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อ่านวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์
ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงสแกน QR Code

1. ดร.ฉัตรศิริ  ไทยวัฒน์  2. คุณปวัต  มีถาวร

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต ่อการรับสื่อ
วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ได้ที่ 

ทุกความเห็นมีความหมายโปรดสนใจ !

ส่งคำาตอบท่ี 
กองบรรณาธิการวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ตึกอำานวยการ ช้ัน 1 ภายในวันท่ี 17 เม.ย. 65

นับตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย พ.ศ. 2431 จวบจนถึงวันนี้  “โรงพยาบาลศิริราช” ได้เดินทางก้าวสู่ปีที่ 134 ครบรอบวันพระราชทานก�าเนิด รพ. ศิริราช 
โรงพยาบาลแห่งแรกของแผ่นดินที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลา 134 ปีแล้ว แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) และหัวใจส�าคัญที่ยึดเหนี่ยวรวมใจเราไว้เป็นหนึ่งดียว นั่นคือ การสืบสานปณิธาน
เพือ่สร้างสรรค์สุขภาวะอนามยัทีดี่ต่อสงัคมและประเทศชาต ิทีส่่งต่อความรักและความอบอุน่จากรุน่สูรุ่น่ผ่านประเพณีรบัน้องข้ามฟากทีป่ฏิบตักินัมาจนปัจจบุนันี้ 
และแน่นอนว่าวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ จะเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวและน�าพาท่านพบกับวิทยาการความรู้ความก้าวหน้าทางการแพทย์  
ตลอดจนเรื่องราวสาระดี ๆ ที่น�ามาฝากกันเป็นประจ�าทุกเดือนเช่นเคยค่ะ

เริ่มต้นด้วยบทสัมภาษณ์จากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาเผยแนวคิดแห่งความส�าเร็จของนวัตกรรม “AI คัดกรองเบาหวานจอตา”  
ในระยะ Innovation ตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในคอลัมน์ Interview และ ส่งต่อระยะ SMART พร้อมก้าวสู่ INNOVATION ผ่าน SUCCESS CASE 
ของ “AI คัดกรองเบาหวานจอตา” จากฝ่ายนโนยายและแผน ต่อเนื่องกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่ฉบับน้ีเราจะพาไปรู้จักกับ ศูนย์โรคลมพิษ 
และแองจีโออีดีมาศิริราช Siriraj Urticaria and Angioedema Center ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมพิษและแองจีโออีดีมาได้อย่างครบวงจร และรู้หรือไม่
ว่านวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบัน ท�าให้การรักษาโรคการเติบโตผิดปกติของหลอดเลือด (Vascular Malformations) ที่ศูนย์รังสีร่วมรักษา 
ศิริราช (SICIR) สามารถรักษาได้ด้วยความ แม่นย�า ฟื้นไว ไร้แผล ติดตามได้ในคอลัมน์พัฒนาการแพทย์ จากนั้นชวนมาบริหารกล้ามเนื้อง่าย ๆ พร้อมแนะน�า
เกร็ดความรู้กล้ามเนื้อ Erector Spinae ส�าคัญอย่างไร และไขข้อสงสัยว่า ขี้หลง ขี้ลืม เสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ จริงหรือ? ส�าหรับคอลัมน์แพทย์แผนไทย 
มีค�าแนะน�าส�าหรับหญิงหลังคลอดตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย มาฝากคุณแม่มือใหม่กันด้วยนะคะ ไม่เพียงเท่านั้น เรามีวิธีการก้าวสู่ทางแยก (ขยะ)  
และ ไขข้อสงสัยว่ากดลิฟต์ 1 ครั้ง เสียเงินค่าไฟฟ้าจริงหรือไม่ หาค�าตอบได้ในคอลัมน์ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของรพ.ก็เป็นหัวใจส�าคัญที่เรามุ่งมั่นให้บริการ มาเรียนรู้มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ มีอะไร update 
บ้างน๊อ... และ ความส�าคัญของการจัดการความรู้...ลงสู่ผู้ปฏิบัติ พร้อมแนะน�าเคล็ดลับ การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ ใครก็ท�าได้ ส่วนคอลัมน์การศึกษา 
วิชาการ พบกับเรื่องราว Pearls in medical education : Instructional design for online learning การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งต้อง
ยอมรบัว่า ระบบการเรยีนการสอนในช่วงโควดิเป็นอกีหนึง่ความท้าทายทีต้่องปรบัเปลีย่นความไม่พร้อมให้เป็นความมัน่ใจในการเรยีนรู ้ใน R2R ผ่าทางตนัเขย่า
วิธีเรียน พร้อมแนะน�าวิธี ตั้งรหัสผ่าน หรือ Password อย่างไรให้ปลอดภัย และ 5 เคล็ดลับ ป้องกันนักหลอกลวงออนไลน์ สาระดีๆจากฝ่ายสารสนเทศ 

ด้วยความทุม่เทแรงกายแรงใจในการท�างานท�าให้ผลงานทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ มาร่วมยนิดีกบัผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัฯ งานครบรอบ “53 ปี วนัพระราชทานนาม 
และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ในคอลัมน์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน  
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การภูมิแพ้โลก ให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” ประจ�าปี 2022-2024 ติดตามได้ในคอลัมน์วิเทศสัมพันธ์

สุดท้ายนี้ ขอย�้าเตือนว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 จึงขอให้ทุกท่านงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เน้นย�้า 
ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เว้นระยะ Social Distancing ห่างกันสักพัก...แต่รักเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยของคุณ 
และคนที่คุณรักนะคะ

อันเนื่องจากปก 
กราฟิก  : อนุชา ประกาศ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
ถ่ายภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
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กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เป็นประธานการประชุมสามัญประจ�าปี 2565

ศริิราชร่วมแบ่งปันประสบการณ์โรงพยาบาลอจัฉริยะ 5G 
ในมหกรรมระดับโลก MWC Barcelona

ร่วมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลฯ  งานครบรอบ “53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราช
มูลนิธิ ประจ�าปี 2565 โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการ
ศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหดิล รศ.นพ.วศิษิฎ์ วามวาณชิย์  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศริริาช พร้อมด้วยผูแ้ทนคณะกรรมการ
ศิริราชมูลนิธิและผู้แทนคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช

เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสาธารณสุขในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บรกิารเพือ่เป็นต้นแบบโรงพยาบาลอจัฉรยิะของภาคสาธารณสขุระดบัโลก บนเวท ีMWC Barcelona 2022 
– Huawei Day0 Lighting up the Future ซ่ึงเป็นมหกรรมอุตสาหกรรมระดับโลก โดยมีบริษัทชั้นน�า 
แนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมหลายรายร่วมแสดงแนวคิดความเป็นผู้น�าในด้านความก้าวหน้าและการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยีสู่อนาคต ในงานประชุมระดับโลก ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานครบรอบ “53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี  
มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลมหิดลทยากร ประจ�าปี 2564 ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ ได้แก่ ศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ผศ.นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต  

ภาควิชาจักษุวิทยา  นางสาวทิพวรรณ  แก้วทินกร ฝ่ายการพยาบาล
รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบด ี

ฝ่ายสารสนเทศ และนางสาวนันทพร พ่วงแก้ว ฝ่ายการพยาบาล 
รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน  ได้แก่ อ. ดร.เกษม กุลแก้ว ภาควิชาปรสิตวิทยา นางเสาวลักษณ์ ศิลปสาคร  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ นางขวัญเนตร์ เข็มทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา 
โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติคุณ และยกย่องให้ก�าลังใจ 

ผู้เป็นศิษย์เก่าท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สร้างผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างต่อสังคมและประเทศชาติ เม่ือวันที่ 2 มี.ค. 65 ณ หอประชุม 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหดิล ผูแ้ทนประเทศไทย แสดงทศันคตแิบ่งปันประสบการณ์เกีย่วกบัต้นแบบ
โรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G แห่งแรกของประเทศไทย  
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เมื่อก้าวขึ้นท่า เจ้ากับข้าคือพี่น้องกัน 
สานสัมพันธ์ประเพณี รับน้องข้ามฟาก ปี 2564

ศิริราชผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า AHA ครั้งที่ 2 จากสรพ.

งาน  Thailand - World Delirium Awareness Day 2022

TEDxSirirajFacultyOfMedicine

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 65 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และศึกษา 
ปัจจุบัน ร่วมต้อนรับนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 2 รุ่น 131 ขึ้นสู่ท่าน�้าศิริราช จากนั้นนักศึกษาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย ์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด 19 ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น แม้รูปแบบกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่สายสัมพันธ์ความห่วงใย 
ของพี่น้องชาวศิริราชยังคงเหนียวแน่น ส่งต่อสายใยความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผ่านการ 
ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare 
Accreditation: AHA) ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  
มาอย่างต่อเนือ่ง โดยมอีายกุารรบัรอง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) ตอกย�า้ความเชือ่มัน่ในการพฒันาคุณภาพ
การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โอกาสน้ี ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ  
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เข้ารับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพจากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดงาน  
Thailand - World Delirium Awareness Day 2022 จดัขึน้เพือ่รณรงค์ให้สงัคมตระหนกัถงึภาวะซึมสบัสนเฉยีบพลนั 
ในผูส้งูวยั ภายในงานมกีารจดั Talk Show เรือ่ง “เมือ่สงูวยัต้องเข้าโรงพยาบาล : รูท้นัเข้าใจ ห่างไกลภาวะ Delirium”  
โดยได้รบัเกยีรตจิากแขกรบัเชญิพิเศษ คุณนทั มเีรยี เบนเนเดดตี ้มาร่วมแชร์ประสบการณ์

นอกจากนี ้ภายในงานมกีารจดักจิกรรมของโรงพยาบาลศริริาชทีแ่สดงถงึความพร้อมในเร่ืองสงัคมสงูอายจุากทกุฝ่าย 
เช่น การพูดคยุ แลกเปลีย่น เรยีนรูผ่้านกจิกรรมเสวนาเร่ือง “Delirium guidelines ความท้าทายของสหวชิาชพี สูก่ารลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ” และการน�าเสนอผลงานประกวด “ศิรริาชวอร์ดปลอด Delirium” ชงิเงนิรางวลักว่า 50,000 บาท 

ช่วงท้ายของงานมกีารจดัท�าประชาพิจารณ์แนวทางเวชปฏบิติัภาวะซมึสับสนเฉยีบพลนัในผูส้งูอาย ุ(Clinical Practice Guideline for Delirium in Elderly) 
มผีูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรมท้ังรปูแบบ Onsite ณ ห้องประชมุตรเีพช็ร อาคาร ๑๐๐  ปี สมเดจ็พระศรนีครนิทร์ รพ.ศริิราช และรปูแบบ Online ผ่านระบบ zoom  
และ Facebook : sirirajpr กว่า 3,000 ท่าน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม TEDxSirirajFacultyOfMedicine ภายใต้แนวคิด  
“The Future of Healthy Living: A Dream or Tomorrow Reality?” โดยม ีศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์ วัฒนาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมพดูคยุแลกเปลีย่นแนวคดิด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
เพือ่สขุภาวะ และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ในอนาคต ภายในงานได้รบัเกยีรตจิาก speaker ทัง้ 9 ท่าน ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
จากศาสตร์หลายแขนงมาร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ในรูปแบบบรรยากาศของการสัมมนา TED Event  
โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (ผู้อ�านวยการ รพ.ศิริราช) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ�ารัสเลิศ (รองผอ. รพ.ศิริราช)  
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล (ผอ.ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล) ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร (หัวหน้าศูนย์วิจัย 
การแพทย์แม่นย�า) นพ.เดโชวัต พรมดา (Co-Founder and CEO of HealthTAG) คณุนครนิทร์ วนกจิไพบลูย์ (บรรณาธิการ
บรหิาร THE STANDARD) ดร.นน อัครประเสรฐิกลุ (ผูเ้ชีย่วชาญอาวโุสด้านการส่งเสรมิเมอืงอัจฉริยะส�านกังานส่งเสรมิ 
เศรษฐกจิดจิิทลั) (depa) คุณกมลวัทน์ สขุสเุมฆ (CEO of H Lab) และ คณุภาพัชร รุง่รศัมวีริยิะ (นกัศกึษาแพทย์ ปีที ่2) 
เมือ่วันที ่22 ก.พ. 65 ณ ห้องประชมุราชปนดัดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 รพ.ศริิราช 

การจัดกิจกรรม TEDxSirirajFacultyOfMedicine ครั้งนี้เชื่อว่าผู้ฟังได้รับประสบการณ์มองที่แตกต่าง 
ในหลากหลายประเด็น เกิดแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพ่ือคณะฯ เพื่อวงการแพทย์  
และการสาธารณสุข ตลอดจนเพือ่ประเทศชาตต่ิอไป
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ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย

บริษัท ที พี ไอ โพลีน เพาเวอร ์ จ� า กัด (มหาชน) น� า โดย  
คุณประชัย – คุณอรพิน เล่ียวไพรัตน์ มอบเงินจ�านวน 20,000,000 บาท 
เพ่ือสมทบกองทุน “โครงการต่อลมหายใจ” ส�าหรับจัดซ้ือเครื่องช่วย 
หายใจ “ไฮโฟลว์” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์  
วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค และ  
อ.นพ.สมบรูณ์ อนิทลาพร ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม สาขาวิชา
เวชศาสตร์ผูส้งูอาย ุณ โถงตกึอ�านวยการ ช้ัน 1 โรงพยาบาลศริริาช

คุณวิชัย – คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล มอบเงินจ� านวน 
2,000,000 บาท พร้อมชุด PPE จ�านวน 3,000 ชุด เพื่อสมทบกองทุน 
“ศิริราชสู ้ภัยโควิด” รับมอบโดย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร  
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์ 
ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โถงตึกอ�านวยการ ช้ัน 1  
โรงพยาบาลศริิราช

คุณนิรันดร์ ตันติเกตุ มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพ่ือสมทบ
กองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” รบัมอบโดย ผศ.นพ.ดเิรก ตนัตเิกต ุภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด สาขาวิชาการบาดเจ็บ 
ทางออร์โธปิดกิส์ ณ โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการณุย์

คุณประทีป ด�ารงค์สุทธิพงศ์ มอบเงินจ�านวน 2,300,000 บาท 
เพื่อสมทบกองทุน “โครงการต่อลมหายใจ” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.
ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช  
และ รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร 
และกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย น�าโดย คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ มอบเงิน
จ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราชสู ้ภัยโควิด”  
รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล ร่วมด้วย รศ.นพ.วศิษิฎ์ วามวาณชิย์  ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลศริริาช ณ โถงตกึอ�านวยการ ชัน้ 1 โรงพยาบาลศริริาช

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย น�าโดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร  
มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพ่ือสมทบกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” 
รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล ร่วมด้วย รศ.นพ.วศิษิฎ์ วามวาณชิย์ ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลศริริาช และ รศ.ดร.นพ.ยงยทุธ  ศริวิฒันอกัษร  รองผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลศริริาช ณ โถงตกึอ�านวยการ ชัน้ 1 โรงพยาบาลศริิราช
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เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

444

 มี ใครทราบไหมครับว่า ในโรงพยาบาลศิริราชมีลิฟต์ ใช้งานทั้งหมดกี่ตัว ค�าตอบคือ 216 ตัวส�าหรับบุคลากรชาวศิริราช 
ที่ต้องใช้ลิฟต์ข้ึน-ลงในระหว่างการท�างานในแต่ละวัน หลาย ๆ ครั้งเราเคยได้ยินคนพูดว่า กดลิฟต์แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้  
ต้องเสียเงินค่าไฟฟ้าเท่าไรบ้างต่อคร้ัง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้น วันนี้เรามีค�าตอบมาไขข้อข้องใจกันครับ

ถ้าค่าไฟฟ้าที่จ่ายเท่ากับ 3 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าต่อการกดลิฟต์ 1 ครั้ง จะเป็น 0.13409 x 3=0.40 บาท

กดปุ่มเรียกลิฟต์ 1 ครั้ง 
การที่ลิฟต์จะเคลื่อนที่ได้จะต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้ามาขับเคล่ือนมอเตอร์ให้หมุนได้ และความเร็วรอบของมอเตอร์ก็จะถูกควบคุม 

โดยสมองกลที่สั่งการมา ถ้าเรามาพิจารณาว่าการที่ลิฟต์เคลื่อนท่ี 1 คร้ังนั้นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จุดใดบ้าง ก็จะสามารถค�านวณหาค่าไฟฟ้าที ่
เกิดขึ้นได้ จุดที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่  มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิฟต์  ระบบควบคุม (Control Panel)  ไฟปุ่มกดและไฟบอกชั้น  ระบบแสง
สว่างในตัวลิฟต์  พัดลม  มอเตอร์ขับเคลื่อนระบบประตู

ตัวอย่าง เรามาลองพิจารณาพลังไฟฟ้าที่ ใช้ในแต่ละจุดกันนะครับ

 อย่างไรก็ตาม การช่วยกันดูแลรักษาและการใช้งานอย่างถูกต้อง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกประเภทครับ

 มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิฟต์
7.5KW x 1/60 = 0.125 KW-H
 ระบบควบคุม 400W

400W x 1/60 = 6.67 W-H
 ไฟปุ่มกด และไฟบอกชั้น

(5W+5W) x 1/60 = 0.16 W-H
 ระบบแสงสว่าง

20W x 4 x 1/60 = 1.34 W-H

 พัดลมระบายอากาศ
45W x 1/60 = 0.75 W-H
 มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู

80W x 8/3600 = 0.17 W-H
Total = 0.125 KW-H + (6.67 + 
0.16 + 1.34 + 0.75 +0.17)/1000 
KW-H
= 0.13409 KW-H 

กดลิฟต์ 1 ครั้ง
เสียเงินค่าไฟฟ้าจริงหรือไม่
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน
นโยบายและแผน

ทั้งนี้ การจะสนับสนุนงานใดจนบรรลุเป้าหมายได้ งานนั้น
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ริเริ่มหรือผู้ที่มองเห็นโอกาส ซึ่งอีกหนึ่งบุคลากร 
ส�าคญัทีเ่ป็นผูพั้ฒนาจนโครงการส�าเรจ็ คอื อ.พญ.นดิา วงศ์ชยัสวุฒัน์  
ภาควิชาจักษุวิทยา อาจารย์ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นที่มาของความ
ส�าเร็จไว้ว่า “เราต้องมองหาจุดที่ AI จะใช้ในการท�างานแทน 
มนุษย์ได้ อย่างแรกที่มองไว้คือน่าจะเป็นงานที่มีปริมาณเยอะ   
เช่น การคัดกรองอาการ การเอกซเรย์ จากนั้นจึงท�าการศึกษา
ข้อมูลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยจ�านวน 10,000 คน จะมีเคสที่มีรูปแบบ
หรือ Pattern เดียวกันประมาณเท่าไร และรูปแบบใดที่เป็นปกติ
หรือ Regular สามารถน�า AI เข้ามาใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งสิ่งส�าคัญ

คือ “เราต้องหาเรื่องท่ีเราจะท�าก่อนและต้องเป็นเรื่องที่มี Data 
เยอะพอสมควร” หากเราเจอเรือ่งทีต่อบโจทย์การท�างาน ลดการใช้ 
ทรัพยากรทั้งคน เวลา หรือการเงิน ก็จะมีประโยชน์”

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวคิด 
การท�างานของโครงการคดักรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดษิฐ์  
ทีม่แีนวทางการท�างานตอบโจทย์แผนยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล ในระยะ Innovation อย่างเด่นชดั นัน่คือ การสร้าง
เทคโนโลยีและวางระบบบริหารจัดการ พัฒนางานโดยการ 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท�าเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยต่อยอดผลงาน 
ให้เกิดเป็นต้นแบบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับการบริการ 

อ.พญ.นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาจักษุวิทยา

 นอกจากตัวอย่างแนวคิดของทั้งสองท่านในข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีการท�างานที่น่าสนใจอื่น ๆ  อีกที่เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน
ให้โครงการส�าเร็จ เชิญชวนอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มต่อได้ในคอลัมน์ Interview หน้า 10-12  เรื่องแนวคิดแห่งความส�าเร็จของนวัตกรรม  
“AI คัดกรองเบาหวานจอตา” ในระยะ Innovation ตามแผนยุทธศาสตร์ศิริราช

ศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ 
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

5

ส่งต่อระยะ SMART พร้อมก้าวสู่ 
INNOVATION ผ่าน SUCCESS CASE 

ของ “AI คัดกรองเบาหวานจอตา”

 “ปัจจุบันเป็นยุค Disruptive Era เป็นยุคของเทคโนโลยี ที่เราควรน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่เกิดการท�างาน 
ที่ต้องท�าซ�้าเยอะ ๆ ใช้บุคลากรจ�านวนมาก และสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดทุกอย่างลง ดังนั้น การน�า AI (Artificial Intelligence) 
เข้ามาดูแลแทนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งถ้าเราฝึกฝนหรือใส่ข้อมูลให้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท�าให้เกิดความสามารถในการท�างานแทนที่
การใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้จ�านวนมาก ทั้งยังท�าให้จักษุแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถน�าเวลานี้ ไปพัฒนางานหรือศึกษาโรคอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ AI  
ยังท�าไม่ ได้ ประการส�าคัญคือการลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย ตอบโจทย์ระบบสาธารณสุขประเทศ เรียกได้ว่าเกิดประโยชน์รอบทิศ 
และรอบด้าน” ศ. พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงที่มาของการสนับสนุน 
และผลักดันการท�างานโครงการคัดกรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดิษฐ์ 
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เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ประกอบไปด้วย  
มัดกล้ามเนื้อหลาย ๆ มัด เช่น กล้ามเนื้อ Multifidus, Psoas major และ  
Erector Spinae เป็นต้น ซึ่งมัดกล้ามเนื้อต่าง ๆ เหล่านี้ ท�าหน้าที่แตกต่างกัน 
หากแต่เป ็นในกลุ ่มมัดกล้ามเน้ือท่ีส ่งผลให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได ้  
กล้ามเนื้อที่มีบทบาทและความส�าคัญในการก้มตัวไปด้านหน้าหรือแอ่นหลัง  
คือ Erector Spinae ซึ่ งมัดกล ้ าม เนื้อนี้ ว างตัวไปตามแนวความยาว 
ของกระดูกสันหลัง

ท่าบริหารที่เราน�ามาฝากน้ันไม่อยากอย่างท่ีคิดเลยใช่ไหมครับ พร้อมแล้วเรามาเริ่มบริหารกล้ามเนื้อไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคน  
เพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีความสุขครับ

การท�ากจิกรรมหรือพฤติกรรมทีต้่องมกีารก้มตัวไปด้านหน้า หรือแอ่นหลงั
ก็เป็นอีกสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างได้ หากกล้ามเนื้อ
ไม่แข็งแรง ดังนั้น วันนี้เราจึงมาแนะน�าท่าบริหารกล้ามเนื้อ Erector Spinae  
ให้มีความแข็งแรงเพื่อลดหรือป้องกันการบาดเจ็บกันได้เลยครับ

กล้ามเนื้อ Erector Spinae 
ส�าคัญอย่างไร?

 ท่าสะพาน (Bridges) มีวิธีการบริหาร ดังนี้

  นอนราบไปกับพื้น ชันเข่าขึ้นกางขาออกกว้างประมาณแนวของหัวไหล่  
  แขนทั้งสองข้างวางราบไว้ข้างล�าตัว
  กดปลายเท้าลงที่พื้น
  ออกแรงยกสะโพกขึ้นให้สุด ขณะยกให้เกร็งกล้ามเนื้อก้นโดยบีบก้น 
  เข้าหากันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที 
  จากนั้นให้ลดสะโพกวางลงที่พื้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น
  ท�าซ�้าอีก 12 - 15 ครั้ง แล้วท�าซ�้า 2 - 3 เซต

 ท่า superman มีวิธีการบริหาร ดังนี้  

  นอนคว�่าหน้าลงกับพื้น แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปด้านหน้า  
  ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปด้านหลัง เหมือนซุปเปอร์แมนนั่นเอง
  เริ่มจากค่อย ๆ ยก แขน หน้าอก ล�าตัวและ ขา ขึ้น ท�าให้เป็นรูปโค้ง 
  กับล�าตัว
  ในขณะที่ท�าท่าบริหารให้ท�าเท่าที่สามารถจะท�าได้โดยต้องไม่มีการ 
  กระชากกล้ามเนื้อขึ้นหรือการท�าในจังหวะที่เร็ว ๆ เพราะอาจจะท�าให ้
  เกิดการบาดเจ็บได้
  จากนั้นให้วาง แขน หน้าอก ล�าตัว และขาลงที่พื้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น
  ท�าซ�้าอีก 12 - 15 ครั้ง แล้วท�าซ�้า 2 - 3 เซต

1.

2.

 ERECTOR SPINAE

6
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  Venous malformations (VM) เป็นความผิดปกติที่มี 
การโป่งพองของหลอดเลือดด�า เกิดขึ้นเฉพาะที่ อาจจะมีการเชื่อมต่อกับ 
หลอดเลือดด�าส่วนที่ปกติหรือไม่ก็ได้ มักเห็นเป็นก้อนนูนท่ีมีสีคล�า้ หรือ 
สีออกน�้าเงินเขียวตามสีของเลือดด�า ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่ร่วม
ด้วยได้ ก้อนนี้จะนุ่ม คล�าไม่ได้ชีพจร เมื่อกดแล้วจะยุบลงได้ และหาก 
ให้ต�าแหน่งของโรคอยู่ต�่ากว่าระดับหัวใจ ก้อนจะพองโตขึ้น ลักษณะ 
เหล่านี้จึงเป็นความแตกต่างที่สามารถแยกได้จาก AVMs เนื่องจาก 
ความผดิปกตนิีเ้ป็นด้านหลอดเลอืดด�าอย่างเดยีว หลอดเลือดแดงจงึปกติ 
และไม่มีความสันพันธ์กับรอยโรค วิธีการรักษาคือการฉีดสารท�าลายผนัง

การเติบโตแบบผิดปกติของหลอดเลือด (Vascular malformations) เป็นโรคที่ท�าให้เกิดการผิดรูปของ 
ส่วนที่เป็น เกิดได้กันทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งจะปรากฎให้เห็นหรือท�าให้มีอาการได้ที่อายุต่าง ๆ กัน โดยส่วนใหญ่มักพบ
ในวัยเด็ก หรือวัยรุ่น นอกจากที่จะเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มองเห็นได้แล้ว อาจมีอาการปวด หรือเลือดออก
ตรงบริเวณที่เป็น แบ่งง่าย ๆ ออกได้เป็นชนิดต่าง ๆ ตามลักษณะของความผิดปกติที่เกิดข้ึนกับหลอดเลือดชนิดนั้น ๆ 
คือ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดด�า หรือท่อน�้าเหลือง การรักษาที่ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช (Siriraj Center of 
Interventional Radiology: SiCIR) จะเป็นการรักษาผ่านเพียงรูเข็มเจาะเท่านั้น การรักษาด้วยวิธีนี้ช่วยแก้ไขรูปลักษณ์
ภายนอกให้กลับมาดูเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ และยังเป็นการป้องกันหรือรักษาการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

Arteriovenous malformations (AVMs) เป็นความ 
ผิดปกติที่เกิดจากมีการต่อกันอย่างผิดปกติของหลอดเลือดแดง 
และหลอดเลอืดด�าในส่วนต้นทาง ก่อนท่ีหลอดเลือดแดงจะไปเล้ียง
เนื้อเยื่อของร่างกาย จะเห็นเป็นก้อนนูนที่สีออกแดงกว่าผิวหนัง 
ทีป่กต ิบรเิวณทีเ่ป็นอาจจะคล�าได้ร้อนกว่าบรเิวณอืน่ และรูส้กึตบุ ๆ  
ตามชพีจร วธิกีารรกัษาคือฉีดสารอดุหลอดเลือด (embolic materials) 
เข้าไปยงัต�าแหน่งทีเ่ป็น ซึง่ท�าได้โดยการสอดใส่สายสวนหลอดเลอืด 
(catheter) ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบ (femoral 
artery) เข้าไปจนถึงหลอดเลือดแดงที่ผิดปกติน้ัน ๆ โดยอาศัย 
การน�าทางด้วยการถ่ายภาพเอกซเรย์ หรืออาจแทงเข็มผ่านผิวหนัง
ได้เลย ในกรณีที่รอยโรคมีขนาดใหญ่และอยู่ตื้น 

หลอดเลือด (sclerosing agent) เข้าไปเฉพาะที่ในต�าแหน่งของ 
หลอดเลือดด�าที่โป่งพองโดยตรง sclerosing agent ที่ได้ผลดีและ 
ใช้กันทั่วไปคือ แอลกอฮอล์เข้มข้น ร้อยละ 95 (Absolute alcohol)  
และบรีโอมัยซิน (Bleomycin) 
 แอลกอฮอล์เข้มข้น (Absolute alcohol) เป็น Sclerosing 
agent ที่ใช้กันมาแต่เดิมได้ผลดีมาก แต่ก็จะมีปฏิกิริยาท�าให้เกิดการ 
ปวดบวมได้อย่างรุนแรง และอาจกระตุ้นให้หัวใจเต้นอย่างผิดปกติได้   
จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ในปัจจุบันนี้จะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีของ 
VM ขนาดใหญ่ที่มีปัญหาเลือดออกร่วมด้วยเท่านั้น 

การรักษาโรคการเติบโตผิดปกติของหลอดเลือด 
(Vascular malformations) ที่ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช (SICIR)

A

C

B

D

A: AVM ที�บรเิวณดั�งจมกู
ดา้นขวา

B: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด
แดงของใบหนา้ดา้นขวา จากการ

ฉีดสารทบึรงัสีผ่านสายสวนหลอด

เลือด แสดงถึงกระจกุหลอดเลือดที�

ผิดปกต(ิวงกลมสีแดง) ตรงกบั

บรเิวณที�เป็น

C: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด

ในตาํแหน่งเดียวกบัรูป B หลงัจาก
การฉีดสารอดุหลอดเลือด ผ่านทาง

สายสวนขนาดเล็กแลว้ ใหส้งัเกต

วา่หลอดเลือดผิดปกติที�สว่นปลาย

ของหลอดเลือดแดงหายไป 

D: ภาพผูป่้วยหลงัการรกัษา กอ้น
นนูแดงหายไป และไมมี่รอย

แผลเป็น

A

C

B

D

A: AVM ที�บรเิวณดั�งจมกู
ดา้นขวา

B: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด
แดงของใบหนา้ดา้นขวา จากการ

ฉีดสารทบึรงัสีผ่านสายสวนหลอด

เลือด แสดงถึงกระจกุหลอดเลือดที�

ผิดปกต(ิวงกลมสีแดง) ตรงกบั

บรเิวณที�เป็น

C: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด

ในตาํแหน่งเดียวกบัรูป B หลงัจาก
การฉีดสารอดุหลอดเลือด ผ่านทาง

สายสวนขนาดเล็กแลว้ ใหส้งัเกต

วา่หลอดเลือดผิดปกติที�สว่นปลาย

ของหลอดเลือดแดงหายไป 

D: ภาพผูป่้วยหลงัการรกัษา กอ้น
นนูแดงหายไป และไมมี่รอย

แผลเป็น

ศ. คลินิก พญ.อัญชลี  ชูโรจน์

ประธานศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช

A : 
A

C

B

D

A: AVM ที�บรเิวณดั�งจมกู
ดา้นขวา

B: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด
แดงของใบหนา้ดา้นขวา จากการ

ฉีดสารทบึรงัสีผ่านสายสวนหลอด

เลือด แสดงถึงกระจกุหลอดเลือดที�

ผิดปกติ(วงกลมสีแดง) ตรงกบั

บรเิวณที�เป็น

C: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด

ในตาํแหน่งเดียวกบัรูป B หลงัจาก
การฉีดสารอดุหลอดเลือด ผ่านทาง

สายสวนขนาดเล็กแลว้ ใหส้งัเกต

วา่หลอดเลือดผิดปกติที�สว่นปลาย

ของหลอดเลือดแดงหายไป 

D: ภาพผูป่้วยหลงัการรกัษา กอ้น
นนูแดงหายไป และไมมี่รอย

แผลเป็น

B :A

C

B

D

A: AVM ที�บรเิวณดั�งจมกู
ดา้นขวา

B: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด
แดงของใบหนา้ดา้นขวา จากการ

ฉีดสารทบึรงัสีผ่านสายสวนหลอด

เลือด แสดงถึงกระจกุหลอดเลือดที�

ผิดปกติ(วงกลมสีแดง) ตรงกบั

บรเิวณที�เป็น

C: ภาพถ่ายเอกซเรยห์ลอดเลือด

ในตาํแหน่งเดียวกบัรูป B หลงัจาก
การฉีดสารอดุหลอดเลือด ผ่านทาง

สายสวนขนาดเล็กแลว้ ใหส้งัเกต

วา่หลอดเลือดผิดปกติที�สว่นปลาย

ของหลอดเลือดแดงหายไป 

D: ภาพผูป่้วยหลงัการรกัษา กอ้น
นนูแดงหายไป และไมมี่รอย

แผลเป็นC :D : 

 AVM ท่ีบริเวณ
ดั้งจมูกด้านขวา

 ภาพผู้ป่วยหลัง
การรักษา ก้อนนูน
แดงหายไป และไม่มี
รอยแผลเป็น

 ภาพถ่ายเอกซเรย์หลอดเลือด
แดงของใบหน้าด้านขวา จากการฉีด
สารทบึรงัสผ่ีานสายสวนหลอดเลือด 
แสดงถงึกระจกุหลอดเลือดทีผ่ดิปกติ  
(วงกลมสีแดง) ตรงกับบริเวณที่เป็น

 ภาพถ่ายเอกซเรย์หลอดเลือด 
ในต�าแหน่งเดียวกับรูป B หลังจาก
การฉีดสารอุดหลอดเลือด ผ่านทาง
สายสวนขนาดเล็กแล้ว ให้สังเกตว่า
หลอดเลือดผิดปกติที่ส่วนปลายของ
หลอดเลือดแดงหายไป 
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 บรโีอมยัซนิ (Bleomycin) เป็นยาต้านมะเร็งชนดิหนึง่ ซึง่มผีล
ในการท�าลายผนังหลอดเลือดเลือดท่ีผิดปกติน้ี และมีภาวะแทรกซ้อน 
น้อยมาก โดยเฉพาะปฏิกิริยาการบวมอักเสบน้อยกว่าแอลกอฮอล ์
เข้มข้นมาก จึงมีความปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีรอยโรคบริเวณ
ช่องปากและทางเดินหายใจ ก็ไม่จ�าเป็นต้องคาท่อหายใจไว้ หรือใส่ท่อ 

tracheostomy tube ไว้ล่วงหน้า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดได้คือ  
มีสีผิวคล�้าลงเฉพาะที่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณเดียวกับรอยโรค  
แต่กอ็าจจะเป็นในบรเิวณอ่ีนได้ และรอยคล�า้นีจ้ะค่อย ๆ จางหายไปได้เอง 
เมื่อหยุดการรักษา ในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี

 การรักษาโรคการเติบโตผิดปกติของหลอดเลือด (Vascular malformations) ด้วยวิธีการทางรังสีร่วม 
รักษานี้ (Interventional Radiology) ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้ป่วยมีความชอกช�้าน้อย และมีความปลอดภัยสูง 

Lymphatic malformations (LM) เป็นความผิดปกติที่มี 
การโป่งพองของท่อน�้าเหลือง จะเป็นก้อนโตขึ้น ลักษณะภายนอกอาจ 
ดูคล้าย venous malformation แต่สีของผิวหนังบริเวณนั้นมักจะ 
ยังคงปกติ ก้อนผิวเรียบ คล�าได้ตึง ๆ แต่กดไม่ลง และขนาดจะไม่ต่างกัน
ไม่ว่าจะอยู่สูงกว่าหรือต�่ากว่าระดับหัวใจ 

 การรักษา กระท�าเช่นเดียวกับ Venous malformations  
โดยการฉีดบรีโอมัยซิน เข้าไปในรอยโรคโดยตรง ต่างกันที่การใช้
แอลกอฮอล์ไม่ได้ผล 

“แม่นย�า ฟื้นไว ไร้แผล” กับรังสีร่วมรักษาศิริราช
ขอรับค�าปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช อาคาร 72 ปี ช้ัน 2 

โทร. 02-419-8731 ในวันและเวลาราชการ Facebook : Siriraj of Interventional Radiology (SiCIR), Line official account: @sicir 

A B

C

A: Venous malformation ที�เปลอืกตาบนดา้นขวา 
เกิดการอกัเสบ และมีเลอืดไหล

B: ภาพเอกซเรยร์ะหวา่งการฉีดยา bleomycin เขา้ไปยงั

รอยโรคดว้ยเข็มขนาดเลก็ที�แทงผา่นผิวหนงั

C: ภาพผูป่้วยหลงัการรกัษา

A B

C

A: Venous malformation ที�เปลอืกตาบนดา้นขวา 
เกิดการอกัเสบ และมีเลอืดไหล

B: ภาพเอกซเรยร์ะหวา่งการฉีดยา bleomycin เขา้ไปยงั

รอยโรคดว้ยเข็มขนาดเลก็ที�แทงผา่นผิวหนงั

C: ภาพผูป่้วยหลงัการรกัษา

A

C

B

A: ภาพเด็กผูช้ายอาย ุ1 เดือนเป็น lymphatic malformation
ที�คางดา้นซา้ย

B: ภาพเอกซเรยร์ะหวา่งการฉีดยา bleomycin เขา้ไปยงัรอยโรคดว้ย

เข็มขนาดเลก็ที�แทงผา่นผิวหนงั

C: ภาพผูป่้วยรายเดียวกนั 6 เดือนหลงัการรกัษา แสดงใหเ้ห็นวา่กอ้นยบุ

ไปหมด โดยไมม่ีแผลเป็นหรอืรอ่งรอยใดๆ

A

C

B

A: ภาพเด็กผูช้ายอาย ุ1 เดือนเป็น lymphatic malformation
ที�คางดา้นซา้ย

B: ภาพเอกซเรยร์ะหวา่งการฉีดยา bleomycin เขา้ไปยงัรอยโรคดว้ย

เข็มขนาดเลก็ที�แทงผา่นผิวหนงั

C: ภาพผูป่้วยรายเดียวกนั 6 เดือนหลงัการรกัษา แสดงใหเ้ห็นวา่กอ้นยบุ

ไปหมด โดยไมม่ีแผลเป็นหรอืรอ่งรอยใดๆ

A : 

A : 

B :
A B

C

A: Venous malformation ที�เปลอืกตาบนดา้นขวา 
เกิดการอกัเสบ และมีเลอืดไหล

B: ภาพเอกซเรยร์ะหวา่งการฉีดยา bleomycin เขา้ไปยงั

รอยโรคดว้ยเข็มขนาดเลก็ที�แทงผา่นผิวหนงั

C: ภาพผูป่้วยหลงัการรกัษา
C :

A

C

B

A: ภาพเด็กผูช้ายอาย ุ1 เดือนเป็น lymphatic malformation
ที�คางดา้นซา้ย

B: ภาพเอกซเรยร์ะหวา่งการฉีดยา bleomycin เขา้ไปยงัรอยโรคดว้ย

เข็มขนาดเลก็ที�แทงผา่นผิวหนงั

C: ภาพผูป่้วยรายเดียวกนั 6 เดือนหลงัการรกัษา แสดงใหเ้ห็นวา่กอ้นยบุ

ไปหมด โดยไมม่ีแผลเป็นหรอืรอ่งรอยใดๆ
B : C :

 Venous malfor mation  
ที่เปลือกตาบนด้านขวา เกิดการ
อักเสบ และมีเลือดไหล

 ภาพเอกซเรย์ระหว่างการฉีดยา 
bleomycin เข้าไปยังรอยโรคด้วยเข็ม
ขนาดเล็กที่แทงผ่านผิวหนัง

ภาพผู้ป่วยหลังการรักษา

 ภาพเด็กผู้ชายอายุ 1 เดือนเป็น 
lymphatic malformation ท่ีคาง 
ด้านซ้าย

 ภาพเอกซเรย ์ระหว ่างการฉีดยา 
bleomycin เข้าไปยังรอยโรคด้วยเข็ม
ขนาดเล็กที่แทงผ่านผิวหนัง

 ภาพผู ้ป ่วยรายเดียวกัน 6 เดือน 
หลังการรักษา แสดงให้เห็นว่าก้อนยุบไป
หมดโดยไม่มีแผลเป็นหรือร่องรอยใด ๆ
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Interview

 คอลมัน์ Interview ฉบบัเดอืนเมษายนนี ้เป็นเกยีรติอย่างยิง่
ที่ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ หัวหน้า 
ภาควชิาจกัษวุทิยา และ อ.พญ.นดิา วงศ์ชยัสุวฒัน์ ภาควชิาจกัษุวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้เล่าถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ในด้านอื่น ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ 

 ท่ีมาของโครงการคัดกรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดษิฐ์

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา เริ่มต้นเล่าให้ฟังว่า “อ.นิดา เริ่มท�า
เรื่องนี้ไประยะหน่ึง จึงได้เข้ามาปรึกษาและเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการให้ฟัง ซึ่งน่าสนใจมาก เราในฐานะหัวหน้าภาควิชาพร้อม 
ที่จะสนับสนุนทุกเรื่องเพื่อให้งานส�าเร็จได้ด้วยดี ดังนั้น เมื่อรับทราบ 
ในรายละเอียดและความต้องการของน้อง ๆ ในภาควิชา จึงได้ช่วยดูกัน
ตั้งแต่เริ่มต้น โดย Phase แรกท่ีทดลองกับคนไข้กลุ่มตัวอย่างแล้วนั้น  
พบว่าผลออกมาดี จากนั้นจึงช่วยกันก�าหนดชื่อโครงการและสัญลักษณ์

หรือโลโก้โครงการเพื่อใช้ในการส่ือสารกับทั้งผู้รับบริการและใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ จึงเป็นที่มาของ “โครงการคัดกรองเบาหวานจอตาโดย
ปัญญาประดิษฐ์ (Si AI-DRS : Siriraj Artificial Intelligence Diabetic 
Retinopathy Screening)” นอกจากนี้ ยังได้น�าโครงการเข้าไปน�าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ซึ่งท่านคณบดีฯ ให้ความสนใจ
และพร้อมที่จะสนับสนุน ทั้งยังเสนอแนะเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์  
แต่หากจะเล่าถงึจดุเริม่ต้นจริง ๆ  นัน้ เกดิจากการท่ี อ.นดิา และอาจารย์
แพทย์ท่านอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาจอตา ให้ความสนใจในการท�าเรื่องนี้
เพราะแนวโน้มผูป่้วยเบาหวานเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ การคดักรองอาการ
ของผู้ป่วยกลุ่มน้ีจึงเป็นภาระงานที่ค่อนข้างใช้เวลา ทั้งในส่วนของ
แพทย์และผู้เข้ารับบริการ จึงได้เกิดแนวความคิดที่ต้องการพัฒนา
กระบวนการท�างานในจุดน้ีให้ดีขึ้นต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ประกอบ 
กับน้องสาวของ อ.นิดา เป็นอาจารย์ด้าน Data Analysis ท่ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้หารือและ 
ร่วมมือกัน ท�าให้งานก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว”
 อ.นิดา ให้รายละเอียดถึงจุดเริ่มต้นโครงการเพิ่มเติมว่า  
“ตอนแรก คือเริ่มจากการดูงานประจ�าของเราว่าสามารถพัฒนาอะไร
ได้อีกบ้าง ซึ่งพบว่างานด้านการคัดกรองเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากร
มนษุย์ค่อนข้างมาก และจากการคดักรองพบว่าร้อยละ 70-80 เป็นเคส
ทีมี่อาการปกติ และอกีร้อยละ 20-30 ทีมี่ความผดิปกติ ซึง่จากสดัส่วน
จะเห็นว่าใช้เวลาในการตรวจคนไข้ปกติค่อนข้างเยอะ จึงได้เริ่มค้นหา
ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการปกติซึ่งอยู ่ที่
ประมาณ 18,000 – 20,000 รายต่อปี ท�าให้เกดิความคดิในการค้นหา
แนวทางการท�างานหรืออะไรบางอย่างมาช่วยท�างานตรงจุดนี้เพื่อลด
การใช้ทรพัยากรลง เริม่จากหารอืร่วมกนัในหน่วยจอตา ประกอบกบัน้อง
สาวที่พร้อมจะช่วยงานในจุดน้ีได้ จึงทดลองท�าจากจุดเล็ก ๆ โดยใน  
Phase แรก เริ่มต้นจากการค้นหารูปย้อนหลังจาก Database ของ 
ศิริราช แล้วน�ามาจ�าแนกกลุ ่มเพื่อทดลองตรวจจับความผิดปกต ิ

ในวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ฉบับเดือนมีนาคม 2565 คอลัมน์พัฒนาการแพทย์ ได ้ เผยแพร่ “โครงการคัดกรอง 
เบาหวานจอตาโดยปัญญาประดิษฐ์” ให้เราได้รู ้จักการท�างานและประโยชน์ ในการให้บริการทางการแพทย์ โดยกล่าวถึงปัจจัยแห่งความ
ส�าเร็จไว้ คือ “ความมุ่งม่ัน อดทน ไม่ย่อท้อ” ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้โครงการนี้สามารถน�ามาให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่ปัจจัยแห่งความส�าเร็จดังกล่าว เชื่อว่าในกระบวนการท�างานที่ ได้ลงมือปฏิบัติไปนั้น ยังสามารถถอดบทเรียนของแนวคิดและแนวทาง
การท�างานที่ท�าให้โครงการส�าเร็จออกมาได้อีกหลากหลายเรื่อง

อ.พญ.นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาจักษุวิทยา

แนวคิดแห่งความส�าเร็จของนวัตกรรม 
“AI คัดกรองเบาหวานจอตา”

ในระยะ Innovation ตามแผนยุทธศาสตร์ศิริราช
ศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ 
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
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ของจอตาของคนไข้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งสามารถท�าได้ค่อนข้างดี จึงไปขอ
ทุนพัฒนางานวิจัย R2R (Routine to Research) เพื่อพัฒนาโปรแกรม  
แม้จะได้โปรแกรมมาแล้วแต่เรายงัต้องการพฒันา ต่อมาได้เขยีนโครงการ
เพือ่ขอทนุวจิยั แล้วน�าผลไปหารอืกบัหวัหน้าภาควชิาและอาจารย์แพทย์
ในหน่วยจอตา เมื่อได้รับการยืนยันผลการท�างานว่าสามารถไปต่อได้  
เราจึงพัฒนามาเรื่อย ๆ ทั้งการเขียนโปรแกรมร่วมกับทีมวิศวกรรม  
ของ ม.เกษตรศาสตร์ หรือการท�างานในส่วนอื่น ๆ เช่น ฝ่ายสารสนเทศ 
และพยาบาล เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการบริการได้”

 ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรม ม.เกษตรศาสตร์ จนน�าไปสู่

การจดทะเบียนลิขสิทธิ์

อ.นิดา เล่าถึงรูปแบบความร่วมมือที่เกิดขึ้นว่า “เราเริ่มต้นจาก
งานวจิยั เพราะเป็นรปูแบบการท�างานทีง่่ายในการร่วมมอืกบัคณะฯ หรอื
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอก ม.มหิดล โดยเฉพาะเรื่องของการแบ่งปันข้อมูล 
ซึ่งต้องมีการท�าข้อตกลง หรือ Sharing Data Agreement เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือน�าไปใช้งานอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อพัฒนางาน
วิจัยส�าเร็จสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นโปรแกรมและซอท์ฟแวร์
ออกมาได้ จึงน�าไปขอลิขสิทธ์ิร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ กบั คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล เกิดเป็น
ความร่วมมือกันในรูปแบบนี้ ซึ่งข้อดีคือเราสามารถป้องกันคนอื่นน�างาน
ของเราไปใช้ได้”

 ระยะเวลาในการท�าโครงการฯ 2 ปี กับการร่วมงานในรูปแบบ

ของ Collaboration 

อ.นิดา อธิบายการท�างานร่วมกับทีมสหสาขาว่า “การท�างาน
โครงการนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ปี เป็นการท�างานในรูปแบบสหสาขา 
เราไม่สามารถท�างานคนเดยีวให้ส�าเรจ็ได้ เพราะปัจจบุนัเน้นการท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น แม้เราจะเชี่ยวชาญในทางหนึ่ง แต่เรายังต้องการความ
เช่ียวชาญหลาย ๆ  สาขามาร่วมกนัจงึจะท�าให้งานมีคณุภาพมาก ๆ  ได้ 
ซึง่ปัญหาทีเ่จอระหว่างทางเลยคอืการรวบรวมทมีเพือ่จะท�างานให้ส�าเรจ็ 
โดยเฉพาะกับทีมวิศวกรรม ที่เป็นการท�างานร่วมกันครั้งแรก ต้องใช้เวลา
ในการท�าความเข้าใจร่วมกนัอยูพ่อสมควร ส�าหรบัจดุนีอ้ยากจะเสนอไป
ถึงผู้บริหารคณะฯ ว่า หากเรามี MOU หรือข้อตกลงความร่วมมือกับ
ทีมวิศวกรรมหรือสหสาขาใด ๆ ก็ตามที่แข็งแกร่งและสามารถติดต่อ
สือ่สารได้สะดวกรวดเรว็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะโครงการ
ของเราค่อนข้างโชคดีที่ได้คนใกล้ตัว ซึ่งหากเทียบกับงานอื่น ๆ ระยะ
เวลา 2 ปี ถือว่าเร็วมาก นอกจากนี้ สิ่งส�าคัญอีกอย่างคือ Mindset  
ในการท�างาน คือการท�าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่  
Commercial ดังนั้น เราควรจะหาคู่ท�างานหรือทีมงานที่มองเห็น 
เป็นมุมมองเดียวกัน งานจึงจะออกมาดีและไปได้เร็ว” 
 หวัหน้าภาควชิาจกัษวุทิยา ได้เสรมิแนวคิดนีไ้ว้อย่างน่าสนใจว่า 
“จริงอย่างที่ อ.นิดา ได้เล่าไป หลาย ๆ โครงการติดปัญหาเรื่องข้อตกลง
ที่ไม่ลงตัว ส่งผลต่อการท�างานร่วมกัน ท�าให้โครงการล่าช้า ดังนั้น  
หากเกิดการสนับสนุนการท�างานในรูปแบบ Collaboration ที่สามารถ
ติดต่อกันได้สะดวกและเกิดข้อตกลงความร่วมมือท่ีเร็ว ก็จะท�าให้งานไป
ได้ไวขึ้น”
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หัวหน้าภาคจักษุวิทยา ได้เน้นย�้าเรื่องประโยชน์ของลิขสิทธิ์ว่า 
“เมือ่ใดกต็ามทีใ่ครจะมาเอาไปใช้ จ�าเป็นท่ีจะต้องขออนญุาต เพราะฉะนัน้ 
เราจะพจิารณาว่าน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ต่อผูป่้วย ไม่ใช่เพือ่ Commercial 
และต้องท�าการขออนุญาตจากทั้ง 2 ส่วนงานด้วย”

 มุมมองของอาจารย์แพทย์รุน่ใหม่ ในการท�างานเพือ่ขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์คณะฯ

อ.นิดา ให้ข้อคิดจากประสบการณ์การท�างานว่า “ขอตอบ 
ในรูปแบบการท�างานของตัวเองในเรื่องการใช้ AI คัดกรองเบาหวาน 
จอตา อย่างแรกเลยทีค่ดิว่าคณะฯ หรอืผูบ้รหิารจะช่วยสนบัสนนุเราได้
คือการสร้างเครือข่ายการท�างาน หรือ Connection ให้เรา ไม่ว่าจะ
เป็นระหว่างภาควิชากับภาควิชา คณะฯ กับคณะฯ ล้วนแต่ส่งเสริม 
ให้เกิด Innovation ได้ ในส่วนของงานประจ�านั้นเราสามารถท�างาน
ภายในภาควิชาไปได้เรื่อย ๆ แต่หากต้องการให้เกิด Innovation 
จ�าเป็นต้องร่วมมอืกบัสหสาขา สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  ขึน้มา แตปั่ญหา

เดินเข้าไปหาหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าภาค ซึ่งท่านจะมีมุมมองหรือ 
ช่วยเราคิด ช่วยส่งเสริมให้งานชัดเจนย่ิงขึ้น ต้องย�้าอีกครั้งว่าอย่าเพิ่ง 
ยอมแพ้”

 บทบาทของหัวหน้าภาควิชา ในการสนับสนุนการท�างานท้ัง 

ของภาควิชาและคณะฯ 

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า 
“เราในฐานะหัวหน้าภาควิชา เป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างคณะฯ  
กับอาจารย์แพทย์รุ ่นใหม่ที่เป็น Young Generation Staff ท่ีม ี 
Innovative Idea เพราะฉะน้ัน เป็นหน้าที่หลักของหัวหน้าภาคที่
พร้อมจะสนับสนุนงานที่พัฒนาองค์กร ซึ่งตอนที่เข้ามารับต�าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชามีความต้ังใจที่จะผลักดันการประกวด “การผลิต
นวัตกรรมเพื่อองค์กร” จัดเป็น Mission แรกที่ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะ
ท�าให้ส�าเร็จ ในฐานะหัวหน้าภาควิชาอยากทุ่มเทเวลาอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ท�าประโยชน์และตอบแทนบญุคณุให้กบัศริริาช ประกอบกบัเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงคิดว่า Innovation เป็นสิ่งส�าคัญ  
จึงเริ่มประชาสัมพันธ์และจัดประกวด “การผลิตนวัตกรรมเพื่อองค์กร” 
ตั้งแต่ปีแรกที่ด�ารงต�าแหน่ง จัดตั้งคณะกรรมการตัดสินจากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และม ีInnovative Idea  จดัท�าเกณฑ์การประเมินทีชั่ดเจน 
จัดเวทีน�าเสนอผลงานจากบุคลากรทุกระดับในภาควิชา รวมทั้งยังจัดตั้ง
กองทนุเพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบัผูส่้งผลงานนวตักรรมเข้าประกวด
เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการท�างาน และเราเช่ือว่า
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการท�าให้ภาควิชาก้าวหน้าได้

ที่เราเจอคือเราไม่รู ้จักใคร เราไม่มีเครือข่ายมากพอท่ีจะดึงความ 
ร่วมมือได้ ดังนั้น สิ่งที่ต้องการเลยคือความร่วมมือกันระหว่างสหสาขา 
อย่างแท้จรงิ ในความหมายนีค้อื คนทีเ่ราจะไปคยุกบัเขาได้อย่างง่ายดาย 
และรู้ว่าถ้าเราต้องการท�าเร่ืองน้ีเราต้องไปหาใคร เพื่อสร้างความร่วมมือ
ให้เกิดขึ้น

นอกจากความช่วยเหลือจากคณะฯ แล้ว ส�าหรับเพื่อน ๆ  
หรือใครที่มีไอเดียเกี่ยวกับโครงการหรืออยากสร้างนวัตกรรมขึ้นมา  
ต้องขอให้ก�าลังใจก่อน ตอนเริ่มต้นอาจจะดูมืดมน ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร 
แต่พอเริ่มจับจุดได้ อยากให้ลองหารือกับหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าภาค
เก่ียวกับความคิดของเรา อาจารย์ท้ังสองท่านคือผู ้ท่ีมีประสบการณ ์
มาก่อน จะมองเห็นจุดเล็ก ๆ ท่ีสามารถพัฒนาได้และช่วยกันคิดไป 
เรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อเจอจุดที่จะเริ่มต้น มันจะไปต่อได้เอง แต่ต้องเร่ิมก่อนว่า
อยากจะพัฒนาอะไร สามารถเร่ิมได้จากงานประจ�าที่ท�าอยู่ แล้วค่อย ๆ 
สร้างนวัตกรรม ค่อย ๆ หาผู้ช่วยเหลือ เพราะเราท�าคนเดียวไม่ได้  

ดังนั้น ในปัจจุบันท่ีเป็นยุค Disruptive Technology สิ่งแรกคือท�าอย่างไรให้สามารถน�าเทคโนโลยีมาตอบโจทย์งานประจ�าได้ โดยเฉพาะ 
ใน 3 พันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ซึ่งคณะฯ มีความพร้อมที่จะรองรับการท�างานอยู่แล้ว เช่น R2R  
SICRES (Siriraj Institute of Clinic Research) เป็นต้น ในบทบาทของหัวหน้าภาควิชามีหน้าที่ต ้องตอบสนองยุทธศาสตร์คณะฯ น้ัน  
ยินดีที่จะผลักดันและช่วยเหลือน้องทุกคนในภาควิชาควบคู่กับการท�างานร่วมกับคณะฯ ซึ่งการจะสร้าง Inspiration ให้ได้ ควรท�างานร่วมกันแบบ 
สหสาขา ร่วมกันคิดร่วมกันท�า ควบคู่ไปกับการได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ  เราเช่ือว่าจะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของการเป็นผู้น�าและผู้ช้ีน�าได้” 
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อ่านเอาเรื่อง

ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช 
Siriraj Urticaria and Angioedema Center : SiUAC

Skin prick test

Autologous serum skin test

การทดสอบผื่นลมพิษที่เกิดจาก 
ความร้อนหรือความเย็น

Exercise test การทดสอบผื่นลมพิษที่เกิดจากการขีดข่วนและการกดทับ

ศ.พญ.กนกวลัย  กุลทนันทน์
ประธานศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช

 ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช (Siriraj Urticaria and Angioedema Center) : 
SiUAC เป็นอีก 1 ใน 15 ศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช ภายใต้การก�ากับดูแลของ ศ.พญ.กนกวลัย  
กลุทนนัทน์ ประธานศนูย์โรคลมพษิและแองจโีออดีมีาศริริาช มภีารกจิหลกัในการให้บริการด้านการศึกษา 
การวิจัย และการให้บริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาผู ้ป่วยและผู้ที่มีปัญหาทางโรคลมพิษ 
และแองจีโออีดีมาอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล 
(Evidence-based medicine) โดยมุ ่งสร ้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและผู ้มารับบริการ 
อย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาให้ความรู ้ ท่ีถูกต้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานของ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

การให้บริการ
ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัย  

รักษา และติดตามผู ้ป่วยโรคลมพิษ และ/หรือ ผู ้ป่วยโรคแองจีโออีดีมา  
นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด (Skin prick 
test), การส่งตรวจเลือด (Autologous serum skin test) หรือการตรวจ 
อื่น ๆ เช่น การทดสอบผื่นลมพิษที่เกิดจากการขีดข่วน, การทดสอบผื่นลมพิษ
ที่เกิดจากความร้อนหรือความเย็น, การทดสอบผื่นลมพิษจากการกดทับ  
และการทดสอบผื่นลมพิษหรือแองจิโออีดีมาจากแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น  
โดยท�าการอ่านผล วิเคราะห์ผล และรับรองผลโดยตจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และน�าข้อมูลมาประกอบการให้ค�าแนะน�า 
และดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม

14

 
โรคลมพิษ เป็นโรค 

ที่คนในสังคมรู้จักกันเป็นอย่างดี  
ซึ่งถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ ไม่ควรมองข้ามเพราะ

โรคดังกล่าว อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนใกล้ชิด 
ก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี การรักษาด้วยทีมแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควบคู่กับการรักษาอย่าง 
ครบวงจรตามมาตรฐานสากล จึงเป็นสถานพยาบาล 

ที่ ใครหลายคนก�าลังมองหา วันนี้เราจึงจะ 
มาแนะน�าศนูย์โรคลมพษิและแองจโีออีดมีาศริริาช 

กันค่ะ
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 ฉบับหน้า “หน่วยสนับสนุนศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราช” Siriraj Integrated Center of Excellence – Sustainable  
Excellence Together (SiCOE-SET)จะพาไปพบกับ ศูนย์หลอดเลือดศิริราช (Siriraj Vascular Center: SiVasC)

ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและรักษาโรคภูมิแพ้
ชั้นน�าของยุโรป The Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) เป็น Urticaria Center of Reference and Excellence 
(UCARE) ในปี 2018 และได้รับการรับรองเพิ่มเติมเป็น Angioedema Center of Reference and Excellence (ACARE) ในปี 2020 ซึ่งถือเป็น
แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการ/กิจกรรมเพื่อผู้ป่วย
ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช ได้จัดงานวันโรคลมพิษโลก “ศิริราชห่วงใย ชวนใส่ใจโรคลมพิษ” ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ในช่วงเดือน

ตุลาคม เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับโรคลมพิษและแองจีโออีดีมากับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกเหนือจากการบรรยายให้ความรู้ ยังมี 
การจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้ป่วยได้รู้จักวิธีการตรวจเพิ่มเติม ที่มีให้บริการในคลินิก รวมทั้งรูปแบบชนิดของยารับประทานและยาฉีดอื่น ๆ อีกด้วย

ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ�าคลินิกโรคลมพิษได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นที่รู้จักแพร่
หลาย อย่างต่อเนือ่ง และทมีอาจารย์แพทย์ยงัได้รบัเชญิให้เป็นตวัแทนในการจดัท�าแนวทางการรกัษาโรคลมพษิทีใ่ช้เป็นมาตรฐาน 
ทั่วโลก (European Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization Guideline  
for Urticaria) 
 ก้าวต่อไปของศูนย์โรคลมพษิและแองจโีออดีมีาศริิราช คอืการพฒันานวตักรรมควบคูไ่ปกบัองค์ความรูใ้หม่ เพือ่มุง่สูค่วาม
เป็นผู ้น�าในระดับโลกด้านการให้บริการด้านการศึกษา วิจัย และการดูแลรักษาผู ้ป่วยและผู ้ที่มีปัญหาทางโรคลมพิษ 
และแองจีโออีดีมาอย่างยั่งยืน 

15
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 คณะฯ ได้น�ามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) เพื่อให้มีการประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการทั้งระบบโรงพยาบาลผ่านทางผู้บริหารโรงพยาบาลและกรรมการ
คร่อมสายงานต่าง ๆ  ระดับภาควิชา และระดับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับบริบท เกิดการวิเคราะห์ 
หาจุดแข็ง โอกาสการพัฒนา/การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท�างานและพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าในการส่งมอบผล 
การดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ สูงสุด อย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุม 
ทุกระบบบริการของโรงพยาบาล

ทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ 
มีอะไร update บ้างน๊อ...

ด้วยสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
(สรพ.) ได้ปรับมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5 เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ของโลก ความก้าวหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ รวมทั้งแนวคิดในการบริหารองค์กร การบริหาร
คณุภาพและความปลอดภยั ซึง่ผ่านการรับรองโดยองค์กรระดบัสากล 

การใช้มาตรฐานท่ีก่อให้เกิดคุณค่า

ท�าความเข ้าใจ
เป ้ าหมายและค� า
ส�าคัญ (key words) 
ของมาตรฐานให ้
กระจ่างชัด 

เน้นการพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
( ร ะบบงาน  ก ลุ ่ ม 
ผู ้ป ่วย หน่วยงาน) 
อย่างเชื่อมโยง

 เน้นการทบทวน
และประเมินผลใน
ระดับภาพรวม และ
การบรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละระบบ

ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้
ม าตรฐานอย ่ า ง
เหมาะสม 

เน้นการใช้เพื่อ
การเรียนรู ้และยก
ระดับผลการด�าเนิน
งาน

เน้นความเช่ือมโยง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ในแต่ละระบบ และ 
การเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบงานต่าง ๆ

เน้นการน�ามาตรฐาน
ไปเรียนรู ้ และทบทวน 
การปฏิบัติในสถานการณ์
จริง ในท่ีท�างาน หรือ 
ที่ข้างเตียงผู้ป่วย

ซึ่งคณะฯ ได้มีการน�ามาตรฐานที่เก่ียวข้องไปใช้ในกระบวนการท�างานของทุกหน่วยงานผ่านกระบวนการเยี่ยมส�ารวจภายใน  
เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง รวมทั้ง 
เพ่ิมประสิทธิผลในการด�าเนินพันธกิจของคณะฯ เพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรน่าไว้วางใจ องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ท่านสามารถติดตามประเด็นส�าคัญที่มีการปรับเปลี่ยนของมาตรฐาน HA ฉบับท่ี 5 ไปปรับใช้ในการท�างานและส่งมอบงานที่มีคุณค่า  
ในข่าวสารงานพัฒนาคุณภาพตลอดทั้งปีค่ะ

โดยจะมผีลบังคบัใช้เพือ่ประเมนิรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล ตัง้แต่ 
1 ตุลาคม 2565 ดังนั้นเรามาเรียนรู้ด้วยกัน ในด้านการใช้ประโยชน์
และประเด็นส�าคัญในมาตรฐานใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อร่วมกัน
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ

ขอบเขตและเนื้อหาของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 5

ใช้ส�าหรบัการพฒันาและการประเมนิโรงพยาบาลท้ังองค์กร 
โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอน (part) ประกอบด้วย ตอนที่ I ภาพรวม
การบริหารองค์กร ตอนที่ II ระบบงานที่ส�าคัญของโรงพยาบาล  
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ตอนที่ IV ผลลัพธ์ โดยโครงร่าง
ของมาตรฐานยังคงไว้ซ่ึงหลกัคิดทีส่อดคล้องกบัเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (Thai Quality Award : TQA) ที่มีการบูรณาการกับ
มาตรฐาน JCI, ISO 15189

ติดตามและดาวน์โหลดมาตรฐานฉบับใหม่ได้ที่เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ : www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd16
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ทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

เรื่อง : งานจัดการความรู้

อาจารย์กล่าวถึง ปัจจัยความส�าเร็จในการจัดการความรู ้ 
ประการแรกคือ ผู้น�าองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญที่สุด 
เพราะเป็นผู้ที่ก�าหนดทิศทาง ให้การส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตาม 
ให้บรรลุเป้าหมาย และประการท่ีสองคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อ 
การจดัการความรู้โดยตรง เพราะมบีทบาทในการวเิคราะห์ วางแผน ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ในการให้ความรู ้ เสริมทักษะ และการด�าเนินการเรื่อง 
การจัดการความรู ้อย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ง รวมทัง้การตดิตาม ประเมนิผล 
พัฒนาให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรมแห่ง 
การเรียนรู้ และประการสุดท้ายคือ บุคลากรในคณะฯ ซึ่งเป็นทรัพยากร 
ที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นแหล่งความรู ้ส�าคัญขององค์กร เนื่องจากมี 
การผสมผสานความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การท�างานที่สะสมมาอย่าง
ยาวนานและความรู ้ที่บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในระหว่าง 
การท�างาน รวมทัง้เมือ่เกดิปัญหาในการท�างาน ดงัน้ันหากมกีระบวนการ
ที่สามารถสกัดและจัดเก็บความรู ้จากตัวบุคคลให้พร้อมใช้ และม ี
การถ่ายโอนความรูท้กัษะให้แก่ผูอ้ืน่ได้ จะท�าให้การท�างานของคนรุน่หลงั 
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคนอื่น ๆ สามารถต่อยอด
การท�างานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดคือ  
การท�าให้บุคลากรทุกระดับรู ้สึกได้ว่าตนเองมีความรู ้ ใช้ความรู ้ใน 
การท�างาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ 
ที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถน�าไปพัฒนาและต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง  
ท�าให้บุคลากรมีความสามารถมากขึ้น ท�างานได้ดีข้ึน และมีความสุขใน
การท�างาน 

 สดุท้ายอาจารย์ฝากถงึชาวศริริาชว่า “ขอให้พวกเราทกุคนคดิ
เสมอว่า เราสามารถแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ให้กับผู้อื่นได้ เพื่อท่ีจะน�า 
ความรูเ้หล่านีม้าแบ่งปันขยายผลให้บคุลากรรุน่หลงัสามารถท�างานได้
อย่างราบรื่น ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่อย่างยากล�าบาก และสามารถน�าไป 
ต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ันพวกเราทุกคนล้วนมีส่วนส�าคัญใน 
การจดัการความรูใ้ห้แก่คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลอนัเป็นทีร่กัยิง่
ของพวกเรา เพ่ือเป็นสถาบนัการแพทย์ของแผ่นดนิและให้เกดิประโยชน์
ต่อมวลมนุษยชาติ” 

ความส�าคัญของ
การจัดการความรู้.....ลงสู่ผู้ปฏิบัติ

 งานจัดการความรู ้ ได ้มี โอกาสพูดคุยกับ รศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ผู ้ช ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เรื่องความส�าคัญ 
ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) อาจารย์เล่าว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่องค์กร
จ�านวนมากน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้น�าการจัดการความรู้
มาใช้เป็นเวลานานกว่า 10 ปี เพ่ือขับเคล่ือนให้คณะฯ สู่ความเป็นเลิศยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีนโยบายและการสนับสนุน
การจัดการความรู ้ในคณะฯ อย่างชัดเจน ด้วยการจัดตั้งงานจัดการความรู้ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักท่ี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให ้
มีการบริหารจัดการความรู้ในทุกระดับทั้งคณะฯ อย่างเป็นระบบ ท�าให้มีการน�าไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
สร้างเสริมให้คณะฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/km/
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เตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ ใครก็ท�าได้ 
 ปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลและน�าไปใช้ประโยชน์มากขึ้นเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด โดยน�าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์ผลลัพธ์การท�างาน เพื่อหาเหตุและผล หาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ดังนั้นการวิเคราะห ์
ข้อมูลที่ดีจะต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันกาล แต่เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลจ�านวนมากขึ้น มักพบการบันทึกข้อมูลผิดพลาดปะปนมาเสมอ  
หากไม่ท�าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จะส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลคลาดเคล่ือน จึงจ�าเป็นต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนน�าไปใช้  
เรามาเรียนรู้การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้เครื่องมือ Sort & Filter ที่ ใช้งานได้ง่ายและสามารถ 
ค้นหาข้อมูลที่บันทึกผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลจากตัวอย่างข้อมูลคะแนนสอบ ดังนี้

รูปที่ 1 การเรียกใช้งานเครื่องมือ Filter

1. รวบรวมข้อมูล น�าข้อมูลท้ังหมดท่ีต้องการเตรียมให้อยู่ในชีทเดียวกัน จัดรูปแบบ 
 เป็นฐานข้อมูลโดยก�าหนดชื่อหัวตารางในแถวที่ 1 และก�าหนดให้บันทึกค่าข้อมูลตั้งแต่ 
 แถวที่ 2 เป็นต้นไป

2. เรียกใช้งานเครื่องมือ Filter ลากคลุมข้อมูลทั้งหมด ไปที่ Tab Data คลิกที่เครื่องมือ  
 Filter จะแสดงปุ่มตัวกรอง  ข้ึนมาท่ีหัวตารางดังรูปที่ 1 สามารถคลิกเพื่อใช ้
 เครื่องมือ Filter และ Sort

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถือเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ สามารถน�าผลการวิเคราะห์ที่ ได้ไปใช้ให้เกิดการปรับปรุงและหาโอกาสในการพัฒนากระบวนการที่เหมาะสม เป็นประโยชน์จริงต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โทร 98300 หรือ 98418 e-mail : sirirajum@mahidol.edu

3. Filter คอลัมน์ที่เก็บข้อมูลตัว อักษรหรือข้อความ เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีการสะกดผิด  
 หรือมีช่องว่างที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม  ของคอลัมน์ที่ต้องการตรวจสอบ 
 จะแสดงรายการทั้งหมดที่จัดเก็บในคอลัมน์นั้นตามตัวอย่างดังรูปที่ 2 สามารถกรอง 
 ข้อมูลได้โดยเลือกเฉพาะรายการที่สะกดผิดหรือเป็นช่องว่าง โดยข้อมูลที่เป็นช่องว่าง 
 จะแสดงผลว่า “(Blanks)” คลิก OK โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเฉพาะรายการที่เลือก  
 จากนั้นตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่สะกดผิด เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วคลิกปุ่ม  เลือก 
 ค�าสั่ง Clear Filter เพื่อยกเลิกการกรองและแสดงข้อมูลทั้งหมด

4. Sort คอลัมน์ที่เก็บข้อมูลตัวเลขเพื่อตรวจสอบข้อมูลท่ีมีค่าสูงหรือต�่าเกินกว่าค่าที่ 
 ก�าหนด รวมถึงข้อมูลวันที่ที่มีการบันทึกหลายรูปแบบ เช่น บันทึกวันที่ในรูปแบบ ปี  
 พ.ศ. และปี ค.ศ. ปะปนกนั สามารถค้นหาข้อมลูทีผิ่ดพลาดโดยคลิกปุม่  ของคอลมัน์ 
 ทีต้่องการตรวจสอบ เพือ่เรยีงข้อมลูจากค่าต�า่ไปสงู (Sort Smallest to Largest) และ 
 จากค่าสูงไปต�่า (Sort Largest to Smallest) ควรตรวจสอบข้อมูลโดยจัดเรียงข้อมูล 
 ทัง้สองรปูแบบทัง้จากต�า่ไปสงูและจากสงูไปต�า่ ตามตัวอย่างรปูที ่3 เพือ่ให้แสดงข้อมลู 
 ที่บันทีกไม่ถูกต้องมีค่าสูงผิดปกติหรือต�่ากว่าที่ก�าหนด จากนั้นแก้ไขให้ถูกต้อง

รูปที่ 2 การใช้งานเครื่องมือ Filter

รูปที่ 4 ฐานข้อมูลคะแนนสอบที่ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดและผ่านการแก้ไข

รูปที่ 3 การใช้งานเครื่องมือ Sort
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 “โควิดมา พาโลกย่อยยับ” ค�ากล่าวน้ี ไม่ ได้ไกลเกินจริง 
แม้แต่น้อย เพราะเป็นเวลากว่า 2 ปีมาแล้วที่โลกของเรายังคงเผชิญ 
กับโควิดและผลกระทบที่ส่งผลต่อทุกคนบนโลก ท่ีเห็นภาพชัดที่สุด  
คงหนี ไม ่พ ้นผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจ เพราะทุกภาคส่วน 
มีความโยงใยกันอย่างแยกไม่ออก เมื่อระบบหนึ่งถูกกระทบ ระบบอ่ืน ๆ
จะถูกกระทบตามกันไปแบบโดมิโน จนท้ายที่สุดกระทบกันไปหมดทั้งโลก 

เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

 ระบบการเรยีนการสอนในช่วงโควิดเป็นหนึง่ความท้าทายทีต้่อง
รีบปรับเพื่อเปลี่ยนความไม่พร้อมของการเรียนในระบบเดิมให้เป็น 
ความมั่นใจในการให้ความรู้ ซ่ึงครูแพทย์กลุ่มหน่ึงท่ีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล สังเกตเห็นความไม่สบายใจ ความเครียดกังวลของ 
น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ จึงรวมกลุ่มกันค้นหาค�าตอบว่า “เราจะช่วย 
ลูกศิษย์กันยังไงดี ? เราจะ empathy เด็ก ๆ ของเราอย่างไร ?” จึงเป็น
ที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่อง Stress and associated factors  
with received and needed support in medical students  
during COVID-19 pandemic: a multicenter study น�าทีมโดย  
อ.พญ.ธิดารัตน์ ปุรณชัยคีรี และคณะ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัทมีแพทย์
จากโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ 11 สถาบัน วัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อศึกษา
ระดับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ การสนับสนุนที่ได้รับจากสถาบัน 

และส่ิงที่นักศึกษาแพทย์ต้องการ งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยท�าการส�ารวจ
ผ่านระบบ Google form จากนักศึกษาแพทย์จ�านวน 1,395 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาแพทย์มีระดับความเครียดสูง  
สาเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น ไม่ทราบตารางเรียน
ทีแ่น่นอน กลวัเรยีนไม่ทัน กลวัความผดิพลาดของระบบระหว่างการสอบ 
ฯลฯ นอกจากนี้นักศึกษาชั้นคลินิกยังมีความกังวลเร่ืองการขาด
ประสบการณ์ในการตรวจคนไข้อีกด้วย ส�าหรับการสนับสนุนที่ได้รับจาก
สถาบัน พบว่านักศึกษาในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในระบบสนับสนุนที่ได้รับมากกว่าโรงเรียนแพทย์ขนาดกลางและ 
ขนาดเลก็ ทัง้นีกิ้จกรรมผ่อนคลายความเครยีดเป็นสิง่ท่ีนกัศึกษาต้องการ
ให้จัดเพิ่มเติมมากที่สุด บทสรุปของผลงานวิจัยน้ี บอกเราว่า กิจกรรม 
ผ่อนคลายความเครยีด ความพร้อมและการเข้าถึงแหล่งข้อมลูด้านสขุภาพ
จติได้ง่าย รวมไปถงึกลยทุธ์อืน่ๆในการลดความเครยีดของนกัศกึษาแพทย์ 
เป็นความส�าคัญเร่งด่วนที่สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ไม่เฉพาะโรงเรียน
แพทย์เท่านั้น ที่ควรตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
เพื่อผ่านวิกฤตไปได้อย่างดี โดยที่จิตใจยังแข็งแรงสามารถเรียนและ 
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุด 
 ผลงานวิจัย R2R เรื่องนี้ เป็นตัวอย่างของ Empathy ในเพื่อน
มนุษย์ ในที่นี้คืออาจารย์ที่มีความห่วงใยลูกศิษย์ในความดูแล แม้วิกฤติ 
จะรุนแรงขนาดไหน แต่ถ้าหัวใจยังรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น เช่ือว่า
พวกเราจะผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างดี ขอปรบมือดัง ๆ ให้งานวิจัยอุ่น ๆ
เรื่องนี้ค่ะ  

#ผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์แล้ว สามารถติดตามรายละเอียดที่ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474527/

แสนสนุกยุคโควิดR2R ผ่าทางตันเขย่าวิธีเรียน
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IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

ที่ผ่านมา เราได้ทราบถึงวิธีการใช้ระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยต่อองค์กร 
ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ Username, Password, การไม่วางข้อมูลที่ส�าคัญ
ไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ ให้บุคคลอื่นสามารถ
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เราได้เวลาที่เราไม่ ได้อยู่ที่โต๊ะ เป็นต้น

 สิ่งส�าคัญหลังจากที่ผู ้ ใช ้งานได้รหัสผ่านใหม่แล้วนั้น ผู ้ ใช ้งานจะต้องไม่บอกรหัสผ่านให้ผู ้อื่นทราบ และไม่บันทึกไว้ในที่ที่ เป ิดเผย  
และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 90 วัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับ

• การต้ังรหัสผ่าน (Password)

1. รหัสผ่าน หรือ Password ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่า 
2. รหัสผ่าน หรือ Password ต้องประกอบด้วยตัวอักษร (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9), อักขระพิเศษ (เช่น @ # $ %)
3. รหัสผ่าน หรือ Password ห้าม! มีชื่อจริงอยู่ในรหัสผ่าน และไม่ซ�้ากับรหัสผ่านปัจจุบัน

• วิธีการเปล่ียนรหัสผ่าน (Password) 

1. พิมพ์ https://si-eservice3.si.mahidol.ac.th/selfservice/ หรือ คลิก Icon Siriraj Single Sign-On
2. ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่าน ,รีเซ็ตรหัสผ่าน (กรณีจ�ารหัสผ่านไม่ได้เลย) หรือ ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน

ฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการป้องกันในแต่ละอย่างที่เราได้บอกไปแล้วข้างต้น  
โดยจะมาบอกถึงวิธีการตั้งค่า Username Password ให้มีความปลอดภัยว่าจะต้องตั้งค่าอย่างไร 
หากท่านใดที่ยังไม่ทราบ หรือยังมีการตั้งแบบผิด อาจท�าให้ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลองค์กรรั่วไหล
ไปได้ ซึ่งวิธีการตั้งรหัสผ่าน (Password) ให้มีความปลอดภัย มีดังนี้
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ตั้งรหัสผ่าน หรือ Password 

อย่างไรให้ปลอดภัย

ตั้งรหัสผ่าน หรือ Password 

อย่างไรให้ปลอดภัย
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ป้องกันนักหลอกลวงออนไลน์

ในขณะที่โลกยังคงต้องรับมือกับการระบาดใหญ่ของ 
โควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และเราก็จ�าเป ็นต้องใช้เครื่องมือ 
ทางออนไลน์ตลอดเวลา แต่ก็ยังมีบรรดามิจฉาชีพได้พัฒนา 
กลโกงออนไลน์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อใช้เอาเปรียบแก่ผู้ที่หลงเช่ือ

 4  อย่ายอมรับค�าขอเป็นเพื่อนจากคนแปลกหน้า
นักต้มตุ ๋นอาจสร้างบัญชีปลอมเพื่อส่งค�าขอเป็นเพื่อนด้วย

เจตนาทีจ่ะหลอกลวง การยอมรบัค�าขอเป็นเพือ่นจากนกัต้มตุน๋อาจท�าให้
เกดิการโพสต์สแปมบนไทม์ไลน์และอาจเกดิการแชร์ไปให้เพือ่น ๆ  อีกท้ัง
นักต้มตุ๋นอาจแท็กคุณในโพสต์และส่งข้อความที่เป็นอันตรายถึงคุณ 
และผู้ติดต่อของคุณ ดังนั้น Meta สนับสนุนให้ผู้คนระมัดระวังและ 
ยอมรับค�าขอเป็นเพื่อนจากคนรู้จักและไว้วางใจเท่านั้น

5  ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
คุณควรตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเพื่อเพิ่มความ

ปลอดภยัให้บญัช ีโดยเพิม่การปกป้องอกีหนึง่ช้ัน เมือ่คณุตัง้ค่าการยนืยนั
ตัวตนแบบสองชั้น ขอให้คุณกรอกรหัสเข้าสู ่ระบบพิเศษหรือยืนยัน 
การเข้าสู่ระบบของคุณทุกครั้งที่มีคนพยายามเข้าถึงบัญชี Facebook  
ของคุณจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือเครื่องใหม่ที่เราไม่รู้จัก และ 
คุณสามารถรบัการแจ้งเตอืนเมือ่มคีนพยายามเข้าสู่ระบบจากเบราว์เซอร์
หรืออุปกรณ์มือถือท่ีเราไม่รู ้จักได้อีกด้วย ผู้ใช้สามารถเข้าไปท่ีศูนย ์
ช่วยเหลอืเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิตีัง้ค่าและจดัการยนืยนัตวัตนแบบ
สองชั้น และวิธีตั้งรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่รู้จัก

5 เคล็ดลับ

จากข้อมลูการวิจัยของฝ่ายความมัน่คงและความปลอดภยัทีไ่ด้ท�าการวิจยัเกีย่วกบัการฉ้อโกงออนไลน์
และการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ 1. การหลอกลวงประเภทเงินกู้ 2. การหลอกลวงประเภทรางวัล
ลอตเตอรี่ 3. การหลอกลวงประเภทโรแมนติกหรือแก๊งลวงรักออนไลน์ 4. การหลอกลวงประเภทจัดหางาน 
5. การหลอกลวงประเภทขายของออนไลน์ เป็นต้น เพือ่ความปลอดภยัในการป้องกนัตนเองจากการหลอกลวง
ทางออนไลน์และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยทางออนไลน์ Meta เผยเคล็ดลับง่าย ๆ 5 ข้อที ่
คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากนักหลอกลวงทางออนไลน์ ดังนี้

5 เคล็ดลับ ป้องกันนักหลอกลวงออนไลน์

IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

1  อย่าส่งเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลไปให้คนที่คุณไม่รู้จัก
บ่อยครั้งที่นักต้มตุ๋นจะขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่จริงหรือ

รายละเอยีดธนาคารเพือ่สวมรอยแอบอ้างทรัพย์สนิหรอืส่งพัสดหุลอกลวง
ไปให้ที่บ้าน หรืออ้างว่าคุณถูกลอตเตอรี่ ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็น
ข้ออ้างสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล คุณจึงไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฟังดูดีเกินจริง

2  อย่าคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก
จับตาดูลิงก์ที่คุณไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงก์ท่ีมาจาก 

คนทีค่ณุไม่รูจ้กัหรอืเชือ่ถอื ระวงัอย่าคลกิลงิก์ต้องสงสยั เปิดไฟล์น่าสงสัย 
หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย แม้ว่าจะดูเหมือนมาจากเพื่อนหรือ
บริษัทที่คุณรู้จักก็ตาม

3  อย่าบอกรหัสผ่านของคุณให้ใครรู้
อย่าเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของคุณแก่ใครก็ตาม แม้แต่เพื่อน

หรือครอบครัว และอย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจ�าเพื่อป้องกันไม่ให้
บัญชีของคุณถูกแฮ็กโดยมิจฉาชีพ Facebook และ Instagram จะไม่ขอ
รหัสผ่านจากคุณทางอีเมล หรือส่งรหัสผ่านให้คุณในรูปแบบของเอกสาร
แนบ ผู้ใช้สามารถยืนยันได้ว่าอีเมลที่อ้างว่ามาจาก Facebook นั้น 
เชื่อถือได้หรือไม่ โดยตรวจสอบอีเมลล่าสุดที่เราส่งให ้
คุณจากรายการในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย
และการเข้าสู่ระบบได้ หากคุณเห็นโพสต์หรือข้อความที่
พยายามหลอกให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดรายงาน
ไปที ่https://www.facebook.com/help/reportlinks
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เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ได้จัดโครงการ  
Pearls in Medical Education ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 
ที่ผ่านมา ในหัวข้อ Instructional design for online learning ซ่ึงทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสด์ิ ผู ้อ�านวยการหอสมุดและคลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิดล  
มาเป็นวิทยากร ศูนย์ SHEE จึงน�าเนื้อหาบางส่วนมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันครับ

Pearls in medical education :  
Instructional design for online learning 

การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบทเรียนของผู้เรียนเป็นจ�านวนมาก เข้าถึง 
ได้ง่าย สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ได้หลากหลาย รวมถึง 
สามารถน�ามาใช้แก้ปัญหาภายใต้ข้อจ�ากดัของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคได้ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์มีความแตกต่างจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม จึงเป็นความท้าทายของ 
ผู้สอนว่าจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไร ให้สามารถด�าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และท�าให้ผู้เรียน
ประสบความส�าเร็จ

การน�า ADDIE Model มาใช้วางแผนการเรียนการสอน 
ออนไลน์ เป็นการอุดช่องโหว่ระหว่าง สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือท�าไปแล้ว 
(current performance) กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการหรือขาดไป (desired 
performance) ซึ่งประกอบด้วย

1. Analysis (การวิเคราะห์) เป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญมากส�าหรับ 
การสร้างบทเรียนออนไลน์ และเป็นการเริ่มต้นกระบวนการ 
โดยมองผู้เรียนเป็นส�าคัญ (student-centered) โดยผู้สอน
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย  
ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข้อจ�ากัด และทรัพยากรที่จ�าเป็น

2. Design (การออกแบบ) น�าข้อมูลจากข้ันตอนการวิเคราะห ์
มาออกแบบและล�าดับประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอน วิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงตามขั้น
ตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพร่างหรือโครงร่าง 
ของการเรียนการสอนทั้งหมด

3. Development (การพัฒนา) เป็นขั้นตอนที่น�าภาพร่างจาก
ขัน้ก่อนหน้ามาผลติสือ่การเรยีนรู ้โดยผูส้อนมหีน้าท่ีตรวจสอบ 
และควบคุมกระบวนการผลิตให้ตรงกับวัตถุประสงค์

4. Implement (การน�าไปใช้) น�าบทเรียนทั้งหมดท่ีถูกพัฒนา 
ขึ้นให้ผู้เรียนได้ใช้งานจริง

5. Evaluation (การประเมินผล) ประเมินและติดตามผู้เรียน 
ทั้ง Formative และ Summative assessment รวมถึง
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของผู ้เรียน เพื่อน�าไป 
พัฒนาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์

   ในขั้นตอนของการออกแบบบทเรียน ผู้สอนสามารถ
ประยกุต์ใช้ทฤษฎขีอง Gagne เพ่ือเลอืกและล�าดบักจิกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้าง
บทเรียนที่มีความน่าสนใจ อธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน มีแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือปรับพื้นฐานของ 
ผูเ้รยีน ให้ผูเ้รยีนสามารถทบทวนความรูเ้ดมิได้ น�าเสนอบทเรยีน
ด้วยสื่อที่ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีแบบฝึกหัด 
ให้ผู้เรียนประเมินตนเองได้ มีกิจกรรมท่ีผู้สอนให้ค�าแนะน�า 
และให้ข้อมลูป้อนกลบั วดัผลผูเ้รยีนตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 
เป็นต้น สือ่การสอนทีใ่ช้ในการเรยีนการสอนออนไลน์ ควรสร้าง
โดยองิความรูพื้น้ฐานของผู้เรยีน แบ่งเนือ้หาออกเป็นส่วนย่อย ๆ   
ตามประเด็นส�าคัญ (Micro learning experience) สื่อควร 
มีความสอดคล้องกันท้ังรูปภาพ เสียง ข้อความ และควร 
หลีกเลี่ยงเนื้อหามากหรือยาวเกินไป

   หากผู้สอนสามารถน�าแนวคิดและหลักการตามทฤษฎีต่าง ๆ 
มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ จะท�าให้สามารถ 
เรียบเรียงบทเรียน ผลิตสื่อที่เหมาะสม ด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ดีขึ้นผู้สอนสามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้ต่อเนื่อง และผู้เรียน 
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอพพลิเคชั่น SHEE (โหลดได้ทั้ง iOS หรือ Android) และผ่าน Line official: shee.connect
สามารถติดตามหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ SHEE ได้ที่ https://shee.si.mahidol.ac.th

ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ 
ผู้อ�านวยการหอสมุดและคลังความรู้
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การศึกษา-วิชาการ

https://shee.si.mahidol.ac.th
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วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : ฐิติพงศ์ ศิลปารัตน์

 ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และ
วิทยาภูมิคุ้มกัน (Siriraj Center of Research 
Excellence in Allergy & Immunology:  
S ICORE -Aa l l e r g y  &  Immuno l og y )  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล ได้รบัการ
รับรองจากองค์การภูมิแพ้โลก (World Allergy 
Organization-WAO) ให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” 
(Center of Excellence : COE) ประจ�าป ี  
2022-2024 โดยได้ประกาศให้การรับรอง ตั้งแต่ 
วันที่ 8 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ซึ่งจะท�าให้ศูนย์ฯ  
เป ็นส ่วนหนึ่งขององค์กรชั้นน�าระดับโลกด้าน 
โรคภูมิแพ้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการติดต่อประสานงาน 
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ และองค์กรด้าน 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้อ่ืน ๆ ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกต่อไป

 อ.พญ.ต้องพร วรรณะธูป อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้เข้าร่วมและน�าเสนอผลงาน 
ในหัวข้อ “Efficacy of a Perfused Cadaver Model for Simulated Trauma Resuscitation in Advanced Surgical Skills 
Training” ซ่ึงเป็นการแสดงศักยภาพของศิริราชในการสร้างแบบจ�าลองการศึกษาขั้นสูง ในการประชุมนานาชาติของสมาคมศัลยศาสตร์
ฉุกเฉินโลก คร้ังท่ี 8 ระหว่างวันท่ี 7-11 ก.ย. 2564 ณ เมือง เอดินเบิร์ก สหราชอาณาจักร

องค์การภูมิแพ้โลกรับรองให้ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้
และวิทยาภูมิคุ้มกัน เป็น“ศูนย์ความเป็นเลิศ”ประจ�าปี 2565 - 2567

ศิริราชน�าเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ ของสมาคมศัลยศาสตร์ฉุกเฉินโลก 
ครั้งที่ 8
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 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราขพยาบาล ม.มหิดล ได้น�าเสนอในหัวข้อ “Siriraj 5G Smart 
Hospital” ณ มหกรรมด้านการสื่อสารคมนาคม “MWC Barcelona 2022” อันเป็นการรวมตัวกันของบริษัทด้านการส่ือสาร
โทรคมนาคมชั้นน�าของโลก เพื่อแบ่งปันแนวคิด ความก้าวหน้า และอนาคตของอุตสาหกรรมด้านการส่ือสารและคมนาคม รวมทั้งเป็น
โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทท่ีทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

25

ศิริราชเข้าร่วมมหกรรมด้านการสื่อสารคมนาคมที่ทรงอิทธิพลที่สุด 
“MWC Barcelona 2022”

English for you by Mr. Worldwide                                                              
ส�านวนภาษาอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิลด์ไวด์ ตอน ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล

ตอนที่ 
11

 จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับอีกบทสนทนาง่าย ๆ ในการซักถามเพื่อคัดกรองผู ้ป ่วยที่อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส covid-19  
หวังว่าพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวศิริราชจะสามารถน�าความรู้น้ี ไปใช้พูดกับคนไข้ชาวต่างชาติท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชได้ครับ ฉบับน้ีคงต้องขอตัว 
ลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

 ฉบับที่แล้วได้น�าเสนอบทสนทนาส�าหรับการคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อกันไปแล้ว ในฉบับนี้ เราจะมาต่อกัน
ที่เรื่องของสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 กันอีกครั้งนะครับ

เรื่อง : อรรถวิทย์ อัศวิษณุ

เจ้าหน้าทึ่คัดกรอง : “Do you have any of these symptoms: fever, cough,  
difficulty of breathing, fatigue, or runny nose?” (คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ มีไข้  
ไอ หายใจล�าบาก เหนื่อยล้า หรือมีน�้ามูก)

ผู ้ป่วย : “Yes, I have difficulty breathing and a headache as well.” (มีครับ  
ผมรู้สึกหายใจล�าบากและรู้สึกปวดหัวด้วย)

เจ้าหน้าท่ึคัดกรอง : “You might be at risk of contracting a Coronavirus. We would 
like to send you to run RT-PCR Test for confirmation.” (คุณอาจจะเสี่ยงที่จะได้รับ
เชื้อไวรัสโคโรน่ามา เราจะส่งคุณไปตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เพื่อให้แน่ใจ)

ผู้ป่วย : “Of course, whatever you need.” (ได้เลยครับ)
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เรื่อง : ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช

 สวัสดีชาวศิริราชทุกท่าน ในฉบับน้ี ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช 
ขอน�าเสนอพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช โดยเป็น
พฤติกรรมที่มาจากค่านิยม Altruism ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น 
และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่สอดคล้อง อาทิ การให้บริการ 
ผูม้ารับบรกิารอย่างเตม็ใจ เตม็ความสามารถ ค�านงึถงึความประสงค์
ของผู ้ เข ้ารับบริการเป็นหลักในการจัดการ และด�าเนินงาน,  
การท�างานจติอาสา เพ่ือช่วยเหลอืสงัคม/องค์กร,  นกึถงึผลประโยชน์
ของส่วนรวม ไม่ปฏบิตักิารใด ๆ  ทีจ่ะเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง, 
มีน�้าใจ คอยช่วยเหลือผู้อื่น  ที่ได้รับความเดือดร้อน, บริจาคเครื่องใช้ 
เงิน อาหาร ให้แก่บุคคลท่ีด้อยโอกาส, ถ่ายทอดความรู้ เนื้อหา 
ที่ตนเองมีความถนัดแก่บุคคลอื่น เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาขององค์กร 
สังคมต่อ ๆ ไป เป็นต้น 

จากที่กล่าวไป เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ยังมีพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราชอีกหลายพฤติกรรม ทีมงาน
วัฒนธรรมอยากจะขอเชิญชวนชาวศิริราช มาร่วมใจสานต่อ  
ด�าเนินการวัฒนธรรมศิริราชหลักปฏิบัติอันดีงาม ที่อยู ่คู ่กับชาว 
เรามาเนิ่นนานให้คงอยู่สืบไป 

Altruism ประกอบไปด้วย

เสียสละ  
ไม่เห็นแก่ตัว 
(Sacrifice 
Oneself & 
Unselfish) 

มีความสุขจาก
การเป็นผู้ให้ 
(Generous  

Giver)

ใส่ใจบริการด้วย
ใจจริง  

(Serice-mined)

ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง 

(Customer- 
focused)

รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

(Social Re-
sponsibility)

รู้จักพอเพียง 
(Self 

Sufficiency)

1 42 53 6

ส�าหรับฉบับนี้ ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ

ค่านิยม Altruism ค�านึงถึงประโยชน์
ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   
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ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ นายแพทย์ศภุกร โรจนนนิทร์ ภาควชิาศลัยศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สริฤิกษ์ 

ทรงศิวิไล ส�านักงานคณบดี ผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจ�าปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
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เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล



28

 ศิริราชสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจแต่งกายงาม 
แบบไทย สดุไฉไลห่างไกลโควดิ  ขอเชญิชาวศริริาช ร่วมแต่งกายงามแบบไทย 
ระหว่างวันที่  11 – 12 เม.ย. 65 และถ่ายภาพเซลฟี ติดแฮชแท็ก 
#SirirajSongkran2022 และโพสลงใน Facebook ของตนเอง พร้อมเปิด 
เป็น “สาธารณะ” (เร่ิมวันที่ 11 – 15 เม.ย. 65) และเชิญชวนทุกท่าน 
ทุกท่านไหว้พระ ท�าบุญขอพร  ระหว่างวันที่ 11 – 12 เม.ย. 65 ณ โถงอาคาร 
๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ (ภาคพิเศษ)  
เพื่อผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
จุลชีววินิจฉัย โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 25 มิ.ย. 65 
สอบถาม โทร. 0 2419 7069, 0 2419 8035 E-mail:  
pungjai.cho@mahidol.ac.th ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมด้วยการสเเกน QR Code ได้ที่

 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัย 
เร่ือง “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา
แทรกซ้อนท่ีเท้าของผู้เป็นเบาหวาน” ส�าหรับผู้ที่มีภาวะ 
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและรับการบ�าบัดไตทดแทน  
ณ โรงพยาบาลศิริราช ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียด 

เเละสมัคร ได้ที่ นพ.พงศกร เจริญวงศ์สวัสดิ์ โทร. 0 85383 7375 ภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)   
ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรม
 1. Design and Validation of Assessment Tools in  
Education วันที่ 28 - 29 เม.ย. 65 เรียนรู ้หลักการ/แนวคิดส�าคัญ 
การวัดโครงสร้างการวัด และการตรวจสอบเครื่องมือทางการศึกษา รวมถึง
สามารถออกแบบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 2. Advanced skills for clinical teachers วันที่ 26 – 27  
พ.ค. 65 เจาะลึกเทคนิคการสอน/การประเมินผลใหม่ ๆ ท่ีประยุกต์ใช ้
กับการสอนทางคลินิก ให้เหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ 
 ผู้ที่สนใจสมัครหรือดูรายละเอียด ได้ที่ https://shee.si.mahidol.
ac.th/learn สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 0 2419 5193, 0 2419 6637  
หรือ E-mail : sishee@mahidol.edu     โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูช่้วยพยาบาล ปีการศกึษา 2565 
ตั้งแต่วันน้ี – 20 เม.ย. 65 (จ�านวนท่ี 
เปิดรับ 210 คน) ผู ้ที่สนใจสมัครได้ที่

เว็บไซต ์  www.si .mahidol.ac.th/educat ion/ 
practicalnurse หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : 
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช หรือสแกน QR Code ได้ที่ 

 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน “ศิริราชสู้ภัย
โควิด” บริจาคครบ 550 บาท รับเสื้อ We Win เสื้อศิริราชร่วมใจสู้ภัยโควิด 
มีขนาดให้เลือก 5 ขนาด ได้แก่ S M L XL ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้แล้ววันนี้ 
สอบถามเพิ่ม เติม โทร. 0 2419 2617,  
0 2419 2601 ในวันเวลาราชการ หรือ  
Facebook : siriraj.museum, Line OA :  
@jgd3275f ช่องทางการสั่งจองสแกน QR ได้ที่ 

 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ขอเชิญ 
ผู ้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการจัดพิมพ์หนังสือ “วิวัฒน์ ๖ ทศวรรษ  
ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช” ท่านสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. บริจาคได้ด้วยตนเอง รหัส D000378 : ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
2. บริจาคผ่านธนาคารและแจ้งการบริจาค ติดต่อเพื่อส่งหลักฐานการบริจาค
ได้ที่งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช E-mail : siethic@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม  
โทร. 0 2419 9435 ในวันเวลาราชการ
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 การจะมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ เริ่มต้นได้ด้วยการสร้างพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพในกิจวัตรประจ�าวัน ท่านสามารถรับชมสาระดี ๆ หลากหลาย
เร่ืองราวความรู้สุขภาพ ในรูปแบบ Podcast ได้แล้ววันนี้ พบกับรายการ  
โรคภัยใคร่รู้ “สุขภาวัฒนะ กิจวัตรตลอดวันเพื่ออายุวัฒนะ”   
 ติดตามได้ใน Salmon Podcast Spotify : https://spoti.fi/3JlEAHZ 
Apple Podcasts : https://apple.co/3wec0Vu 
YouTube : https://bit.ly/3tgmamq หรือสแกน  
QR code ได้ที่
 นอกจากนี้ ยังสามารถชมนิทรรศการสุขภาวะที่ดี
เพ่ิมเติมได้ที่ “นิทรรศการสุขภาวัฒนะ” ศูนย์เรียนรู ้  
สร้างเสริมสขุภาวะ เปิดให้บรกิารทกุวันจนัทร์ – เสาร์ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 
(ปิดทุกวันอาทิตย์) ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น G รพ.ศิริราช 
สอบถามโทร. 0 2419 8802

 พิพิธภัณฑ์ศิริราช เชิญชมรายการ Siriraj Museum Delivery  
ตอนที่ 4 “รู ้จักพืชกระท่อม” ไขปัญหาคาใจเกี่ยวกับพืชกระท่อมไปกับ 
คุณหมอทั้ง 4 ท่าน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรน้ัน สามารถรับชมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ Youtube : https://youtu.be/u-Eh0nfsyiE  
และเชิญชวนร่วมสนุกลุ ้นรับเสื้อรายการ Siriraj Museum Delivery  
ติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook : Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ ์
ศิริราช สอบถามโทร. 0 2419 2618 – 19 ในวันและเวลาราชการ

 ขอเชิญบุคลากรภายในคณะฯ ร่วมตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการสื่อสาร 
ภายในองค์กร ไตรมาส 2/2565 ตัง้แต่วนันี ้– 30 เม.ย. 65 
เพียงสแกน QR Code หรือผ่านลิงค์ https:// 
forms.gle/MonUjYUNqzeQ44B3A สอบถาม 

เพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 0 2419 6912  
ในวนัและเวลาราชการ ความเหน็ของท่านจะเป็นส่วนส�าคญั
ในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรต่อไป

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด ขอเชิญแพทย์
ประจ�าบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทย์ออร์โธปิดิกส์และแพทย์ 
ทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี 2565 คร้ังท่ี 1 Siriraj  
Orthopaedic Knowledge Update “Updated Orthopaedic Surgery 
towards the Age Society” ในวันที่ 21 – 22 เม.ย. 65 ณ ห้องประชุม 
อาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช รูปแบบ Hybrid  
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sirirajconference.com สอบถามเพิ่ม
เติมโทร. 0 2419 7968 – 9 ต่อ 139  ในวันเวลาราชการ

 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อ
เข้ารับการพิจารณารางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล” ประจ�าปี 2565 รางวัลศิษย์เก่า 
ดเีด่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรหิาร ด้านวชิาการ 

ด้านบริการ โดยสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 65 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.sirirajgrad.com/alumni/, Line Official Account: 
@244xwrhh หรือสอบถามโทร. 0 2419 6405 - 6 ในวันเวลาราชการ
* ผูไ้ด้รบัการคดัเลือกจะได้รบัประกาศนียบตัรและโล่รางวลั ในวนังานคนืสูเ่หย้า
ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2565 (สามารถติดตามข่าวสาร
ผ่านทางเว็บไซต์)

 สถานโีทรทศัน์ Siriraj Channel ขอเชิญ
ติดตามข้อมูลความรู้สุขภาพ และหลาก
หลายเรื่องราวที่น่าสนใจรอบรั้วศิริราชได้

ทาง  : Siriraj Channel เพียงสแกน QR Code 

 รพ.ศิริราช ขอแจ้งปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ณ หน่วยตรวจโรค 
แพทย์เวร - ฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เนื่องจากมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุง
พืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวฯ โดยจะเปิดให้บรกิารเฉพาะผูป่้วยทีม่อีาการหนกัเร่งด่วน 
หรอืฉกุเฉนิเท่านัน้ ส�าหรบัผูป่้วยทีม่อีาการคงทีแ่ต่มคีวามจ�าเป็นต้องพบแพทย์
ของโรงพยาบาลศิริราช แนะน�าให้พบแพทย์ผ่านระบบบริการแพทย์ทางไกล  
(Telemedicine) และการรับยาทางไปรษณีย์ หากไม่มีความจ�าเป็นต้องพบ
แพทย์ของโรงพยาบาลศริริาช โปรดพจิารณาพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
แทน ประกาศตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 โรงพยาบาลศิริราช ประกาศขอแจ้ง 
จุดย ้ ายบริการผู ้ ป ่ วย มีความเสี่ ย งติด เชื้ อ  
Covid - 19 ชั่วคราว จากอาคารนวมินทรบพิตร 
84 พรรษา ชั้น G ไปให้บริการที่ อาคารจอดรถ 
ชั้น 3 (ทางเข้าจาก Sky walk ประตู 1) ตั้งแต่ 
วันที่ 21 มี.ค. 65 เป็นต้นไป เป็นการชั่วคราว  
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Look Forward @ Siriraj



กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

1) รพ.ศิริราช ดึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 1 ทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ (07.30 - 17.30 น.) 
 และวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30- 16.30 น.)
2) รพ.ศิริราช ปิยมหาราชกรุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน ( 09.30 - 15.30 น.)
3) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์-วันศุกร์ ( 08.30 - 16.30 น.)
4) ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) เลขที่ 016-3-00049-4 ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”
5) สแกน Qr Code ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก PTHARLENT

*ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยน�าส่งหลักฐานการบริจาคเงิน
พร้อมระบุช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี มายังศิริราชมูลนิธิ

ผ่านช่องทาง line: @sirirajfoundation, E-mail: donate_siriraj@hotmail.com,Fax 02-419-7687

สอบถาม โทร. 0 2419 7658 - 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688
หรือ line:@srirajfoundation

บริจาคได้ที่
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