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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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ฝ่ายการศึกษา  ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิชาการ  งานวิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาคุณภาพ 

  ติดต่อเรา

: warasansiriraj@gmail.com

: 0 2419 6916, 0 2419 9273 

1. ทรงฤทธิ์ อินทรชิต   2. ศิริลักษณ์ แก้วนารี   3. วิจิตรา นุชอยู่

ส่งคำาตอบที่ 
กองบรรณาธิการวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ 

ตึกอำานวยการ ชั้น 1 ภายในวันที่ 18 ม.ค.  64

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา 

จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อใด

งานสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อันเนื่องจากปก

กราฟิก :  อนุชา ประกาศ
   งานประชาสัมพนัธ์และกิจการพเิศษ

คำ�ถามประจำ�ฉบับ

ผู้โชคดีจากการร่วมตอบปัญหาชิงรางวัลในฉบับ ธันวาคม 2563  

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

สวัสดีปีใหม่ 2564

อ่านวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ได้
ทุกที่ทุกเวลา เพียงสแกน QR Code

“ตลอด 1 ปีทีผ่่านมา พวกเราชาวศริิราชพบกับวกิฤต Covid-19 และวกิฤตอกีหลาย ๆ เรือ่ง แต่พวกเรา 
ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคท้ังหลายเหล่าน้ัน เพื่อให้ประชาชนกว่า 34,000 คน ที่มารับบริการ                    
ผูป่้วยนอก และอกีกว่า 80,000 คนทีร่บับรกิารผูป่้วยใน รวมถงึนกัศึกษา ม.มหดิล อกีจ�านวนมาก ให้ได้รบับรกิาร
ทางการแพทย์อย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีเราจะท�าได้ ความส�าเร็จและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพลังสร้างสรรค์ 
พลังแห่งความทุ่มเทของบุคลากรศิริราชทุกภาคส่วน รวมถึงการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ผมขอเป็นผู้แทนผู้บริหารส่งมอบค�าขอบคุณและส่งก�าลังใจ
ให้ชาวศิริราชทุกท่าน ให้มีพลังท่ีจะฝ่าพันวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยกัน เพื่อให้ศิริราชเป็นอีกฟันเฟืองส�าคัญ                         
ในการผลักดันและชี้น�าสุขภาพที่ดีออกไปสู่สังคมครับ

ในด้านของผู้มารับบริการ ขอให้เชื่อม่ันว่าชาวศิริราชมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทที่จะพัฒนาคุณภาพ         
การให้บริการทางการแพทย์ สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย เพื่อทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ก�าลังใจที่ประชาชน          
ส่งผ่านมายังบุคลากร เราขอขอบคุณและขอให้สัญญาว่า ศิริราชจะยังคงพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สมกับเป็น
สถาบันการแพทย์ท่ีช้ีน�าสังคม รวมท้ังเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินสืบไป และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้         
ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ประมาทในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
Covid-19 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ขอให้ปลอดภัยและมีความสุข ด้วยความปรารถด ี
จากชาวศิริราชทุกคนครับ” 
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      จากสถานการณฝุ่์น PM
2.5

ทีคุ่กคามสขุภาพประชาชน 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ รศ.นพ.นิธิ พัฒน์
เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวัณโรค 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ร่วมให ้รายละ เอียดและไขข ้อข ้องใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ล ่ า สุดของพิษภัยฝุ ่น PM
2.5 

ระบบการเตือนภัยคุณภาพอากาศของประ เทศไทย และการปฏิบัติตัวของประชาชน                                   
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตกึอ�านวยการ ช้ัน 3 รพ.ศริริาช ท่านสามารถตดิตามคลปิวดิโีอข้อมลูเกีย่วกบัฝุน่ PM

2.5
 เพยีงสแกน QR Code 

(และติดตามวิธีอยู่รอดในสภาวะมลพิษ PM
2.5

 ได้ที่หน้า 29)        

 ศิริราชห่วงใยในสถานการณ์ COVID-19... เมื่อวันที่                             
8 ธ.ค. 63 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สรุปสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ            
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นสถานการณ์ล่าสุดของ                         
การแพร่ระบาดทั่วโลก และภูมิคุ้มกันเชื้อ รวมถึงข้อมูลล่าสุดของการผลิต
วัคซีนป ้องกัน ตลอดจนข ้อพึงปฏิ บัติต ่อสถานการณ์การระบาด
โอกาสนี้ท่านคณบดียังได้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน              
ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ท่านสามารถ
ตดิตามคลปิวดิโีอการสรุปสถานการณ์และข้อพงึปฏบิตัิ   
ในการป้องกัน COVID-19 ได้เพียงสแกน QR Code

 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน (PA-Visit) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยผู ้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและน�าเสนอผลการด�าเนินงานตามข้อตกลง                          
ของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค. 63                          
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช 

 ศิริราช รับรางวัล “โรงพยาบาล
อัจฉริยะ 5G ท่ีปลอดภัยและเชื่อถือได้...                   
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล     
เป็นผู้แทนคณะฯ รบัรางวลั CommunicAsia 
2020 สาขา “การทดสอบ 5G ที่มีนวัตกรรม
สร้างสรรค์ที่ สุดในเอเชียแปซิฟิก” (Most           
Innovative 5G Trial in Asia Pacific จาก 
นายสรรชาย นุ ่มบุญน�า รองกรรมการ           
ผู้จัดการ อนิฟอร์มา มาร์เกต็ส์

ประเทศไทย ในพิธลีงนามบันทกึความร่วมมอืโครงการ “โรงพยาบาลอจัฉรยิะ 5G ขบัเคล่ือนด้วย Cloud และ AI” (5G Powered Smart                
Hospital Enabled with Cloud and AI) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล และ บรษิทั หวัเว่ย เทคโนโลยี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ณ รพ.ศิรริาช เมือ่วนัที ่2 ธ.ค. 63 ตดิตามรายละเอยีด เพียงสแกน QR Code
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล เป ิดตัวแคมเปญ “มือ…แห ่งการให ้”            
ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู ้สูงอายุ  
ระดับชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยใส่ใจดูแลกัน 
สร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัย คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63 โอกาสน้ีมีการเปิดตัว
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Father & Son” (สแกน QR Code)                                                                

  
      ท่านสามารถติดตามรายละอียดแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” 
เพียงสแกน QR Code 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท หัวเว ่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จ�ากัด ลงนามบันทึก              
ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบริการอัจฉริยะ 5G ที่ขับเคล่ือน 
ด้วย Cloud และ AI (5G Powered Smart Hospital Enabled 
with Cloud and AI) ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช การลงนาม
ครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอืระหว่าง 2 องค์กรในการสร้างแพลตฟอร์ม
อจัฉรยิะทีช่่วยพฒันาบรกิารทางการแพทย์โดยน�านวตักรรมใหม่ ๆ  
มาใช้ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยดีจิิทลัอนัทนัสมยั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร
และการด�าเนนิงานทางการแพทย์ อนัจะช่วยพฒันา
คุณภาพบริการสาธารณสุขของไทยให้ดียิ่งขึ้น 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงสแกน QR Code

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ ไทย และองค์กร Global Civic Sharing สาธารณรัฐเกาหลี  
บริจาครถพยาบาลกู้ชีพชั้นสูง ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล โดยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 นายซอง โบก จาง ประธานบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ และ นายคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานช่องทางจัดจ�าหน่ายรายบุคคล ในฐานะกรรมการผู้มีอ�านาจ
กระท�าการแทน บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์” ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช 

 ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จ�านวน  
6 ท่าน จาก 2 ทีม ในโอกาสได้รับรางวัล “KKU ICEM Virtual                   
Experience 2020” Award ในโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร ์
ฉุกเฉินระดับนานาชาติ (KKU ICEM 2020) ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2563             
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ศ.ดร.นพ.
ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจ�าคณะฯ  มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�านวยการ ช้ัน 2 
รพ.ศิริราช ส�าหรับรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย 

ทีม PepoInwZa เหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุด) 
1. นศพ.ธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ (ที่ 5 จากซ้าย)      2. นศพ.ศุภวัช ฏิระวณิชย์กุล (ที่ 6 จากซ้าย)       3. นศพ.ปวริศร ราย (ที่ 7 จากซ้าย)    
ทีม  SI wifi เหรียญเงิน (คะแนนรวมอันดับ 7)
1. นศพ.อัคคภัทร์ จารุชัยยง  (ที่ 3 จากซ้าย)        2. นศพ.นรภัทร หลิมศิโรรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย)       3. นศพ.ปิยวัฒน์ ใจกิจสุวรรณ (ที่ 1 จากซ้าย)   

Look Back@siriraj
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 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดย  
คุณประจักษ ์ ตั้งคารคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) พร้อมคณะ มอบเงนิจ�านวน 10,000,000 บาท 
เพื่อสมทบทุน “ศิริราชสู ้ภัยโควิด” และมอบผลิตภัณฑ์ฆ ่าเชื้อโรค 
ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา               
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ.นพ.             
ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์             
รองคณบดฝ่ีายส่ือสารองค์กรและกจิกรรมเพือ่สงัคม ณ โถงตกึอ�านวยการ 
ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 บริษัท อาหารยอดคุณ จ�ากัด โดย คุณบุษณีย์ ปุศยไพบูลย์  
ผู ้ บริห ารบริษัท อาหารยอดคุณ จ� า กัด พร ้อมคณะ มอบเงิน  
จ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน “ศิริราชรักษภิบาล” รับมอบโดย 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชา 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ  
รองคณบดฝ่ีายบรหิาร และ รศ.นพ.นรศิ  กจิณรงค์ รองคณบดฝ่ีายสือ่สาร
องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาล
ศิริราช

 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงิน จ�านวน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบทุน 
“ศิริราชสู ้ภัยโควิด” และมอบหน้ากากอนามัยจ�านวน 200,000 ช้ิน  
ชุดป้องกัน PPE จ�านวน 200 ชุด หน้ากาก Face Shield จ�านวน  
250 ช้ิน ให้กับโรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย 
รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช และ  
รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม 
เพื่อสังคม ณ โถงตึกอ�านวยการ  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 มูลนิธิไต้ล้ง – เช็ง พรประภา โดย คุณปรีชา พรประภา   
ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะ มอบเงิน  จ�านวน 5,000,000 บาท เพื่อ             
สมทบทุน “จัดซื้อเคร่ืองช่วยพยุงการท�างานของปอดและหัวใจ และ
อุปกรณ์การแพทย์ที่จ� า เป ็นเพื่อช ่วยเหลือผู ้ป ่วย COVID -19”                      
รบัมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการ          
โรงพยาบาลศิรริาช และ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณจี�ารสัเลิศ รองผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลศิริราช ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 เ ก ษตรกรผู ้ เ ล้ี ย ง ปล า นิ ล  แ ล ะ ม า นิ ตย ์ ก รุ ๊ ป  โ ด ย  คุณวิ ภ า   
เหลืองนฤมิตชัย ประธานบริษัท มานิตย ์  กรุ ๊ ป  จ� ากัด มอบเงินจ� านวน                        
1,200,000 บาท เพื่อสมทบทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  
วามวาณิชย์ ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1                 
โรงพยาบาลศิริราช

 คุณอัจฉราวดี มีนชัยนันท์ มอบเงินจ�านวน 
5,000,000 บาท เพือ่สมทบทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด”             
รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย 
รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อ�านวยการ        
โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้องรับรองผู ้อุปการคุณ              
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอ�านวยการ         
ชัน้ 1 โรงพยาบาลศริริาช

ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย
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 ในปี 2564 นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะมีนโยบายเลิกใช้                
หลอดพลาสติกและถ้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use) โดยการรณรงค์การเลิกใช ้
และลดปริมาณขยะพลาสติกในศิริราชนั้น จะเป็นการบูรณาการร่วมกันของ “ฝ่ายวิศวกรรม 
บริการและอาคารสถานที่” “งานกิจกรรมเพื่อสังคม” และ “กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (CEO7)”                        
ผ่านคณะอนุกรรมการ GREEN Hospital

 ซึ่งก่อนที่จะไปถึงวันนั้น วันนี้ เราอยากขอความร่วมมือทุกท่าน โดยเฉพาะ
บุคลากรและนักศึกษาศิริราช พร้อมใจกัน “ลด” และ “เลิก” ใช้หลอดพลาสติก  
รู ้จักที่จะปฏิเสธหลอดจากร้านค้า เร่ิมจากท่ีตัวเราก่อน “ถ้าไม่จ�าเป็นต้องใช้                        
หลอดพลาสติกก็ไม่ต้องใช้” การลดการใช้ (reduce) เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเล่ียง             
การสร้างขยะจากหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง

ทราบหรือไม่ หลอดพลาสติก ตัวร้ายท�าลายสิ่งแวดล้อม

ในแต่ละปีมีพลาสติกปีละไม่ต�่ากว่า 8 ล้านตัน ไหลลงสู่ท้องทะเล

แต่ละปีมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ ในทะเลปีละไม่ต�่ากว่า 1 แสนตัว และนกอีกปีละไม่ต�่ากว่า 1 ล้านตัว 
ที่ตายเพราะกินพลาสติกเข้าไป

เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว ประชากรบริโภคหลอดพลาสติกเป็นจ�านวนถึง  
500 ล้านหลอดต่อวัน

อายุหลอดพลาสติกต้องใช้เวลาถึง 200 ปี กว่าจะย่อยสลาย แต่คุณกลับใช้ประโยชน์จากหลอดหนึ่งหลอด             
ไม่ถึง 20 นาที

ทุกวันนี้เรามีทางเลือกอื่น ๆ ทดแทนการใช้หลอดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นหลอดกระดาษ  
หลอดจากไม้ไผ่ หลอดแก้ว

ใช้ “หลอดที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้” แทนหลอดพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง 
ปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย เช่นหลอดแก้ว ท�ามาจากแก้วแข็งที่เรียกว่าโบโรซิลิเคต  
มีความคงทนและสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ หลอดไม้ไผ่ ไม้ไผ่เป็นพืชที่โตเร็ว  
สามารถปลูกทดแทนได้ง่าย และเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ล้างและตากให้แห้ง
หลังการใช้งาน หากดูแลรักษาดี ๆ สามารถใช้งานได้หลายป ีเป็นต้น

เริ่มเลยวันนี้ งดใช้หลอดพลาสติก มาร่วมกันท�าเป็นตัวอย่าง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

4

เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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นโยบายและแผน
เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน

ก้าวสู่ “องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ”
ผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทั้งนี้ หากบุคลากรศิริราชสนใจข้อมูลเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ Application : Si vWork ในหัวข้อห้องสมุด (Library) 
โดยเข้าไปที่หมวดแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีวิธีการเข้าช่องทางดังกล่าวตามภาพประกอบด้านบนนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน (อัญชนา ศรีฟ้า) โทร. 0 2414 1016 ในวันและเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 9, 27 พ.ย. และวันที่ 1 ธ.ค. 63 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ด�าเนินการรายงานผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ รอบ 12 เดือน ประจ�าปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ วาระพิเศษ โดยมีคณบดี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
เป็นประธานฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประจ�าคณะฯ ชั้น 2 และช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) วัตถุประสงค์ของการประชุม 
เพื่อรายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบผลการขับเคล่ือนงาน 
ตามแผนที่ ได้ก�าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายของคณะฯ ซึ่งได้แก่ “องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ”

การติดตามผลการด�าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการรายงาน
แนวทางและผลการด�าเนินงานจากยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน ที่ประกอบด้วย 20 กลยุทธ์ย่อย  
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบท้ังหมดกว่า 37  
หน่วยงานเป็นผูร้ายงานผลการด�าเนนิงาน ซึง่ได้แก่ 
หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์ 
และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ ตามนโยบาย 
Enabling Staff ที่ต้องการผลักดันให้บุคลากร 
ระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมในงานระดับนโยบาย
ของคณะฯ ประการส�าคัญ เพื่อติดตามการท�างาน
ในแต่ละกลยุทธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในท่ีประชุม 
ร่วมกันทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
เพื่อเสนอแนะแนวทางการท�างานท่ีท�าให้เกิด 
ความสอดคล้องกบัเป้าหมายทัง้ 3 ระยะของคณะฯ 
ได้แก่ ระยะสัน้ (Smart) ระยะกลาง (Innovation) 
แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว  ( W o r l d  C h a n g e r )  
ตามแผนยทุธศาสตร์คณะฯ ฉบบั พ.ศ. 2563 - 2567



เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสร้างเสริมสุขภาพ
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1. กล้ามเนื้อขาด้านหลัง (Hamstrings)
  กล้ามเนื้อ hamstrings อยู่บริเวณด้านหลังของต้นขาระหว่างสะโพกและหัวเข่า  

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังขา
Deadlift
1.1 ถอืดัมเบลหรอืขวดน�า้ (เริม่จากใช้น�า้หนกัน้อยก่อนเมือ่แข็งแรงมากข้ึนค่อยเพิม่น�า้หนกั)
       ไว้ที่มือทั้งสองข้าง
1.2 ยืนตัวตรงแล้วกางขา ย่อเข่าเล็กน้อย ดึงไหล่ไปด้านหลังยกหน้าอกขึ้น 
1.3 ก้มตัวลงด้านหน้า ค่อย ๆ หย่อนก้นไปด้านหลังโดยไม่ย่อเข่าเพิ่มก้มลงให้ได้มากท่ีสุด 

  จนรู้สึกตึงที่หลังขา แผ่นหลังต้องเป็นเส้นตรงตลอดเวลา เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง 
1.4 ยกหน้าอกข้ึน ออกแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและสะโพกนก้นมาด้านหน้า  

  ยกตัวยืนขึ้นมายืนตรงกลับสู่ท่าเริ่มต้น
1.5 ท�าซ�้าท่าเดิมโดยท�าจ�านวน 10-12 ครั้ง/เซต ท�า 2-3 เซต

2. กล้ามเนื้อน่อง (Calf muscles)
  กล้ามเนื้อน่องอยู่ด้านหลังของขาระหว่างให้หัวเข่าและปลายเท้า

ท่าบริหารกล้ามเนื้อน่อง
Standing Calf Raises (การยืนเขย่งปลายเท้า)
2.1 ยืนบน step กางขาแยกเท้าออกให้เท้าอยู่ในแนวเดียวกับไหล่ เท้าชี้ตรงไปข้างหน้า 
2.2 ลงน�้าหนักที่ปลายเท้า เขย่งปลายเท้าขึ้นให้ได้สูงที่สุดเท่าที่ท�าได้
2.3 ปล่อยส้นเท้าลงโดยให้ลงให้ต�่าสุดเท่าที่จะท�าได้ให้กล้ามเนื้อน่องยืดออก ท�าจ�านวน  
 10-12 ครั้ง/เซต ท�า 2-3 เซต   
       

 “การวิ่ง” เป็นการออกก�าลังกายที่ดีโดยในขณะวิ่งร่างกายจะใช้กล้ามเนื้อแกนกลางและ 
กล้ามเน้ือส่วนล่างเป็นหลัก และหากมีกลุ่มมัดกล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแรง จะช่วยให้ประสิทธิภาพ 
การวิ่งดีขึ้น บางท่านอาจจะมีอาการปวดบริเวณน่องเวลาที่วิ่ง ซึ่งอาจมาจากการบาดเจ็บ 
ของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาบริเวณใกล้น่อง สาเหตุจากการใช้งานของกล้ามเนื้อมากเกินไป เช่น  
การว่ิงที่ระยะทางมากเกินไป การวิ่งเร็ว หรือการวิ่งเร็วสลับกับวิ่งช้า โดยที่ความแข็งแรงของ 
กล้ามเนื้อยังน้อย โดยพฤติกรรมดังกล่าวท�าให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังถูกฉีกกระชากและเกิดการ 
บาดเจบ็ได้ ดงัน้ันวนันีเ้ราจะมาดวูธิกีารฝึกกล้ามเนือ้หลงัขาและกล้ามเนือ้น่องให้มคีวามแขง็แรงมากขึน้

ท่าบริหารสองท่านี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นในการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ
หลังขาและกล้ามเนื้อน่องแต่เพ่ือให้แข็งแรงมากขึ้นควรที่จะมีท่าฝึกท่ีมากขึ้นหลังจากที่มีความ
แข็งแรงมากขึ้นและที่ส�าคัญนักวิ่งควรยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังและน่องเอาไว้ เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อความเจ็บปวดและการบาดเจ็บพร้อมแล้วเรามาเร่ิมบริหาร
กันเลยนะครับ
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พัฒนาการแพทย์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับ 
รางวัลเหรียญทอง (Gold) ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยสะโพกหัก (Hip fractures) และรางวัล 
เหรียญเงิน (Silver) ส�าหรับการบริหารจัดการ (Organizational characteristics) และ 
ภาพรวมเหรียญทองแดง (Bronze) จากโครงการ Capture the Fracture® โดยศูนย ์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ด�าเนินการโครงการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักโดยทีมสหวิชาชีพนี้
ภายใต้ชื่อ Golden Jubilee Fracture Liaison Service (GJ-FLS) ประกอบด้วย ทีมเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยกรรมกระดูก โภชนาการ วิสัญญี และทีมเวชศาสตร์ครอบครัว  

Capture the Fracture หรือ Fracture Liaison  
Services (FLS) เป็น ระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีกระดูกหักง่าย
จากโรคกระดูกพรุนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีเป้าหมายเพื่อป้องกัน
ภาวะกระดูกหักซ�้าจากโรคกระดูกพรุนทั่วโลก โดยมีคณะท�างาน
ประกอบ ไปด้วย Prof Kristina Akesson (ประเทศสวีเดน) และ  
Dr.Kassim Javaid (สหราชอาณาจักร) ร ่วมเป็นประธานใน  
คณะกรรมการพัฒนากรอบแนวทางเวชปฏิบัติที่ดีที่ สุด (Best  

กลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลจากทีม GJ-FLS คือ ผู้ป่วย 
ข้อสะโพกหักท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปจากการหกล้มหรืออุบัติเหตุ
ความรุนแรงต�่า ซึ่งการเกิดภาวะข้อสะโพกหักดังกล่าว มีสาเหตุมาจาก
โรคกระดูกพรุน โดยทีมสหสาขาจะร่วมกันท�าการรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่

วันน้ีเรามาท�าความรู้จักกับการให้บริการของโครงการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก Golden Jubilee Fracture Liaison Service  
(GJ-FLS) กันค่ะ

โครงการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก Golden Jubilee Fracture Liaison Service (GJ-FLS) เป็นโครงการท่ีจัดตั้งขึ้น  
โดยมีเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยข้อสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนด้วยสหสาขาวิชา โดยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 ภายใต ้
การน�าของ อ.ณพล สินธุวนิช แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ในฐานะประธานโครงการ

ห้องฉุกเฉนิ จนกระทัง่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดรกัษาและสามารถกลบับ้านได้ 
นอกจากนี้  ผู ้ป ่วยจะได ้รับการติดตามรักษา ทั้ งจาก 

ทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และนัดหมายมาติดตามอาการที่โรงพยาบาล  
เพื่อรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างต่อเน่ือง

Practice Framework) เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของ FLS และสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพอื่น ๆ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรที่ทีมรับผิดชอบดูแลอยู่

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสะโพกหักครบวงจร

 สู่รางวัลระดับโลก CAPTURE the FREACTURE (CPF)

พัฒนาการแพทย์
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ความพร้อมของทีม GJ-FLS 

 ปัจจุบัน ทีม GJ-FLS ได้ปฏิบัติงานต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา
กว่า 2 ปี มีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล 146 คน ซ่ึงในทีมประกอบด้วย  
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร ์
ผูส้งูอาย ุพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ นกักายภาพบ�าบดั เภสชักร นกัโภชนาการ 
และทีมเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมด้วย ซ่ึงจุดเด่นของทีม GJ-FLS คือ  
ความสามารถในการติดตามผู ้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเป็น 
โรงพยาบาลขนาดไม่ใหญ่มาก และผู้ป่วยอยู่ในชุมชนที่ใกล้โรงพยาบาล 
นอกจากนี ้ทมีเวชศาสตร์ครอบครวัยงัสามารถให้การตดิตามใกล้ชิดด้วย
การเยี่ยมบ้านได้สะดวกด้วย

ขณะนี้มีโครงการอะไรในการให้บริการแก่ประชาชน

 เป้าหมายหลักของ GJ-FLS นอกจากรักษาข้อสะโพกหัก 
แล้ว ยังหมายรวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนด้วย ทั้งนี้ 
ผู ้ป่วยไม่จ�าเป็นต้องมีภาวะกระดูกหักมาก่อนก็ได้ ซึ่งการรักษา 
กระดูกพรุนจะช่วยป้องกันการเกิดกระดูกหักภายหลังหกล้มได้อีกด้วย 
ดังนั้น GJ-FLS ณ ปัจจุบัน จะท�าการดูแลผู้ป่วย โรคกระดูกพรุนทั้งหมด 
โดยในอนาคต จะมกีารขยายขอบเขตงานในการดแูลผูป่้วย ข้อมอืหกั 
และ กระดูกสันหลังหัก จากโรคกระดูกพรุนด้วย

ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับบริการได้อย่างไร

- ส�าหรบัผูป่้วยท่ีต้องการรบัการคดักรองโรคกระดกูพรนุ 
ผู้ป่วยหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยชาย

ที่ มีอายุ ต้ังแต ่ 70 ป ีขึ้นไป สามารถรับการตรวจ 
มวลกระดูกได้ทันทีตามข้อบ่งชี้ของการตรวจ 

- ส�าหรับผู ้ป่วยที่อายุยังไม่เข้าเกณฑ์ ต้องได้รับการ
พิจารณาภาวะเส่ียงอื่นจากแพทย์ก่อนส่งตรวจ ซึ่งหาก
ต้องการรบัค�าปรกึษา สามารถท�านดัหมายเพือ่พบแพทย์ได้ 

 สอบถามเพ่ิมเติมได ้ที่  หน ่วยตรวจโรคท่ัวไป 2 ชั้น 2  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือ  
โทร. 0 2849 6600 ต่อ  2161, 3094
 * ส�าหรับกรณีผู ้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก สามารถ 
มารับการรักษาทันทีที่ห้องฉุกเฉินได้ ซึ่งกระบวนการดูแลผู ้ป่วย 
จะเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติของทีม GJ-FLS ที่ได้วางไว้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยตรวจโรคทั่วไป 2  ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 
หรือ โทร. 0 2849 6600 ต่อ  2161, 3094 ในวันและเวลาราชการ

ทีม GJ-FLS  ลงพื้นที่ติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อสะโพกที่บ้าน
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เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ ้ าฟ ้ ามหิดล ศาสตราจารย ์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการด�า เนินการโครงการ 
เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ
เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู ้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  
ประจ�าปี 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ค ลิ นิ ก เ กี ย ร ติ คุ ณ  
นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ 
พานิช ประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ

1. นายพีรดนย์ วงษ์เสรี  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.   นายลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3.   นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4.   นายเมธาสิต ใจสอาด 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.   นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

ความมุ่งมั่นของเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2563 ทั้ง 5 คน จะเป็นอย่างไร ไปติดตามค่ะ

ส�าหรับผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจ�าปี  2563 จากซ้ายไปขวา) ได้แก่

Interviewcooperative

B

แถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน 
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจ�าปี 2563
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 “ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตของผมครับ ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการ
เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในปีน้ี มันเหมือนเป็นก้าวแรกของความฝันตั้งแต่วัยเด็กท่ีอยาก
จะพัฒนาให้สิ่งรอบข้างดีขึ้น ให้สังคมไทยและสังคมโลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผมมีความต้ังใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับแบบจ�าลองพลวัตระบบ (System dynamics) ซึ่งเป็นแนวคิดทางวิศวกรรม  
มาประยุกต์ในการพัฒนานโยบายการคัดกรองโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ของประเทศไทย ให้นโยบาย
มีประสิทธิภาพสูงและใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดจ�านวนและเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีพบเยอะมากที่สุดโรคหนึ่งในประเทศไทยอย่างมะเร็งล�าไส้ใหญ่ นอกจากนี้ 
หากโครงการนี้ส�าเร็จ ผมหวังว่าแบบจ�าลองพลวัตระบบจะถูกน�าไปใช้กับนโยบายสุขภาพอื่น ๆ  
ของประเทศไทยเพิม่เตมิ ผมยงัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะน�าความรูด้้านน้ีไปพฒันานโยบายสขุภาพด้านอืน่ ๆ 
ของไทยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ”

 “โรคหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลัก 
ในประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก การรกัษาทีม่อียูอ่ย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทยคือการให้ยาละลายล่ิมเลือด อย่างไรก็ตาม ยาละลาย 
ลิ่มเลือดให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในกลุ ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขนาดใหญ ่
ตีบตัน ซึ่งเป็นกลุ ่มที่มีอัตราการพิการเสียชีวิตสูงและมีค่าใช้จ ่าย                      
ในการดูแลหลังป่วยสูง อีกวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า                      
คือการลากลิ่มเลือด ซึ่งมีมาในประเทศไทยไม่นานและยังต้องการ                
การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยอยู่อีกมาก ดิฉันจึงมุ่งมั่นและตั้งใจ
จะไปศกึษาเรือ่งการพฒันาระบบการให้บรกิารผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง
ตีบตันด้วยการลากลิ่มเลือดในต่างประเทศ เพื่อน�ามาประยุกต์                     
ให้เข ้ากับบริบทของประเทศไทย เพ่ือเพิ่มการเข้าถึงการรักษา                     
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาจากบริการที่รวดเร็ว ลดอัตราการพิการ   
เสียชีวิต ลดการออกจากงานของสมาชิกครอบครัวมาดูแลผู้ป่วย และ             
ลดการสูญเสียรายได้ ซึ่งหากระบบดังกล่าวส�าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อ             
ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมากค่ะ”

 “ผมมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของจุลชีพในทางเดิน 
อาหารกบัโรคหลอดเลอืดสมองเพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาแนวทาง
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบัน 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุส�าคัญของความพิการและเสียชีวิตของ
ประเทศไทยและทั่วโลก การป้องกันในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงทั่วไป (Traditional risk factors) เช่นการควบคุม ความดัน
โลหติ การงดสบูบหุร่ี อย่างไรกต็ามแม้จะควบคมุดแีล้ว ผู้ป่วยจ�านวนหนึง่
ก็ยังเกิดโรคได้ ในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงใหม่ (Emerging risk  
factors) ที่มีการศึกษามาจ�านวนหน่ึงว ่าสามารถก่อให้เกิดโรค 
หลอดเลอืดสมอง นั่นคือ Gut Microbiota หรือ จุลชีพในทางเดินอาหา
รโดยโครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อหาความสัมพันธ์ของจุลชีพในทางเดินอาหาร
กับโรคหลอดเลือดสมองชนิดต่าง ๆ และหากได้ความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน 
จะน�ามาสู่การต่อยอดงานวิจัยในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดย
การพัฒนา Prebiotics และน�ามาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการป้องกัน 
โรคหลอดเลือดสมอง รวมท้ังการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องการ 
รับประทานอาหารของประชาชนชาวไทย เพื่อจะลดจ�านวนผู ้ป่วย 
โรคหลอดเลอืดสมองและลดค่าใช้จ่ายการรกัษาผูป่้วยของประเทศครบั”

นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร  ชั้นปีที่ 6       
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ  ชั้นปีที่ 6       
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายพีรดนย์ วงษ์เสรี  ชั้นปีที่ 6       
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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นายเมธาสิต ใจสอาด  ชั้นปีที่ 6       
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย  ชั้นปีที่ 6       
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ มีผู ้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2563  
ทั้งสิ้น 20 คน จากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ 9 แห่ง โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 คน ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือก 
โครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและน�าเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นข้ันสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 “ผมเชื่อว่าวิทยาการทางการแพทย์สามารถพัฒนาไปได้ไกล จนโรคเรื้อรัง
รักษาไม่หายต่าง ๆ อาจกลายเป็นโรคที่รักษาหายในอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้
ไม่ใช่แค่ช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้ป่วยเท่าน้ัน แต่ถ้าจ�านวนผู้ป่วยในประเทศมี                 
จ�านวนน้อยลง ค ่าใช ้จ ่ายส�าหรับความเจ็บป่วยของแต่ละครอบครัวลดลง                          
สิง่นีจ้ะเปลีย่นแปลงทัง้คณุภาพชวีติของผูป่้วยและครอบครวั รวมถงึมผีลต่อเศรษฐกจิ
ของประเทศ แต่การพัฒนาดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นเองถ้าเราทุกคนอยู ่เฉย ๆ                           
ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาค้นคว้าและส่งต่อความรู้ทางการแพทย์ใหม่ ๆ              
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาการแพทย์ในปัจจุบันให้ดีข้ึน ซึ่งผมวางแผนจะเริ่มต้นศึกษา
เรือ่งการยบัยัง้การเสือ่มและการตายระดบัเซลล์ (Inhibition of cell death and 
cell degeneration) และการปรับเปลี่ยนขั้วของเซลล์ไมโครเกลีย (Microglia 
polarization) ในโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ซึ่งเป็นสาเหตุ             
ท่ีพบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม ผมหวังว่าการศึกษานี้จะท�าให้เราเข้าใจ                    
ตัวโรคมากขึ้น และเป็นก้าวหนึ่งที่จะน�าไปสู่การค้นพบวิธีรักษาโรคที่น่าเศร้านี้                  
 ในอนาคต ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากส�าหรับคนคนเดียว ผมเช่ือว่ายังมีแพทย์
และนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายที่มีอุดมการณ์ในการเปล่ียนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้น   
ผมเชื่อว่าการร่วมมือกันและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน จะเป็นกุญแจส�าคัญ               
ในการพัฒนาการแพทย์ต่อไป ส�าหรับในระยะยาว ผมตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องการเสื่อม
และการตายระดับเซลล์เพื่อพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ของประเทศไทย                
และของมนุษย์ต่อไปครับ”

 “การได้รบัทนุพระราชทานโครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลฯ น้ัน 
ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งส�าหรับข้าพเจ้า แต่อีกนัยหนึ่งนั้นก็ถือเป็นโอกาสอันส�าคัญ 
ท่ีข้าพเจ้าจะใช้ความสามารถที่มีอยู ่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  
 โรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ส่งผลกระทบอย่างมากอย่างยิ่งต่อ               
ผู ้สูงอายุ ครอบครัว และสังคมไทยที่ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสัมบูรณ์                      
แต่ในปัจจุบันกลับไม่มีหนทางในการรักษาได้ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา              
เกี่ยวกับเซลล์แอสโตรไซท์ซึ่งเป็นเซลล์ค�้าจุนเซลล์ประสาทชนิดหน่ึงต่อการเกิด 
และด�าเนนิของโรค โดยมคีวามหวงัว่าในสักหนึง่เราจะสามารถท�าความเข้าใจเกีย่วกับ               
ตัวโรคได้ดีขึ้น แม้ว่าในเร็ววันนี้จะยังไม่ปรากฏผลส�าเร็จ แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า                   
องค ์ความรู ้ที่ เกิดขึ้นนั้นสักวันจะเป ็นการเป ิดประตู ไปสู ่การรักษาโรคได ้                                           
ในท้ายที่สุดครับ”



เรื�อง : ป�ณรส โต๊ะเงิน งานกิจกรรมเพื�อสังคม

ติดตามความเคลื�อนไหวงานกิจกรรมเพื�อสงัคม
    www.si.mahidol.th/th/division/csr
              ศิรริาชเพื�อสงัคม Siriraj CSR

         ป�ใหม ่ใครๆ ก็อยากเริ�มต้นสิ�งใหม ่ไมว่า่จะเป�นเป�าหมายที�จะดแูลสขุภาพ ลดนํ�าหนัก ปารตี์�ใหน้้อยลง หรอืทําตามความฝ�นตั�งใจไวใ้หส้าํเรจ็
แต่จะมสีกักี�คนที�ปฏิญาณกับตัวเองวา่ "ป�นี�เราจะลดละเลกิใชพ้ลาสติก แลว้หนัมาใสใ่จสิ�งแวดลอ้มใหม้ากขึ�น" ทกุคนคงเหน็วา่ป�ที�ผ่านมา เทรนด์
ด้านสิ�งแวดลอ้มนั�นเป�นประเด็นที�สาํคัญในสงัคม ทําใหห้ลายคนเริ�มตระหนักวา่สิ�งที�สง่ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติที�เกิดขึ�นนั�น ลว้นมาจาก
พฤติกรรมของมนุษย ์ เชน่ หลอดพลาสติกในจมูกเต่าทะเล ขยะพลาสติกในท้องวาฬ ไมโครพลาสติกที�อยูใ่นปลาที�เราบรโิภค ซึ�งยอ้นกลบัมาหาเรา
ทกุคนเองก็ตาม 
          คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล ก็ได้กําหนดยุทธศาสตรด์้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกับ Roadmap
การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ในระดับประเทศ ซึ�งในป� 2564 เราจะลดเลกิหลอดและแก้วพลาสติก โดยเชญิชวนใหร้า้นค้างดให้
และคนเลกิใช ้Single Use Plastic โดยมุง่หวงัวา่ความรว่มมอืจากรา้นค้า บุคลากร และประชาชนนั�น จะทําใหส้ามารถบรรลเุป�าหมายการเป�น
พื�นที�ปลอดหลอดและแก้วพลาสติกได้ภายในป�นี�
แล้วทําไมต้องเริ�มจากหลอดและแก้วพลาสติก ทั�งที�ขยะอยา่งอื�นก็เยอะเหมอืนกัน ?
          ที�ผ่านมา คณะฯ ได้รณรงค์การลดเลกิใชก้ลอ่งโฟมและถงุพลาสติกในศูนยอ์าหารที�ตั�งอยูภ่ายในคณะฯ ซึ�งรา้นค้าสว่นใหญ่ได้หนัมาใชก้ลอ่ง
พลาสติกและถงุกระดาษสาํหรบับรรจุอาหารทดแทน รวมถึงบุคลากรบางสว่นได้เริ�มใชก้ลอ่งอาหารและแก้วนํ�าสว่นตัวด้วย นับวา่ได้รบัความรว่มมอื
เป�นอยา่งดี จงึได้เพิ�มเป�าหมายใหมอ่ยา่งหลอดและแก้วพลาสติก อีกทั�งเราคาดหวงัวา่ป� 2566 เราจะสามารถลดใชก้ลอ่งพลาสติกได้ด้วยเชน่กัน

เลอืกซื�อและพกหลอดสว่นตัว
ที�ใชซ้ํ�าได้ ทั�งหลอดสแตนเลส
หลอดซลิโิคน หรอืหลอดแก้ว

พกแก้ว ขวด 
หรอืกระติกนํ�าสว่นตัว 

ติดกระเป�าไวเ้สมอ

เลอืกดื�มนํ�าจากแก้ว หรอื
ขวดนํ�าเสมอเมื�อเป�นไปได้ 

ปฏิเสธหลอดจากรา้นค้า หรอืแจง้กับ
พนักงานลว่งหน้าวา่เรา “ไมร่บัหลอด”

อยา่มวัรอใหใ้ครเริ�ม
เพราะเราสามารถหาวธิทีดแทนการใชห้ลอดพลาสติกได้ง่ายๆ ตั�งแต่วนันี�เลย! 

แล้วปนี�
คณุตั�งเป�าหมายเพื�อสิ�งแวดล้อมแล้วหรอืยงั

เป�นไปได้ไหม
ถ้าเราจะเริ�มต้นใหม่เพื�อสิ�งแวดล้อม

ประวัติศาสตร ์"หลอด"
5,000 ป�ก่อน ชาวสเุมเรยีนโบราณ ทําหลอดดดูเบยีรจ์ากทองคําหรอืโลหะ 

ป� 1888 มารว์นิ ซ ีสโตน ได้ดื�มคอกเทลด้วยต้นของหญ้าไรย ์จงึหาวธิปีระดิษฐห์ลอดจากกระดาษ และจดสทิธบิตัรในป�เดียวกัน 
ป� 1890 มารว์นิ ซ ีสโตน ตั�งโรงงานผลติหลอดจากกระดาษ ที�เคลอืบด้วยไขพาราฟ�น 
ป� 1930 Joseph Friedman ประดิษฐห์ลอดแบบงอขึ�น และจดสทิธบิตัรในชื�อบรษัิท Flex-Straw 
ป� 1969 บรษัิท Flex-Straw ขายกิจการให ้Maryland Cup Corporation ผลติหลอดพลาสติกที�หลากหลาย 

และกลายเป�นบรษัิทผลติหลอดพลาสติกที�ใหญ่ที�สดุของประเทศในขณะนั�น

3,000 ป�ก่อน พบหลกัฐานเป�นหลอดทองคําตกแต่งด้วยอัญมณีมค่ีา ในสสุานโบราณ
ชาวอารเ์จนไตน์ ใชห้ลอดที�ทําจากไมม้านานกวา่พนัป� และพฒันาเป�น bombilla โลหะที�ทําหน้าที�เป�นหลอดและตัวกรองสาํหรบัดื�มชา
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อ่านเอาเรื่อง

 “ตลอดระยะเวลา 5 ป ีที่ผ ่านมา (นับจากป ี  2558)  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ 
สร้างสรรค์ “บัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ” ด้วยเจตนารมณ์ให้ 
ผู้ถือบัตรร่วมกันท�าบุญให้ศิริราช ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร ก็จะสามารถ
สร้างคุณประโยชน์ทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเริ่มมาตั้งแต่การ
ร่วมสมทบจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 
๘๔ พรรษา อาคารที่เป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง 
ที่ทันสมัย ครบวงจรแก่ผู้ป่วยสามัญ ลดความแออัดในตึกผู้ป่วยนอก เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี และความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
ชาวไทย ซึง่ ณ วนันีใ้กล้จะแล้วเสรจ็สมบรูณ์  คาดว่าใช้งานอาคารทัง้หมด
ภายใน 26 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชทานก�าเนิด 

รพ.ศิริราช 133 ปี อีกทั้งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ตลอดจน 
การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่น 
ที่ส�าคัญของความร่วมมือในการสร้างสรรค์บัตรนี้ขึ้น  
 และในครั้งนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมกันสานต่อ
โครงการแห่งการให้เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ ที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้คณะฯ ได้ด�าเนินการจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการ
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดย ณ ที่แห่งนี้ 
จะเป็นต้นแบบการดูแลผู ้สูงอายุแบบองค์รวม โดยสหสาขาวิชาชีพ  
ให้บริการทางการแพทย์ที่เน้นการดูแลระยะกลาง มีการท�าวิจัย และ 
ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับผู้สูงอาย ุ
แบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ”

ต่อยอดความร่วมมือ 5 ปี...ศิริราช ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ สานต่อโครงการบัตรร่วม (Co-brand) อัพเกรดสิทธิประโยชน์  
‘บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช’ โดยเมื่อวันที่  23 พ.ย. 63 ได้มีการแถลงข่าว “ธนาคารกรุงเทพ - ศิริราช ผนึกก�าลังอัพเกรด 
สิทธิประโยชน์บัตรร่วม ผ่อนจ่ายค่ารักษา 0% นาน 3 เดือน – ฟรี ตรวจสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ พร้อมชวนลูกค้าร่วมสนับสนุนกองทุนวิจัย
เพื่อผู้ป่วย และศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ รพ.ศิริราช” ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวร่วมกับ นายโชค ณ ระนอง ผู ้ช ่วยผู้จัดการใหญ่ ผู ้จัดการสายบัตรเครดิต  
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ติดตามรายละเอียดจากท่านคณบดีดังนี้

 การต่อสัญญาคร้ังน้ี เป็นความร่วมมือในการให้บริการบัตรร่วม (Co-brand) เพื่อสานต่อโครงการแห่งการให้ ควบคู่กับการน�าเสนอ 
สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีรองรับทั้งไลฟ์สไตล์ ในยุคดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด และความตั้งใจท่ีจะแบ่งปันช่วยเหลือ 
ผู้อื่น โดยได้เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ของบัตรร่วมเพ่ือตอบโจทย์การใช้จ่ายได้อย่างตรงใจมากยิ่งขึ้น โดยทุกธุรกรรมผ่านบัตรทั้ง 2 ประเภท รับรอง 
ความปลอดภัย ด้วยชิพอัจฉริยะช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลบนบัตร และยังได้รับสิทธิประโยชน์จาก “บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช” 
และ “บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช” ประกอบด้วย
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ศิริราช - ธนาคารกรุงเทพ ผนึกก�าลังอัพเกรดสิทธิประโยชน์บัตรร่วม
ทุกการใช้จ่ายมีส่วนสนับสนุนกองทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วย

 และศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ



บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช
- มีบริการผ่อนช�าระ Be Smart ส�าหรับค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 

5,000 บาทขึน้ไปทีร่พ.ศิริราช และ รพ.ศิรริาช ปิยมหาราชการณุย์ 
(0% 3 เดือน, 0.74% สูงสุด 10 เดือน) 

- บริการส�ารองที่จอดรถพิเศษ 
- ใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน และรับคะแนนสะสม 

2 คะแนน เมื่อบริจาคเงินผ่านบัตรที่ศิริราช 
- รับประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 

ดอลลาร์สหรัฐ

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
- มอบความคุม้ครองจากประกนัภยัอบุตัเิหต ุสงูสดุ 200,000 บาท 

รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
- เพียงเติมเงินสามารถใช้ช�าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รถด่วน

พเิศษบอีาร์ท ีและช�าระค่าสนิค้าท่ีร้านค้าแรบบทิพร้อมรบัส่วนลด
และสิทธิประโยชน์จากร้านค้าในเครือแรบบิทที่ร่วมรายการ 

- สามารถท�าธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศและทั่วโลก พร้อม
ฟังก์ชั่นแรบบิท 

 ผู้ถือบัตรร่วมทั้ง “บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท”  
และ “บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช” ยังมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ 
จากทกุยอดการใช้จ่ายผ่านบตัร ธนาคารกรงุเทพจะบรจิาคสมทบให้ศริิราช 
0.2% ของยอดใช้จ่าย ส�าหรบับตัรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทพีเีอน็แรบบิท ศริริาช 
ทุกการสมัครบัตรใหม่ ธนาคารร่วมบริจาค 100 บาท และค่าธรรมเนียม
รายปีทุกปีต่อไป ธนาคารร่วมบริจาค 50 บาท และส�าหรับบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินัม ศิริราช สามารถแลกคะแนนสะสม 1,000 คะแนน 
แทนเงินบริจาค 100 บาท โดยท่ีธนาคารจะบริจาคสมทบเท่ากับเงิน 
ที่ลูกค้าบริจาคอีกด้วย 

นอกจากน้ีผู้ถือบัตรร่วมยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติม 
จากศิริราช และร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ
 - บริการตรวจสุขภาพ Basic Package ฟรี ปีละ 1 ครั้ง เมื่อใช้จ่าย

ผ่านบัตรตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป/ปี 
 - ส ่วนลด 5-40% ค่าหัตถการ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช อาคารปิยมหาราช
การุณย์ ชั้น 7

 - ส่วนลด 10% บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท  
ศิริราช สามารถระดมทั้งเงินบริจาคของลูกค้าและเงินสมทบ 
ของธนาคารเพ่ือบริจาคให้แก่ศิริราช รวมกว่า 275 ล้านบาท  
(ก.ย. 2558 - ส.ค. 2563) และเช่ือมัน่ว่าการต่อสญัญาเพื่อให้บรกิาร
ร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยสานต่อความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ 
แก่สังคมโดยรวมอย่างแท้จริงต่อไป 
 นอกจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ธนาคารกรุงเทพจัดแคมเปญพิเศษ  
ระหว่างวนัที ่20 พ.ย. 63 – 20 ม.ีค. 64  เชญิชวนผูถ้อืบัตรเครดติ
ธนาคารกรงุเทพทกุประเภทร่วมเป็น “ผูใ้ห้” ด้วยการแลกคะแนนสะสม
แทนเงินบริจาคสมทบ “โครงการทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วย” เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อลดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 และเพื่อผู้ป่วยอื่น ๆ  
ร่วมกับศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
(SICRES)  โดยคะแนนสะสมทกุ 1,000 คะแนน แทนเงนิบรจิาค 120 บาท  
และพิเศษหากใช้คะแนนจากบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช  
ทกุ 1,000 คะแนน แทนเงินบรจิาค 200 บาท ผูส้นใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
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พัฒนาคุณภาพ

สวัสดีค่ะ...มาตามสัญญานะคะต่อเนื่องกับฉบับที่แล้ว ในเบื้องต้นเรา
ได้รู ้จักแนวคิด และหลักการท�างานแบบ Agile กันไปแล้วนะคะ แต่ยังมีอีก 
ส่ิงหน่ึงที่เป็นหัวใจส�าคัญที่สุดของแนวคิดนี้ก็คือ “คน” “การส่ือสารระหว่าง
กันภายในทีม” และ “การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ” ซ่ึงองค์กรจ�าเป็นต้อง 
ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมให้เอ้ือต่อการท�างานแบบอไจล์ ดังนี้

การท�างานแบบคล่อง เปรียว (Agile) : การสร้าง

วัฒนธรรมการท�างานภายในองค์กรที่เอื้อต่อการ

ท�างานแบบอไจล ์(ตอน 2) ทีมบริการวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ

(ที่มา www.tnt.co.th/en/news/162-agile-framework-working-principle-for-modern-company)

จากหลักคิดของ อไจล์ จะเห็นได้ว่า มีแนวคิดไปในลักษณะสร้างทีม กระตุ้นให้ทุกคนสื่อสารกันอย่างสม�่าเสมอ พร้อมปรับปรุงตนเอง 
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยจะกล่าวถึงปัจจัยหรือหลักปฏิบัติตัวเมื่อท�างานร่วมกับทีมเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ และทุกคนท�างานร่วมกัน 
ด้วยความร่วมมือ จากการอ่านจึงมีมุมมองว่า น่าจะน�ามาประยุกต์และทดลองปรับใช้ในการท�างานของแต่ละทีม เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการท�างาน 
ที่ดี และผลงานออกมาเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน ไม่ว่าคนในทีมจะแตกต่างกันเรื่องเพศ อายุ วัยวุฒิ  

คุณวุฒิ รวมถึงทักษะความสามารถต่าง ๆ เพราะด้วยความหลากหลายของสมาชิกภายในทีมน้ีจะช่วย 

ให้เราสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ในวงกว้างได้

 เช่ือม่ันว่าแต่ละคนจะท�างานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งม่ันท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จ 

บริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และมีแรงจูงใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้เสมอ

 กระตุ ้นให้เกิดการสื่อสารกันภายในทีม เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าจะท�างานไปใน 

ทิศทางใด ทุกคนต้องเข้าใจกระบวนการการท�างานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรือต้องการแก้ไขปรับปรุง

สิ่งใดก็จะได้ร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว

 ไม่จ�ากัดเฉพาะแค่เรื่องท่ีเป็นปัญหาเท่าน้ัน แต่ถ้ามีเรื่องที่ชอบ พึงพอใจ หรืออยากจะช่ืนชมทีม  

ก็สามารถท�าได้ทันที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทีมมีก�าลังใจในการท�างานต่อไป นอกจากน้ียังเป็นการสร้าง 

ความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทีมจะเปิดใจที่จะน�าเสนอความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการท�างาน

ได้ง่ายขึ้นด้วย

 กระตุ ้นให้สมาชิกของทีมปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เม่ือได้รับความคิดเห็นไม่ว่า 

จะจากทีม หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ก็ต้องรีบน�ากลับมาปรับปรุงแก้ไขทันที เปิดใจให้กว้างเข้าไว้  

พร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองและของทีมเสมอ นอกจากน้ีต้องไม่รอแค่ความคิดเห็นจาก 

คนภายนอกเท่านั้น แต่ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเองอยู่เสมอด้วย

https://www.tnt.co.th/en/news/162-agile-framework-working-principle-for-modern-company
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พัฒนาคน ผลักดันงาน ยกระดับ
คุณภาพภาควิชา ตอนที่ 
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หลักในการท�างานของ รศ.ดร.พญ.อัญชลี คือ ความซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม มุ่งมั่นและหมั่นเพียร ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยจะมีการ
ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อการบรรลุผลและสร้างงานท่ีมีคุณภาพ  
ในการพัฒนาภาควิชาฯ อาจารย์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในองค์รวม 
ตามระบบงานหลกัอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงจะเริม่จากการก�าหนดเป้าหมายและ 
การวางแผนทีชั่ดเจน แล้วสือ่สารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบ สร้างความ
เข้าใจและร่วมกันท�างานเป็นทีม โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน 
แต่ละส่วนงาน เมือ่เข้าสูก่ารปฏบิติังานจรงิจะมกีารตดิตามงานอย่างสม�า่เสมอ 
เพราะในการท�างานมักจะมีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด  
ดงัน้ันเพือ่ให้การสนบัสนนุและช่วยแก้ไขปัญหา รวมทัง้ประเมนิผลว่าเป็นไป
ตามแผนงานหรือไม่ สิ่งส�าคัญคือ ให้ความใส่ใจกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
เพราะบคุลากรมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการผลกัดนั ร่วมกนัแก้ไขปรบัปรงุ 
ให้เกดิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และเกิดการพฒันาคณุภาพงาน นอกจากนี้
ภาควชิาฯ สร้างบรรยากาศของการเรยีนรู ้การสร้างนวตักรรม และความ
สมัพนัธ์ของบุคลากร ผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ สร้างสรรค์-นวตักรรม 
ทีเ่ปิดโอกาสให้บคุลากรได้คดิริเริม่สร้างสรรค์กจิกรรมหรอืโครงการใหม่ ๆ  
ในลักษณะ bottom-up ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตเป็น  

รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ  
ปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มอบให้กับบุคลากรในคณะฯ ที่ปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความมุ่งม่ันในความส�าเร็จของงาน มีการแก้ไข
ปัญหาเชิงระบบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผล เพือ่น�ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และจัดท�าระบบงาน มีภาวะ
ผูน้�า สามารถสื่อสารให้เกดิความร่วมมอืในการพฒันาคณุภาพและศกัยภาพบคุลากรอย่างต่อเนื่อง  
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  ผลักดันในการน�านวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพือ่เพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน ที่ส�าคัญ คือมีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ของคณะฯ เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ ได้รับรางวัลให้ประชาคมชาวศิริราช
ได้ร่วมแสดงความยนิดี และได้เรียนรูแ้บบอย่างทีด่ีในการท�างานให้เกดิคณุค่าแก่ผูร้บับรกิารและคณะฯ

โครงการ สร้างสรรค์ พัฒนางาน พัฒนาตน โครงการพัฒนางานด้วย 
ระบบ Lean โครงการสร้างคลืน่ลกูใหม่ใจรกัปรสติ โครงการปรสติสมัพนัธ์ 
โครงการ happy life style ปรสติ โครงการบรหิารความเสีย่งในแต่ละ 
หน่วยงานย่อย (ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช และ
ส�านกังานภาควชิา) เป็นต้น ในแต่ละปีงบประมาณจะมกีารจดัโครงการ 
ใหม่ ๆ ทั้งที่เกิดจากบุคลากรเองและท่ีเป็นนโยบายของภาควิชาฯ  
ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
คณุภาพอย่างต่อเนือ่ง

ในแง่ของการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานนั้น  
ภาควิชาฯ ให้ความส�าคัญมาก จึงได้ก�าหนดการจัดการสินทรัพย์ 
ทางความรู ้โดยแบ่งประเภทตามพันธกิจ เช่น ด้านการศกึษา ด้านการวจิยั 
และด้านการบริการ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อการจัดเก็บข้อมูล  
มกีารถ่ายทอด แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และน�าไปสูก่ารปฏบิตังิานจรงิ สิง่เหล่านี้
ถอืเป็นระบบการจดัการความรู้ทีใ่ช้ในการพฒันาคณุภาพงานของภาควชิาฯ 

ด้านการบริหาร รศ.ดร.พญ.อัญชลี  มีผลงานที่โดดเด่น  
ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร Biodesign in Medicine ซึ่งเป็น 
หลกัสตูรสหสาขาวชิาในระดบัปรญิญาโท 1 ปี (สารนพินธ์) ปรญิญาโท  
2 ปี (วิทยานิพนธ์) และปริญญาเอก ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ 
ข้ามศาสตร์ในโครงการร่วมระหว่าง คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิค 
การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อผลิตบัณฑิต 
ทีม่กีระบวนการคิดและทกัษะการออกแบบในการสร้างนวตักรรม คดิค้น 
ส่ิงประดิษฐ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งมีความรู ้
ในด้านการบริหารจัดการที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ไปสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการ ขณะนี้หลักสูตรก�าลังปฏิรูปการเรียนการสอนเป็นแบบ  
Flexi Program เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และตอบโจทย์ความต้องการของผู ้เรียน 
ในปัจจบุนั สงัคม และประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ฉบับหน้าพบกับ แนวทางในการพัฒนาภาควิชาปรสิตวิทยา ให้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.
๙๙๙๙ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเพียงหน่วยงานเดียวที่ ได้รับรองมาตรฐานนี้ ติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ
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 การประหยดัทรพัยากร (Cost saving) เกิดจากการน�าค่าใช้จ่าย 
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่าเสียโอกาส 
มาเปรียบเทียบเป็นมูลค่า และสัดส่วนการประหยัดทรัพยากรต่อปีของ
ก่อนและหลังการด�าเนินโครงการ และน�าค่าใช้จ่ายมาเป็นปัจจัยหน่ึงใน
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับ เกณฑ์ TQA  
ในหมวด 6.2 ที่กล่าวถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ว่าองค์กรมีวิธีใน
การจดัการต้นทนุ น�ารอบเวลา ผลติภาพ มาพจิารณากระบวนการท�างาน 
ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลขององค์กรอย่างไร ส�าหรับโครงการพัฒนาระบบ/กระบวนงาน  
ก็ควรมีการค�านวณค่าใช้จ่ายการประหยัดทรัพยากรจากต้นทุนในมิต ิ
ต่าง ๆ ของโครงการ เช่นกัน ทั้งนีต้้นทุน (Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงในการด�าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยแบ่งประเภทของต้นทุน
ตามพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) 
เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามผลผลิต/กิจกรรมในระยะส้ันและยาว  

การประเมนิค่าใช้จ่ายด้านเวลา (Time) คอื การลดเวลาในกระบวนการทีส่่งผลกระทบต่อผูร้บัผลงาน เกิดได้จากการปรบัเปลีย่นรปูแบบ 
การท�างาน และการพฒันานวตักรรมให้สอดคล้องกนั โดยผูร้บัผลงานหลกัในกระบวนการ เป็นได้ทัง้ผูป่้วย ญาต ิหรอื ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง 
โดยการลดเวลาในกระบวนการให้บรกิารต่าง ๆ ให้ดขีึน้ เรว็ขึน้ สะดวกขึน้ กจ็ะท�าให้ผูร้บับรกิารไม่สญูเสยีเวลาจากการรอคอย สามารถ 
น�าเวลาไปใช้ประโยชน์หรือเพิม่รายได้ในทางอืน่ ๆ  ในส่วนของบคุลากรจะมเีวลาเพิม่มากขึน้ และน�าเวลาไปใช้ประโยชน์ในการเพิม่คณุค่าให้
กบัผูร้บับรกิาร องค์กร และตนเองได้อกีด้วย รวมถงึการสร้างความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิาร ดงันัน้การลดขัน้ตอนการท�างานทีไ่ม่จ�าเป็น  
โดยการปรบั Flow การท�างาน หรอืน�าเทคโนโลยีมาพฒันาระบบการให้บรกิาร เช่น การรบัยา การรับใบนดัหมาย การรอผลเลอืด การเบกิ
พสัด ุการส่งมอบข้อมลู ก็จะสามารถน�ารอบเวลาการท�างาน ทัง้ก่อนและหลังการด�าเนนิการ มาค�านวณมลูค่าของค่าแรงเฉลีย่ท่ีลดลงได้ 

 หากท่านด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ สามารถน�าผลของข้อมูลมาค�านวณหาผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากต้นทุนที่ ใช้ไป เพื่อแสดงถึง
ผลลัพธ์ของความคุ้มค่า โดยเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนหรือรายได้ และความสามารถในการจัดการควบคุมต้นทุนของโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อปี เพียงเท่านี้ก็สามารถแปลผลลัพธ์การประหยัดทรัพยากรที่เกิดข้ึนได้ เพ่ือความสะดวกท่านสามารถค�านวณผลลัพธ์
ได้จากโปรแกรมค�านวณค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากร โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/ และ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดท�าโครงการ การก�าหนดตัวชี้วัด และการค�านวณค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากร สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ งานบริหาร
ทรัพยากรสุขภาพ ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โทร 98300 หรือ 98418 อีเมล sirirajum@mahidol.edu ค่ะ

เช่น ค่าแรง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเส่ือมราคา ค่าบริการทางการแพทย์  
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และต้นทุนผันแปร (Variable cost) ที่จะ
เปล่ียนแปลงตามสัดส่วนของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ค่าน�้า  
ค่าไฟ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ทั้งหมด 
จะถูกน�ามาค�านวณผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่าทางตรง ทั้งนี้ 
รวมถึงมูลค่าทางอ้อม ได้แก่ ค่าเสียโอกาสอันเกิดจากการใช้ทรัพยากร 
ในกระบวนการ ทีส่่งผลให้สูญเสียรายได้ หรอืส่งผลกระทบต่อผูร้บัผลงาน 
ซึ่งสามารถประเมินเป็นมูลค่าจากต้นทุนที่เกิดขึ้น เช่น เวลา สามารถ
ค�านวณหามูลค่าที่สูญเสียไปเมื่อเทียบกับค่าแรง เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว  
มาเริ่มต้นเรียนรู้ตัวอย่างการประเมินค่าใช้จ่ายในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับโปรแกรมค�านวณค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากร ที่งานบริหารทรัพยากร
สุขภาพได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออ�านวยความสะดวกในการค�านวณอัตราการ
ใช้ทรัพยากรในโครงการเป็นมูลค่าและสัดส่วนของผลลัพธ์การประหยัด
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นต่อปีกันค่ะ

2
3

การประเมนิค่าใช้จ่ายด้านการลดการใช้ทรพัยากร (Cost saving) คอื การเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนทีต้่องจ่ายเงนิทัง้ก่อนและหลงั
การด�าเนินโครงการที่ลดลง เช่น การลดวัสดุอุปกรณ์ ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่ากระดาษ ค่าหมึกปริ้น จ�านวนวัสดุคงคลัง จ�านวน  
OT ของบคุลากร ค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากการภาวะแทรกซ้อน เช่น การตดิเช้ือ รวมทัง้ค่าตรวจทางห้องปฏบิตักิาร ค่าเดนิทาง ฯลฯ  
โดยสามารถน�าตวัช้ีวดัด้านคณุภาพ และตวัชีว้ดัด้านความปลอดภยัท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการมาค�านวณมลูค่า เช่น อตัราการใช้ยาปฏชิวีนะ
ในผู้ป่วย โดยใช้ข้อมลูค่าใช้จ่ายการใช้ยาปฏิชวีนะ ท�าให้ทราบถงึสดัส่วนของการประหยดัทรัพยากรทีเ่ปลีย่นแปลงไปของโครงการ

ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญต่อการบริหารองค์กร  
ผู้บริหารจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลต้นทุนในการก�าหนดทิศทาง วางแผน และควบคุมการบริหารงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือ
ช่วยตัดสินใจในยุคที่การแข่งขันด้วยราคารุนแรงเฉกเช่นปัจจุบัน ดังนั้นการรู้ต้นทุนจะช่วยท�าให้สามารถควบคุมรายจ่าย
ในการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉบับนี้จึงขอน�าเสนอแนวทางและตัวอย่างการประเมินค่าใช้จ่ายโครงการ
ในมิติต่าง ๆ ที่น�ามาค�านวณค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากร ท�าให้เห็นถึงต้นทุนหรือผลลัพธ์ของความสามารถในการควบคุม
ต้นทุนของโครงการว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร หรือตัดสินใจด้านความคุ้มค่าในการด�าเนินการ ค่ะ

การประเมินค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากร

การประเมินค่าใช้จ่ายด้านการเพิ่มรายได้ (Increase revenue) คือ การเปรียบเทียบรายได้ ผลผลิต ของก่อนและหลังการ 
ด�าเนินโครงการที่เพิ่มขึ้น จากการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบการให้บริการ การสร้างทัศนียภาพ และปรับปรุงโครงสร้าง 
พื้นฐานของโรงพยาบาล ท�าให้สามารถเพิ่มรอบการให้บริการ การสร้างมูลค่าทางการค้า เช่น การตรวจรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น  
การพัฒนาการให้บริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การผลิตหลักสูตรออนไลน์ การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่าย การสร้างห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้บริการได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถจัดเก็บรายได้ และผลผลิตต่าง ๆ จากการจัดท�าโครงการนั้นเพิ่มขึ้น
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

“รู้” เพื่อ “รอด” ไปกับสื่อสร้างสรรค์ 
ต่อลมหายใจให้เด็กน้อย 

“หัวใจหยุดเต้น” เป็นภาวะฉุกเฉินที่เป็นเส้นแบ่งกั้นระหว่างความเป็นและความตาย หากไม่ ได้รับการช่วยชีวิตอย่างถูกต้องและทันเวลา 
อาจท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ในแต่ละปีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้พรากชีวิตผู้คนไปจ�านวนไม่น้อย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภายหลังผ่าตัดหัวใจ  
เด็กคลอดก่อนก�าหนด เด็กที่ ใส่ท่อหลอดคอ เด็กที่ต้องใช้ออกซิเจนเมื่อกลับบ้าน เด็ก ๆ กลุ ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นสูง  
จ�าเป็นต้องมีผู ้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน แต่จะท�าอย่างไรให้ผู ้ดูแลสามารถช่วยชีวิตเด็ก 
ได้อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ และทันเวลา 

สิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องการให้ความรู้ก็คือ การสอนและสาธิตวิธีการช่วยชีวิตเด็ก
ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองซึ่งการสอนช่วยชีวิตนั้นต้องอาศัยพ่ี ๆ พยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และสามารถจัดเวลามาสอนได้ แต่ด้วย 
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบจ�านวนมาก จึงไม่สามารถจัดเวลาสอนให้ตรงกันกับเวลาผู้ดูแล 
ได้สะดวก แต่ด้วยความใส่ใจและความทุ ่มเทของทีมผู ้ปฏิบัติงานจึงพยายามคิดหาวิธ ี
แก้ปัญหาและพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ�ากัดเรื่องบุคลากร จนในท่ีสุด 
ได้จัดท�าสื่อวีดทิัศน์มาใช้เพื่อช่วยลดภาระงานของพี่ ๆ พยาบาล อย่างไรก็ตามการใชว้ีดทิัศน ์
มาทดแทนท้ังหมดก็ยังไม่เป็นท่ียอมรับ วีดิทัศน์นี้จะได้ผลจริง ๆ เหรอ ? ผู้ดูแลเรียนรู้ได ้
เท่ากับพี่ ๆ พยาบาลสอนเองมั้ยนะ ?

คุณลดาวรรณ อุบล และทีม จากงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จึงตัดสินใจ
ท�างานวจิยั R2R เรือ่ง “ศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารสอนช่วยชวีติเดก็ขัน้พืน้ฐาน ระหว่างการ
สอนด้วยวดีทิศัน์ร่วมกบัการฝึกปฏบิตักิบัพยาบาล กบัการสอนและฝึกปฏบิตัโิดยพยาบาล”  
โดยสุ่มแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการ Randomized-controlled trial :  
RCT รายละเอียดกระบวนการวิจัยดังภาพ ผลจากการวิจัยพิสูจน์ได้ว่า สื่อวีดิทัศน์น้ัน 
สามารถน�ามาใช้สอนได้ดีเทียบเท่ากับการสอนโดยพยาบาล ที่ส�าคัญคือช่วยลดภาระงาน
ในการสอนทฤษฎี คุณพยาบาลจะใช้เวลาไปกับการฝึกปฏิบัติได้เลย 

คุณลดาวรรณ อุบล และทีม ร่วมกันพัฒนางานวิจัยนี้ขึ้นมาจากความใส่ใจในการ
ท�างาน พยายามเข้าใจสถานการณ์ของผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างลึกซ้ึงถึงต้นตอของปัญหา  
จนสามารถผลติงานวจิยั R2R ท่ีตอบโจทย์ทัง้ผูป้ฏบิตังิานและผูป่้วย และยงัสามารถคว้ารางวลั 
R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2563 มาเป็นเครื่องการันตีความส�าเร็จ สร้างความ 
ภาคภูมิใจให้กับพวกเราชาวศิริราชทุกคน อย่าลืมนะคะ ไม่ว่าเพ่ือน ๆ จะท�างานอะไร  
อยู่หน่วยงานไหน ขอเพียงมีใจอยากพัฒนางาน พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นแบบนี้ ติดต่อ 
พวกเราทีม R2R โทร. 92662 ในวันและเวลาราชการค่ะ

ภาพตัวอย่าง
วีดิทัศน์
ประกอบ 
การสอน
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IT society

 : สร้าง QR Code SiStamp ผ่าน https://si-eservice. 
 mahidol.ac.th/qr/create/Login.aspx                             

การใช้งานระบบลงทะเบียน SiStamp

บันทึก : สามารถบันทึก QR Code ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
  ที่ใช้งานได้
พิมพ์  : สามารถสั่งพิมพ์ QR Code ไปยัง Default Printer ได้

หมายเหตุ QR Code ทีไ่ด้จะสามารถใช้งานได้เพียง 24 ชม. เท่านัน้

Username / Password 
เป็นของผู้ท�าการลงทะเบียนสร้าง QR Code

(ใช้แบบเดียวกับระบบ e-Doc) 

: เลือกเมนู “สร้าง QR Code” : หลังจาก Generate QR Code จะได้ QR Code  
 ออกไปใช้งานต่อไป

ชาวศิริราชหลายท่านท่ีมีงานไปอบรม หรือไปฟังบรรยายภายในคณะฯ หน้าห้องประชุม หรือห้องบรรยาย หลาย ๆ ท่านคงได้
เจอกับการลงทะเบียนในรูปแบบการใช้ QR Code ในการสแกนผ่านมือถือ แต่ท�าไมใช้การสแกนแบบธรรมดาถึงท�าไม่ ได้ นั้นก็เพราะว่าการ
สแกนแบบภายในคณะฯ จะต้องสแกนผ่านแอพลิเคช่ัน Si vWORK เท่านั้น โดยระบบจะท�าการอ้างอิงกับฐานข้อมูลว่าผู้ที่ท�าการลงทะเบียน
นั้นเป็นใคร จึงท�าให้การสแกนแบบธรรมดาทั่วไปนั้นไม่สามารถท�าได้ แต่ฉบับน้ีเราจะมาท�าความรู้จักวิธีการใช้งานการสร้าง QR Code  
ที่ ใช้สแกนส�าหรับผู้จัดการประชุม/อบรม และวิธีการสแกนส�าหรับผู้เข้าประชุม/อบรม ว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไร

กรอกชื่อการประชุม / หัวเรื่องการประชุม [ Exp. การประชุมฝ่าย , การประชุมวิชาการ ]

กรอก Code การประชุม หรือ เลขเอกสารอ้างอิง [ Exp. อว 99.099/Eสศ125/2563 ] 

เลือกวัน และ เวลา ที่เริ่มการประชุม

กด Generate เพื่อสร้าง QR Code

เมื่อกดเลือกสถานที่ประชุม ระบบจะแสดง
ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ, ละติจูด, ลองจิจูด

กดเลือกสถานที่ประชุมบนแผนที่ 

ขัน้ตอนท่ี 3ขั้นตอนที่ 2

ขัน้ตอนท่ี 1
วิธีสร้าง QR Code (ส�าหรับผู้จัดการประชุม/อบรม)

 เพียงเท่านี้ ชาวศิริราชที่ต้องจัดการประชุม/อบรม ก็สามารถสร้าง QR Coed ส�าหรับการใช้งานได้แล้วนะครับ แต่อย่าลืมว่า QR Code  
ที่สร ้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้แค ่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น ส�าหรับท่านที่ติดปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ   
โทร. 95400, 41062 ในวันและเวลาราชการครับ

https://si-eservice.mahidol.ac.th/qr/create/Login.aspx
https://si-eservice.mahidol.ac.th/qr/create/Login.aspx
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การตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม/
อบรมผ่านระบบ SiStamp

เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม และ Export ข้อมูลไปใช้ต่อ 
ได้อย่างง่ายดาย และส�าหรับท่านที่ติดปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่

ทีมฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ โทร. 95400, 41062 นะครับ

ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Export Excel ข้อมูล

โซน ค้นหาย้อนหลัง จะใช้ส�าหรับแสดง ข้อมูลผู้เข้าประชุม ย้อนหลัง

หมายเหตุ... หากการประชุมนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว (เกิน 24 ชม.) จะกลายเป็นข้อมูลย้อนหลัง

โซน Meeting Active จะแสดงรายชื่อการประชุม
ที่ก�าลังจะเริ่มขึ้น หรือ อยู่ระหว่างการประชุม
หมายเหตุ... ชื่อการประชุมจะหายไปจาก Active โซน 
หลังจากสิ้นสุดการประชุม 1 วัน (นับรอบ 24 ชม.)

แสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
และสามารถกดปุ่มแสดง เพื่อ
ดูรายละเอียดแต่ละบุคคล

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม > เลือกแสดง

 หลังจากที่เราได้ท�าการสร้าง QR Code ผ่านระบบ SiStamp และ
ท�าการให้ผู้ร่วมประชุม/อบรม ท�าการสแกนไปแล้วนั้น ต่อไปเราก็จะต้อง 
มาดูผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม ว่ามีท่านใดเข้าร่วมบ้าง ซึ่งวิธีการ 
ตรวจสอบสามารถท�าได้ดังนี้

เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ รพ.ศิริราช

IT society
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 หลายท ่ านคงเคยได ้ยินค� าว ่ า  Game-based learning มาบ ้ างแล ้ว แต ่อาจจะยังไม ่ เคยมีประสบการณ์ โดยตรงกับ                                   
การเรียนการสอนรูปแบบนี้ บางคนก็เข้าใจว่าเป็นการน�าเกมเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน หรือบางคนอาจเข้าใจ ว่าเป็นการน�าเกม             
มาให้ผู้เรียนเข้าไปเล่นโดยที่ผู้สอนไม่ต้องสอนเพ่ิมเติมแล้ว ในบทความนี้ผู้เขียนจะอธิบายความหมายของ Game-based learning รวมถึง
องค์ประกอบในการจัดการสอนรูปแบบนี้ ให้ผู้อ่านทุกท่านเกิดความเข้าใจ เเละเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะ

การเรียนรู้โดยใช้เกม (Game-based learning)

การศึกษา-วิชาการ
เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

Game-based learning (GBL) เป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้โดยใช้เกมเป็นส่ือหลัก มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู ้ เรียนได้รับ  
ความสนุกสนานไปพร้อมกับความรู ้ โดยการเรียนรู ้ ในรูปแบบนี้                            
ใช้การดึงดูดผู ้เรียนให้สนใจด้วยระบบเกมที่ท�าให้เกิดบรรยากาศ                   
การแข่งขันและท�าให้ผู้เรียนอยากพัฒนาความรู้เพื่อท�าภารกิจในเกม                
ให้ส�าเร็จ ซึ่งรูปแบบของเกมท่ีใช้น้ันสามารถผสมผสาน กับการเรียนรู้             
ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น board game, digital game, virtual              
reality หรือ simulation-based game เป็นต้น 

จุดส�าคัญของ GBL คือเกมจะต้องเป็นส่ือการเรียนรู้หลัก 
ของผู ้ เรียน หากผู ้สอนใช้กระบวนการของเกมเป็นเเค ่ส ่วนหนึ่ง  
ของการเรียนการส่วนในคาบน้ัน เช่น มีการใช้ online quiz เพื่อให ้
ผู้เรียนกดมือถือแข่งกันตอบ หลังจากนั้นก็ท�าการสอนปกติ รูปแบบนี ้
จะกลายเป็น gamification แทน เนื่องจาก gamification ผู้สอน                 
อาจไม่ได้น�าตวัเกมจรงิมาใช้ในการเรยีนการสอน เพยีงแต่ใช้กระบวนการ
แข่งขันมาประกอบเพื่อเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน

 จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้เกมน้ันเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาและแก้ไขปัญหา 
ด้วยตัวเองผ่านการเล่นเกม นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบตัวเกม และแนวทางในการประยุกต์ ใช้ที่น่าสนใจ ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง 
วารสารของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) เว็บไซต์ shee.si.mahidol.ac.th/learn ในเร็ว ๆ นี้ค่ะ 

 Game resource หมายถึง แหล่งของเกม 
ที่ผู ้สอนต้องการให้ผู ้เรียนเข้าไปเล่นเกมและเกิดการ 
เรียนรู้นั้นเอง ซ่ึงการเลือกใช้แหล่งของเกมนั้น ผู้สอน 
ควรค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับและความสะดวก
ในการเข้าถึงของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น เกมบางรูปแบบ 
ผู ้เรียนต้องใช้อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
หลายประเภทถึงจะสามารถเข้าถึงได้ แต่ประโยชน์ที่ได ้
ไม่แตกต่างจากการเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ผู้สอนก็อาจจะ
ต้องพิจารณาปรับรูปแบบการสอนตามความเหมาะสม

 Self-motivation หมายถึง แรงจูงใจของ 
ตัวผู้เรียนเอง ซึ่งแรงจูงใจนั้นอาจสร้างได้จาก 2 ทาง ได้แก่ 
แรงจูงใจภายนอก (external motivation) เช่น การมี
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนหลังจากผู้เรียนปฏิบัติภารกิจได้ซึ่ง 
แรงจูงใจประเภทนี ้มกัดงึดดูให้ผูเ้รยีนสนใจในการเล่นเกม
ได้ในระยะสั้น อีกทางหนึ่งคือ แรงจูงใจภายใน (internal 
motivation) เช่น เม่ือผู้เรียนเล่นเกมไป ผู้เรียนได้เกิด 
การเรียนรู้ ได้แก้ไขความเข้าใจผิด ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกว่า 
การเล่นเกมนั้นมีประโยชน์ เพราะนอกจากได้ความ
สนุกสนานแล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่อีกด้วย ซึ่งจะส่งผล 
ให้ผู้เรียนนั้นอยากกลับมาเล่นเกมอีก 

 Feedback หมายถึง การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้จากการเล่นเกม ตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนยัง 
เล่นเกมไม่ผ่าน เม่ือถึงบทสรุปของเกมอาจมีการขึ้น 
ค�าอธิบายหรือให้ข้อมูลป้อนกลับว่าผู ้เรียนควรศึกษา 
ส่วนใดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้

 Reward หมายถึง การให้รางวัล ซึ่งรางวัลนั้น 
ไม่จ�าเป็นต้องมเีงนิทองหรอืสิง่ของมค่ีากไ็ด้ แต่อาจจะเป็น 
การสะสมคะแนนเพื่อ เลื่อนระดับผู ้ เล ่นในตัวเกม  
จุดประสงค์ของ reward เพ่ือเพิ่ม motivationในการ 
เรยีนรูด้้วยเกมมากขึน้ โดยมุง่เป้าที ่internal motivation 
มากกว่า external motivation 

 Comfort zone หมายถึง บริเวณแห่ง 
ความปลอดภัย หากอธิบายให้เข้าใจง่ายให้ท่านลองนึกถึง
เวลาตัวท่านเริ่มเล่นเกมใหม่ ๆ  ท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินกับ
ระบบของเกมหรอืการควบคมุตวัละครต่าง ๆ  หากท่านเริม่
เข้าเล่นในตัวเกม และปฏิบัติภารกิจไม่ส�าเร็จ ท่านอาจ 
หมดก�าลังใจและมีอคติต่อการเล่นเกมได้ ดังน้ันเกม 
ส่วนใหญ่จะมพีืน้ทีส่�าหรบัมอืใหม่ หรอืการฝึกซ้อมกบัตวัเอง
เพื่อให้ท่านท�าความคุ้นชินกับระบบก่อนเข้าสู่ตัวเกมจริง 

 Learning zone หมายถึง บริเวณแห่งการ 
เรียนรู้ เม่ือผู้เรียนเริ่มเข้าสู่การเล่นเกมและปฏิบัติภารกิจ
เสร็จแล้ว ผู้เรียนจะต้องพบกับภารกิจใหม่ที่มีระดับความ
ซับซ้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้โดยไม่หยุดอยู่ ณ ที่เดิมจนกว่าจะจบบทเรียน 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ผ่านเกม
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วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : พุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล

Siriraj Faculties @ International Virtual Conference 
แพทย์ศิริราชกับการประชุมทางไกลในเวทีนานาชาติ

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ 
ทางไกล เรื่อง “นวัตกรรมแห่งการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน” โดยมีภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วม 
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63  
  การประชุมทางไกลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทางผู ้เข ้าร่วมประชุมได้แก่ ผู ้ เชี่ยวชาญ แพทย์อายุรศาสตร์ และ 
ศัลยแพทย์ จากทั้งศิริราชและโรงพยาบาลสตรีบริกแฮม บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู ้
ในด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีล�้าสมัยเช่นการผ่าตัดแบบส่องกล้องขนาดเล็ก การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์  
และรวมไปถึงหลุมพรางที่พบบ่อยในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคอ้วนอีกด้วย

 แพทย์แผนไทยประยุกต์ รณิดา บุญรักษ์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล ให ้การบรรยายแก ่ผู ้ เข ้ าร ่วมประชุมในหัวข ้อ “บทบาทของสมุนไพรในการรักษาโรค COVID-19: ความจริง 
หรือความเชื่อ ?” ในการประชุมนานาชาติทางไกลผ ่าน Zoom Applicat ion ในงานประชุมวิชาการนานาชาติประจ� าป ี
แห่งกรุงยอร์กยากาตาร์ในด้านเภสัชวิชาและการรักษา ครั้งที่ 2 จัดโดยมีมหาวิทยาลัยกัดจา มาดา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 



25

 ขอต้อนรับ นพ. ยี ลิน ฮทุท จาก

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือเข้ารับ 

การฝ ึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ� าบ ้ าน             

ต่อยอด 1 ปีในด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง             

ทางนรี เวช ณ ศูนย ์ฝ ึกอบรมการผ่าตัด             

ส หส า ข าผ ่ า น กล ้ อ ง ไ ทย  -  เ ย อรมั น                            

ในพระราชูปถัมภ ์  สม เด็จพระ เทพรัตน                   

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภาควิชา

สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ตั้งแต ่วันที่  26 ตุลาคม               

2563 – 26 ตุลาคม 2564

 เป็นอย่างไรบ้างครับกับค�าศัพท์ ในฉบับนี้ ไม่ว่าปณิธานปีใหม่ของคุณผู้อ่านจะเป็นแบบไหน ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือต้องลงมือท�า  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีปีใหม่ครับ  

สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู ้อ ่านที่น ่ารักทุกคนผม Mr. Worldwide  
กลับมารายงานตัวพร้อมกับสาระความรู้ภาษาอังกฤษเช่นเคยครับ ในวาระดิถี 
ข้ึนปีใหม่น้ี ผมเองก็มีค�าศัพท์ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเทศกาล 
แห่งความสุขน้ีครับ ค�า ๆ น้ันคือ New Year’s Resolution ซึ่งแปลว่า                    
การต้ังปณิธานปีใหม่ ซ่ึงก็คือเป้าหมายที่ผู ้คนวางไว ้ว ่าจะต้องท�าให้ได ้                    
ภายในปีใหม่ที่ก�าลังมาถึงนี้นั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับการปรับปรุงตนเอง
ให้ดีขึ้น วิธีการใช้ก็ไม่อยากเลยครับเช่น

My new year’s resolution is to save more money and 
spend less.

แปลได้ว่า ปณิธานปีใหม่ของฉันคือเก็บเงินให้มากขึ้นและใช้จ่าย 
ให้น้อยลง

Foreign Doctors and Medical Students @ Siriraj
แพทย์และนักศึกษาแพทย์ต่างชาติ ณ ศิริราช

English for you by Mr. Worldwide 
สำานวนภาษาอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิร์ลไวด์ ตอน “New Year’s Resolution”
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เราชาวศิริราชมาร่วมกันรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ การดำาเนินชีวิต 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำาให้สังคมน่าอยู่นะคะ

 เข้าสู่เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช 
2 5 6 3  กั น แ ล ้ ว  วั น น้ี ที ม ง า น วัฒนธรรม ศิ ริ ร า ช                               
มีอีกหน่ึงจรรยาบรรณมาน�าเสนอ นั่นก็คือ จรรยาบรรณ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล                 
พึงมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู ้รับบริการ และสังคม                       
รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปติดตามค่ะ

1

2

3

4

5

ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไปและสังคม 

 ให้บริการแก่ผู ้รับบริการ หรือนักศึกษาอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน�้าใจ  
และใช้กริยาวาจาที่สุภาพ หากไม่สามารถให้บริการได้หรือไม่อยู ่ในอ�านาจหน้าที่ ควรชี้แจงเหตุผลและแนะน�าให้              
ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

 ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมว่าจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน ์
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น

 ละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน  
โดยจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการแสดงท่าทีส ่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักศึกษาหรือผู ้ รับบริการ 
ทั้งทางกายและทางวาจาโดยเด็ดขาด

 ละเว้นการเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ในประการที่อาจก่อให้
เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการนั้น 

 จรรยาบรรณบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพึงมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา  
ผู้รับบริการและสังคม ประกอบไปด้วย



ผู้ท่ีได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจ�าปี 2562 มีรายช่ือดังน้ี

1. รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์     (ที่ 5 จากซ้าย)

2. นางผุสดี ลือนีย์  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก   (ที่ 2 จากซ้าย)

3. นางสาวจุฬาพร ประสังสิต ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช  (ที่ 6 จากซ้าย) 

4. นางวรรณวลี คชสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช   (ที่ 1 จากซ้าย)

5. นายสุรชาติ เกียรติโภคะ ฝ่ายสารสนเทศ  (ที่ 7 จากซ้าย)

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ เป็นตัวอย่างของ 
เพื่อนร่วมงานท่านอื่น ๆ 

ร่วมภูมิใจ...บุคลากรดีเด่นศิริราช
สาขาการบริการ ประจ�าปี 2562

วันนี้ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช
ขอน�าเสนอเรื่องราวที่น่ายินดี โดยบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ได้รบัรางวลั 
“บุคลากรดีเด ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล สาขาบริการ ประจ�าปี 2562 โดย 
ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล มอบโล่รางวัลแก่ผู้ท่ี ได้รับรางวัล 
ณ ตึกอ�านวยการ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านท่ีได้รับรางวัล และขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มาร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมศิริราช วัฒนธรรมอันดีงาม ท่ีเป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติ โดยน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

และการปฏิบัติงานต่อไปค่ะ

 ท้ังนีน้บัได้ว่ารางวลั “บคุลากรดเีด่นคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล สาขาบรกิาร ประจ�าปี 2562” มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ศิริราช ในด้านของ Altruism ค�านึงถึงประโยชน์ ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือ ผู้มารับบริการ 
อย่างเต็มที่ท่ีสุด และ Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา เป็นตัวอย่างของการน�าเอาวัฒนธรรมศิริราชเข้าไปอยู่  
ในการด�าเนินการปฏิบัติงาน -  ภารกิจ จนสามารถส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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Look Forward @ Siriraj
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    สุขภาพดีสร้างได้... งานสร้างเสริมสุขภาพ 
เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มาร่วมท้าลดหุ ่น

 ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย ์ทุกสาขาวิชาชีพ                  
ลงทะเบียนเข้าร่วม SICMPH 2020 webinar series ได้ที่ www.
sirirajlive.com (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 ส� าหรับ กิจกรรมภาคประชาชน ขอเชิญชมนิทรรศการ
เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๒๐ ปี วนัพระราชสมภพ เพ่ือน้อมร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยจัดแสดงเป็นรูปแบบ
นทิรรศการออนไลน์เสมอืนจริง “Online Virtual Exhibition” ท่ีจะน�า
ทุกท่านเปิดประตูสู ่โลกเสมือนจริงแบบสามมิติ 
สามารถชมผ่านระบบออนไลน์  www.si.mahidol.
ac.th/Exhibit โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้        
(โดยมีระยะเวลาเผยแพร่ 1 ปี) ติดตามรายละเอียด
ได้ที่ sirirajlive.com
 และขอเชิญชม Live สด เรื่อง “ภาวะสมองเส่ือมเเละ           
การป้องกันในผู้สูงอายุ” โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกันเเละสังคม คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ในวันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 14.00 - 15.00 น. ได้ทาง

Facebook : งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช

สอบถาม โทร. 0 2419 7646-7 ในวันและเวลาราชการ

จ�าหน่ายที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

รายได้สมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ราคา 
15 บาท

ส่งความสุขแทนใจ พร้อมร่วมท�าบุญเนื่องในวันปีใหม่
ด้วย “ส.ค.ส. ศิริราช”

 ด้านหน้า
 ด้านหลัง ขนาด 5x7 นิ้่ว

กบัโปรแกรมออนไลน ์“SIRIRAJ BURNOUT CHALLENGE 
S2” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 ม.ค. 64 สมัครง่าย ๆ            
เพียงสแกน QR Code หรือไปที่ https://rb.gy/i4gjzi

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์           
ชั้น 13 โทร. 0 2419 9980 (วทันยา) ในวันและเวลาราชการ



ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
     (Academic to public : A2P)

ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
     (Academic to public : A2P)ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

     (Academic to public : A2P)

ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
     (Academic to public : A2P)

ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
     (Academic to public : A2P)
ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

     (Academic to public : A2P)
ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

     (Academic to public : A2P)
ข้อมูลและกราฟิก  :    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

     (Academic to public : A2P)



กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

เหรียญทองค�ำ (ทองบริสุทธิ์ 96.5%)  
ขนาด 3 เซนติเมตร น�้าหนัก 30 กรัม มีใบรับรองและเลขที่ก�ากับเหรียญ

บริจาคตั้งแต่ 199,999 บาท (จ�ากัดท่านละ 1 เหรียญ : 1 บัตรประชาชน)
                  * ผลิตจ�านวนจ�ากัด / ผลิตตามจ�านวนสั่งจองเท่านั้น

ผู้สนใจ สั่งจองได้โดยตรงที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช 
พร้อมเลือกหมายเลขก�ากับเหรียญ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ม.ค. 64

* การบริจาคสามารถน�าใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ขอเชิญบริจาคพร้อมรับเหรียญที่ระลึก 
พิธีเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 

26 เมษายน 2564

ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง

รายได้สมทบกองทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” รพ.ศิริราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646-7 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.si.mahidol.ac.th/th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศำสตร์กำรแพทย์ของไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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