เพ่ือค้นหารากสาเหตุ โดยเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ ให้เหมาะสมกับปัญหา ให้สามารถน�าไปสู่การค้นหาและวางแผนแนวทาง 
แก้ไขในเชิงระบบ และพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน 
หรือผู้รับบริการ ท�าให้ผลลัพธ์การด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานและองค์กรก�าหนดไว้

3. Conventional Why	ถามถึงสาเหตุโดยตั้งค�าถามว่า	“ท�าไม”	จนได้
ค�าตอบที่สามารถน�าไปสู่แนวทางแก้ไขที่ดีได้	 ซ่ึงหากพบรากสาเหตุ 
ในขั้นตอนนี้	 ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อน
ของปัญหา

4. Comprehensive Scan	 เป็นการก�าหนดกลุ่มสาเหตุหลัก/ปัจจัย 
ในการพิจารณาปัญหา	ตามลักษณะของปัญหาและบริบทหน่วยงาน	
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติ	 โดยตั้งประเด็นในการทบทวนท้ังระบบงาน	
จากนัน้ร่วมกนัระดมความคิด	เพือ่รวบรวมและจดัประเภทของปัญหา
ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น	

หลังจากการวิเคราะห์รากสาเหตุแล้ว	 เราสามารถแสดงความ
สมัพันธ์ระหว่างสาเหต	ุ(Cause)	กบัผลกระทบ	(Effect)	ทีท่�าให้เกดิปัญหา	
ด้วยเครือ่งมอืวเิคราะห์รากสาเหตตุ่าง	ๆ 	โดยในฉบบันีจ้ะน�าแผนผังสาเหตุ
และผล	(Cause	&	Effect	Diagram)	หรือแผนผังก้างปลา	(Fishbone	
Diagram)	มาใช้ในการแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา	
“จ�านวน	Hit	Rate	ของเวบ็ไซต์หน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด	
(ไม่เป็นทีน่ยิม)”	จะเหน็ได้ว่าสาเหตตุ่าง	ๆ 	ทีไ่ด้จากการมองย้อนเหตกุารณ์	
และระดมสมองร่วมกบัทมีนัน้	สามารถจดักลุม่สาเหตหุลกั/ปัจจยัออกมา

เป็น	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 การก�าหนดและ
วางแผนประเด็นความรู้	การจัดท�าสื่อความรู้	ช่องทางการเผยแพร่	และ
การประเมินและพัฒนา	 (ดังภาพแผนผังสาเหตุและผล)	 ซึ่งท�าให  ้
เข้าใจภาพรวมของปัญหาอย่างเป็นระบบ	 สามารถน�าไปเป็นแนวทาง 
ในการวางแผนพัฒนา	 โดยอาจเลือกจากการน�าประเด็นที่ได้มาวัดระดับ
ผลกระทบสูงที่สุด	 เปรียบเทียบความยากง่ายในการด�าเนินการแก้ไข	 
หรือน�ามาคัดเลือกตามหลักการของพาเรโต้ได้	 ขึ้นอยู ่กับลักษณะ 
ของปัญหา	และดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ

โดยสรุป การวิเคราะห์รากสาเหตุนั้น เป็นการน�าเหตุการณ์หรือกระบวนการท�างานที่มีป ัญหามาพิจารณาอย่างถี่ถ ้วน โดยไม่ด่วนสรุปว่าเกิด 
จากสาเหตุใด แต่จะสืบค้นข้อมูลและหาข้อเท็จจริง แล้วก�าหนดกลุ ่มปัจจัยที่เหมาะสมกับปัญหา เพ่ือน�ามาประกอบการวิเคราะห์หารากสาเหตุท่ีแท้จริง และ 
ร่วมกันวางแผน ก�าหนดแนวทางแก้ไขที่ตรงประเด็น โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือพัฒนาออกแบบกระบวนการท�างานหรือ 
สร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

Root Cause Analysis
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานสู่วิจัย

เมื่อสนามการแข่งขัน R2R ดีเด ่น ประจ�าปี 2563  
ที่จัดประกวดโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย
ระดับประเทศ (R2R ประเทศไทย) เปิดสมัครรับผลงานวิจัย ทีมเรา 
ก็ไม่รอช้า รีบเชิญชวนมาร์ธาดอร์ศิริราชส่งใบสมัคร ยื่นผลงานสุดเจ๋ง 
ที่ตั้งใจท�าเพื่อน�าไปใช้แก้ไขปัญหาจากหน้างานประจ�า ในปีนี้สนาม 
การแข่งขันสุดโหด เพราะมาร์ธาดอร์จากทั่วประเทศส่งผลงานสู้กว่า 
1,140 เรื่อง

หลังการต่อสู ้ในสนามอย่างหนักหน่วง เราจะเก็บความ 
ภาคภูมิใจจากถ้วยรางวัลที่มาร์ธาดอร์ของเราได้รับไว้คนเดียวไม่ได้  
เพราะมาร์ธาดอร์ศิริราช คว้าชัยมาถึง 6 รางวัล จากทั้งหมด 55  
ผลงานที่ได้รับรางวัล  คิดเป็นร้อยละ 10.91 โดยการตัดสินผลงาน 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากบทคัดย่อและนิพนธ์ต้นฉบับ งานวิจัย 
ต้องชีใ้ห้เหน็คณุลกัษณะส�าคัญของงานวจิยั R2R ท้ัง 4 ประการ เน้นหนกั
ทีก่ารใช้ประโยชน์และต่อยอดผลงานวจิยั ไม่เพยีงแต่คณุภาพงานดเีท่านัน้ 
แต่ผู ้วิจัยยังต้องมีทักษะในการเขียนผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์แก ่
ผู้อ่านอีกด้วย ส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ก็ขวิดนักวิจัย R2R ไม่ได้

- ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลลัพธ์ทางคลินิกและค่าใช้จ่าย 
ของการใช้กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และการถอดท่อ 
ทางเดินหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบไม่ฉุกเฉิน” 
โดย คุณสุภานัน อินนอก และคณะ งานการพยาบาลระบบหัวใจ 
และหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

- ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน
ช่วยชีวิตข้ันพื้นฐานส�าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้น” โดย คุณลดาวรรณ อุบล และคณะงานการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

-  ผลงานวิจัยเรื่อง “การรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้า (goal 
directed therapy) ช่วยเพิ่มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ
คณุภาพชวีติของเด็กสมองพกิาร: a randomized controlled trial” 
โดย ผศ.พญ.ธีรดา พลอยเพชร และคณะ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- ผลงานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาระดบัฟอร์มาลดไีฮด์ในห้อง
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์, ระดับที่นักศึกษาสัมผัส สภาวะแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง และการทดลองแก้ไขระดับฟอร์มาลดีไฮด์เกินมาตรฐาน” 
โดย อ.พญ.อนชุ ดรุงค์พนัธุ ์ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

  -  ผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
ปัสสาวะด้วยหลักการ Lean และ Autoverification” โดย  
ผศ. พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง และคณะภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  - ผลงานวิจัยเรื่อง “Siriraj Epinephrine Prefilled 
Syringes Box (SiEPS box) ส�าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรง” 
โดย คุณณิชนันทน์ อารีย์การเลิศ และคณะงานการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 ขอแสดงความยินดีกับมาร ์ธาดอร ์ศิริราชทุกท ่ านด ้วยนะคะ หากท ่ านใดที่ก� าลังอ ่ านอยู ่ และอยากลองมาสู ้ ในสนาม 
แข่งขันนี้ ขอให้นึกถึงหน่วย R2R ศิริราช โทร. 92661-5 เพราะพวกเราจะเป็นทั้งกองเสริม กองหนุน สนามฝึก เราจะเป็นทุกอย่างให้ท่าน  
เพราะสิ่งเดียวที่เราต้องการ คือ พามาร์ธาดอร์ศิริราชทุกท่านลงสู้ในทุกสังเวียนอย่างสง่างาม 

 ถ้าเปรียบเทียบโควิด-19 คือ วัวกระทิงในสนามแข่งขัน เราก็อาจเปรียบมาธาดอร์ 
(matador) หรือนักสู้วัว เป็นนักวิจัย R2R ศิริราช ในสนามแข่งที่โรงพยาบาล ต้องยอมรับว่า 
กระทิงตัวนี้เรี่ยวแรงมหาศาล เพราะช่วงแรกในการแข่งขัน คนหน้างานต้อง วิ่ง สู้ ฟัด  
จนเกือบหมดพลัง แม้หน่วย R2R จะเป็นหน่วยงานด่านหลัง แต่เราก็เป็นด่านหลังที่ 
ไม่เคยหยุดสนับสนุนมาธาดอร์ศิริราชของเราเลย เราหาจังหวะเข้าช่วยเสริมพลังให้พวกเขา 
สู้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการชวนมองหาปัญหาหน้างานที่เจ้าวัวกระทิงโควิดมาสร้างไว้ การมองหา
จุดอ่อน การสร้างนวัตกรรมมารับมือ มาธาร์ดอร์ของเราจึงมีแรง มีอาวุธต่อสู ้ และ 
ไม่โดดเด่ียว  
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เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ รพ.ศิริราช
IT�society

การยื่นใบลาออนไลน์ผ่านระบบ
Si vWORK

ถ้าจะกล่าวถึงแอปพลิเคชันที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้บุคลากรศิริราช ทุกคน 
จะต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวได้เลยนั้นก็คือ Si vWORK ซึ่งหลาย ๆ ฉบับที่ผ่านก็ ได้พูดถึง 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ืออ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร, การแจ้งข่าวสารองค์กร, การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว, การใช้ Zoom เพื่อท�าการประชุม
ออนไลน์ ที่ช่วยให้การท�างานสะดวกง่ายข้ึน และอีกเช่นเคยฉบับนี้ก็มีฟังก์ชั่นใหม่เพิ่มข้ึนมาอีก  
1 อย่างนั้นก็การยื่นใบลาออนไลน์ผ่านระบบ Si vWORK โดยมีวิธีใช้งานง่าย ๆ มาบอกกันครับ

ขัน้ตอนท่ี 3 -	เลอืก	สรุปข้อมลู
วันลา

ขั้นตอนที่ 4 -	 เลือกยื่นใบลาแบบฟอร์มการลาท่ีต้องการ	 เช่น	 
ลาพักผ่อน	เป็นต้น

ขั้นตอนท่ี 5 -	กรอกรายละเอียดการลา	 เช่น	ภาระงาน	วัน/เดือน/ปี	 
ที่ลา	เป็นต้น	และกดบันทึก

    หากท่านใดต้องการศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดสามารถศึกษาได้ที ่
1.	 https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/
2.	 เมนู	คู่มือใช้งาน	ในระบบ	eDocument
3.	 เมนู	ห้องสมุด	(Library)	ในระบบ	SiVWORK		https://sivwork.ekoapp.com/library
4.	 หรือ	สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	ธุรการการลา	ของหน่วยงาน	เพื่อช่วยตอบปัญหาเบื้องต้น

2

1

ขั้นตอนที่ 1 -	เข้าแอปพลิเคชัน	Si	vWORK	เลือก	Portal	(พอร์ทัล)	
ขั้นตอรที่ 2 -	เลือก	Si-eHR	

ขัน้ตอนท่ี 6 -	หลังจากกดบนัทกึ
ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน	 e-Doc	 
อีกครั้ง	และกด	ส่งใบยื่นวันลา

ขั้นตอนท่ี 7 -	 ระบบจะแสดง 
ผลการส ่งใบลา	 และจะท�าการ	 
Link	 ไปยัง	 e-Doc	 เพื่อให้ธุรการ
หน่วยงานท�าการตรวจสอบ	และเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาอนุมัติต่อไป

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/
https://sivwork.ekoapp.com/library
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ทวงคืนพ้ืนที่ เพ่ิมความเร็วฮาร์ดดิส... 
ง่าย ๆ เพียงลบแคชใน Windows 10 

IT�society

หลายคนอาจไม่รู้โลกปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันแทบจะทุกหนแห่ง ในฐานะผู้ใช้งาน หลาย ๆ ท่านอาจเพียงแค่ ใช ้
แต่ลืมบ�ารุง ดูแล รักษา และท�าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายในระบบ ท่านทราบหรือไม่ เมื่อคอมพิวเตอร์ ใช้งานไปนานวันเข้า Cache 
(แคช) (ข้อมูลที่ถูกเก็บซ�้าไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการใช้งานครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งอีกครั้ง) จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดยไม่รู้ตัว 
ซึ่งบางอย่างก็ถูกเก็บไว้นานเกิน และไม่รู ้ว่าคอมพิวเตอร์จะเรียกใช้ข้อมูลนั้นเมื่อไหร่ นานวันเข้าข้อมูลเหล่านั้นก็จะส่งผลท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร ์
ลดประสิทธิภาพการท�างาน จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักวิธีลบแคช ไปติดตามกันครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.techhub.in.th

เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ รพ.ศิริราช

วิธีลบแคชใน Windows 10

ขั้นตอนที่ 1		-		ไปที่ปุ่ม	Start	พิมพ์ค�าว่า	Disk	Cleanup	กด	Enter

ขั้นตอนที่ 2  -		ให้เราเลือกว่าจะเคลียร์แคชจากไหนบ้าง	ในภาพด้านล่าง
จะเห็นว่าใน	 Folder	 :	 Download	และ	Recycle	 Bin	 ค่อนข้าง 
มีไฟล์ค้างอยู่มาก	เมื่อรวมกันอาจถึง	1GB	กันเลยทีเดียว	เมื่อเลือกได้แล้ว	
จากนั้นกด	OK	เป็นอันเสร็จ

วิธีลบแคช DNS
DNS	Table	หรือ	DNS	Cache	ใช้ในการเก็บข้อมูล	Domain	

Name	และ	IP	Address	ที่เคยค้นหามาแล้ว	เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสอบถาม
กับ	DNS	Server	เมื่อต้องการเรียกใช้งาน	Domain	Name	นี้อีกในครั้ง
ถัดไป	แต่เมื่อใช้งานไปนาน	ๆ	ก็อาจเก็บข้อมูลไว้เยอะเกินเช่นกัน	ทีนี ้
ลองมาดูวิธีลบกัน

ขั้นตอนที่ 1  -		ไปที่ปุ่ม	Start	พิมพ์	Commad	Prompt

ขั้นตอนท่ี 2  -	 	 ใน	App	Commad	Prompt	 ให้เราคลิกขวาแล้ว 
กดที่	Run	as	administrator	

ขั้นตอนที่ 3  –		ในหน้าค�าสั่ง	Command	Prompt	พิมพ์ว่า		ipconfig/
flushDNS

ขั้นตอนที่ 4  –		จากนั้นเราจะได้รับแจ้งว่า	Windows	ได้ท�าการลบแคช
ให้แล้ว

101100101010001100010100011001
100100100100101001001001010010
110010101010011000101001010100
0010110010101001
101100101010001100010100011001
100100100100101001001001010010
110010101010011000101001010100
0010110010101001
101100101010001100010100011001
100100100100101001001001010010
110010101010011000101001010100
0010110010101001
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การศึกษา-วิชาการ
เร่ือง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

	 อย่างไรก็ตาม	 การเรียนแบบ	Online	 learning	 น้ันถึงแม้ว่า 
ผู้สอนจะท�า	 Presentation	 ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม	 แต่ในส่วนของ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนั้นยังเป็นไปได้ยากกว่า 
ในรูปแบบ	 Face	 to	 face	 ดังนั้นในบทความนี้	 ผู้เขียนจะยกตัวอย่าง 
การน�า	 Slido	 มาใช้	 ซึ่งเป็น	 Application	 ท่ีสามารถน�ามาใช้เสริมกับ 
การท�า	Presentation	เพือ่ให้การเรยีนการสอนเกดิปฏสิมัพนัธ์ได้มากขึน้	
	 Slido	 เป็น	 Application	 ที่ผู ้สอนสามารถใช้ส�าหรับการ 
ตั้งค�าถาม	โหวต	หรือการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ฟัง	โดยผู้ฟังสามารถ
ส่งค�าตอบได้แบบ	 real	 time	 ในรูปแบบของ	 audience	 response	
system	นอกจากนีย้งัสามารถใช้สร้างแบบทดสอบย่อยเพือ่วดัความเข้าใจ
หลังการสอนได้อีกด้วย	 การใช้งาน	 Slido	 นั้นสามารถใช้งานแบบ	 free	
account	 ได้โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์	 www.slido.com	 โดย 
ผู้ใช้งานแบบฟรีสามารถสร้างโพลส�ารวจได้ไม่เกิน	 3	 ค�าถามต่อการ 
น�าเสนอ	 1	 คร้ัง	 แต่สามารถสร้างแบบทดสอบย่อยได ้ไม ่จ�ากัด 

 ในปัจจุบัน ผู้เขียนเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงคุ้นเคยกับการท�า Presentation เพื่อเตรียมการน�าเสนองาน 
หรือใช้ประกอบการสอนบรรยายอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุค COVID-19 ที่จะต้องปรับกลยุทธ์การเรียน
การสอนจากรูปแบบ Face to face สู่รูปแบบของการเรียน Online learning ซึ่งการท�า Presentation ที่ดีนั้น
มีความส�าคัญอย่างย่ิงท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเน้ือหาได้มากขึ้น

สแกน QR code เพื่อรับชม
interactive presentation by Slido

https://qrgo.page.link/Djqnn

จ�านวนข้อ	ในบทความนี้ผู้เขียนจะอธิบายวิธีการน�า	Slido	มาประยุกต์ใช้
กบัการสร้าง	Interactive	presentation	โดยการใช้งานร่วมกบั	Google	
slide	ซึ่งมีขั้นตอนในการท�าที่ไม่ยุ่งยากและสามารถท�าเองได้ง่าย	ๆ	
	 1.	 สร้างไฟล์การน�าเสนอจาก	 Google	 slide	 และท�าการ 
ติดตั้ง	Slido	จาก	Add-ons	tab	บน	Menu	bar	
	 2.	 หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	 จะมี	 Slido	 tab	 ปรากฏ 
อยู่บน	Menu	bar	ให้กดเข้าไปเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
	 3.	 หลังจากกดเข้าใช้งาน	จะปรากฏแถบการท�างานของ	Slido	
ขึ้นที่บริเวณด้านขวาของหน้าจอ	 ให้กดที่	 Create	 session	 เพื่อเริ่มต้น
การใช้งาน
	 4.	 สร้างค�าถามโพลส�ารวจที่	Add	a	live	poll	แทรกในหน้า	
Presentation	 ตามจุดที่ต้องการส�ารวจความคิดเห็น	 โดยมีรูปแบบ 
ให้เลือกเป็น	Multiple	choice	question,	open	text,	word	cloud,	
rating	โดยจ�ากัดจ�านวนการสร้างที่	3	ค�าถามต่อการน�าเสนอ	1	ครั้ง
	 5.	 สร้างแบบทดสอบที่	Add	a	quiz	poll	เป็นลักษณะค�าถาม	
Multiple	 choice	 question	 สามารถระบุระยะเวลาที่ต้องการให้ท�า 
ในแต่ละข้อได้	
	 6.	 เม่ือสร้างเสร็จแล้ว	 เม่ือต้องการเริ่มน�าเสนอให้กดที่ปุ ่ม	
Present	with	slido	และแจ้งให้ผู้เรียนเตรียม	Smart	device	ส่วนตัว
ขึ้นมา	scan	QR	code	เพื่อเข้าร่วมการส่งค�าตอบได้	

How to create an interactive 
presentation by Slido?
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ในปัจจุบันยังมี Application อีกมากมายที่ ใช้ในการพัฒนาส่ือการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้ ผู้สอนสามารถติดตามรายละเอียด 
ได้จากทาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ซึ่งจะมีการจัดอบรมเก่ียวกับการน�าโปรแกรมหรือชุดเครื่องมือท่ีน่าสนใจ 
มาน�าเสนอวิธีการใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของท่าน ได้ที่ shee.si.mahidol.ac.th/learn หรือ Facebook : mahidol.shee
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วิเทศสัมพันธ์
เรื่อง: พุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
ภาพ: พุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
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รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต ์  บริบูรณ ์หิ รัญสาร ภาควิชา 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานแบบ            
oral poster presentation ในหัวข้อ “Risk of LGA in pregnant 
women with different glycemic profiles” (ความเสี่ยงของ
การเกิดทารกที่มีน�้าหนักเกินเกณฑ์ ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ
ของระดับน�้ าต าล ในรูปแบบที่ แตกต ่ างกัน )  ณ งานประ ชุม                           
International Congress of Diabetes and Metabolism                
ณ สาธารณรัฐเกาหลี โอกาสน้ียังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการแพทย์ด้านสูติ-นรีเวช กับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาต่อไป              
ในอนาคต  ศ .นพ.ประมุ ข  มุทิ ร าง กูร นายกสมาคมแพทย ์                               

โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย (และสังกัดสาขาวิชาศัลยศาสตร ์
หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “Pedal Bypasses with Deep  
Vein Arterialization For Unfixable (No Option) Distal  
Ar ter ies :  Technique and Long-Term Resul ts”                     
(นวัตกรรมการผ่าตัดเปล่ียนทางเดินโลหิตของเท้า ในผู ้ป ่วย                
โรคหลอดเลือดแดงของขาอุดตันข้ันวิกฤต) ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ VEITHsymposium ประจ�าป ี ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา 

ผศ.นพ.ปราโมทย์ เอื้อโสภณ และ ผศ.พญ.ปราณี รัชตามุขยนันต์ หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เข้าร่วมประชุมและ 
ได้ให้การบรรยายในหัวข้อ “Pain Management in Traumatic and Critical Patients” และ “Postoperative Pain Management : 
Multimodal Approach” ในการประชุมนานาชาติประจ�าป ีด ้านวิสัญญีวิทยา เวชบ�าบัดวิกฤตและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 24  
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อร่วมพัฒนาการแพทย์ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

Siriraj Faculty Abroad
ศิริราชในเวทีนานาชาติ
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านท่ีน่ารักทุกคนผม Mr. Worldwide กลับมารายงานตัวพร้อมกับสาระ 
ความรู้ภาษาอังกฤษเช่นเคยครับ วันนี้ผมขออนุญาตน�าเสนอค�าศัพท์ค�าหนึ่งคือค�าว่า Snake Oil  
ซึ่งถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า “น�้ามันงู” แต่ความจริงแล้วค�านี้มีความหมายว่า ยาที่ไม่มีฤทธิ์ หรือ  
ยาหลอกลวง ที่วางขายชวนเชื่อกันในท้องตลาด นั่นเองครับ 
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Pride of Us

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล หัวหน้าหน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ท่ี ได้เข้ารับต�าแหน่งคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมในสาขาวิชาระงับปวด ณ สหภาพแห่งนักวิสัญญ ี
วิทยาโลกหรือ WFSA โดยเป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยจากคณะกรรมการทั้งหมด 17 ประเทศทั่วโลก 

ทั้งนี้ สหภาพแห่งนักวิสัญญีวิทยาโลก (WFSA) เป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ให้การสนับสนุน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ด้วยการให้ทุนกับแพทย์จากถิ่นทุรกันดารหรือประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อเข้าฝึกอบรม 
หลักสูตรต่าง ๆ ในด้านวิสัญญีวิทยา ณ โรงพยาบาลศิริราช มาโดยตลอด การเข้ารับต�าแหน่งดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ในเวทีนานาชาติให้กับศิริราชและยกระดับการฝึกอบรม ณ หน่วยระงับปวดให้มีมาตรฐานระดับสากลอีกด้วย

เป็นอย่างไรบ้างครับกับค�าศัพท์ ในฉบับนี้ หากคุณผู้อ่านเกิดไม่สบายขึ้นมาก็ควรจะ 
รับประทานยาที่แพทย์สั่ง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 

วิธีใช้ก็ไม่ยากครับ ตัวอย่างการใช้เช่น 
Taking snake oil you bought from the  

internet won’t help you at all with your medical 
problems. 

การกินยาที่หลอกลวงที่ซ้ือจากอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ช่วยให้สุขภาพคุณดีข้ึนเลย

English for you by Mr. Worldwide 
ส�านวนภาษาอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิร์ลไวด์ ตอน “Snake Oil”
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HR�Information

หมายเหตุ มีบางประเภทการลาที่จะต้องใช้เอกสารตัวจริง

เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศึกษาคู่มือการใช้งานละเอียดได้ที่
* เว็บไซต์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
   https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/ 
* เมนู  คู่มือใช้งาน  ในระบบ e-Document  
* เมนู  ห้องสมุด (Library)  ในระบบ Si vWORK 

แนะน�าช่องทางการลาออน์ไลน์
ผ่านระบบ Si vWORK และ e-Document 

 โดยระบบการลาออนไลน์ ได้เริ่มเปิดใช้งาน ต้ังแต่ 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับ 
ในการใช้งานที่ดีจากชาวศิริราชทุกท่าน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ก็มุ ่งมั่นจะพัฒนาการบริการด้วยระบบสารสนเทศให้เพื่อ 
ชาวศิริราชต่อไปนะคะ

 โครงการพฒันาระบบงานควบคมุการจัดการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์และบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (E-Document 
& HR-ESS) ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการลาผ่านระบบ e-Document ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Employee Self Service คือ
ช่องทางที่บุคลากรสามารถตรวจสอบสิทธิการลา และสามารถบันทึกการขอลาผ่านระบบออน์ไลน์ได้ เพื่อลดการใช้ฟอร์มใบลา 
กระดาษ และลดขั้นตอนการเดินทางเอกสารด้วยการลงนามอนุมัติแบบเดิม เพราะระบบมีการตรวจสอบและการพิจารณาอนุมัต ิ
การลาออนไลน์ผ่านระบบ e-Document ซึ่งทางโครงการฯ ได้เห็นถึงความส�าคัญในการอ�านวยความสะดวกของบุคลากร 
เป็นส�าคัญ จึงมีการเพิ่มช่องทางในการขอลา และตรวจสอบผลการลา ผ่านระบบ Si vWORK ซึ่งท�าให้บุคลากร สามารถ 
ด�าเนินการได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ และทุกเวลา 
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	 ส�าหรบัในช่องทางผ่านระบบ	e-Document	
จะรองรบัทกุประเภทการลา	และจะสามารถแนบไฟล์
ที่เกี่ยวข้องกับการลาประเภทนั้น	ๆ	 ได้	 เช่นลาคลอด
บุตรที่จะต้องแนบใบสูจิบัตร	ใบรับรองแพทย์	เป็นต้น

					ช่องทางการลาผ่านระบบ	Si	vWORK	จะรองรับ
เฉพาะลาพักผ่อน	ลาป่วย	1-2	วัน	และลากิจ<20	วัน
ซึ่งจะแสดงปุ่มให้ใช้งานตาม
ประเภทการลา	ในเมนู	
					“สรุปข้อมูลวันลา”	



27

เรื่อง : ทีมวัฒธรรมศิริราช

น.ส. อังคนา คณิชชาพงษ์ 
ศูนย์เต้านมศิริราช แผนกรังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้น 2” 

นักรงัสกีารแพทย์ ผูใ้ห้บรกิาร Ultrasound และตรวจ Mammogram 

ได้รับค�าชมเชยจากผู้ที่มารับบริการในเดือน มิถุนายน

ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
การปฏิบัติตนที่ดี ต้ังใจท�าหน้าที่ของตนเอง มุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการบริการ ถือเป็นหนึ่ง

คุณลักษณะอันดีงามของชาวศิริราช ดังเช่น น.ส.อังคนา คณิชชาพงษ์ ศูนย์เต้านมศิริราช  
แผนกรังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้น 2 ที่ ได้รับค�าชื่นชมจากผู้มารับบริการ

“ตอนท่ีมารับบริการ คุณอังคนา ให้การบริการเป็นอย่างดี 
และคอยดูแลผู้ป่วยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ ให้ค�าแนะน�า 
ในการปฏิบัติตนด้วยความเอาใจใส่เหมือนญาติพ่ีน้อง ประทับใจ 
ทุกครั้งที่มารับบริการ ท�าให้คนไข้คลายความเจ็บและความกังวลลง 
ไปได้บ้าง”

จากค�าบอกเล่าของผู้มารับบริการดังกล่าว	 สะท้อนให้เห็นถึง 
ค่านิยมวัฒนธรรมศิริราชในค่านิยม Altruism ค�านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้อื่นและส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง แสดงให้เห็นว่าเป็น	 บุคคลที่มีความสุข 
จากการเป็นผู ้ให้	 (Generous	 Giver),	 การใส่ใจบริการด้วยใจจริง	 
(Service-mined),	 และเห็นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	 (Customer- 
focused)	

นับเป็นเรื่องราวท่ีน่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างของการแสดง 
ให้เห็นถึงการน�าวัฒนธรรมศิริราชมาเป็นหลักในการปฏิบัติ	 ประยุกต์ 
ลงสู่ชีวิตประจ�าวัน	

ทีมงานขอเชิญชวนชาวศิริราชทุกท่าน มาร่วมกันสืบสาน สานต่อวัฒนธรรมศิริราช วัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปร่วมกันนะคะ 
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Altruism 
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19 ก.ย. 63 – ติดตามชมรายการพิเศษเน่ืองใน “วันมหิดล”ภายใต้แนวคิด              
“การบริการสุขภาพในยุค COVID-19” เวลา 16.00 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์          
กองทัพบก (ททบ 5) ซึ่งเป็นแม่ข่ายหลักในการแพร่ภาพให้รับชมได้พร้อมกันทาง	Thai	TV	Global	
Network	(TGN)	170	ประเทศทั่วโลก	สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี	(ช่อง	32)	และทางสถานีโทรทัศน์	
TNN	2	(ช่อง	784	True	Visions)	ตลอดจนถ่ายทอดสดผ่าน							:	sirirajmahidolday	อกีช่องทางด้วย

23 ก.ย. 63 – นักศึกษาออกรับบริจาคครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 
(พลิกหน้า	15	ติดตามตารางการออกรับบริจาค)

24 ก.ย. 63 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ              
พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชทานของที่ระลึก          
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 

ในส่วนของกิจกรรมภาคเช้า – ภาคบ่าย ประกอบด้วย

06.00 น. - องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย 
สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก	 (สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน	 
www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday/	ได้แล้วจนถึงวันที่	18	ก.ย.	63)

*	 การวางพวงมาลา	 เรายังคงยึดถือมาตรการความปลอดภัย	 เว้นระยะห่างทางสังคม 
และสวมหน้ากากอนามัย	 ขบวนละไม่เกิน	 20	 ท่าน	 อีกทั้งยังเปิดให้ลงนามถวายสักการะออนไลน์ 
ได้อีกช่องทาง

09.00 น. - ปาฐกถาเ ทิดพระเ กียรติ เ น่ืองในวันมหิดล ช่องทางการรับชม	 
ณ	ห้องประชมุอทิตยาทรกติิคณุ	ตกึสยามนิทร์	ช้ัน	7	หรอืรบัชมออนไลน์ผ่าน		 	:	sirirajconference	

- เรือ่ง “COVID-19 : เรามาถงึจุดน้ี ได้อย่างไร”	โดย	รศ.	(พเิศษ)	นพ.ทวี	โชตพิทิยสนุนท์	
ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	 ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค	 ผู ้คร�่าหวอด 
ในวงการแพทย์ที่ท�างานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อมาตลอดชีวิต	

- เร่ือง “เพราะโควิดชีวิตฉันจึงเปลี่ยน” โดย	รศ.นพ.นธิิพฒัน์	เจยีรกลุ	หวัหน้าสาขาวชิา
โรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

 

นอกจากนี้	 พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้เข ้าชมฟรี ในวันที่ 24 ก.ย.63 ตั้งแต่เวลา	 
10.00-16.30	น.	และยังจัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล (วันที่ 21, 23, 25-27 ก.ย. 
63) เพียงแสดงธงวันมหิดล	ลดค่าเข้าชม	50%	ส�าหรับผู้ใหญ่	 (อายุ	 18	ปีขึ้นไป)	ส�าหรับเด็กอายุ 
ไม่ถงึ	18	ปี	เข้าฟร,ี	แสดงธงวนัมหดิลพร้อมเสา	เข้าฟร!ี!	ทกุประเภทตัว๋	สอบถาม	โทร.	0	2419	2601,	 
0	2419	2617-9		 		:	siriraj	museum	

วันมหิดล 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งทุกป ี
ในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ถือเป็นประเพณีปฏิบัติในการ 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมเป็นผู้ “ให้” ด้วยการบริจาคเงินตามรอยพระบาทช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช  
และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก อาทิ

โปรดสนใจ !
ในกรณีท่ีท่านผู้ใจบุญท่ีมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส 

รพ.ศิริราช เนื่องในวันมหิดล และต้องการรับหน้ากากอนามัย Win Masks             
รุ ่นวันมหิดลที่สั่งผลิตพิเศษ (จากผ้านาโนกันไรฝุ ่นเพื่อป้องกัน COVID-19              
สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอย) ท่านสามารถบริจาคเงิน (ตามกติกา) และรับหน้ากาก
อนามัย Win Masks ได้ที่ “ศิริราชมูลนิธิ” ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช  
ในวันและเวลาราชการ สอบถาม งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 
7646-8 (มีจ�านวนจ�ากัด)

ติดตามรายละเอียดการบริจาค และกิจกรรมเน่ืองใน “วันมหิดล”            
ได้ทาง www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday หรือสแกน QR Code

http://www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday


: www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolonline



เต็มอิ่มกับความสนุกที่มาพร้อมสาระความรู้เพื่อสุขภาพ
รายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล”

“การบริการสุขภาพในยุค COVID-19”

กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

สอบถาม งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    โทร. 0 2419 7646-48 (ในวัน เวลาราชการ)

-  ร่วมบริจาคผ่านทางรายการ           โทร. 0 2270 2233   
-  สอบถามปัญหาสุขภาพในรายการ  โทร. 0 2278 5959  

-  ปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ผ่าน   : sirirajmahidolday                                          

ติดตามรายละเอียดการบริจาค และกิจกรรมเนื่องใน “วันมหิดล” ได้ทาง
www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday หรือสแกน QR Code

 VTR พระราชทานสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี

 เจาะใจ ช่วงพิเศษ “วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)” และ  

“แนวโน้ม Second Wave” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

 “ศิริอาสา : นักรบเสื้อขาว” ตอน หน้าที่นี้สู้เพื่อคนไทย

 รับวัคซีนอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วง COVID-19

 เงินบริจาควันมหิดลไปไหน

 กว่าจะมาเป็นธงผืนน้อยเพื่อผู้ใจบุญ

 บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (The New Normal OPD)  

ผ่าน Application Siriraj Connect  

 MV เรามีเรา (เวอร์ชั่นเฉพาะกิจ)

 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น.
 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 (HD ช่อง 1)

 ชม...

: www.si.mahidol/.ac.th/th/mahidolonline

http://www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

