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	 ผู ้บ ริหารคณะแพทยศาสตร  ์
ศิริราชพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 
คณะเทคนคิการแพทย์	และคณะกายภาพบ�าบดั	
ม.มหดิล	รวมถงึตวัแทนผูป่้วยร่วมให้ก�าลงัใจ
นักศึกษาที่ร ่วมแรงร่วมใจออกรับบริจาค 
ครั้งใหญ่ท่ัวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง  
เพือ่น�ารายได้ช่วยผูป่้วยด้อยโอกาส	รพ.ศริริาช	
(23	ก.ย.	63)				

 พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หัว และ สมเด็จพระนางเจ ้ าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ  
ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสัักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม                   
พระบรมราชชนก จากนั้นพระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้อุปการคุณ รวมถึงผู้ท�าคุณประโยชน์แก่         
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี (24 ก.ย. 63)

 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ ้ าฟ ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นประธานจัดงาน 
หารายได้ฯ พระราชทานสัมภาษณ์ ในรายการพิเศษเนือ่งใน 
วันมหิดล ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน ์กองทัพบก ททบ.5            
(HD ช่อง 1) (19 ก.ย. 63)

 แถลงข่าว ๒๔ กันยายน “วันมหิดล” ร่วมเป็น “ผู ้ให้” เพ่ือผู้ป่วย 
ด้อยโอกาส รพ.ศิริราช	 โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน	ดาราจากหลายค่ายมาร่วม	 
ณ	หอประชมุราชแพทยาลยั	รพ.ศริริาช	(25	ส.ค.	63)

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดกิจกรรม
เน่ืองใน “วันมหิดล 24 กันยายน” เพื่อ เทิดพระ เกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และหารายได้               
ช่วยเหลือผู ้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ปจัจบุนัยอดเงนิบรจิาค	
สมทบทุนวันมหิดล	 ประจ� าปี 	 2563	 เป็นจ� านวนเ งิน	
41,272,826.51	บาท	(ณ	วันที่	23	ก.ย.	63)	
 แม้จะผ่านพ้นวันมหิดลไปแล้ว ท่านสามารถร่วมเป็น        
“ผู้ให้” ด้วยการบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ได้ทุกวัน
ที่ “ศิริราชมูลนิธิ” โทร. 0 2419 7658-60

ศิริราชจัดกิจกรรม “วันมหิดล”  

 รายการพิเศษเนื่องในวันมหดิล “การบรกิารสุขภาพในยุค COVID-19”  
ทางสถานวิีทยโุทรทศัน์กองทัพบก	ททบ.5	(HD	ช่อง	1)	(19	ก.ย.	63)

	 องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (24	ก.ย.	63)

 ปาฐกถาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล เร่ือง “COVID-19 : เรามาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร” 
โดย	รศ.	 (พิเศษ)	นพ.ทวี	 โชติพิทยสุนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	 
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค	และเรื่อง “เพราะโควิดชีวิตฉันจึงเปล่ียน” โดย	รศ.นพ.นิธิพัฒน์	 
เจียรกุล	 หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค	ภาควิชาอายุรศาสตร	์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล	ณ	ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ	ตึกสยามินทร	์ 
ชัน้	7	รพ.ศริริาช	(24	ก.ย.63)
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    เด็กเวชนิทัศน์สร้างชื่อ ...
ร ่วมยินดีกับ “ทีม Burn the 
Midnight Oil” นักศึกษาชั้นป ี
ที ่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สมาชิก 
ประกอบด้วย น.ส.ณชิาพร สบืเผ่าดี 

น.ส.ภัทราภรณ์ ประสานพษ์ และ น.ส.สุภาพร โคตรวงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในรูปแบบ Print & Play ภายใต้แนวคิด  
“เล ่น เรียนรู ้ ไร ้พรมแดน” ในผลงานบอร์ดเกมชุด First Aid หัวข ้อ  
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park”  
ในการประกวดครั้งนี้มีทีมเยาวชนท่ีผ่านเข้ารอบท้ังสิ้น 9 ทีมจากทั่วประเทศ  
ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต้องผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน นับเป็น 
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวศิริราช

 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล ขอแสดงความยนิดแีก่ผู้ได้รบั
“รางวัลต�าราศิริราช ประจ�าปี 2563” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล เป็นประธาน 
มอบรางวัล ในวันที ่15 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ตกึอ�านวยการ 
ช้ัน 2 รพ.ศริิราช ตดิตามรายละเอยีดได้ที ่https://www.si.mahidol.
ac.th/Th/hotnewsdetail.asp?hn_id=2568 หรอืสแกน QR Code

 ด้วยความภูมิใจ... ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
และ ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ารับ
“รางวัลเลิศรัฐ” จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงาน
แสดงนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี 2563 จาก ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ อิมแพค 
เมืองทองธานี เม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 63 ติดตามรายละเอียด
ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/Th/hotnews             
detail.asp?hn_id=2569 หรือสแกน QR Code
   

          พพิธิภณัฑ์แห่งความภมูใิจ...ในพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ดีเด่น ประจ�าปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 
17 ก.ย. 63 “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020” 
ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ดีเด่นด้านสื่อความหมาย 
และสร้างประสบการณ์ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย) โดยมี รศ.พญ. 
ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช เข้ารับรางวัลจาก คุณวีระ  
โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ 
(องค์การมหาชน) 
 โอกาสนี้  ชาวศิริราชร ่วมภูมิใจกับ “หอพระราชประวัติสมเด็จ
พระบรมราชชนกและหอเกียรตยิศแห่งมหาวทิยาลยัมหดิล” ที่ ได้รบัรางวัล 1 ใน 10 
Museum Thailand Popular Vote 2020 โดยมี ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ ์
ผูอ้�านวยการหอสมดุและคลงัความรู ้ม.มหดิล และบคุลากรฝ่ายจดหมายเหตแุละ
พิพิธภัณฑ์ เข้ารับรางวัล ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิลด์ 

         รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ�าบัด เข้ารับพระราชทานรางวัล
ชนะเลิศ DMSc Award ประจ�าปี 2563
จ ากผู ้ แทนพร ะองค ์ สม เด็ จพร ะ เจ ้ า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี จากผลงาน “ต�ารา

กระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์   
การแพทย์ ครั้งที่ 28 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ณ อิมแพค 
ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “แสงน�าใจ 
ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่  6  เฉลิมพระเกียรติ” 
โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช 
รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช 
พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จ 
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ณ รพ.สมเดจ็พระยพุราช จอมบงึ และคุณทรงศกัดิ ์เปรมสขุ 
กรรมการมูลนิธิไทยคม ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ณ โถงจัดแสดง 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SIMR)  
ชัน้ 12 รพ.ศิริราช
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ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย

	 คุณประชัย	–	 คุณอรพิน	 เล่ียวไพรัตน์	มอบเงิน	จ�ำนวน	
14,000,000	บำท	 เพื่อสมทบกองทุน	“ผู้ป่วยยำกไร้” รับมอบโดย 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�านวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

	 คณุคุณำพร	คีรก้ีองสกลุ	มอบเงิน	จ�ำนวน	2,000,000	บำท	
เพือ่สมทบกองทุน	“อำคำรนวมินทรบพติร	๘๔	พรรษำ”	และกองทุน	
“คุณคุณำพร	คีรีก้องสกุล” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ. 
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ.นพ.เฉนียน               
เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ อ.นพ.  
ณัชชา ยอดระบ�า สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์       
ณ ห้องรับรองผู ้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ              
ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

	 คุณสุณี	 มำตังคะ	พร้อมครอบครัว	 มอบเงิน	 จ�ำนวน	
2,000,000	บำท	 เพื่อสมทบกองทุน	“เท้ำและข้อเท้ำ”	รับมอบโดย 
รศ.นพ.บวรฤทธิ์  จักรไพวงศ ์ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร ์
ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด ณ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ  
ชั้น 2 รพ.ศิริราช

	 คุณกัญจนำ	 -	 คุณวรำวุธ	 ศิลปอำชำ	 มอบเงิน	 จ�ำนวน	
5,000,000	บำท	 เพื่อสมทบกองทุน	 “บรรหำร	 ศิลปอำชำ	 เพื่อ	
ผู ้ยำกไร ้”	 รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์  
วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายส่ือสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ รศ.พญ.เบญจาภา  
เขียวหวาน ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�านวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

	 บริษัท	 ไบเทคแมนเนจเม้นท์	 จ�ำกัด	 โดย	 คุณประพีร์	 บุรี		
มอบเงิน	จ�ำนวน	1,000,000	บำท	 เพื่อสมทบกองทุน	“โครงกำร	
ศูนย์วิทยำกำรเวชศำสตร์ผูส้งูอำยุระดับชำติ”	รบัมอบโดย รศ.นพ.นรศิ  
กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  
ร่วมด้วย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  
ณ ห้องรับรองผู ้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ                  
ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

	 บรษัิท	รวมใจโปรดักส์	จ�ำกดั	ส�ำนกังำนใหญ่	โดย	คุณสุดคนึง	
จตุพรพูลสมบัติ	มอบเงิน	 	จ�ำนวน	1,000,000	บำท	 เพื่อสมทบ	
กองทุน	 “เท้ำและข้อเท้ำ”	 รับมอบโดย รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   
รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด  
ณ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช
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“หนึ่ ง ใ น กลยุ ท ธ ์ ที่ ส� า คัญขอ ง ยุ ท ธศ าสต ร ์ คณะฯ  
ฉบบั พ.ศ. 2563 – 2567 คือ การบรหิารข้อมลู ฐานข้อมลู ระบบข้อมูล 
เพื่อการบริหารและติดตาม มีการด�าเนินงาน 3 ด้านที่จะท�าให้ 
ประสบความส�าเร็จ ด้านที่ 1 บุคลากร จะต้องเตรียมความรู ้และ           
การสือ่สารวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน มกีารท�างานแบบ Cross Function เพือ่ให้
เกิดองค ์ความรู ้ ใหม ่ เราเริ่มมี Business Ambassador ที่ เป ็น                   
แพทย์ผู้ที่สนใจทางด้านข้อมูลเข้ามาร่วมทีม ท�างานใกล้ชิดกับทีม Data 
ท่ีเรามีอยู ่เดิม ซึ่งมีความเข้มแข็งทางด้านเทคนิค ร่วมกันมองมิติ                  
การใช้งานข้อมูลของคณะฯ ให้ครอบคลุม ท้ังจากมุมมองของผู้ใช้และ     
มุมมองทางด้านเทคนิค

โดยการพัฒนาบุคลากร เราต้องการสร้างทีมที่มีความสมดุล 
สามารถน�าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแผนภาพ
คือทีมจะต้องมีความเช่ียวชาญในเรื่องของตน และสามารถเชื่อมโยงกับ  
Domain อื่นได้ เพื่อให้ความต้องการ (Requirement) จากฝั่งผู้ใช้งาน 
(Business) ถูกถ่ายทอดมาฝั่งเทคโนโลยี สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
แน่นอนว่า คนคนเดียวไม่สามารถเชี่ยวชาญศาสตร์ทุกแขนงได ้                    
ดังนั้นการวางแผนพัฒนาทีมและบุคลากรจึงเป็นเรื่องส�าคัญมากที่สุด 

ด้านที่ 2 กระบวนการ ที่จะต้องเกิดการบูรณาการ ต้องม ี
รายละเอียดข้อมูลในคณะฯ ที่สมบูรณ์ ทั้งในส่วนของตัวข้อมูล นิยาม  
และที่มาของข้อมูล โดยต้องมีความเข้าใจตรงกัน ลดกระบวนการต่าง ๆ 
ที่ไม่จ�าเป็น เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และด้านที่ 3 เทคโนโลยี คือ เกิดการ                
น�าเครื่องมือที่เหมาะสมตรงกับบริบทของศิริราชมาช่วยพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อาทิ การจัดเก็บข้อมูล การพยากรณ์ข้อมูล  
การแสดงผลข้อมูล รวมถึงการบริหารและติดตามข้อมูล

ในขณะเดียวกัน บุคลากรของคณะฯ ควรจะต้องเรียนรู ้สิ่งใหม่ ทั้งจากงานอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ฯ จะจัดขึ้น รวมถึง 
จากแหล่งข้อมูลอื่น มีการปรับรูปแบบและแนวความคิดที่จะน�าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในงานปัจจุบัน ท้ังงานบริการ งานวิจัย และงานวิชาการ  
โดยทางศูนย ์ฯ จะสร ้างบรรยากาศ โครงสร้าง และด�า เนินการด้านนโยบายร ่วมกับผู ้บริหารเพื่อผลักดันให ้คณะฯ เป ็นองค์กรที่ขับเคล่ือนด้วย 
ข้อมูลและสารสนเทศอย่างแท้จริง”

คอลัมน์นโยบายและแผน ในฉบับเดือนตุลาคม 2563 นี้ มาติดตาม 
อ่านกันต่อเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานการบริหารข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบข้อมูล
เพื่อการบริหารและติดตาม ของศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช  
(SiData+) โดย ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

นโยบายและแผน
เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน

ภำพอนำคตศิริรำชกับกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสำรสนเทศ
ผ่านศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) 

(ตอนที่ 2)

 
ด้านที่ 1 
บุคลากร

ด้านที่ 2 
กระบวนการ

 
ด้านที่ 1 

เทคโนโลยี
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ถาม-ตอบ “ฉบับอาสาสมัครศิริราช”Q&A

สมัครเปนสมาชิกบนเว็บไซตศูนยอาสาสมัครศิริราชแลว 

ยังไมสามารถเขารวมกิจกรรมได อาสาสมัครจะตอง ‘เขาสูระบบ’ บนเว็บไซต 
www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/
เลือก ‘กิจกรรมที่สนใจ’ และ ‘วันที่เขารวม’ จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนสมัครเขารวมกิจกรรม

สอบถามไดที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ชั้น 1  
โทรศัพท 0 2419 9350-1 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) 
หรือชองทาง Facebook Page : ศิริราชเพื่อสังคม

Q : 

A :  

Q : 

A :  

บุคคลทั่วไป แตงกายชุดสุภาพ (เสื้อคอปก กางเกงขายาว 
รองเทาหุมสน) นักเรียนนักศึกษา แตงกายชุดถูกระเบียบ
ของสถาบันการศึกษาของตนเอง

A :  

มาทำอาสาสมัคร 

ศูนยอาสาสมัครศิริราช จะดำเนินการออก ‘หนังสือรับรอง
การเขารวมกิจกรรม’ สำหรับอาสาสมัครที่เขารวมกิจกรรม
เรียบรอยแลว โดยจะจัดสงทางไปรษณีย ภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 2 สัปดาห

Q : 

ทำงานอาสาสมัครศิริราช Q : 

A :  

อยากทำอาสาสมัครในโรงพยาบาลศิริราช
ตองติดตอที่ไหน?

เขารวมกิจกรรมไดเลยหรือไม?

จะไดอะไรบาง?

หมายเหตุ สำหรับประกาศนียบัตร จะมอบใหในกิจกรรมบางประเภท 
หรือเปนไปตามที่ศูนยอาสาสมัครศิริราชระบุในสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาว

ตองแตงกายอยางไร?

ติดตามความเคลื่อนไหวงานกิจกรรมเพื่อสังคม

ÈÔÃÔÃÒªà¾×่ÍÊÑ§¤Á Siriraj CSR

www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr

CSR
SIRIRAJ

?
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พัฒนาการแพทย์

		วัคซีนคืออะไร
วัคซีน คือ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีท�าจากเชื้อไวรัสหรือ

แบคทเีรยีทีถ่กูท�าให้อ่อนก�าลงัอย่างมากหรอืท�าให้ตายหรอืสกัดบางส่วน
ของเช้ือ เพื่อน�ามาให้เข้าสู่ร่างกาย หวังผลให้กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และส่งผลให้ร่างกายสามารถก�าจดัเชือ้ได้รวดเรว็หลงัจากมภีมูคุ้ิมกนัแล้ว 

		ประโยชน์ของวัคซีนในผู้สูงอำยุ
 เมือ่อายมุากขึน้ การท�างานของภมูคิุม้กนักม็คีวามเสือ่มถอยลง

ด้วย ผู้สูงอายุจึงเสี่ยงต่อโรคติดเช้ือมากขึ้น เมื่อเกิดโรคติดเช้ือมักจะ 
หายช้าหรือต้องเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน การกระตุน้ 
ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนจึงได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วยที่อาจจะยาวนานและรุนแรง

		วัคซีนที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้สูงอำยุมีวัคซีนใดบ้ำง
1. วัคซีนป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจท่ีพบบ่อยและ 
มักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน อาการโดยทั่วไปอาจจะท�าให้เป็นไข้, ไอ, 
ปวดเมือ่ยตามตัว ในผูท้ีม่อีาการไม่รนุแรงอาการจะหายเองในเวลา 3-5 วนั 
แต่ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจ�าตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมี           
ความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล     
วัคซีนนี้จึงมีประโยชน์มาก โดยในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกสายพันธุ์ของ
ไข้หวัดใหญ่ที่มีแนวโน้มจะระบาดมาผลิตเป็นวัคซีนประจ�าฤดูกาล 
เน่ืองจากในแต่ละปีเช้ือไวรสัไข้หวดัใหญ่อาจจะมกีารเปลีย่นสายพนัธ์ุและ

อ.นพ.เอกภพ หมอกพรม
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

วัคซีนกับผู ้สูงอำยุ

ในทกุปี ร่างกายกจ็ะสร้างภมูคิุม้กนัได้ลดลงด้วย การรบัวคัซีนไข้หวดัใหญ่
ประจ�าฤดกูาลทกุปีจึงช่วยกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัให้ท�างานได้เพยีงพอต่อ
การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 

* ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นประจ�า  
ปีละ 1 ครั้ง

2. วัคซีนป้องกัน “โรคติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส”
โรคตดิเชือ้แบคทเีรยีนวิโมคอคคสั (Pneumococcal disease) 

เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง โดยเชื้อจะติดต่อเข้าสู ่ร ่างกาย          
ผ่านการสัมผัสเช้ือเข้าสู ่เ ย่ือบุจมูกหรือล�าคอ หากเกิดการติดเชื้อ                      
จะก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน ท�าให้ไอมีเสมหะ หอบเหนื่อย              
มีไข้ และหากเช้ือรุกรานมากขึ้นจะกลายเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย            
นิวโมคอคคัสแบบรุนราน (Invasive pneumococcal disease)               
หมายถึง เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตหรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ผูส้งูอายมุคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีนวิโมคอคคสั
แบบรุนรานได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว การรับวัคซีนดังกล่าวจึงมีประโยชน์
ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 

* ส�าหรับผู ้ที่ ไม ่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ควรฉีดวัคซีน 
นิวโมคอคคัสชนิด 13 สายพันธุ ์ (PCV-13) 1 ครั้ง และฉีดวัคซีน                   
นิวโมคอคคัสชนิด 23 สายพันธุ์ (PPSV-23) 1 ครั้ง ห่างกัน 1 ปี           
   ส�าหรับผู้ท่ีเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว ให้พิจารณาฉีดวัคซีน      
นิวโมคอคคัสชนิด 23 สายพันธุ์ กระตุ้น 1 ครั้งเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป

3. วัคซีนป้องกัน “โรคงูสวัด”
โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส ซึ่งเชื้อ

เหล่าน้ีมักแฝงตัวโดยไม่ก่ออาการในปมประสาทบริเวณใกล้ไขสันหลัง  
เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ ้มกันท่ีลดลงจะท�าให้เชื้อเหล่านี้ ออกมาจาก 

เมื่อกล่าวถงึการให้วคัซีน ภาพทีค่นทัว่ไปคุน้เคยมกัจะเป็นการให้วคัซีนในเดก็เพื่อเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อต่าง ๆ เนือ่งจากวัคซีนช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ ้มกันกับโรคติดเชื้อ 
หลายชนิด จึงป้องกันเด็กจากโรคภัยเหล่านั้นได้ แต่ประโยชน์ของวัคซีนไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่วัยเด็ก 
เท่าน้ัน ในวัยสูงอายุก็มีประโยชน์ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคติดเช้ือได้เช่นกัน  
บทความนี้จึงเขียนเพื่อเชิญชวนทุกคนมาท�าความเข้าใจเรื่องวัคซีนกับผู ้สูงอายุเพื่อให้ทุกท่าน 
เห็นความส�าคัญของวัคซีนมากขึ้น
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ปมประสาทและเกิดการอักเสบตามแนวเส้นประสาท ท�าให้เกิดตุ่มน�้า 
ที่ผิวหนังและมีอาการแสบร้อน แม้ตุ่มน�้าจะหายแล้ว อาการแสบร้อน 
ยังคงอยู ่ได ้เป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
อย่างมาก ดังนั้นจึงมีค�าแนะน�าให้ฉีดวัคซีนโรคงูสวัดในผู้ที่อายุ 50 ป ี
ขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

*  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดเพียง 1 ครั้ง เมื่ออายุ 50 ปี 
ขึ้นไป

4. วัคซีนรวมป้องกัน “โรคคอตีบ-บาดทะยัก”
วัคซีนนี้ได้รวมวัคซีนส�าหรับโรครุนแรง 2 โรค ประกอบด้วย
- โรคคอตีบ เป็นโรคคออักเสบรุนแรงจากแบคทีเรีย ซ่ึงเช้ือนี้               

จะสร้างแผ่นเยื่อขาวเกาะอยู ่ ท่ีคอหอย ท�าให้เสียชีวิตจาก            
ทางเดินหายใจอุดกั้นหรือเสียชีวิตจากสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้น            
ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและปลายประสาทอักเสบ

- โรคบาดทะยัก เกิดจากสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงเช้ือน้ี            
จะเจริญเติบโตได ้ ในบาดแผลลึกหรือแผลเน ่าเป ื ่อยและ                   
สร้างสารพิษปล่อยเข้ากระแสโลหิต ท�าให้เกิดภาวะชักเกร็ง            
กล้ามเนื้อไม่ท�างานและหยุดหายใจได้
บุคคลที่เกิดหลัง พ.ศ. 2520 มักจะได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว 

ในวัยเด็กแล้ว แต่ภูมิคุ้มกันของวัคซีนน้ีมีการลดลงตามวัย ส่งผลให้เกิด
การติดเชื้อเมื่อสูงอายุขึ้น โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีข้อมูล
การระบาดของโรคคอตีบและบาดทะยักในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  
จึงควรกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทุก 10  ปี เพื่อความปลอดภัย

* ควรฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก กระตุ้นทุก 10 ปี

		วัคซีนมีผลข้ำงเคียงหรือไม	่
ผลข้างเคียงจากวัคซีนมักเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและ          

ไม่ได้เกิดกับทุกคน ผลข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา 
หรือมีไข้ต�่า เป็นต้น อาการเหล่านี้มักจะหายได้เองในเวลา 1-2 วัน 

อย่างไรก็ตาม หากก�าลังมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน แนะน�าว่า
ควรให้หายดีแล้วจึงมารับวัคซีนในภายหลังเพื่อความปลอดภัย

		มีข้อจ�ำกัดในผู้มีโรคประจ�ำตัวหรือไม่
โดยทั่วไปผู ้ที่มี โรคประจ�าตัวสามารถรับวัคซีนได ้และ                     

ได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน แต่หากมีโรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง หรือ              
รับประทานยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันควรขอรับค�าปรึกษาจากแพทย์             
เพื่อพิจารณารับเฉพาะวัคซีนชนิดไม่มีเช้ือหรือวัคซีนเช้ือตาย และ                
หลีกเลี่ยงวัคซีนที่มีเ ช้ืออ่อนก�าลัง เพราะผู ้ที่มีภาวะภูมิคุ ้มกันต�่า                      
อาจติดเชื้อจากวัคซีนที่มีเชื้ออ่อนก�าลังได้ 
 หำกท่ำนไม ่ ม่ันใจว ่ำโรคประจ�ำตัวที่ เป ็นอยู ่ท� ำให ้ มี
ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่	 แนะน�ำให้ปรึกษำแพทย์ท่ีดูแลประจ�ำ
ก่อนรับวัคซีนเพื่อควำมมั่นใจ

เป้ำหมำยส�ำคัญในกำรดูแลผู้สูงอำยุคือกำรส่งเสริมสุขภำพให้ผู้สูงอำยุยังคงแข็งแรง	สำมำรถใช้ชีวิตได้เป็นปกติและมีคุณภำพชีวิต	
ท่ีดี	 ซึ่งกำรให้วัคซีนอย่ำงเหมำะสมในผู้สูงอำยุเป็นกำรดูแลที่ส�ำคัญเพรำะช่วยลดโอกำสกำรติดเช้ือท่ีป้องกันได้	ลดควำมเจ็บป่วยและ																											
กำรนอนโรงพยำบำล	หวังว่ำเมื่ออ่ำนบทควำมนี้แล้ว	ท่ำนผู้อ่ำนจะเห็นควำมส�ำคัญและเชิญชวนผู้สูงอำยุไปรับวัคซีนกันมำกขึ้นครับ

ควำมพร้อมของศิริรำช

	 ผู้สูงอำยุท่ีมำรับกำรรักษำเป็นประจ�ำท่ี	 รพ.ศิริรำช	อยู่แล้ว สามารถสอบถาม
เรื่องวัคซีนจากแพทย์ที่รักษาโรคประจ�าตัวได้โดยตรง หรือหากท่านไม่ได้มีนัดหมายเป็นประจ�า             
แต่ต้องการปรกึษาเรือ่งวัคซนี สามารถตดิต่อได้ที ่“หน่วยส่งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค” ทีต่กึผูป่้วยนอก 
ชั้น 4 ห้อง 433 เปิดบริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 7.00-15.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
	 กรณีท่ีมีบัตรประจ�ำตัวโรงพยำบำลศิริรำชอยู่แล้ว	สามารถติดต่อลงทะเบียน            
ล่วงหน้าด้วยตนเองที่ห้อง 433 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 หรือนัดหมายล่วงหน้า โทร. 0 2419 7387            
ในช่วงเวลา 13.00-15.30 น. อย่างน้อย 3 วันท�าการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท�านัดหมายเพื่อมา
รับวัคซีน โดยวันที่ท่านจะมารับวัคซีน แนะน�าให้ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน
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ศิริรำช	พัฒนำระบบสื่อสำรภำยใน	EkoCall
สื่อสารฉับไว ทุกที่ ในโลก ไม่พลาดทุกการติดต่อ

 ในยุคของเทคโนโลยีการส่ือสารที่มีหลากหลายช่องทาง 

ล้วนเสริมประโยชน์ ให้กับการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรขนาดใหญ่อย่างคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได ้มีการปรับรูปแบบ และพัฒนา 

เครื่องมือในการสื่อสารมาโดยตลอด และ ณ วันนี้ ได้มีการน�า           

ระบบโทรศัพท์ EkoCall มาใช้ จะมีประโยชน์อย่างไร ติดตามจาก  

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ค่ะ
กำรสื่อสำร	กับกำรพัฒนำองค์กร

ภาระงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีทั้งในส่วนของ 
งานบริหาร งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์  
ซึ่งบุคลากรศิริราชที่เป็นแกนในการดูแลผู้ป่วยมีทั้งหมดประมาณ 
7,000 - 8,000 คน มีท้ังงานบริการผู ้ป่วยนอกและผู ้ป่วยใน  
รวมประมาณวันละ 10,000 กว่าคน โดยเฉพาะในส่วนของ             
ห้องฉุกเฉินให้บริการผู้ป่วยสูงถึงวันละ 400 – 500 คน ซึ่งต้องการ 
การติดต่อสื่อสารอย่างทันท่วงทีและทันเวลา 
 ในอดีตย้อนกลับไป 40 กว่าที่แล ้ว นอกจากจะใช้                   
โทรศัพท์สายในการสื่อสาร ยังมีการน�าวิทยุสื่อสาร Walky-talky            
มาใช้ เรียกผ่าน “ศนูย์แพทย์” ซึง่ปัจจบุนักย็งัมใีช้อยูบ้่างในส่วนของ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั รวมถงึบุคลากร
ที่อยู่เวรดูแลระบบไฟฟ้า ประปารวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ภายในศิริราช  จนกระทั่งมาถึงยุคที่ใช้ เพจเจอร์เราก็ใช้ คนมาถึงยุค
โทรศัพท์มือถือ ศิริราชก็น�ามาใช้ แต่ก็มีข้อจ�ากัดคือ บุคลากรต้องใช้
มือถือของตัวเองในการประสานงาน ภาระงานหนักจึงตกมายัง           
ศนูย์โทรศพัท์ เพราะจะต้องมข้ีอมลูเบอร์โทรศัพท์มอืถือของบุคลากร 
ทุกคนที่เกี่ยวข้องในภารกิจน้ัน ๆ ที่ส�าคัญบางครั้งเบอร์โทร                
กไ็ม่อพัเดตเพราะมกีารเปลีย่นเบอร์โดยเจ้าของ ท�าให้การตดิต่อสือ่สาร
อย่างทันท่วงทีท�าได้ยาก 

 ต่อมา ศิริราชจึงได้ติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือที่โดยเหมาเบอร์โทรมากรุ๊ปหนึ่ง เพื่อเปิดใช้บริการ
แบบ Virtual Private Network : VPN ซึ่งเป็นเครื่องมือของ           
การสื่อสารที่เป็นโทรศัพท์มือถือ โดยท�าการเชื่อมเบอร์ VPN เข้ากับ 
เบอร์โทรศพัท์ตามโต๊ะส�านักงานภายในศิรริาช ท�าให้สามารถโทรจาก
เบอร์โต๊ะท�างานเข้าสู่ VPN ได้  โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตัวนี้ดีมาก
นะครับ แต่ปัญหาของ VPN ก็คือ หากผู้ที่ถือครองเครื่องพร้อมเบอร์ 

เป็นกลุ่มแพทย์ประจ�าบ้าน จะพบว่าหากมีการเปลี่ยนมือผู้ถือครอง
ด้วยภาระหน้าทีท่ีต้่องผลดัเปลีย่นหมนุเวียน กจ็ะท�าให้การตดิต่อหา
บุคคลนั้น ๆ ด้วยเบอร์ VPN อาจมีความคลาดเคลื่อน ที่ส�าคัญ ยังมี
ค่าใช้จ่ายรายเดือน จากเบอร์ VPN ประมาณ 1,500 เบอร์ คิดเป็น
เงินกว่า เจ็ดหมื่นบาทต่อเดือน (คิดเป็นแปดแสนห้าหมื่นบาทต่อปี)
 นอกจากนี ้บุคลากรบางส่วนยงัใช้ช่องทางการตดิต่อส่ือสาร
ผ่าน Application “LINE” แต่ข้อเสยี คอื หากต้องการตดิต่อกบัใคร 
เราก็ต้องมี  LINE ID ของบุคคลนั้น ๆ หรือต้องไปขอ add LINE            
ซึง่บางคนเขากไ็ม่อนญุาตให้เราแอดไลน์ ท�าให้บางครัง้กระบวนการ 
การตดิต่อสือ่สารไม่ครบวงจร กลายเป็นว่าใครรูช่้องทางการสือ่สารไหน
ก็ใช้ช่องทางนั้น ซ่ึงปัญหาทั้งหมดนี้ สรุปเป็นประเด็นส�าคัญ  
คือ ศิริราชต้องการ internal communication กระบวนการ
การสื่อสารอย่างรวดเร็วทันการณ์
 ปัจจุบัน ศิริราชมีระบบการสื่อสารภายใน ที่เรียกว่า  
Si vWORK ซึ่งตอนนี้เราใช้มาปีกว่า ๆ แล้ว ข้อดีของ Si vWORK  
คือสามารถท�าฟังก์ชันต่าง ๆ ได้แบบเดียวกันที่ LINE ไม่ว่าจะ           
ส่งข้อความอักษร หรือคลิปภาพ เสียง ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ และ
ข้อดีที่มากไปกว่า Line คือ เราจะสามารถสืบค้นบุคลากรศิริราช             
ท่ีต้องการติดต่อ เพียงพิมพ์ช่ือ - นามสกุล ภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ การติดต่อผ่านทางเสียงยังไม่ดีพอ ศิริราช
จึงหาวิธีท่ีท�าอย่างไรเราถึงจะมีการสื่อสารทางเสียงท่ีคุณภาพและมี
ประสทิธภิาพ และสรปุได้ว่าเลอืกใช้ระบบโทรศพัท์ EkoCall มาใช้
ภายในองค์กร
 
ท�ำไมต้อง	EkoCall	

 ระบบโทรศัพท์ EkoCall ผูกระบบกับ Si vWORK  
ใช ้ เทคโนโลยี  S IP Phone ซึ่ ง ใช ้ เทคโนโลยี เดียวกันกับ                    



 

11

โทรศัพท์มือถือ แต่เป็นการโทรผ่านอนิเทอร์เนต็ คณุภาพเสยีงคมชดั
เหมอืนกบัโทรศพัท์มอืถอืแต่ไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ของโทรศพัท์มอืถือ 
ยังมีความสามารถเหมือนโทรศัพท์ VPN ที่สามารถโทรหา ระบบ
โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์โต๊ะส�านักงาน แต่ไม่ต้องไปใช้บริการโครงข่าย
โทรศพัท์มือถอืทัง้หลาย ใช้แค่เพยีงโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ของศริริาช 
ซึ่ง ณ วันนี้ ศิริราชมีโควต้าเบอร์ EkoCall กว่า 8,000 เบอร์  
นับว ่ามีปริมาณมากพอที่จะแจกจ ่ายให ้บุคลากรรายบุคคล                    
โดยในเฟสแรกได้ถูกแจกจ่ายไปยังผู ้บริหาร อาจารย์แพทย ์                   
แพทย์ทุกคน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช และผู้บริหารของ
ฝ่ายการพยาบาล แพทย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ 
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งสิ้น 4,700 เบอร์ 

เข้ำ	Application	“EkoCall”

กดท่ีเมนูสมุดโทรศัพท์	 		
พิมพ์ช่ือ	–	นำมสกุลได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ		

และกดโทรออกได้ทันที

เข้ำ	Application	“Si	vWORK”
กดท่ีเมนูพอร์ทัล

พิมพ์ช่ือ	–	นำมสกุลภำษำอังกฤษ
(และในเร็ว	ๆ	น้ี	สำมำรถพิมพ์ช่ือ	-	นำมสกุลภำษำไทยได้

รวมถึงสำมำรถโทรได้เลยจำก	Si	vWORK)	
และท่ำนสำมำรถน�ำเบอร์โทร	5	หลัก	(ขึ้นต้นด้วย	6xxxx)	

โทรผ่ำนเบอร์โต๊ะที่ท�ำงำนได้ทันที				

สำ�หรับผู้ได้รับสิทธิให้มีเบอร์ EkoCall เท่�นั้น สำ�หรับผู้บุคล�กรศิริร�ชทุกท่�น

ข้อดีของ	EkoCall

EkoCall จะเข้ามาเสริมการติดต่อสื่อสารภายในคณะฯ 
และตอบโจทย์การตดิต่อส่ือสารภายในองค์กรขนาดใหญ่อย่างศิรริาช 
ตัวอย่างเช่น 
 1. สามารถใช้แทน LINE Call ได้ดีกว่า และได้โทรโดย 
  เลขหมายภายใน 5 หลักได้ทันที
 2. สามารถโทรเข้า-ออก โดยใช้หมายเลข  ภายใน 5 หลัก 
  หรือโทรออกภายนอกคณะฯ (อนาคต) ได้
 3.  สามารถโทร-เข้าออก สายในคณะฯ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย
 4. สามารถประชุม 3 สาย หรือ โอนสายได้ เช่นเดียวกับ  
  โทรศัพท์สายใน 5 หลัก ทั่วไป
 5. บุคคลภายนอกสามารถโทรหาผู้ถือ eko call ได้โดย   
  โทร. 0 2419 7000 เมื่อระบบรับสายให้กดหมายเลข  
  EkoCall 5 หลักได้ทันที (6xxxx หรือ 4xxxx) 

6. มีระบบค้นหารายชื่อและเบอร์โทร EkoCall ที่สะดวก 
  รวดเร็ว ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

และในส่วนของโควต ้าเบอร ์ EkoCall ที่ เหลืออีก  
3,300 เบอร์ ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถพิจารณาถึงความจ�าเป็น
ของบุคลากรในการให้สิทธิ์มีเบอร์ และยื่นความจ�านงมายัง               
งานสือ่สาร โรงพยาบาลศริริาช สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่Call Center  
โทร. 41000
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ชำวศิริรำชสำมำรถเข้ำไปติดตำมวิธีใช้งำน	“EkoCall”	และดำวน์โหลดคู่มือได้ทำง											
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shsw/news_detail.asp?id=70	หรอืสแกน	QR	Code

สื่งส�ำคัญก่อนเริ่มใช้งำน	EkoCall	                                                         

 ส�าหรับผู้ได้รับสิทธิให้มีเบอร์ EkoCall
1. Smartphone ของท ่านจะต ้องมี Application  

“EkoCall” และ “Si vWORK” และ online ตลอดเวลา 
(ต้องอัพเดต Application “EkoCall” ให้เป็นเวอร์ชั่น
ปัจจุบัน)

2. ปัญหาเสียง Smartphone ไม่ดัง/ไม่ได้ยิน ท�าให้พลาด
การรับสาย แก้ได้เพียง 
- เป ิดปุ ่มเสียง และ ป ิดปุ ่มสั่น  ขณะเดียวกัน  

การตั้งค่าเสียง ใน Smartphone ต้องไปเพิ่ม
โปรแกรม EkoCall ในเมนูแยกเสียงของแอพด้วย 
จะท�าให้ มือถือ เห็น EkoCall 

- * ปัจจุบัน (ส.ค. 63) ในการตั้งค่าของ EkoCall  
ถ้าเปิดปุ่มสั่น จะกลายเป็นปุ่มปิดเสียง ซึ่งในขณะนี ้
ทีมงานจึงก�าลังเร่งพัฒนาให้ปัญหานี้หมดไป 
* ติดตามวิธีต้ังค่าเสียง ได้ในคอลัมน์ IT Society  
หน้า 20 

ในขณะน้ี	EkoCall	พบปัญหำจำกกำรใช้งำนบ้ำงหรือไม่ 

เนื่องจากโปรแกรม EkoCall เป็นโปรแกรมค่อนข้างใหม่ 
ซึ่งจากวันแรกจนถึงวันนี้ (10 ก.ย. 63) เป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน
ของการเริ่มใช้งานในศิริราช เราพบว่ามีข้อติดขัดในเชิงเทคนิค            
หลายเรื่อง ซึ่งขณะนี้อยู ่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม มีการ            
อัพเดตเวอร์ชั่นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต�่ากว่า 10 ครั้ง เพ่ือท่ีจะให้              
ระบบเสถียรและสามารถใช้งานการโทรศัพท์ได้ดีข้ึน ซึ่งทุกวันนี้ 
ถือว่าการใช้งานดีถึงกว่า 80 % แล้ว

กำรพัฒนำต่อไปในอนำคต

ก่อนอื่นต้องบอกว่า ขณะนี้ สิ่งท่ีบุคลากรศิริราชทุกคนมี 
คือ Application “Si vWORK” ซึ่งในส่วนของบุคลากรที่                  
ยั ง ไม ่ ได ้ดาวน ์ โหลดมาใช ้ งานในโทรศัพท ์มือถือของท ่าน                                
ก็ควรดาวน์โหลดและเป ิดใช ้งานนะครับ เพราะจะเป ็นอีก                          
หนึ่งเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 3 เดือน) บุคลากรศิริราช 
จะมารถสืบค้นเบอร์โทร EkoCall ได้จาก Application  
“Si vWORK” และโทรเข้า EkaCall ได้ทันท ี

สิ่งท่ีอยำกฝำก
ถึงชำวศิริรำช

การสื่อสารผ่าน EkoCall มีข้อดีที่เห็นได้ชัด คือ  ไม่มีข้อจ�ากัดว่าต้องใส่ SIM ไม่ต้องพกโทรศัพท์หลายเครื่อง                       
และแม้ว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ ก็ยังสามารถโทรได้ แค่เพียง Log in เข้าระบบ จ�า User Name และ  Password ให้ได้ ก็จะสามารถ
โทรหาผู้ที่ต้องการติดต่อได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เราสามารถทราบได้ว่าก�าลังติดต่อสือ่สารกับไคร หมดปัญหาการแอบอ้างตัวบุคคล จากประสบการณ์ส่วนตัว ในฐานะแพทย์
ที่ต ้องติดต่อประสานงานแบบสหสาขาวิชาอยู ่บ ่อยคร้ัง ตั้งแต่ ใช้ EkoCall ผมสามารถค้นหาเบอร์โทรแพทย์ พยาบาล                    
บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากต่างสาขาวิชา ต่างภาควิชาได้ทันที 
 ที่ส�าคัญ บุคลากรศิริราชทุกคน สามารถโทรหาเบอร์ EkoCall ได้จากโต๊ะท�างาน (ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ 5 หลัก                 
ขึ้นต้นด้วย 6.........) ได้สะดวกรวดเร็ว เสียงคมชัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหอผู้ป่วย  
ที่สามารถติดต่อกับแพทย์ได้ฉับไว ทันท่วงที และหากไม่ทราบเบอร์ ก็ยังสามารถค้นหาได้จาก  Si vWORK ได้ทันที  

ก่อนจากกัน ผมขอฝากว่า อยากเชิญชวนให้ชาวศิริราชเปิดใจลองใช้งาน EkoCall ดูนะครับ และต้องการเสนอแนะ หรือ
ปรึกษาการใช้งาน รวมถึงขอสิทธิ์ ให้มีเบอร์ EkoCall สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2414 1000 

 กล่าวได้ว่า ณ วันนี้ ศิริราชมีกระบวนการสื่อสาร 
ภายในครบวงจร ไม่ว่าจะอยูส่่วนใดของโลกเพยีงมสีญัญาณ
อนิเทอร์เนต็ กจ็ะสามารถตดิต่อสือ่สารถึงกันได้ทันที ท่ีส�าคญั 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทร
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อ่านเอาเรื่อง

 ย้ายที่ทำาการรับบริจาคเลือดเพราะเหตุใด

 สาเหตุท่ีย้ายศูนย์รับบริจาคเลือด จากตึก 72 ปี ช้ัน 3 มาที่ 
“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3” เนื่องจากสถานที่เดิม  
คบัแคบ ในการให้บรกิารผูบ้รจิาคเลอืด เพราะให้บรกิารมานานกว่า 50 ปี 
งานบริการขยายขึ้นท�าให้สถานที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับการเผชิญกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ต้องการ 
สถานที่ที่เพียงพอ สามารถจัดระยะห่างระหว่างบุคคลในกระบวนการ 
ต่าง ๆ ของการบริจาคเลือด ท้ังการคัดกรอง การให้ข้อมูล การเจาะ 
เก็บเลือด การสังเกตอาการหลังบริจาคเลือด การรับบริจาคเฉพาะ 
ส่วนประกอบของเลือดโดยวิธีพิเศษ การเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดจาก 
ผู้บริจาคและผู้ป่วย ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการรับบริจาคเลือด และการให้บริการที่ดีและสะดวก 
แก่ผูบ้ริจาคเลอืด จงึจดัสรรพืน้ทีใ่ห้ธนาคารเลอืด เพือ่ให้สามารถท�าหน้าที่
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 

 ศูนย์รับบริจาคเลือดแห่งใหม่ มีข้อดีแตกต่างจากที่เดิมอย่างไร 

 - เข้าถงึได้ง่ายอยูใ่นใจกลางโรงพยาบาล ผูบ้รจิาคเลอืดสามารถ
เข้าถงึได้ง่าย มลีฟิท์ และบนัไดเลือ่น อ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้รจิาคเลือด
จนมาถึงชั้น 3
 - สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง เป็นสัดส่วน มีห้อง
สัมภาษณ์ที่เพียงพอ มีพื้นท่ีส�าหรับรับรองผู ้บริจาคเลือด และพื้นที ่
ถูกจัดสรรให้สามารถรองรับผู้บริจาคเลือดจ�านวนมากได้ 
 - มีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารที่ทันสมัย 

ศูนย์รับบริจำคเลือดแห่งใหม่	
ครบวงจรเพื่อผู้ใจบุญ

โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 2,200 เตียง ซ่ึงมีผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือด ได้แก่  
ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยท�าผ่าตัดใหญ่ต่าง ๆ ผู้ป่วยปลูกเซลล์ต้นก�าเนิด ผู้ป่วยมะเร็ง ฉายแสง ผู้ป่วย 
สูติศาสตร์นรีเวช โรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด เด็กที่มีโรคต่าง ๆ เป็นต้น ในแต่ละวัน 
มีความต้องการใช้เลือด ประมาณ 180 -200 ยูนิตต่อวัน ซึ่งธนาคารเลือด ก็ได้จัดหาเลือด เพื่อสนับสนุน
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้และจัดสรรให้ตามความจ�าเป็น โดยรับบริจาคเลือดทั้งในโรงพยาบาลศิริราช
ตลอด 365 วัน และมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ทุกวันท�าการ ซึ่งจากเดิมให้บริการที่  ตึก 72 ปี ชั้น 3  
มายัง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3”

 - มีระบบระบายอากาศที่ดี 
 - มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัยและปลอดภัย 
 - มีห้องน�้าสร้างไว้รองรับทั้งส่วนกลางและส่วนเฉพาะของ 
ผู้บริจาคเลือด 
 - มีระบบคิว ห้องเจาะเลือดแยกเป็นสัดส่วน กว้างขวาง 
 - มีพ้ืนท่ีให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้สะดวก ซึ่งสถานที่ 
ทีม่คีวามพร้อมเป็นปัจจยัทีเ่กือ้หนนุให้เจ้าหน้าทีท่�างานได้อย่างมคีณุภาพ
 ในส่วนของงานบริการผู้ป่วย การเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดมีการ 
แยกพื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับการรับบริจาคเลือด เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรมาพร้อมอาคารนวมินทรบพิตร  
๘๔ พรรษา อย่างเพียงพอต่อการบริการของศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช

 บริการของ “ศูนย์รับบริจาคเลือด”

 - ให้บริการรับบริจาคเลือด ท้ังการบริจาคเลือดครบส่วน 
เพื่อผู้ป่วยโดยทั่วไปของ รพ.ศิริราช และการบริจาคเลือดเฉพาะส่วน 
โดยใช้เครื่องอัตโนมัติ เช่น เกล็ดเลือด ซึ่งให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์   
 - ให้บรกิารการเจาะเกบ็เลอืดส�าหรบัผู้ป่วยเอง (autologous 
blood donation) ซึ่ งต ้องมีการขอท�าจากแพทย์เจ ้าของไข ้                             
โดยส่วนใหญ่เป็นการท�าผ่าตัดแบบก�าหนดล่วงหน้า การเจาะเลือดออก 
เพื่อรักษาภาวะเลือดข้น (blood letting) การเจาะเก็บเซลล์ต้นก�าเนิด
จากเลือด (peripheral blood stem cell collection) เพื่อการ               
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ทั้งจากการบริจาคโดยผู้ป่วยเอง ผู้บริจาคที่เป็นญาติ  
และผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดของสภากาชาดไทย

รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
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 เลือดเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งพวกเขาเหล่าน้ันขณะที่ต้องการเลือดอยู่ ในสภาพท่ียากล�าบาก ช่วยตัวเองไม่ ได้ บางรายเสี่ยงต่อ                
การเสียชีวิต บางรายแพทย์ไม่สามารถรักษาได้หากไม่มีเลือด เช่น ต้องการการผ่าตัดใหญ่ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด เป็นโรคเลือด ผู้ป่วยอาการหนัก                      
ในห้องฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ไอซียู และเลือดส�ารองต้องมีปริมาณที่เพียงพอ เพ่ือความพร้อมที่จะให้ผู้ป่วยได้ทันที่ที่เกิดความต้องการ ซึ่งหลาย ๆ กรณี ไม่ทราบ
ล่วงหน้า ดังนั้นถ้าท่านเป็นคนสุขภาพแข็งแรง ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเลือดเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในแต่ละวันมีความจ�าเป็นต้อง    
ใช้เลือดประมาณ 180-200 ยูนิต และเลือดที่บริจาคมีอายุจ�ากัด โดยเม็ดเลือดแดงเก็บได้ไม่เกิน 42 วัน ขณะท่ีเกล็ดเลือด เก็บได้เพียง 5 วันเท่านั้น                               
ดังนั้นการบริจาคเลือดจากท่านเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชค่ะ

พยาบาลเตรียมเจาะเลือดผู้บริจาค

ก่อนบริจาคเลือด ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพเบื้องต้น

เตียงรับบริจาคเกล็ดเลือด

 สิ่งที่ผู้มารับบริการจะได้รับ

 บคุลากรทกุคนของ “ศูนย์รบับรจิาคเลอืด” ภาควชิาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ เรามีสถานที่ที่ม ี
ความพร้อมมากขึน้กว่าเดมิ บคุลากรของเราตระหนกัดว่ีา ผูม้ารบับรกิาร

คือ “ผู ้บริจาคเลือด” มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น เพราะผู ้ท่ี               
มาเป็นผู้ให้แก่ผู้ป่วย ซ่ึงเสียสละแม้แต่เลือดในกาย ซึ่งกว่าจะส�าเร็จต้อง
ใช้แรงกายแรงใจ ต้องเดินทางมาจากบ้าน มาศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช  
ใช้เวลาให้ข้อมูล กรอกเอกสาร เจาะเลือด สังเกตอาการ เสียทั้งค่าใช้จ่าย
และเวลา ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะพยายามให้บริการอย่างดีที่สุดด้วยใจ 
อนัขอบคณุแทนผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช หากไม่มผู้ีบริจาคเลอืด
โรงพยาบาลศิริราชจะไม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่กล่าวมาแล้วได้

 ความพร้อมในการให้บริการ

 ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชมีความพร้อมในการให้บริการ 
อย่างเต็มที่ เรามีเจ ้าหน้าที่ที่ช�านาญงานและได้รับการฝึกอบรม           
อย่างเหมาะสม มีกระบวนการท�างานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อท�าการ
สัมภาษณ์ คัดกรองประวัติ ท�าการเจาะเก็บเลือดด้วยความช�านาญ             
มีความรู ้ความเข้าใจและใส่ใจดูแลผู้บริจาคเลือด มีระบบการดูแล                      
ผู้บริจาคเลือดที่เกิดอาการผิดปกติระหว่างการบริจาคเลือด อุปกรณ์มี
ความทนัสมยัครบถ้วนมีระบบการดแูลเพือ่ให้พร้อมใช้อยูเ่สมอ มพียาบาล
ทีม่คีวามช�านาญในการดแูลผูบ้รจิาคเลอืด และหากมภีาวะฉกุเฉินสามารถ
ดูแลได้ทันที พร้อมทั้งมีระบบติดตามเฝ้าระวังผู ้บริจาคเลือดท่ีมี                 
อาการผิดปกติ ว่ากลับไปแล้วมีความปลอดภัย มีแพทย์เฉพาะทาง        
ธนาคารเลือดที่มีช�านาญคอยก�ากับการให้การบริการและการดูแล              
การบริจาคเลือดให ้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อ                     
ความปลอดภัยของผู้บริจาคเลือดและผู้ป่วย

 กระบวนการท่ีจะเข้ามารับบริการ 

 หากท ่านต ้องการบริจาคเลือด  ท ่ านสามารถติดต ่อ                         
ขอบริจาคเลือดได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
(ปิดรับลงทะเบียนเวลา 16.00 น.) 
 บริจาคเกล็ดเลือด เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์                 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดรับลงทะเบียนเวลา 14.00 น.)                     
ที ่“ศูนย์รบับรจิาคเลือดศิรริาช” อาคารนวมนิทรบพิตร ๘๔ พรรษา ช้ัน 3 
สอบถาม โทร. 0 2414 0100 หรือ โทรนัดหมายบริจาคเกล็ดเลือด              
ล่วงหน้า โทร. 0 2414 0104 ในวันและเวลาท�าการ
 กระบวนการบริจ าค เลือด  เริ่มต ้นด ้วยการให ้ข ้อมูล                        
การบริจาคเลือดว ่าต ้องมีการสัมภาษณ์ประวัติ  การเจาะเลือด                            
การเก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจรวมทั้งเอชไอวี หากตัดสินใจบริจาคเลือด  
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนผู้บริจาคเลือด ก่อนให้สัมภาษณ์
ประวัติ ด้วยค�าถามมาตรฐาน ถึงสุขภาพ โรคประจ�าตัว ยาต่าง ๆ ที่มี
ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ทีถ่่ายทอดได้ทางการให้เลอืด และสภาพร่างกาย 
ในวันที่มาว่าพร้อมบริจาคเลือดหรือไม่ หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว 
ท�าการเจาะเก็บเลือด และตัวอย่างเลือด หลังการบริจาคเลือดให้                        
ผู ้บริจาคเลือดดื่มน�้า รับประทานขนม พร้อมกับการสังเกตอาการ                   
หากไม่มีอาการผิดปกติก็ให้กลับบ้านได้ และให้ค�าแนะน�าพร้อมเอกสาร
ว่าหลังการบริจาคเลือดควรปฏิบัติตัวอย่างไร ส่วนเลือดบริจาคจะ                     
ถูกส่งตรวจหมู่เลือด และตรวจกรองการติดเชื้อว่าปลอดภัยท่ีจะให้แก่               
ผู้ป่วยหรือไม่ ถุงเลือด แยกเป็นส่วนประกอบของเลือด คือ เม็ดเลือดแดง 
เกล็ดเลือด และพลาสมา ดังนั้นเลือดที่ ได ้จากผู ้บริจาค 1 คน                          
สามารถนำาไปให้ผู้ป่วยได้ถึง 3 คน 



16

ทักษะกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญในยุคดิจิทัล
ทีมพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

พัฒนาคุณภาพ

ในยุคปัจจุบัน ที่หันไปทางไหน ก็มีแต่เทคโนโลยีมาเก่ียวข้องกับการท�างาน จนตอนนี้เริ่มมีการน�าเทคโนโลยี
มาแทนที่การท�างานของคนเรา ฉะน้ันก่อนที่เราจะถูกแทนที่จนหมด เราจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสังคม
ต่อไปให้ได้ วันนี้ จึงขอน�าเสนอ ทักษะที่ส�าคัญในการท�างานยุคดิจิทัล ไปติดตามกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับทักษะการท�างานที่เราต้องม ี
ในยุคนี้ หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านได้ทบทวนตนเอง 
และน�าไปปรบัใช้ และปฏบิตักินัดนูะคะ เพื่อให้สามารถอยูร่อด 
และสร ้างโอกาสให ้กับตนเองจนประสบความส�า เร็จ 
ในทุก ๆ ด้านค่ะ

ที่มา : https://ahead.asia/2020/01/07/10-soft- skills-to-survive-in-2020/

 ความคิดเปิดกว้าง
และยืดหยุ่น (Growth Mind-
set) คือ ความคิดในการเรียนรู้
อย ่างต ่อเนื่อง ไม ่ยึดติดกับ 
สิ่ ง เ ดิ ม  แ ล ะยอม รั บก า ร 
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ

นวัตกรรม (Innovation) คือ 
การมองหาและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ  
ที่มีอยู่แล้ว เช่น ไอเดีย แนวคิด 
กระบวนการ หรือ วิธีการ เพื่อให้
ผลลัพธ์ออกมาได้ตามต้องการ

ความเข ้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (Culture Awareness) 
คือ การตระหนักรู้ เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างที่หลากหลาย ทั้งการ
เลี้ยงดูจากครอบครัว สังคม และ
วัฒนธรรม ท�าให้สามารถตอบสนอง
ต่อการท�างาน และพัฒนาความ
สัมพันธ์กับคนในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  
Intelligence) คือ ความสามารถทางอารมณ์
ในการด�าเนินชีวิตอย ่างสร ้างสรรค ์และ 
มีความสุข การรู้จักอารมณ์ของตนเอง ท�าให้
สามารถใช ้ ศักยภาพของตนเองในการ 
ด�าเนินชีวิต ครอบครัว การงาน และสามารถ
อยู ่ ร ่ วมกับผู ้ อื่ น ได ้อย ่ าง มีความสุขและ 
ประสบความส�าเร็จ

ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) 
คอื กระบวนการคิดและการลงมอื
ปฏิบัติ ใน ส่ิ ง ใดสิ่ งห น่ึ ง  และ
สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ

การสื่อสาร (Communication 
Ski l ls)   คือ การพูด หรือ  
การแสดงอากัปกิริยาใด ๆ เพื่อให้
คูส่นทนาได้เข้าใจง่าย และถกูต้อง

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking) คือ กระบวนการคิด  
เพื่อพิจารณาหรือตัดสินเรื่องต่าง ๆ 
โดยไม่ยึดติดความเช่ือเดิม ๆ หรือ
ข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่อาศัยการ
รวบรวมข้อมูลรอบด้านมาประเมิน
หาข้อดี ข้อเสีย และหาข้อสรุป

การควบคุมจิตและสมาธิ  
(Focus mastery)  คือ  
การควบคุมความคิดให้สงบ ซึ่ง
ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ท�าให้
สามารถตัดสินใจท�าสิ่งใด ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทกัษะการเล่าเรือ่ง (Storytelling) 
คือ การจัดระบบความคิดและ
ข้อมูล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวท่ี 
เกิดขึ้น ให้ผู้ฟังได้รับทราบด้วย
เนื้อหาท่ีครบถ้วน ครอบคลุม  
ทุกประเด็น รวมถึงการโน้มน้าว 
ให้คล้อยตามได้

 ภาวะผูน้�า (Leadership) 
คือ บุคลิกภาพของตนเอง ในเรื่อง
ของความกล้าท�าในสิ่งต่าง ๆ เช่น 
การน�าเสนอ หรือการให้ค�าแนะน�า 
การให้ความช่วยเหลือ หรือ การมี
ความรับผิดชอบ

1
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เรื่อง : งานจัดการความรู้

 บทบาทส�าคญัของ Facilitator ในกลุม่ CoP คอื การเชือ่มสมาชิก
เข้าด้วยกัน และช่วยผลักดันให้สมาชิกร่วมกันสกัดและสร้างองค์ความรู้ 
ที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนางานให้บรรลุ 
เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายคณะฯ โดย Facilitator เป็นผู้กระตุ้น
ให้เกดิบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในกลุม่ ดึงความคดิทีม่คีณุค่า
จากภายในตัวสมาชิกออกมาให้มากท่ีสุด ผสมผสานกับความรู้เชิง
ประจักษ์ภายนอก ให้เกิดเป็น Good/Best Practice ผ่านการใช้เทคนิค
และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจท่ีส�าคัญ ซ่ึงทีมได้ถอด
ความรู้เรื่องการเป็น Facilitator จาก พว. นิตยา อังพานิชเจริญ ในกลุ่ม 
CoP ดังนี้

บทบาทคุณอ�านวย (การเรียนรู ้)

  ชวนให้ตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างทีมแกนน�าและทีม
สมาชิก และก�าหนดผู้รับผิดชอบพร้อมบทบาทหน้าที่ในการท�า CoP  
ที่ชัดเจน 
  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ละลายพฤติกรรม 
ของสมาชกิในกลุม่ให้ทกุคนยนิดทีีจ่ะแลกเปลีย่นความรูก้นัอยูเ่สมอ และ
ปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มทราบว่าทุกคนมีหน้าที่ในการ Share and  
Learn ไม่ใช่เพียงแค่การเข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
  ส่งเสริมให้น�าเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ โดยระบุ
ความรู้ส�าคัญที่จะน�ามาจัดการ ค้นหาแหล่งและประเภทของความรู้ 
เหล่านั้น 
  กระตุ้นให้สมาชิกมีการหาความรู้จากภายในและภายนอก
องค์กรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน และสรุปเป็นความรู ้ท่ีต้องการ  
เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
  สนบัสนนุการจดัหาทรพัยากร สถานทีใ่นการประชมุ จดัหา
รางวัลเพื่อเป็นก�าลังใจแก่สมาชิกในกลุ่ม และเอื้อเวลา เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกแก่สมาชิกในกลุ่มให้ด�าเนินงานได้อย่างราบรื่น 
 จะเหน็ได้ว่าความส�าคัญของการเป็น Facilitator คอื การอ�านวย
ความสะดวกให้กลุ่มเกิดการแสวงหาความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
จนกระทัง่เกดิเป็นสนิทรพัย์ความรู้ (Knowledge assets) ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการและสมาชิก ท�าให้เกิดความรู้ที่ต่อยอดและเพ่ิมทักษะ 
ในการท�างาน เมื่อมีการท�ากิจกรรมแล้วต้องมีการท�า After action  
review (AAR) ประเมินผลการด�าเนินการเสมอ เพื่อพัฒนาและปิด  
Gap ของ CoP พว. นิตยา อังพานิชเจริญ กล่าวว่า “CoP เป็นเครื่องมือ
ที่ทรงพลัง ที่ส่งเสริมให้ทีมน�าทักษะหรือประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน 
และจากประสบการณ์ในการท�า CoP มาหลายเรื่อง ท�าให้เห็นว่าการ
ได้เป็นชุมชนเดียวกัน ท�าให้เกิดความไว้วางใจ ความมีมิตรไมตรี  
การไม่หวงความรู ้ซึง่จะท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูต่้อกนัได้ง่าย” 

พว. นิตยา อังพานิชเจริญ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร เป ็นผู ้ที่มี
ประสบการณ์ด้านการเป็น Facilitator ในหลายกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice 
: CoP) ปัจจุบันรับผิดชอบกลุ่ม CoP การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อน
ก�าหนด เนื่องจากฝ่ายการพยาบาลมีบุคลากรผู้หญิงจ�านวนมาก และอยู่ ในวัยเจริญพันธุ์ประมาณ 
4,556 คน คิดเป็น 71% ด้วยลักษณะการท�างานที่ต้องอยู่เวร และยืนเป็นเวลานาน ท�าให้บุคลากร
ที่ตั้งครรภ์มีความเส่ียงต่อภาวะคลอดก่อนก�าหนด จึงเกิดความร่วมมือระหว่างงานการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ และงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดตั้ง CoP นี้ขึ้นมา เพื่อป้องกัน
ภาวะคลอดก่อนก�าหนดของบุคลากรที่ต้ังครรภ์ของฝ่ายการพยาบาล 

 สุดท้าย พว. นิตยา อังพานิชเจริญ ฝากไว้ว่า “เราโชคดีที่ ได้ท�างานในโรงพยาบาลศิริราช เพราะมีบุคลากรที่มีความสามารถจ�านวนมาก มีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนให้ได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ถือเป็นแหล่งความรู้ในองค์กรที่ท�าให้เราเข้าถึงและใช้ความรู้เหล่านั้นโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ การจัดการความรู้จะท�าให้เกิดความรู้ใหม่หรือมีการ 
ต่อยอดขยายผลความรู้เดิม ท�าให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บุคลากรจะท�างานได้ง่าย สะดวกขึ้น และเกิดความสุขที่ ได้น�าความรู้นั้น 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างสูงสุดและไม่สิ้นสุด”

Facilitator 

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

จัดท�ำมำตรฐำนเพื่อประเมินควำมส�ำเร็จของผลลัพธ์

 เพื่อให้ง่ายต่อการแปลผลลัพธ์ อาจก�าหนดการแปลผลลัพธ ์

ตามสัญญานไฟจราจร เขียว เหลือง แดง เช่น เป็นไปตามเป้าหมาย 

ใช้สีเขียว ต�่ากว่าเป้าหมายภายใน 10% ใช้สีเหลือง หรือไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมายใช้สีแดง หรือ ลูกศรชี้ขึ้น-ลง เช่น ลูกศรชี้ขึ้น หมายถึง  

ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี  ลูกศรชี้ลง หมายถึง ผลลัพธ์ยิ่งต�่ายิ่งดี

เมื่อมีการถามถึงผลลัพธ์การท�างาน เรามีวิธีการติดตามผลลัพธ์การท�างานอย่างไร 
เพื่อให้ได้ข้อมูลทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน ดังน้ันอาจเกิดความวุ่ยวายในการค้นหาข้อมูล หรือ 
พบว่าไม่มีข้อมูล ถ้าเราไม่มีการวางแผนการจัดเก็บและรายงานผลลัพธ์อย่างสม�่าเสมอ นั่นคือ 
ต้องสร้างระบบการติดตามผลลัพธ์การท�างานที่ ใช้งานได้จริง ทันเวลา ท�าให้เมื่อมีการเรียกใช้
ข้อมูล ก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทันที และที่ส�าคัญคือ สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพการท�างาน ว่าอยู่ ในระดับใด เป็นระยะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการท�างานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงขอเสนอขั้นตอน 
ในการติดตามผลลัพธ์การด�าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ซ่ึงคณะฯ ให้ความส�าคัญเรื่อง การติดตามผลการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring of Operation) โดยส่งเสริม สนับสนุน
การออกแบบระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อใช้ติดตามผลการด�าเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น โดยใช ้ข ้อมูลจริงในการท�างาน (Management by Fact) ทั้งนี้  หากท่านต้องการเรียนรู ้  สามารถติดต่องานบริหารทรัพยากรสุขภาพ  
ได้ที่ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 หรือ โทร. 98300

ก�ำหนดและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผลลัพธ์

 ก�าหนดตวัชีวั้ดทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ สามารถแสดงประสทิธภิาพ 

ประสิทธิผลการท�างาน ท้ังที่เป็นผลลัพธ์ที่ส�าคัญของกระบวนการ 

หรือผลลัพธ์โดยรวมของหน่วยงาน (Performance Management)

 ก�าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อใช้ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์

 ล�าดับความส�าคัญของผลลัพธ์ ควรเริ่มจากระดับองค์กร ถ่ายทอด 

สู่หน่วยงาน และลงมาที่รายบุคคล

1 2

3 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำอย่ำงสม่�ำเสมอ

 ก�าหนดรอบเวลาในการติดตามและรายงานผลลัพธ์ให้เหมาะสม 

สม�่าเสมอ เพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไข หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมาย

 วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล ให้สามารถค้นหาความจริงจาก 

ข้อมลู เพือ่ใช้เป็นฐานในการตดัสนิใจทีมี่ประสทิธภิาพ และวางแผนการ

ด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย

4

ทบทวนให้เป็นปัจจุบันและมีควำมต่อเนื่อง	

 มีวงรอบการทบทวนตัวชี้วัดเป็นประจ�า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้ใน

การวัดผลลัพธ์การท�างานได้จริง และสามารถเตือนหรือป้องกันการ

เกิดปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อก�าจัด หรือ แก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

 ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าเทียบเคียง ให้ท้าทาย และ 

ทันต่อสถานการณ์ เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5

สร้ำงวิธีกำรวัดผล	(Measurements)	
เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลลัพธ ์

 จัดท�าค�านิยามของตัวชี้วัด (KPI Dictionary) เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 

ในการจดัเกบ็ วเิคราะห์ แปลผล และใช้ผล รอบเวลาและผูร้บัผดิชอบ

 ก�าหนดวิธีการวัดผล เพื่อออกแบบการเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง เช่น  

การวดัความรูค้วามเข้าใจ วดัจากผลคะแนนหลงัจากได้รบัการอบรม
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งานวิจัยถึงจะได้ใช้จริง (EP.2)

1. โน้มน้าวใจ 
 การโน้มน้าวใจหรือการจูงใจ คือ การพูดชักจูงให้ฝ่าย 

ตรงข้ามยอมเปล่ียนแปลงความคิดของตนเอง และหันมาคล้อยตามความคิด
ของเราแทน โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลนั้นๆ  

Trick : 
 เริ่มเจรจาจากประเด็นง่ายๆ ควรเน้นให้คู่เจรจารับทราบถึงจุดยืน 

ที่เหมือนกัน เพราะจะช่วยให้มีโอกาสร่วมมือกันมากขึ้น 
 พูดถึงเรื่องต่าง ๆ ทั้งแง่ดีและแง่เสีย จะมีผลกระทบต่อความคิด 

ของผู้ฟังมากกว่าการพูดถึงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
 ให้เวลาคู ่เจรจาพิจารณาถึงแง่ดี-แง่เสีย และเก็บความคิดเห็น 

ของเราไว้กล่าวตอนท้ายสุด
 ผู้ฟังมักจดจ�าสิ่งที่ฟังตอนท้ายได้มากกว่าส่ิงท่ีได้ฟังตอนต้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องฟังเร่ืองที่ไม่คุ้นเคย เพราะฉะนั้นการสรุป 
ปิดท้ายจึงส�าคัญมาก และน่ีจึงเป็นหัวใจว่าเพราะอะไรเราจึงควร 
เก็บความเห็นของเราไว้ตอนท้าย

2.ให้ใจช่วยฟัง
“ฟังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” เป็นหัวใจของการเจรจา  

บางคร้ังการเงียบของคู่เจรจาอาจไม่ได้หมายถึงการยอมรับหรือเห็นด้วย  
ผู้เจรจาจึงต้อง ฟังให้ถึงใจของคู่เจรจาแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมา 

Trick : 
 สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การฟัง จะช่วยให้เราฟังคู่เจรจา 

ได้ลึกซึ้งขึ้น
 การฟังที่ดี ต้องใช้ “หู ตา ใจ ส่งไปสมอง” 

ห ู ฟังสิ่งที่คู่สนทนาพูด 
ตา สังเกตท่าทีและสีหน้าของฝ่ายตรงข้าม พิจารณาว่า

เข้าใจในค�าพูดของเรามากน้อยเพียงใด
ใจ  เปิดใจรับฟัง วางอคติหรือความคิดของตนลงก่อน 
สมอง คิดหาแผนการรับมือ ท�าความเข้าใจกับแรงจูงใจ

ของฝ่ายตรงข้าม

3.การถามให้ตรงจุด
“การฟังมากกว่าพูดเป็นส่ิงท่ีดี แต่การถามก็เป็นสิ่งที่

จ�าเป็น” จุดมุ่งหมายส�าคัญในการตั้งค�าถาม คือ เร่ิมการสนทนาเพื่อให้การ
เจรจาด�าเนนิต่อไป ลกัษณะของค�าถามมวีตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น 

 ตั้งค�าถามเพื่อคาดเดา แนวโน้มการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามว่า 
มคีวามเหน็ไปในแนวเดียวกนัหรอืไม่ เช่น “แผนการน�าผลงานวจิยั
ไปใช้ประโยชน์แบบนี้ ตรงตามที่พี่สมหญิงคาดหมายไหมคะ”

 ต้ังค�าถามเพื่อน�าเสนอข้อมูล เช่น “พี่สมหวังรู้ไหมว่าโดยปกติ  
Ward ของเราจะใช้วิธีดูแลผู้ป่วยโรค...ด้วยการ...”

 ตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เช่น “คุณนลินมีความ
เห็นต่อวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ยังไงบ้างคะ”

 ตัง้ค�าถามเพือ่แสดงปฏกิริยิาตอบโต้ เช่น “ให้ผมทบทวนหน่อยครบั 
ทางฝ่ายคุณช�านาญมีความเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ”

 ต้ังค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามพิจารณาประเด็นปัญหาใด
ปัญหาหนึง่ เช่น “คณุหาญคดิว่าการวางแผนจ�าหน่ายผูป่้วยแบบนี้
เหมาะสมหรือไม่คะ”

 ตั้งค�าถามเพื่อวกเข้าประเด็นเดิม เช่น “จากการพิจารณาปัญหา 
ทีเ่กดิจากการเกบ็ข้อมลูวจิยัเมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว ไม่ทราบว่าทกุท่าน
มีความเห็นอย่างไรต่อข้อเสนอแนะของผมครับ”

4.ตอบไม่สะดุดทุกปัญหา
การตอบค�าถามทีด่ต้ีองเข้าใจค�าถามอย่างถ่องแท้ ในชวีติจรงิ

เราต้องพบกับค�าถามที่ไม่อยากตอบอยู่บ่อยครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้
คือ พยายามคาดเดาสถานการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าและหาวิธีรับมือไว้ก่อน เพื่อ
ช่วยให้เราสามารถตอบค�าถามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.จบการเจรจาไม่ห่างหาย   
เมือ่จบการเจรจา ควรจดัส่งสรปุผลการเจรจาให้คูเ่จรจาด้วย 

บางครั้งอาจจ�าเป็นต้องลงนามรับทราบทั้ง 2 ฝ่าย ประเด็นที่ส�าคัญหลังจากนี้ 
คือ การรักษาค�าพูด การรักษาข้อตกลง “ค�าไหนค�านั้น ไม่ใช่ค�านั้นค�าไหน” 
การรักษาข้อตกลงได้เป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับตัวเราเอง 

 จากฉบับเดือนกรกฎาคม เราได้น�าเสนอ “5 เทคนิคส�าคัญ ที่จะท�าให้คุณเจรจา
ต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ” หลายท่านที่ ได้อ่าน อาจจะกังวลว่า ในเมื่อฉันไม่ใช่ 

มืออาชีพ คนธรรมดาแบบเรา ๆ จะท�าได้เหรอ แต่เชื่อเถอะว่า ไม่มี ใครเก่งมาต้ังแต่ต้น 
การฝึกฝนจึงเป็นพื้นฐานส�าคัญของความช�านาญ การจะเป็นมืออาชีพในการเจรจา 
ต่อรองได้นั้น จ�าเป็นต้องฝึกปรือทักษะต่าง ๆ ตามไปดูกันเลยว่า “คนธรรมดากับ  

5 เทคนิค สู่การเป็นนักต่อรองมืออาชีพ” ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เรียบเรียงจาก: อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพhttps://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_10/pdf/74-79.pdf

เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานสู่วิจัย

ทักษะการเจรจาต่อรองนี้ ไม่ได้มีประโยชน์เพียงการท�างานวิจัยหรือการท�างานอื่น ๆ เท่านั้น แต่ถ้าพิจารณาให้ถี่ถ้วน เราจะพบว่า เป็นทักษะนี้ ใช้ได้กับทุกคู่สนทนา 
ในชีวิตประจ�าวันของเรา หากทุกคนได้ฝึกฝนจนช�านาญ และเนียนจนเป็นนิสัย เชื่อว่าเราจะสามารถต่อรองกับทุกเรื่องได้ในที่สุด ลองฝึกกันดูนะคะ หากท่านไหนพบสถานการณ์ 
การเจรจาต่อรองที่สนุก ๆ ก็สามารถมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันได้ที่ Facebook Page : R2R Siriraj นะคะ

ฉันต้องมีทักษะอะไร 
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ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้เริ่มใช้ระบบโทรศัพท์ EkoCall ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน 
ใช้งานโทรศัพท์ (Soft Phone) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�างานในรูปแบบของ VoIP (Voice over IP)  
บนสมาร์ทโฟน ใช้ส�าหรับการติดต่อส่ือสารถึงกันผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก  
และสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานขององค์กร ได้เช่นเดียวกับโทรศัพท์ VPN แต่ ไม่มีค่าใช้จ่าย  
และไม่มี sim โดยเป็นการสื่อสารผ่านตู้สาขา (PBX) ขององค์กร สามารถใช้งานได้เสมือนอยู่ภายในองค์กร

 ซึ่งในปัจจุบัน EkoCall ได้มีการใช้งานเป็นอย่างมากในองค์กร แต่ปัญหาในการใช้งานที่พบมาก คือ เม่ือมีสายเรียกเข้าแล้ว 
เสียงโทรศัพท์ไม่ดัง วันนี้ เรามีวิธีตั้งค่าง่าย ๆ มาฝาก ไปติดตามกันครับ 

การตั้งค่าเสียงเตือนสายเข้า EkoCall

1. แตะที่ “ไอคอนเฟือง” ที่ด้านขวาของจอ

กรณีปรับปุ่มเสียงปิดไว้ดังรูป จะส่งผลให้ไม่มีเสียงเรียกเข้า
แนะน�าผู้ใช้แตะปุ่มระบบเสียง ดังรูป เพื่อเปิดเสียงเรียกเข้า

2

หากผู้ใช้งานท่านใดติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริการสารสนเทศ 

และฝึกอบรม โทร 95400, 41062 ในวันและเวลาราชการครับ

เปิดเสียง

ปิดเสียง

หมายเหตุ... กรณีผู้ใช้ปิดเสียงเรียกเข้าหลักไว้ 

จะส่งผลให้ไม่มีเสียงเรียกเข้าด้วย 

ควรตรวจสอบปุ่มปรับเสียงเรียกเข้าทุกครั้งเมื่อใช้งาน 
3

2

1

3

TO DAY ’S HEADLI NE S

BREAKING NEW S

HE A DLINE S

HEADLINE S

B REA KING

 

NE W S
LA S T E S

 

N E W S
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V I D E OS

R E A D

 

M O RE

TO DAY ’S HEADL INES

ดังแน่ !... EkoCall ตัง้ค่าอย่างไรให้ได้ยิน 
เมื่อมีสายเรียกเข้า
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วันนี้ ฝ่ายสารสนเทศ รพ.ศิริราช ได้รวมวิธีล็อกคอม Windows 10 หลากหลาย
วิธีที่คุณเลือกได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะคุณไม่อยู่หน้าจอ  
โดยขั้นตอนนี่จะไม่ขัดขวางการท�างานของแอปต่าง ๆ ที่เปิดอยู่ และคุณจ�าเป็นต้องป้อน 
รหัสผ่านให้ถูกเท่านั้นเพื่อสามารถเข้าใช้งานคอมได้ปกติ ด้วยวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ ให ้
คนอื่นที่ ไม ่ ใช ่ เจ ้าของคอมเครื่องนี้แอบเข ้าถึงและขโมยข้อมูลส�าคัญบนคอมของคุณ  
ซึ่งการล็อกคอม Windows10 มีหลายวิธีดังนี้

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก www.it24hrs.com

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีแบบคาดไม่ถึงในการล็อกคอม Windows10 
ลองอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมในลิงก์อ้างอิงกันได้ที่ https://www.howtogeek.
com/686827/10-ways-to-lock-your-windows-10-pc/

คลิกที่ปุ่ม Start >> แล้วเลือกชื่อผู้ใช้งาน>> เลือก LOCK

กด ctrl+alt+del >> เข้าสู่จอฟ้าแล้วเลือก LOCK

กด Windows + L จะล็อกหน้าจอคอมทันที

เข้า task manager แล้วคลิกที่แท็บ user >> จากนั้น 
คลิกซ้ายที่ user แล้วคลิกซ้ายที่ disconnect แล้วเลือก 
Disconnect User ระบบจะทำาการล็อค

วิธีที่ 
1 

วิธีที่ 
2 

วิธีที่ 
4 

วิธีที่ 
3 

รวมวิธีล็อกคอม Windows10 
ป้องกันคนอ่ืนแอบใช้งาน
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 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มาถ ่ ายทอดความรู ้  เรื่อง “ เทคนิคการสอนแบบเล ่ า เรื่องทางวิทยาศาสตร ์สุขภาพ”   
ในโครงการ Pearls in medical education จึงขอน�าความรู้จากอาจารย์มาแบ่งปันให้ผู้อ่าน ดังนี้

Pearls	in	medical	education...
เทคนิคการสอนแบบเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

The power of storytelling in healthcare education

การศึกษา-วิชาการ
เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

สนใจตดิตามข่าวสารการอบรม หรอืความรูต่้าง ๆ ของศนูย์ความเป็นเลศิด้านการศกึษาวทิยาศาสตร์สขุภาพ (SHEE) 
ได้ทาง SHEE.SI.MAHIDOL.AC.TH/LEARN หรอื FACEBOOK : MAHIDOL.SHEE

 เอกสารอ้างองิ            

บทน�า
มนษุย์เราเกดิมาพร้อมกบัความอยากรูอ้ยากเหน็ โดยเรือ่งทีอ่ยากรู้

อยากเห็นมีมากมายหลายหลาก ตั้งแต่เรื่องของตัวเอง เร่ืองของคนอื่น  
เรื่องความเป็นไปบนโลก  หรือแม้กระทั้งเร่ืองนอกโลก เช่น  ดวงดาว และ
จักรวาล

ลักษณะของเรื่องที่ผู้คนอยากรู้อยากเห็น มักจะเป็นเรื่องที่สร้าง
อารมณ์หรือความรู้สึก เช่น เร่ืองที่น่ากลัวสยดสยอง เร่ืองน่าตื่นเต้น เรื่อง
สนุกสนานขบขัน หรือ เรื่องเศร้าสะเทือนอารมณ์ และที่ส�าคัญคือเร่ืองที ่
สร้างความฝันและแรงบันดาลให้กับการด�าเนินชีวิต

รูปแบบของเรื่องที่ผู ้คนอยากรู ้อยากเห็น อาจน�าเสนอได ้
หลากหลาย เช่น นิทาน นิยาย วรรณกรรม ข้อคิดชีวิต ประวัติศาสตร์ 
พงศาวดาร การท่องเที่ยว ฯลฯ แต่รูปแบบที่ผู้เขียนคิดว่าน่าสนใจที่สุดในการ 
น�ามาใช้ในการเรียนการสอน คือ เร่ืองจริงของชีวิต โดยเฉพาะเรื่องจริงของ 
ผู้ป่วย เรื่องจริงของปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

การเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ธรรมชาตขิองเรือ่งราววชิาการทางด้านวิทยาศาสตรสขุภาพ มกัเป็น

เรื่องที่มีเนื้อหา มาก ยาก ลึก แห้งแล้ง และห่างไกลจากชีวิต ท�าให้ผู้เรียน 
มีความรู้สึก เหนื่อย เบื่อหน่าย เครียด ทุกข์ หมดความฝันและแรงบันดาลใจ 
ผลดังกล่าวท�าให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ตึงเครียด ยัดเยียด เร่งรัด  
และหล่อหลอมความกลัวในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น กลัวผดิ กลวัแพ้ กลวัโง่ กลวัอาย

ผู้เขียนมีความเห็นว่าการน�า  การเล่าเรื่อง (STORYTELLING)  
มาใช้ในการเรียนการสอนน่าจะแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

การเล่าเรื่อง (STORYTELLING) คืออะไร ?
การเล่าเรื่อง คือ การส่ือสาร แนวคิด ความเช่ือ ประวัติส่วนตัว  

และบทเรียนชีวิต ในรูปแบบที่ท�าให้เกิดความบันเทิง ความประทับใจ  
น่าทึ่ง และข้อคิดชีวิต

การเล่าเรื่อง เป็นวิธีการดั้งเดิมในการส่งผ่านข้อมูลที่ซับซ้อน 
และหลากหลายมิติท่ีมีการกระท�ากันมานับพันปีแล้ว และยังคงความเป็น 
อมตะจนทุกวันนี้

ท�าไมจึงควรใช้การเล่าเรื่องในการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ?
การเรยีนสาขานีท้�าใหผู้เ้รยีนมีโอกาสพบเรื่องราวของผู้คนมากมาย 

ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องความทุกข์ หลายเรื่องราวให้ข้อคิดชีวิต หลายเรื่องสร้าง
ความสะเทือนอารมณ์ และหลายเรื่องท�าใหผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมได้

การเล่าเรื่องที่ดี 
ต้องประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่คือ
1. องค์ประกอบของเรื่อง : ต้องมีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต้องมี

เหตุการณ์ และต้องมีวิกฤติของเหตุการณ์
2. สิ่งทีผู้เรียนควรได้รับ : การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ประโยชน์ของการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่องมีประโยชน์ต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน  ประโยชน์ต่อ 

ผู ้สอนคือ การสร้างพลังในการถ่ายทอดเนื้อหา ประโยชน์ต่อผู ้เรียนคือ  
การสร้างความหลงใหล ความกระตือรือร้น ความประทับใจ ในการเรียน 
และสามารถเก็บรักษาเนื้อหาไว้ในรูปแบบเรื่องเล่าได้ ส่วนประโยชน์ส�าหรับ 
ทั้งสองฝ่ายคือ การสร้างความสัมพันธ์ของกันและกัน
             เรื่องเล่าสามารถเข้าถึงสมองส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลและส่วนที่เป็น
อารมณ์ได้ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ เรื่องเล่าสามารถเปลี่ยนกรอบแนวความคิด
และพฤติกรรมของคนให้แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความรู้ได้มากกว่าเดิม

ข้อจ�ากัดของการเล่าเรื่อง
การเล่าเรือ่งมข้ีอจ�ากดัส�าหรบัผูส้อน คอื ผูส้อนต้องมคีวามสามารถ

ในการเล่าเรือ่งสงู ไม่ว่าในรปูของการพดูหรอืการเขยีน การเล่าเรือ่งบางวธิเีสีย่ง
ต่อการเปลี่ยนจาก ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็น ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ส่วน 
ข้อจ�ากัดของผู้เรียน คือ ผู้เรียนบางคนไม่ชอบฟัง ในขณะที่บางคนไม่ชอบอ่าน

การเตรียมตัวก่อนเป็นนักเล่าเรื่อง
มีค�าแนะน�าง่าย ๆ  3 ประการ คือ
1. ต้องเก็บสะสมเรื่องราวที่หลากหลายในจ�านวนมากพอ ที่จะใช้

เล่าเรื่อง
2. ต้องเป็นผู้ที่ชอบหรือมีความสุขในการเล่าเรื่อง
3. ต้องมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ในการเล่าเรื่องอยู่เสมอ ไม่ว่า

จะในรูปแบบใดก็ตาม 
สรุป

การเล่าเรื่อง (STORYTELLING) เป็นเทคนิคในการเรียนการสอน 
ทีม่มีานานนบั 1000 ปีแล้ว แต่ผู้สอนจ�านวนมากยงัคงไม่ได้น�ามาใช้ หรอืน�ามา
ใช้อย่างไม่ถูกวิธีท�าให้ไม่ได้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามที่ควรจะเป็น
              ทุกคนสามารถเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีได้ โดยผ่านการสะสมเรื่องราว 
ที่หลากหลายและมากพอ มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักเล่าเรื่อง และใส่ใจ 
ในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง      

 รบัชมย้อนหลงั          
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วิเทศสัมพันธ์
เรื่อง: พุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
ภาพ: พุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล

การประชุมสุดยอดคณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียนครั้งที่ 9 
The 9th ASEAN Medical Deans’ Summit

 ศ.ดร.นพ. ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิด “การประชุมสุดยอดคณบดี 
โรงเรียนแพทย์อาเซียน คร้ังท่ี 9” ผ่านเทคโนโลยีการประชุมทางไกล พร้อมด้วย รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงศ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
และ รศ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินรายการระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ย. 63
 การประชุมสุดยอดคณบดีโรงเรียนแพทย์แห่งอาเซียนในครั้งนี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 55 และได้เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรโรงเรียนแพทย์อาเซียนจากประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ เพื่อก้าวสู่ 
ความเป็นเลิศในด้านแพทยศาสตรศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ระดับสากล
 และยังมีสาระส�าคัญพุ่งประเด็นหลักไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอัพเดทองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียน
การสอนทางคลินิก การเรียนแบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนแพทย์ทั้ง 10 ประเทศในช่วง COVID-19 ที่ก�าลังระบาดตั้งแต่ 
ช่วงมีนาคมที่ผ่านมา
 ในโอกาสนี้ ในที่ประชุมฯ ยังได้มีการแต่งตั้งประธานเครือข่ายฯ ท่านใหม่ คือ ศ.นพ.ชอง แยบ เซง คณบดีแห่งโรงเรียนแพทย์ 
ยง ลู ลิน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) โดยในอนาคตข้างหน้าทาง NUS มีความตั้งใจที่จะจัดตั้งโครงการห้องเรียนของโลก (Global 
Classroom) และโครงการวิจัยร่วมหลายสถาบัน (Multicenter Research) อีกด้วย
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 ศ.นพ.ธวชัชยั อคัรวพิธุ รองคณบดฝ่ีายบรหิารและศลัยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นประธานเปิด “การประชุม
วิชาการทางไกลเครือข่ายการผ่าตัดส่องกล้องแห่งเอเชียแปซิฟิก”  
ครั้งที่ 50 ผ่านระบบ ZOOM เม่ือวันท่ี 3 ส.ค. 63 โดยการประชุม 
ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากนานาชาติ ที่เข้าร่วมแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด ้านการผ่าตัดส่องกล่อง (MIS) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
สมัยใหม่ที่ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ 
ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ซ่ึงส่งผลให้ 
ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ให้การต้อนรับ 
ผู้บริหารจากบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด มหาชน ในโอกาส 
เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์ปฏิบัติการด้านคลินิก” และ “ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ในด้านการรักษาโรคมะเร็ง” เม่ือวันท่ี 14 ส.ค. 63 โดยมี รศ.นพ. 
นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้น�าคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชม  
 การมาเยอืนศิรริาชครัง้นี ้ รศ. ดร.ภก.ศิวนนท์ จริวัฒโนทยั และ
ตัวเเทนทีมนักวิจัยของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบ และ
ทีมเเพทย์ cancer genomics and precision oncology 
 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูเเลผู้ป่วยเเบบ integrative และ 
การผสมผสานการวิจัยเข้าสู่ การดูเเลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อเป็นสร้างกรอบ 
เเห่งความร่วมมือระหว่าง ม.มหดิล และคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
รวมถงึ อมตะนครในการสร้างสถาบนัวจิยัมะเรง็ระดบัโลกขึน้ในประเทศไทย
ต่อไป

เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับกับค�ำศัพท์ในฉบับน้ี	 หำกคุณผู้อ่ำนเกิดเป็นตะคริวขึ้นมำก็ควรจะรักษำสุขภำพและทำนอำหำรให้ครบ	 5	หมู่	
และออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำ	สวัสดีครับ	

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกคนผม Mr. Worldwide  

กลับมารายงานตัวพร้อมกับสาระความรู้ภาษาอังกฤษเช่นเคยครับ วันนี้

ผมขออนุญาตน�าเสนอค�าศัพท์ค�าหนึ่งคือค�าว่า Get a Charley Horse 

ซึ่งเป็นส�านวนแปลว่า เป็นตะคริว นั่นเองครับ 

วิธีใช้ก็ไม่ยากครับ เช่น

Help	!	I	get	a	charley	horse	in	my	right	calf	!	
ช่วยด้วย	!	ฉันเป็นตะคริวที่น่องขวำ

English for you by Mr. Worldwide  
ส�านวนภาษาอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิร์ลไวด์ ตอน “Get a Charley Horse”

Inside Siriraj
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HR Information
เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาจิตและปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและ
บคุลากร จงึเป็นสถาบนัการศกึษาทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ทีไ่ด้รเิริม่จดัการฝึกอบรมและปฏิบตัวิปัิสสนากรรมฐานส�าหรบันกัศกึษาแพทย์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และส�าหรับแพทย์/พยาบาลและบุคลากร ตั้งแต่ปี 2545 โดยอาศัยสถานที่ส่วนบุคคล  องค์กร วัด และเอกชนหลายแห่ง

การจัดให้นักศึกษาแพทย์  แพทย์/พยาบาลและบุคลากรมีโอกาสฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพัฒนาและตระเตรียม 

ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช เป็นสถานที่ที่ใช้จัด 
ฝึกอบรมและปฏิบตัธิรรม โดยสามารถรองรบัผูเ้ข้าร่วมอบรมได้มากถงึ 
300  ท่าน มเีนือ้ทีป่ระมาณ 4 ไร่ 3 งาน เดนิทางจากโรงพยาบาลศริริาช
ด้วยระยะทางเพียง 18 กิโลเมตร ให้บริการห้องประชุมพร้อม 
โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน ออกแบบมาเพื่อการจัดอมรมที่หลากหลาย 
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามขนาดและลักษณะของกิจกรรม  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือ การปฏิบัติธรรม อีกทั้ง
ยังมีลานหินส�าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งบรรยากาศโดยรอบ  
รายล้อมไปด้วยทุ่งนาและต้นไม้นานาชนิด ท่ีจะท�าให้ท่านรู้สึกสงบ 
และผ่อนคลาย

ส�าหรับหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
สามารถขอลดหย่อนอัตราค่าใช้บริการสถานที่ ได้สูงสุดถึง 50% 

บริการของเรา

เพ่ือให้เป็นผู ้ที่มีจิตใจเปี ่ยมพร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของตนอย่างมีคุณภาพ  
มคีวามเมตตากรณุา และมคีวามสขุสอดคล้องกบั “วฒันธรรมศริริาช” และ “หลกัการดแูลรกัษา
ผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์”

เพี่อที่จะด�าเนินการจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และสามารถจะเพิม่ขยายการรองรบันกัศกึษาแพทย์ แพทย์/พยาบาล และบคุลากร
ทกุสายงานในจ�านวนทีม่ากขึน้  รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปผูส้นใจ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล  
จึงด�าริที่จะด�าเนินการจัดสร้าง “ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช”  ขึ้นบนที่ดินในอ�าเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



27

โดยเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 ได้เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติ  จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สุภาพบุรุษท่านนี้ ยังได้รับการยอมรับจากผู้ที่ร่วมงาน ว่าเป็น
บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร แบ่งปันน�้าใจให้แก่เพื่อนร่วมงานและ 

ด้วยความภาคภูมิใจ
สวัสดีค่ะชาวศิริราชทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคม 2563 วันนี้ทีมงานวัฒนธรรม

ขอน�าเสนอตัวอย่างของบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องเน่ืองมาจากการประพฤติ ปฏิบัติตนด�ารง 
อยู่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ ท่านนั้นคือ นายบุญเชิด เปลี่ยนกลิ่น พนักงานทั่วไป 
ระดับ 2 สังกัดงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสท่ีได้รับ  
“รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจ�าปี 2562 ในโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี  
มีคุณธรรม” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รุ่นน้อง มีความรับผิดชอบทั้งในงานประจ�าและงานที่ได้รับมอบหมาย  
อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องอีกด้วย 

จากพฤติกรรมดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 
ศิริราชในค่านิยมของ Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ  
ตรงต่อเวลา เป็นทีน่่าชืน่ชม และ เป็นตวัอย่างของการน�าเอาวัฒนธรรม
ศิริราชลงสู่การปฏิบัติงาน จนเป็นที่ยอมรับต่อบุคลากรท่านอื่น ๆ 

ทีมงานวัฒนธรรมขอแสดงความยินดี และขอเชิญชวนชาวศิริราช มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมศิริราชต่อไปนะคะ 
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 บุคลากรศิริราชโปรดทราบ ! ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(พม., พศ., และ พม. เปลีย่นสภานภาพมาจากข้าราชการ) ท่ีสนใจแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible 
Benefit) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 วงเงินจ�านวน 5,000 บาทต่อปี 
ท่านสามารถแสดงความประสงค์ฯ ได้ตั้งแต่วันท่ี 1-25 ต.ค. 63  
โดยแสดงความประสงค์ได้ที ่https://muhr.mahidol.ac.th/flexben/
sub-admin/request-new_manage.php

ศิริราชเปิดให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru” 
ส�าหรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา ณ บริเวณพื้นที่ เจ้าพระยา 10 ไร่ 

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป ็นประธานเปิดให้บริการ “เจาะเลือดผู ้ป ่วยแบบ  
Drive-thru” สู่ “ชีวิตวิถี ใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช” ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน  
ซึ่งทาง รพ.ศิริราช มีนโยบายพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนอก เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณพ้ืนที่เจ้าพระยา 10 ไร่ 

 5	ขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร

 ขั้นตอนที่ 1  ผู้ป่วยตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายและใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการของตนเอง   
 ขัน้ตอนที ่2  ผูป่้วยดาวน์โหลด แอปพลเิคชัน Siriraj Connect  ตรวจสอบ และปรบัปรงุข้อมูลส่วนตวัให้ถกูต้อง  และลงทะเบยีน Siriraj connect 
เพื่อใช้ในการส่งเอกสารรับรองสิทธิ การจองคิวเข้ารับบริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru และการช�าระเงิน โดยผู้ป่วยสามารถช�าระเงินผ่าน 
แอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ทุกธนาคาร 2) บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Master card, VISA, JCB)  
3) ระบบ SCB Easy (กรณีไม่สามารถช�าระเงินผ่าน Siriraj connect สามารถช�าระเงินที่จุดบริการได้)
 ขั้นตอนที่ 3  ผู้ป่วยจองคิวการเข้ารับบริการเจาะเลือดแบบ Drive-thru ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยสามารถเลือกวันเข้ารับบริการ
ได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์ก่อนวันนัดหมาย 
 ขั้นตอนที่ 4 
  4.1 ส�าหรับสิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิคู่สัญญา สิทธิประกันสังคม รพ.ศิริราช และผู้ป่วยที่ไม่ใชสิทธิใด ๆ ต้องเตรียมบัตรประชาชน  
เพื่อยืนยันสิทธิในวันเข้ารับบริการ
  4.2 ส�าหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม รพ.อื่น และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จ�าเป็นต้องยื่นเอกสารสิทธิ และใบส่งตัว 
ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ก่อนวันเข้ารับบริการเจาะเลือด ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท�าการ และสามารถตรวจสอบการยืนยันสิทธิของตนเอง 
ได้ทางแอปพลิเคชัน Siriraj Connect 
 ขั้นตอนที่ 5  ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการตามวัน และเวลาที่จองคิวไว้ (มาก่อนนัด 15 นาที และไม่เกิน 15 นาทีหลังนัด) โดยแสดงข้อมูลการจองคิว
บนหน้าจอแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เพื่อยืนยันการนัดหมายต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับบริการ
 

สแกน QR Code 
ขั้นตอนรับบริการ  Drive-thru

 ย้อนเรื่องราวทรงคุณค่า
การแพทย์ของไทยผ่านหนังสือ 
มีชีวิต “๑๓ ทศวรรษโรงพยาบาล
ศิริราช ๑๓๐ ปี โรงพยาบาลของ
แผ่นดิน”  
 ท่านจะได้ย ้อนประวัติ
ศริริาชผ่านตวัอกัษรและคลปิวดิโีอ 
เ พียงบริจาค 1,300 บาทข้ึนไป  

ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช 
รายได้สมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” สอบถามเพิ่มเติม  
โทร. 0 2419 7658-60 (สามารถน�าใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่ 
กฎหมายก�าหนด)

Look Forward @ Siriraj

 การเจาะเลือดแบบ Drive-thru ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
โดยวันเสาร์-อาทิตย์ ส�าหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ต้องช�าระเงินเอง นับเป็นอีกช่องทางในการ 
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการเจาะเลือดของ รพ.ศิริราช เพ่ิมเติมจากการเจาะเลือดที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

Drive-thru



ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย�ทุกสาขาว�ชาชีพ ร�วมฟ�ง Webinar

Fragility Fracture Network: 
A Comprehensive Care Model for Fragility Fracture

รับคะแนน CME 2 คะแนน

CMTE 2 คะแนน

เมื่อรับชมผ�าน SirirajLIVE

Diamond
Sponsor
Diamond
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Platinum
Sponsor
Platinum
Sponsor

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ป�ดรับลงทะเบียน 16 ตุลาคม 2563

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ป�ดรับลงทะเบียน 16 ตุลาคม 2563

รศ. นพ. อาศิส อุนนะนันทน� (Moderator)
ภาคว�ชาศัลยศาสตร�ออร�โธป�ดิคส�และกายภาพบำบัด

รศ. พญ. ป�ยะภัทร เดชพระธรรม (Speaker)
ภาคว�ชาเวชศาสตร�ฟ��นฟ�

รศ. พญ. สุว�มล ต�างว�วัฒน� (Speaker)
ภาคว�ชาว�สัญญีว�ทยา

ผศ. นพ. ธีรวุฒิ ธรรมว�บูลย�ศร� (Speaker)
ภาคว�ชาศัลยศาสตร�ออร�โธป�ดิคส�และกายภาพบำบัด

ผศ. ดร. นพ. โพชฌงค� โชติญาณวงษ� (Speaker)
ภาคว�ชาศัลยศาสตร�ออร�โธป�ดิคส�และกายภาพบำบัด

อ. พญ. ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์ (Speaker)
ภาคว�ชาอายุรศาสตร� 

คุณว�รเลิศ อมิตรพ�าย (Speaker)
บร�ษัท เอสซีจ� ซิเมนต� ผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง จำกัด

Cr:

Episode : 4

นำเสนอกระบวนการดูแลผู�ปวยกระดูกข�อสะโพกหักแบบองค�รวม
ในรูปแบบ case presentation

          ในส่วนของงานประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare                              
Collaboration for Aged Society  ยังมีเนื้อหาของอีก 9 ตอน ที่กรรมการฝ่ายวิชาการ
ได้คัดเลือกหัวข้อที่เป็น highlight ที่จะค่อย ๆ ให้ความรู้ ประกอบด้วย
เดือน พ.ย. 63 – หั ว ข ้ อ  “Con tempo r a r y  Mana gemen t  o f  Hea r t  
  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 – หัวข้อ “Diet, Health, and The Gut Microbiota”
เดือน ก.พ. 64 –  หวัข้อ “Hearing, Sniffing and Sleeping Problem in Older People”
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 –  หวัข้อ “Fall Prevention and Home Modification in The Elderly” 
 ขอเชิญชวนให้บคุลากรทางการแพทย์ทกุสาขาวชิาชพี ลงทะเบยีนเข้าร่วม SICMPH 
2020 webinar series ได้ที่ www.sirirajlive.com ผู้ที่ลงทะเบียนใม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 และท่านสามารถติดตามชม “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันพระราชสมภพ” ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบ
ออนไลน์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 เป็นต้นไป 
 ส�าหรับกิจกรรมภาคประชาชน เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีจ่ะเปลีย่นเป็นรปูแบบออนไลน์ 
โดยมุ่งเน้นให้มีการเผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ ที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุควรรู้ ซึ่งจะมีการ
จัดท�าคลิป VDO เพื่อเผยแพร่ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม ปีนี้ และ กุมภาพันธ์ 
เมษายน มิถุนายน ปี 2564 ส�าหรับแต่ละตอน จะมีการให้ความรู้ต่าง ๆ  กันไปเช่นกัน โดยการ
จัดท�ากิจกรรมภาคประชาชน ท่านสามารถตดิตามรายละเอยีดกจิกรรมได้ทาง https://www.
facebook.com/healthpromotionsiriraj/ และ https://www.si.mahidol.ac.th/th/
division/HpH/

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิ
วิทยา และ ภาควิชาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหดิล ขอเชญิทกุท่านเยีย่มชม “ANATOMICAL 
LIVE MUSEUM” ตอน ระบบทางเดินอาหาร สัมผัส 
โลกพิศวงของระบบทางเดินอาหารผ่านอาจารย์ ใหญ่ และ  
Virtual learning ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช 
เวลา 10.00 - 15.30 น. หยุดวันอังคารและวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ เปิดให้ชมตั้งแต่บัดน้ี - 19 ธ.ค. 63 สอบถาม  
โทร. 0 2419 7028 และ 0 2419 6504

 งานสร้างเสรมิสุขภาพ ขอเชญิบคุลากรคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มาช่วยกันท�าให้ศิริราชเป็นองค์กร 
แห่งความสุข เพียงกรอกแบบสอบถามผ่าน https://
si-eservice2.mahidol.ac.th/sihealthsurvey/ หรือ
สแกน QR Code ท�าแบบสอบถามครบทั้ง 2 ชุด ลุ้นรับ 
บตัรสมาชกิ SIRIRAJ FITNESS CENTER จ�านวน 5 รางวลั 
สอบถาม โทร. 0 2419 8967, 0 2419 9981 ในวันและ 
เวลาราชการ



กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

 เงินสด น�าส่งได้ที่่ ฝ่ายการคลัง อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ 

 ชั้น 2 ติดต่อ นางสาว มาลัย วังสุขสันต์ โทร. 0 2414 1768

 ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. ศิริราช 10702

ในนาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กฐินพระราชทาน)

 เช็คธนาคาร สั่งจ่าย วัดอมรินทราราม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำาบุญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 

ประจำาปี 2563

ให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

และ คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามท่ีขอพระราชทานเพื่อน้อมน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส

ขอเชิญร่วมทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา

ณ	วัดอมรินทรำรำม	วรวิหำร
เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร

วันพฤหัสบดีที่	29	ตุลำคม	พุทธศักรำช	2563	
เวลำ	14.00	น.


