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ขณะนีป้ระเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ เราพร้อมหรอืยงักับการดูแลผูส้งูอายุอย่างครบวงจรและมคีณุภาพ เพราะการดแูลรกัษา
ผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ในเฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้น หากแต่รักษาได้ด้วยความรักและการดูแลให้ความสุขแก่ผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่เราพึงตระหนักและเรียนรู้ เพื่อการนี้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก�าลังด�าเนินการจัดสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร” โดยจะเป็นต้นแบบการให้บริการ
ทางการแพทย์ที่เน้นการดูแลระยะกลาง ผลิตผลงานวิจัย และฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ยังคงมีสุขภาพดี 
อย่างยั่งยืน โดยเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” ในครั้งนี้ได้ เพียงร่วมบริจาคสมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รายละเอียดติดตามได้ในเล่มค่ะ

ศิริราชยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาไปในอีกหลายด้าน ท้ังการน�าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น กับการบริหารจัดการข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ศิริราช  
ผ่านระบบสารสนเทศ SISMS ในคอลัมน์นโยบายและแผน และ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ AI 
ในคอลัมน์พัฒนาการแพทย์ มาท�าความรู้จักกับศูนย์หลอดเลือดศิริราช Siriraj Vascular Center ต้นแบบการรักษาโรคหลอดเลือดอย่างครบวงจร ในคอลัมน์
อ่านเอาเรื่อง และพบกับ การเปิดโฉมใหม่ของศูนย์ปฏิบัติการ Siriraj Orthopaedic Learning Center ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ ทันสมัย ไร้พรมแดน 
ติดตามได้ในคอลัมน์ Interview และเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ไม่หยุดดูแลคุณ  ไม่เพียงเท่านี้ พบกับ 
การเปิดตวั เวบ็ไซต์คลนิกิปานแต่ก�าเนดิ รพ.ศริริาช ทีจ่ะท�าให้คณุเข้าถงึข้อมูลการรกัษาปานแต่ละชนดิได้ง่ายๆ เพยีงแค่คลกิ www.birthmarkcenter.com 
 จากนั้น ชวนมาขยับร่างกาย ด้วยการทรงตัว Balance Exercise กันเถอะ ในคอลัมน์สร้างเสริมสุขภาพ ตามด้วยเรียนรู้วิธีลด/เลิก บุหรี่  
เพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ส�าหรับด้านสิ่งแวดล้อม มาแนะน�า 4 ขั้นตอนง่าย ๆ สร้างขยะในมือให้เป็นทอง ในคอลัมน์ CSR และ  
Checklist ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในคอลัมน์ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 แม้ว่าสถานการณ์โควิดยังคงระบาดและต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง เราจึงยังคงเน้นย�้ารณรงค์ No mask No Talk ไม่สวมแมส เราไม่คุย  
เพื่อตัวคุณและคนท่ีคุณรัก ซ่ึงในช่วงการแพร่ระบาดน้ี ผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์ สามารถพบแพทย์ออนไลน์ผ่านระบบทางไกล โดยเข้าถึงและ 
รับบริการของผู้ป่วยในรูปแบบ Telemedicine ติดตามได้ในคอลัมน์พัฒนาคุณภาพ ส�าหรับคอลัมน์ UM จะมาแนะน�า Dashboard ทางเลือกง่าย ๆ  
ในการสรุปผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดลุ้นรับรางวัลได้ใน กิจกรรม KM ประจ�าปี 2565 และสามารถ 
ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดได้ใน R2R Award 2020 นอกจากนี้ ศิริราชยังจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “สิ่งที่ต้องรู้ในการผ่าตัดต้อหินที่เกิดในวัยเด็ก” 
และเปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านศัลยศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูระบบประสาทและการระงับปวด ติดตามได้ในคอลัมน์วิเทศสัมพันธ์ 

ด้านการเรียนการสอน ฉบับนี้เราจะมาสรุปเทคนิคการสอนท่ีเผยแพร่ทาง SHEE Podcast ในหัวข้อ How to successfully teach in  
ambulatory care setting? ส�าหรับฝ่ายสารสนเทศ ได้จัดอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม Zoom อย่างมืออาชีพ พร้อมแนะ 8 เคล็ดลับ ป้องกันภัยไซเบอร์
ที่จะท�าให้ปลอดภัยในปี 2022 
 สุดท้ายนี้ ขอแจ้งข่าวดี เกี่ยวกับเงินชดเชย ส�าหรับพี่น้องชาวศิริราชในกลุ่ม พม.,พศ. ที่บรรจุตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ติดตามได้ในคอลัมน ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค่ะ

รอยยิ้มความสุขของผู้สูงวัย 
เติมพลังใจให้ยั่งยืน
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 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคาร 
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ในโอกาศนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานอ�านวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทร 
บพิตร ๘๔ พรรษา ทรงรอเฝ้าฯรับเสด็จ พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  
ผู้อ�านวยโรงพยาบาลศิริราช พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการอ�านวยการ 
จัดหาทุน เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

   จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายราช 
สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้น พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศ.พญ.มณี 
รัตนไชยานนท์ รองคณบดี และผู้อ�านวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ ศ.นพ.ธวัชชัย 
อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคาร ฯ และขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคาร ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตร 
ศิริราชานุสรณ์” และพื้นที่ภายในอาคาร ฯ

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  
ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร ฯ ผู้มีอุปการคุณ 
และผู้ท�าคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก

ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
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จากนัน้ เสด็จพระราชด�าเนนิไปยงัอาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา ทอดพระเนตรนทิรรศการ “นวมนิทรบพติรศริิราชานสุรณ์” ซ่ึงจดัแสดงภาพถ่าย
ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีม่ต่ีอโรงพยาบาลศริริาช ภาพรวมการด�าเนนิงานของอาคารนวมนิทร 
บพิตร ๘๔ พรรษา ทั้งด้านการก่อสร้างอาคาร และนวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ให้บริการภายในอาคาร ฯ แล้วเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร 
เครื่องมือรังสีรักษา ได้แก่ เคร่ืองฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพน�าวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MR-LINAC) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช ้
ในการรักษาผู ้ป่วยโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูง นับเป็นเครื่องแรก และเคร่ืองเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ศูนย์รังสีรักษา เสร็จแล้ว  
เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประทับรับรอง เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชด�าเนินกลับ

 อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ส�าหรับอาคาร ฯ แห่งนี้ เป็นอาคารศูนย์การแพทย์ จ�านวน 25 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 
2 ชั้น เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู ้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายใน โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง อาทิ  
ด้านอายุรกรรม ด้านประสาทวิทยา ด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอน ด้านต่อมไร้ท่อ ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและ 
รังสีรักษา อย่างเบ็ดเสร็จ ส่วนงานบริการผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา ออร์โธปิดิกส์ รังสีรักษา รวมทั้ง 
ให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ และหอผู้ป่วยวิกฤต นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่าง ๆ อาทิ ศูนย์หทัยวิทยา  
ศูนย์วักกะวิทยา ศูนย์รังสีวินิจฉัย และศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้  
500,000 คนต่อปี และผู้ป่วยในได้ 20,000 คนต่อปี ขณะนี้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

2
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ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) น�ำโดย คุณสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์ 
มอบเงนิจ�ำนวน 5,000,000 บำท เพื่อสมทบกองทนุ “ศริริำชสูภ้ยัโควดิ” รบัมอบ
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ร่วมด้วย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม 
เพื่อสังคม ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) น�ำโดย คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ 
ผู ้จัดกำรใหญ่ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมด้วย คุณอำรยำ  
ภู ่พำนิช รองผู้จัดกำรใหญ่ผู้บริหำรสำยงำนกิจกรรมเพื่อสังคม คุณบุษกร  
ตรีสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยกำรผู้บริหำรสำยกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคุณจิตต์กล้ำ 
มำนัสฤดี ผู้จัดกำรสำขำศิริรำช มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด”  
รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

คุณพรเสก - ดร.ลำลีวรณ คุณนฤพร – คุณอรยำพร – คุณพร
ประเสริฐ กำญจนจำรี มอบเงินจ�ำนวน 1,000,000 บำท เพื่อสมทบกองทุน 
“ศริริำชสูภ้ยัโควดิ” รบัมอบโดย รศ.นพ.เชดิชยั นพมณจี�ารสัเลศิ รองผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลศริริาช ร่วมด้วย รศ.นพ.นรศิ กจิณรงค์ รองคณบดฝ่ีายสือ่สารองค์กร 
และกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

ครอบครัวจิรำนันตรัตน์ น�ำโดย คุณสมคิด จิรำนันตรัตน์ มอบเงิน 
จ�ำนวน 1,280,000 บำท เพ่ือสมทบกองทุน “ศิริรำชสู้ภัยโควิด” จัดสร้ำง 
หอผูป่้วยวกิฤตโรคโควิด 19 (ICU สนำม) รบัมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศริริาช ณ โถงตกึอ�านวยการ ช้ัน 1 โรงพยาบาลศริริาช

ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล น�ำโดย พันต�ำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี 
ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พร้อมคณะ มอบเงินจ�านวน 
1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” รับมอบโดย  
ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช และ 
ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ณ โถงตึก
อ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) น�ำโดย คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด 
(มหำชน) มอบผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด มูลค่ำ 
1,700,000 บำท มอบให้โรงพยำบำลศิริรำช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมด้วย รศ.นพ.นริศ  
กจิณรงค์ รองคณบดฝ่ีายสือ่สารองค์กรและกจิกรรมเพือ่สงัคม ณ โถงตกึอ�านวยการ 
ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
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เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก�ำลังมำแรงกันเลยทีเดียว ส�ำหรับกระแสกำรใช้รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ 
หรือรถยนต์ EV ซ่ึงได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ไม่เพียงแต่ฟังก์ชัน ดีไซน์ ที่น่ำจับตำ
มองเท่ำนั้น หำกแต่ยังเป็นยนตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หลำยค่ำยรถยนต ์
จึงพุ ่งเป้ำน�ำเสนอตัวสินค้ำออกสู ่สำยตำด้วยรำคำที่จับต้องได้ ไปจนถึงรำคำแพง 
ระดับสูง อย่ำงไรก็ตำม หลำยคนคงยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื้อ ซึ่งหำกคุณ
เป็นคนนึงที่ก�ำลังคิดอยำกจะซื้อรถยนต์ ไฟฟ้ำ EV มำใช้สักคัน ฉบับนี้ เรำจึงได ้
รวบรวมข้อดี ข้อเสียของรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ มำแนะน�ำกันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
กำรตัดสินใจให้กับผู้ที่ก�ำลังสนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำกันครับ

เป็นอย่ำงไรกันบ้ำงครับ ส�ำหรับกำรเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำ แม้จะดูมีข้อจ�ำกัดอยู่บ้ำงแต่ถ้ำเรำได้ศึกษำข้อมูลกำรใช้งำนเบื้องต้น วำงแผนกำรเดินทำงให้ดี 
รถยนต์ ไฟฟ้ำก็เป็นรถพลังงำนทำงเลือกหนึ่งที่น ่ำสนใจ พวกเรำก็ ได้แต่หวังว่ำทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ จะเติบโต 
และสำมำรถรองรับผู้บริโภคได้ในทุกมิติครับ

C h e c k l i s t  ข ้ อ ค ว ร รู ้ 
ก่อนตัดสินใจซื้อ รถยนต์ ไฟฟ้า

 ข้อดีของรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ

 1. การบ�ารงุรกัษาง่ายและค่าใช้จ่ายต�า่กว่าการดแูลรกัษารถยนต์
พลังงานน�้ามัน เนื่องจากใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าท�าให้มีชิ้นส่วน
ประกอบภายในตวัรถยนต์ทีน้่อยและไม่จ�าเป็นต้องมกีารถ่ายน�า้มนัเครือ่ง
บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังพบว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สูง
กว่ารถยนต์พลังงานน�้ามัน

 2. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ใช ้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม การปล่อยมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับ 0% 

 3. ชาร์จแบตเตอรี่ได้ท่ีบ้าน จุดเด่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  
แม้จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จพลังงานไฟฟ้านานเป็นช่ัวโมง เหมาะส�าหรบั
คนที่ท�างานในเมืองและใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีจุดเติมไฟฟ้า

ข้อเสียของรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ

1. เหตุผลที่ท�าให้หลายคนยังไม่ตัดสินใจซ้ือรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า เกี่ยวกับตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวรถยนต์  
แต่อาจรวมไปถึงสถานที่รองรับจุดจ่ายพลังงานไฟฟ้า

2. ราคาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังอยู่ค่อนข้างแพงส�าหรับ 
ในบางประเทศที่มีการเก็บภาษีน�าเข้าช้ินส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เมื่อ
เทียบกับรถยนต์พลังงานน�้ามันในรุ่นที่ใกล้เคียงกัน 

3. ศูนย์ซ่อมบ�ารุง คือหน่ึงในความกังวลของผู ้ซื้อรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า หากมศูีนย์ซ่อมบ�ารงุหรอืช่างผูเ้ชีย่วชาญในการบ�ารงุรกัษา
ไม่เพยีงพอ อาจเกดิปัญหาเรือ่งเวลารอคอยในการนดัควิเข้าศูนย์ซ่อมบ�ารงุ
พอสมควร
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน
นโยบายและแผน

กระบวนการท�างานของ SiSMS ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวางแผนค่าเป้าหมาย (Planning) และการรายงานผล (Actual)  
ด้านยุทธศาสตร์คณะฯ ของตัวชี้วัดทุกระดับ โครงการแผนปฏิบัติการ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์คณะฯ

SiSMS (Siriraj Strategic Monitoring System) เป็นระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนยุทธศำสตร์
ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ที่จัดท�ำข้ึนเพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรวำงแผนและติดตำมงำนด้ำนยุทธศำสตร ์
ของคณะฯ ที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์และคณะท�ำงำนกลยุทธ์ย่อยสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ในเวลำเดียวกันผ่ำน Online 
Platform ที่เชื่อมโยงกันทุกส่วนของตัวชี้วัดระดับคณะฯ (Strategic KPIs) ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ย่อย (Initiative KPIs) 
ตัวช้ีวัดระดับภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ (Department KPIs) และโครงกำรแผนปฏิบัติกำรของคณะฯ (Action Plan) 
ซึ่งด�ำเนินกำรผ่ำนระบบสำรสนเทศ Siriraj Project Intelligence Management System (SiPIM) นอกจำกนี้  
ยังเป็นแหล่งรวบรวมเอกสำรที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำนยุทธศำสตร์คณะฯ เช่น คู่มือกำรใช้งำนระบบ ผลกำรด�ำเนินงำน
ยุทธศำสตร์คณะฯ ที่ผ่ำนมำ แนวทำงกำรวิเครำะห์และน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน รวมถึงเอกสำรส�ำหรับใช้ในกำรรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำน

ระบบสารสนเทศ SiSMS นั้น ได้จัดท�าผ่าน Application Share 
Point ของ Office 365 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลซื้อสิขสิทธิ์ไว้จึงมีความ
ปลอดภยัสงู ทัง้ยังก�าหนดสทิธิโ์ดย Log-in ผ่าน User Name บคุลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง Admin จะท�าการก�าหนดการเข้าถึงในแต่ละส่วน
ของระบบอีกด้วย คณะท�างานกลยุทธ์ย่อยและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้ามา
รายงานหรือตรวจสอบผลการด�าเนินงานได้ภายในเวลาเดียวกัน ท�าให ้
ลดความสับสนในการบริหารจัดการข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของคณะฯ   
เกิดเป็นศูนย์รวมท่ีง่ายต่อการเข้าถึง และน�าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การวิเคราะห์และตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารต่อไป

5

 “รวมศูนย์การบริหารจัดการข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ศิริราช 
ผ่านระบบสารสนเทศ SISMS”
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เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

ยืนจับพนักเก้าอี้ กางเท้าทั้งสองข้างออกประมาณ
ช่วงหัวไหล่ จากนั้นให้ย่อเข่าทั้งสองข้างลง (เหมือนจะนั่งลง
เก้าอี้) ให้หลังและศีรษะตั้งตรงค้างไว้ประมาณ 1-2 วินาที 
และให้เหยียดเข่ายืนขึ้นสู่ท่าเริ่มต้น ท�าซ�้า 10 ครั้ง

มาขยับร่างกาย ด้วยการทรงตัว 
Balance Exercise กันเถอะ

 ปัจจุบัน พวกเรำคงเคยได้ยินค�ำว่ำ “สังคมผู้สูงอำยุ” กันมำกขึ้น ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ เมื่อเรำอำยุมำกขึ้นสิ่งที่จะตำมมำและ 
มีผลต่อร่ำงกำย ก็คือ ควำมแข็งแรงของร่ำงกำยที่ลดลง โดยผู้ที่มีอำยุมำกข้ึนระบบที่ช่วยเรื่องกำรทรงตัวของร่ำงกำยจะสูญเสีย 
หรือเส่ือมลงอัน ได้แก่ กำรมองเห็น หรือกล้ำมเนื้อขำและข้อต่อต่ำงๆ กำรออกก�ำลังกำยเพ่ือเสริมกำรทรงตัวจะช่วยให้ร่ำงกำย 
มีกำรทรงตัวได้ดีขึ้น กล้ำมเนื้อและข้อต่อแข็งแรงขึ้น อีกท้ังยังป้องกันกำรหกล้ม ในผู้สูงอำยุได้ ซึ่งกำรออกก�ำลังกำยแบบนี้สำมำรถ
ท�ำได้บ่อยและฝึกได้เอง โดยมีท่ำออกก�ำลังเสริมกำรทรงตัวที่น่ำสนใจ ดังนี้

1 ยืนยกขาเดียว (Standing Knee Lift) 

2 การฝึกเดินทรงตัว (Balance Walk)

3 การฝึกกล้ามเนื้อขา (Squat) 

ยนืตรงเท้าชดิ มอืเท้าเอว จากนัน้ยกขางอเข่าขึน้มาหนึง่ข้าง โดยให้ต้นขาขนาน
กับพื้น ท�าค้างไว้ อาจจะใช้ โต๊ะ หรือ เก้าอี้ มาวางไว้ข้างๆเพื่อใช้มือจับในการช่วยพยุงตัว
ป้องกนัการล้มหรอืหากแข็งแรงมากขึน้กส็ามารถกางแขนเพือ่ช่วยทรงตวัได ้แล้วค่อยลด
ขาลงไปอยู่ท่าเริ่มต้น ท�าซ�้าเช่นนี้ประมาณ 3-5 ครั้ง แล้วสลับท�าอีกข้าง ขณะที่ยกขาขึ้น
มานั้นควรหลังตรง เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง ก้น และหายใจตามสบาย

ยืนตรงหน้ามองตรงไปด้านหน้า จากน้ันเดินเป็นเส้นตรงไป
ข้างหน้า โดยให้เท้าข้างหน่ึงอยู่ด้านหน้าเท้าอีกข้าง ขณะที่เดินให้ยก 
ขาหลังขึ้นมา ค้างไว้ 1 วินาที ก่อนก้าวต่อไป ท�าซ�้าเช่นนี้ 20 ก้าว

6
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ยาชงหญาดอกขาว
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 ศูนย์หลอดเลือดศิริราช (Siriraj Vascular Center) จึงเป็น 
หนึง่ในศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ศริริาชพร้อมให้บรกิารดแูลผูป่้วย
โรคหลอดเลือดส่วนปลายอย่างครบวงจร ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทีม 
สหสาขาวิชาที่มีความช�านาญและประสบการณ์สูง เพื่อพัฒนาการให้
บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้การก�ากับดูแลของ รศ.นพ.ชุมพล ว่องวานิช ประธานศูนย์ 
หลอดเลือดส่วนปลาย ฉบับน้ีเราจึงขอพาทุกท่านมารู ้ จักกับศูนย ์
หลอดเลือดศิริราช (Siriraj  Vascular  Center) 
จุดเริ่มต้นของศูนย์ฯ เกิดขึ้นได้อย่างไร
 การก่อตั้งศูนย์หลอดเลือดศิริราชเริ่มจากศาสตราจารย ์
นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร อดีตหัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
ร่วมกับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ ประธาน 
คณะกรรมการทีมดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะขาขาดเลือดขั้นวิกฤตในขณะนั้น  
(ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์) มีด�าริสร้างทีมเพื่อ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลายโดยเร่ิมจากกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะ 
ขาขาดเลือดข้ันวิกฤต และพัฒนาเป็นทีมการดูแลแบบสหสาขา ในนาม  
“คณะกรรมการทมีดแูลผูป่้วยทีม่ภีาวะขาขาดเลอืดขัน้วกิฤต - Critical 
limb ischemia Care Team” เพื่อโครงการพัฒนากระบวนการดูแล
ผูป่้วยทีม่ภีาวะขาขาดเลอืดขัน้วกิฤตอย่างเป็นระบบ ซ่ึงผูป่้วยกลุม่ดังกล่าว
เป็นกลุ่มโรคส�าคัญที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) และเสียค่าใช้จ่ายใน 
การรักษาพยาบาลเป็นจ�านวนมาก (high cost) นอกจากน้ียงัเป็นกลุ่มผู้ป่วย
ที่ต้องการการดูแลซับซ้อน ต้ังแต่การวินิจฉัยโรค การควบคุมโรคที่เป็น
ปัจจัยเสี่ยง การเตรียมความพร้อมในระยะผ่าตัด การดูแลแบบองค์รวม
ในหอผู้ป่วย ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อกลับไปบ้าน เพื่อให ้
ผู้ป่วยได้รับการบริการท่ีเป็นเลิศ มีผลลัพธ์การดูแลท่ีดีตามมาตรฐาน 
ระดับสากล 
ความมุ่งหมายของศูนย์ฯ 
 ศนูย์หลอดเลอืดศริริาช (Siriraj Vascular Center) เราเป็นผู้น�า
ด้านการให้บริการและดูแลโรคหลอดเลือดระดับแนวหน้าของประเทศ 

โดยศนูย์เป็นส่วนหนึง่ของภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีพันธกิจส�าคัญดังนี้
 1) พัฒนาระบบการดูแลแบบบูรณาการโดยทีมสหสาขาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
 2) พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
ในการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ
 3) พัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และชี้น�าสังคม
 การพัฒนานวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่
 ความโดดเด ่นของศูนย ์หลอดเลือดศิริราช นอกจากมี 
ศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการรักษา
โรคหลอดเลือดแล้ว ศูนย์ฯ ยังประกอบไปด้วยนวัตกรรมการรักษา 
ที่ทันสมัยร่วมกับทีมสหสาขา ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัด hybrid ร่วมกับ
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ห้องผ่าตัดรังสีรักษาร่วมกับรังสีแพทย์  
และห้อง Cath lab ร่วมกับอายุรแพทย์โรคหัวใจ นอกจากนี้ศูนย์ยังใช้
แนวทางการรักษาที่เป็นสากลตามระยะต่าง ๆ ของโรค ตั้งแต่ระยะ 
ก่อนผ่าตัดจนกระทั่งติดตามการรักษาที่ระยะหลังผ่าตัด

	 หากพูดถึงโรคหลอดเลือด	 ส่วนใหญ่อาจยังไม่เป็นท่ีรู ้จักทั่วไปมากนัก	 แต่ทว่าเป็นปัญหาใกล้ตัว 

ที่อาจเกิดข้ึนกับคนใกล้ชิดในครอบครัว	ซ่ึงหากได้รับการรักษาล่าช้าก็อาจท�าให้ผู้ป่วยทุพลภาพหรือเสียชีวิตได้

กระบวนการดูแลผู้ป่วยขาขาดเลือดเรื้องรังขั้นวิกฤต

ศูนย์หลอดเลือดศิริราช : Siriraj Vascular Center 
ต้นแบบการรักษาโรคหลอดเลือดอย่างครบวงจร

รศ. นพ.ชุมพล ว่องวานิช
Assoc.Prof.Chumpol Wongwanit

หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

อ่านเอาเรื่อง
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ความภาคภูมิใจ
 ศนูย์หลอดเลอืดศิรริาชได้พฒันานวตักรรมการดแูลผูป่้วย เพือ่ลดระยะเวลาการในรอผ่าตดั โดยได้รบัความร่วมมอืจากภาควชิาต่าง ๆ  ภายในคณะ  
ผ่านกระบวนการจดัการอย่างเป็นระบบด้วยแนวคดิลนี ส่งผลให้ระยะเวลาในการรอเข้ารับการผ่าตดัรกัษาจาก 56 วนัเหลอืเพยีง 28 วัน ซึง่โครงการ
ดังกล่าว ได้รับรางวัลโครงการติดดาวประเภทลีนสหสาขา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจ�าปี 2563 และเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐจาก
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจ�าปี 2565

แผนการพัฒนา
 ศูนย์หลอดเลือดศิริราชมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบริการ  
โดยวางแผนสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอย่างครอบคลุม 
ทุกเขตสุขภาพ เพื่อประสานส่งต่อการดูแลอย่างครบวงจร ทั้งการท�าผ่าตัดร่วมกันในผู้ป่วย 
ทีม่คีวามซบัซ้อน การออกไป “Vascular สญัจร” เพือ่รบัฟังปัญหาและอปุสรรคในการดแูล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลาย เป็นต้น

 นอกจากนีอ้าจารย์ในศนูย์ฯ ได้ร่วมพฒันาสือ่การสอนทีเ่หมาะสม
กับผู้เรียนทุกระดับ ชื่อ “หุ่นจ�าลองทางการแพทย์ ส�าหรับฝึกแทงเข็ม 
เพือ่ท�าหตัถการ Angioplasty” โดยนางสาวธนาพร ลขิติปรญิญา นกัศกึษา 
ปี 4 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาคอื รศ.นพ. เฉนียน
เรืองเศรษฐกิจ และ อ.นพ. ทศพล ประภัสโร 
 และทีเ่ป็นความภาคภมิูใจในปี พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประมุข มุทิรางกูร ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public 
Service Award 2016) ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ 
ดีเด่น ในเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินโลหิตของเท้าขาดเลือดขั้นวิกฤต 
ในผู้ป่วยเบาหวาน

 Contact Us : 
 ศูนย์หลอดเลือดศิริราช (Siriraj Vascular Center) ตึกสยามินทร์ ชั้น 13 โทร. 0 2419 8021 
 คลินิกขาขาดเลือด ศิริราช ห้อง 101 ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 โทร. 0 2414 1175

งานวิจัยและ
รางวัลที่ได้รับ

กระบวนการใหม่ (New VSM)

จ�านวน 3 Process
Process time (PT): เวลาที่ใช้ในกระบวนการ
= 3 วัน + 195 นาที = 1,635 นาที
Delay time (DT): ระยะเวลาการรอคอย
= 15 วัน + 175 นาที = 7,375 นาที
Total turn-around time (TAT):
= 18 วัน + 370 นาที = 9,010 นาที
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริการ):
= (1,635/ 9,010) x 100 = 18.15 %
Total FTQ (คุณภาพงานที่ท�าได้ถูกต้องในครั้งแรก):
ผลคูณของ FTQ = 80.58 %

Visit 1
ตรวจร่างกายและ
วินิจฉัยเบื้องต้น
+ ส่งนัด CTA

Visit 2
1. ตรวจ non-invasive + FU (9.00 น.)
2. ส่งปรกึษา SiPAC (10.00 น.)
3. ตรวจ CTA ตามนัด (13.00 น.)
4. วางแผน+แนะน�า+จองเตยีง (14.30 น.)

Visit 3
Admission

- PT = 15 นาที
- DT= 45 นาทีต่อ visit
- FTQ = 95 %

- PT = 30 นาที
- DT = 30 นาทีต่อvisit
- FTQ = 95 %

- PT = 20+40+50+30 = 120 นาที
- DT = 15+30+30+10 = 85 นาทต่ีอ visit
- FTQ = (90+99+90+95)/4 = 93.5 %

5 วัน

7 วัน

10 วัน

กระบวนการปัจจุบัน (Current VSM)

จ�านวน 6 Process
Process time (PT): เวลาที่ใช้ในกระบวนการ 
   = 2,880 นาที (6 วัน) + 320 นาที = 3,200 นาที        
Delay time (DT): ระยะเวลาการรอคอย 
   = 29,760 นาที (62 วัน) + 300 นาที = 30,060 นาที
Total turn-around time (TAT): 
    = 33,260 นาที 
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริการ): 
    = (3,200/33,260) x 100 = 9.62 %
Total FTQ (คุณภาพงานที่ท�าได้ถูกต้องในครั้งแรก): 
   ผลคูณของ FTQ = 56.25 %  

Visit 1
ตรวจร่างกายและ
วินิจฉัยเบื้องต้น
± ส่งนัด CTA

- PT = 45+15 = 60 นาที
- DT = 90 นาทีต่อ visit
- FTQ = .85x.95
= .81 = 81 %

- PT = 60+45=105 นาที
- DT = 45 นาทีต่อ visit
- FTQ = 95 %

- PT = 50 นาที
- DT = 30 นาทีต่อ visit
- FTQ = 90 %

Visit 2
ตรวจ Non-invasive

(TCOM +
Segmental-แบบเก่า)

Visit 3
ตรวจ CTA 

เพื่อประกอบการ
วางแผนผ่าตัด

- PT = 60 นาที
- DT = 45 นาทีต่อ visit
- FTQ = 90 %

Visit 4
FU+ฟังผล CTA

วางแผนรวมกัน + ส่งปรึกษา
SiPAC

14 วัน 14 วัน

- PT = 30 นาที
- DT= 45 นาทีต่อ visit
- FTQ = 95 %

Visit 5
FU+ฟังผล SiPAC+ แนะน�า

ก่อนผ่าตัด + จองเตียง

Visit 6
Admission

- PT = 15 นาที
- DT= 45 นาทีต่อ visit
- FTQ = 95 %

20 วัน
7 วัน

7 วัน 7 วัน

- PT = 45+15 = 60 นาที
- DT = 45 นาทีต่อ visit
- FTQ = 85+95 = 90 %

Visit 2.1
(If 1st SiPAC not pass)
1. FU + ฟังผล SiPAC
2. แนะน�าก่อนผ่าตดั + จองเตยีง

ลดระยะเวลาการผ่าตัดรักษาจาก 56 วัน เหลือเพียง 28 วัน
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Interview

วันน้ี เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด และ 
ศ. นพ.อาศิส  อุนนะนันทน์ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
และกายภาพบ�าบัด ฝ่ายวิชาการ ผู ้พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ Siriraj  
Orthopaedic Learning Center (Si-OLC) ให้มีความทันสมัย รองรับ
การฝึกอบรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้เป็นที่ประจักษ์ขึ้นอีกครั้ง

 
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 

ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�าบัด เล่าว่า “ศูนย์ปฏิบัติการ Siriraj  
Orthopaedic Learning Center (Si-OLC) ของภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�าบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถือก�าเนิดขึ้นเม่ือสมัย ศ. คลินิกเกียรติคุณ  
นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร ์
ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�าบัด ปี พ.ศ. 2544 – 2550 สมัยนั้น จวบจน
วันนี้กว่า 20 ปีแล้ว ซ่ึงมีความตั้งใจจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม  
Workshop ให้แก่แพทย์ และบุคลากรท่ีมีความสนใจท่ีเก่ียวข้องกับ 
ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเราได้พัฒนา 

Siriraj Orthopaedic  Learning Center 
ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่  ทันสมัย  ไร้พรมแดน  

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล 

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด

ความก้าวหน้าและขยายการจัดอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากแพทย์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และแพทย์
สาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแต่ละปีมีการจัดอบรม 
Workshop กว่า 50 คอร์ส นับว่าศูนย์ได้ประสบความส�าเร็จ สามารถ 
สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับทางภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยอายุการใช้งานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ซ่ึงเปิดมาเป็นระยะ
เวลาถึง 9  ปี สภาพการใช้งานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้มีการเสื่อมสภาพ
ตามระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ระบบโครงสร้าง ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
เราจึงมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ Siriraj Orthopaedic 
Learning Center ให้มีความทันสมัยและเอื้ออ�านวยแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ ซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุด 
เพิม่ระบบปรบัอากาศเพือ่ควบคมุอณุหภมูใิห้เหมาะกบัการใช้ร่างอาจารย์
ใหญ่ มีระบบเติม Fresh Air มาหมุนเวียน ลดปัญหาการสะสมของกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ 

 หำกย้อนไปเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติกำร Siriraj Orthopaedic Learning Center 
ได ้ เป ิด ตัวขึ้ นอย ่ ำง เป ็นทำงกำร โดยหวังจัดตั้ ง เป ็นศูนย ์กำร เรียนรู ้ และฝ ึกอบรมทักษะ หัตถกำร 
ทำงกำรแพทย์ เพื่อให้แพทย์ประจ�ำบ้ำน แพทย์เฟลโลว์ และนักศึกษำแพทย์ได้ฝึกหัดท�ำหัตถกำรหรือกำรผ่ำตัด
ท่ีส�ำคัญจนเกิดทักษะและประสบกำรณ์เชิงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีควำม
เช่ียวชำญและปลอดภัยก่อนรักษำคนไข้จริงต่อไป แต่ทว่ำเม่ือระยะเวลำผ่ำนไป ระบบไฟฟ้ำ ระบบแก๊ส  
โครงสร้ำงทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม และครุภัณฑ์ย่อมเสื่อมสภำพตำมกำลเวลำ ประกอบกับสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโควิด 19 กำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนระบบออนไลน์จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิง 
ในกำรฝึกปฏิบัติเรียนรู้กำรผ่ำตัดของแพทย์

เปิดโฉมใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการ
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นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบเสียงและระบบถ่ายทอดสด 
ให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการดูแล และติดตาม
การด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด จากศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ รองหัวหน้า
ภาคฯ ฝ่ายวิชาการ และทีมวิชาการ รวมถึง รศ. นพ.รุ่งศักดิ์  ลิ่มทองแท่ง  
รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายสารสนเทศ ท่ีช่วยดูแลระบบเสียงและระบบ
ถ่ายทอดสด เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ 
ต่าง ๆ  รวมทั้งจัดพื้นที่การใช้สอยของผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระเบียบและมี
ความสวยงาม ทันสมยั สามารถรองรับการประชุมระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

อย่างไรกด็ ีเราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ศนูย์ปฏบิตักิารแห่งนีจ้ะเป็น
ศนูย์ปฏบิตักิารเรียนรู ้Orthopaedic  Learning Center ในการฝึกอบรม
ทักษะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Cadaveric workshop แก่แพทย ์
ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์สาขาอื่น ๆ ซ่ึงเราไม่จ�ากัด
เพียงเฉพาะแต่แพทย์ออร์โธปิดิกส์เท่านั้น หากแต่ยังเปิดให้บริการแก่
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา สามารถใช้สถานที่แห่งน้ี  
เป็นแหล่งเรียนรู ้ในด้านการฝึกทักษะหัตถการหรือการผ่าตัดด้วย

(เติมระบบ Fresh Air เพื่อลดกลิ่นอับในร่างอาจารย์ใหญ่)(ปรับปรุงระบบเสียงและระบบถ่ายทอดสด)

ความพร้อมในการให้บริการ
ด้าน ศ.นพ.อาศสิ  อนุนะนันทน์ รองหวัหน้าภาควชิาศลัยศาสตร์

ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�าบัด ฝ่ายวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้
พฒันาปรับปรงุศนูย์ปฏิบตักิารฯ ซึง่นอกจากจะปรบัปรงุสถานทีใ่ห้มพ้ืีนที่
อ�านวยความสะดวกแล้ว ยงัได้มกีารปรบัปรงุระบบต่าง ๆ  ของศูนย์ปฏบิติัการฯ 

ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทั้งระบบไฟให้ส่องสว่าง 
มากขึ้น ปรับปรุงระบบระบายอากาศ โดยมีการเติม Fresh Air เพื่อลด
กลิ่นอับในร่างอาจารย์ใหญ่ และท�าให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกปลอดโปร่ง
มากขึ้น นอกจากน้ี ยังได้น�านวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการถ่ายทอด
สัญญาณ สามารถ Live Surgery ถ่ายทอดสดไปยังห้องประชุม และ 

ศ.นพ.อาศิส  อุนนะนันทน์ 
รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบ�าบัด ฝ่ายวิชาการ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับมาตรฐาน 
ทางวิชาการแพทย์สู่มาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลในการเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน”
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สถานทีต่่าง ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ รองรบัการเรยีนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควดิ 19 
ท�าให้ไม่สามารถจัดอบรมแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ได้ ดังน้ัน 
การจดัอบรมออนไลน์ผ่านระบบการถ่ายทอดสญัญาณจงึมบีทบาทส�าคญั
เป็นอย่างมาก ซึ่งวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศสามารถ Video 
Teleconference บรรยายให้ความรู้ ดูปฏิกิริยาในการผ่าตัดของผู้เข้า
ร่วมอบรมจากต่างประเทศ และให้ค�าแนะน�าได้ทันที  

หลังจากปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา ท�าให้ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิคส์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมที่มีความพร้อมในการรองรับการท�า Cadaveric workshop ได้ 
8 Station นั่นหมายความว่า มีเตียงรองรับร่างอาจารย์ใหญ่ได้ 8 ร่าง 
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม Workshop ได้ถึงจ�านวน 40 – 50 คน
ต่อคอร์ส ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการอบรมฝึกปฏิบัติมาแล้วหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ การผ่าตัดในลักษณะส่องกล้องเอ็นโดสโคป การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ 
Robotic Surgery เป็นต้น 

อย่างไรกต็าม บางคอร์สทีม่ผีูส้นใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนมาก 
จ�าเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ผ่าตัดมากกว่า 8 ร่าง สามารถเรียนรู้ได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ (SiTEC) บริเวณอาคาร 
ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือและ 
การสนับสนุนเป็นอย่างดี และพร้อมท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที ่
เข้าร่วม Workshop Training แพทย์ทุกสาขาวิชาให้มีทักษะและความรู้
ในการผ่าตัด ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญการผ่าตัดเฉพาะทาง
จากร่างอาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายหลังสิ้นลมหายใจ เพื่อการเรียน 
การสอนของแพทย์และนกัเรยีนแพทย์ทกุคน ซ่ึงถือเป็นหนึง่ในการพฒันา
ศักยภาพในการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 
ภาควิชาฯ โดยเฉพาะบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายสารสนเทศของ 
ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ�าบดั น�าโดย รศ.นพ.รุง่ศกัดิ์  
ลิ่มทองแท่ง รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสารสนเทศ หัวเรือส�าคัญในการ
ดแูลการพฒันาตดิตัง้ระบบการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามา
ใช้ในศูนย์ปฏิบัติการฯ และบุคลากรทุกส่วนของภาควิชา คุณอารยา  
วฒันศัพท์ เจ้าหน้าทีผู่ด้แูลศนูย์ปฏบิตักิาร ทีช่่วยผสานการขบัเคลือ่นศนูย์
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายการศึกษา 
ของภาควชิาฯ  ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่งานสถาปัตยกรรม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการปรับปรุงอาคาร และระบบ
ภายในต่าง ๆ นอกจากน้ี ต้องขอขอบคุณศูนย์เน้ือเยื่อชีวภาพกรุงเทพ  
หน่วยงานใกล้เคียงที่คอยให้ค�าปรึกษาและให้ความร่วมมือเป็น 
อย่างดีระหว่างที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง ท�าให ้
การด�าเนินงานต่าง ๆ ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

  
ก้าวต่อไปของศูนย์ฯ

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
นอกจากจะมีศูนย์ปฏิบัติการ Siriraj Orthopaedic  Learning Center 
(Si-OLC) แล้ว ยังมีศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ (Siriraj 
Training and Education Center for Clinical Skills : SiTEC)  
เป็นศูนย์เพื่อฝึกการผ่าตัด และหัตถการทางการแพทย์ขั้นสูงที่มีลักษณะ
การท�างานคล้ายกัน ผมคาดว่าในอนาคต ศูนย์ฝึกอบรมทั้งสองศูนย์นี ้
จะร่วมมือกันพัฒนาระบบเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ร่วมจัดประชุม
และฝึกอบรม Workshop ให้สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม  
อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ร่วมประชุม 

เหนือสิ่งอ่ืนใด ปัจจัยส�าคัญคือการประชาสัมพันธ์สร้าง 
การรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้ชมรมอนุสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยแพทย์ 
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เฉพาะทางในต่างประเทศ  
และ สถาบนัการศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ทราบว่าศูนย์ปฏิบตักิาร Siriraj 
Orthopaedic  Learning Center เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ 
บคุลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องสามารถใช้องค์ความรูแ้ละทกัษะฝึกฝน
มาพฒันาศกัยภาพในการช่วยเหลอืและให้บรกิารผูป่้วยได้อย่างเชีย่วชาญ 
ซ่ึงจะสามารถต่อยอดการเรียนรู ้ต่อไปได้ในอนาคต” ศ.นพ.อภิชาติ  
อัศวมงคลกุล กล่าวทิ้งท้าย

 
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ

ทั้งน้ี เราได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างด ี
จากทกุภาคส่วน ศนูย์ปฏบิตักิารแห่งนีจ้ะเกดิขึน้มไิด้ หากปราศจากก�าลัง
ส�าคญัของเหล่าคณาจารย์และบคุลากรเจ้าหน้าทีท่กุระดบั ตัง้แต่อาจารย์

ผู้ท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ Siriraj Orthopaedic Learning Center : Si-OLC  
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02 419 7968 ต่อ 139, 146 

(พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Siriraj Orthopaedic Learning  
Center (Si-OLC)  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 5)
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ใกล้ช่วงเทศกำลวันหยุดยำว หลำยคนคงมีแผนเดินทำงต่ำงจังหวัดหรือพบปะสังสรรค์ช่วงเทศกำล และแน่นอนว่ำคงไม่มี ใครอยำกให้
เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ท่ี ไม่คำดคิดเกิดขึ้น แต่เม่ือใดก็ตำมที่เกิดเหตุฉุกเฉินเรำสำมำรถโทรแจ้ง 1669 เพื่อให้ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
สำมำรถช่วยชีวิตได ้ทันท ่วงที ศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินศิริรำชก็ เป ็นอีกหนึ่งหน่วยงำนที่มีกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
โดยมีกำรน�ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำพัฒนำปรับปรุงระบบให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วมำกข้ึน เรำจึงอยำกพำทุกท่ำนมำรู้จักกับระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่ำย 5G และระบบปัญญำประดิษฐ์ หรือระบบ SMART EMS ที่จะช่วยให้ทุกวินำทีของชีวิตคุณ 
ถึงมือหมอได้อย่ำงเร็วที่สุด 

ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์  
ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช

 ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่ำย 5G 
และระบบปัญญำประดิษฐ์ (SMART EMS) คืออะไร

ระบบ SMART EMS คอื ระบบทีน่�าเทคโนโลยทีีทั่นสมยัในยคุ
ปัจจุบัน เช่น เครือข่าย 5G การจัดเก็บข้อมูลผ่าน cloud ระบบปัญญา
ประดิษฐ์ (artificial intelligent; AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 
ของศนูย์บริการการแพทย์ฉกุเฉนิศริิราชทีใ่ห้การบรกิารดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ
ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ การพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 9 โครงการย่อย
ของโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G 
และระบบปัญญาประดิษฐ์ของโรงพยาบาลศิริราช โดยโครงการได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามนโยบายผลักดันการใช้
เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล

1. 2.

ระบบการแพทย ์ ฉุกเฉินอัจฉริยะด ้วยเทคโนโลยี 
เครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ (SMART EMS)

 ระบบ SMART EMS มีกำรท�ำงำนที่จะเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่จุดเกิดเหตุได้อย่ำงไร

ระบบ SMART EMS ประกอบ 3 ส่วนหลัก ดังนี้
 Smart telemedicine with 5G เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลทีม่ี

กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ตั้งแต่จุดเกิดเหตุและรถพยาบาล ท่ีสามารถ
เชือ่มต่อผูอ้อกเหต ุและแพทย์ผูใ้ห้ค�าปรกึษาด้วยสญัญาณทีท่รงพลงั
ของ 5G ที่ท�าให้แพทย์เห็นผู้ป่วยและส่ิงแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย 
เสมือนไปอยู่จุดเกิดเหตุเอง เพราะแพทย์ได้เห็นภาพและเสียงท่ี 
คมชัดและมีความหน่วงของสัญญาณต�่ามาก ส่งผลให้แพทย์ 
สามารถให้ค�าแนะน�าการรักษาได้ทันเวลา 

 Smart EMS information system ระบบจดัเกบ็ข้อมลูผูป่้วยฉกุเฉนิ 
ที่ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานที่เร่งรีบอย่างการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน และสามารถลดภาระงานด้านเอกสาร ท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน 
มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการน�าหลักการ LEAN  
มาลดความซ�้าซ้อนของการลงข้อมูล อีกทั้งมีระบบน�าทางไปหา 
ผู ้ป่วยโดยที่ผู ้แจ้งเหตุไม่ต้องมีแอปพลิเคชั่นใดเพิ่มเติม ระบบ 
จะท�าการส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้แจ้งเหตุ และ
จะมเีจ้าหน้าทีต่ดิต่อให้เพือ่ผูแ้จ้งเหตกุดไปที ่Link ในกล่องข้อความ
ซึ่งจะน�าไปยังแผนที่และต�าแหน่งปัจจุบันที่ผู้แจ้งเหตุอยู่ ผู้แจ้งเหตุ
สามารถดยืนยันการส่งต�าแหน่งที่ถูกต้องกลับมา ท�าให้พนักงาน 
ขับรถของศูนย์ฯ ทราบต�าแหน่งผู ้ป ่วยในระบบน�าทางของ 
รถพยาบาลต่อไป

 Smart AI for EMS system เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลผู้ป่วย
ทีท่างเจ้าหน้าทีท่�าการบันทกึ เช่น ระดบัความรนุแรงของภาวะฉกุเฉนิ 
ต�าแหน่งจุดเกิดเหตุ และแนะน�าโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
มากที่สุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้บริการ 
มากขึ้น
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด�ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราชจะเป็นต้นแบบการน�า
เทคโนโลยี 5G มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ท�าให้เสมือนมีแพทย์ 
ผู้เชี่ยงชาญไปอยู่ที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งจะท�าให้สามารถช่วยทีมที่ออกปฏิบัติ
การตัดสินใจประเด็นการวินิจฉัย การรักษาผู ้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลจะต้อง 
ใส่ท่อช่วยหายใจตัง้แต่อยูน่อกโรงพยาบาลหรอืไม่และต้องท�าการรกัษา
อย่างไรถึงจะเหมาะสม ผู้ป่วยอ่อนแรงคนน้ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน (acute stroke) หรือไม่ 

ส่วนระบบระบบปัญญาประดิษฐ์จะสามารถให้ค�าแนะน�า 
ผู้ปฏิบัติการถึงความเร่งด่วนของการน�าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและแนะน�า
สถานพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการแก่ประชาชน

ควำมท้ำทำยหรือกำรพัฒนำในอนำคต

ปัจจุบันโครงการยังอยู่ในช่วงการพัฒนาในระยะที่ 1 เพื่อจะ 
น�ามาใช้ในศนูย์บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิศริริาช ความท้าทายหลกั ๆ  คอื
การท�าให้พันธมิตรที่มาช่วยพัฒนาที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ 
เข้าใจกระบวนการท�างานของศนูย์ฯ การออกแบบฐานข้อมลูและระบบ
จัดเก็บข้อมูลที่ลดการลงข้อมูลที่ซ�้าซ้อน อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีจัดเก็บ
ยงัไม่เช่ือมโยงกบัฐานข้อมลูกลางของระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ และความ
ท้าทายในการฝึกเจ้าหน้าทีภ่ายในศูนย์ฯให้สามารถใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ  
โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีการฝึกซ้อมด้วยสถานการณ์
จ�าลองอยู่หลายครั้ง

ในอนาคตทางศูนย์ฯ ก�าลังด�าเนินการวางแผนโครงการระยะ 
ที ่2 เพือ่ทีจ่ะท�าให้ข้อมลูเชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูระบบการแพทย์ฉกุเฉิน
ส่วนกลางของประเทศ และสามารถขยายการใช้งานให้สามารถให้ 
โรงพยาบาลอื่น ๆ เข้าถึงระบบ SMART EMS อีกทั้งมีระบบคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นมาตรฐานต่อไป

3.
4.

 ศนูย์บริกำรกำรแพทย์ฉกุเฉนิศริริำช ได้ด�ำเนนิโครงกำรพฒันำระบบ SMART EMS เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิตัง้แต่จดุเกดิเหตใุห้มปีระสทิธภิำพ
มำกข้ึน โดยระบบประกอบด้วย (1) Smart telemedicine with 5G (2) Smart EMS information system (3) Smart AI for EMS system ซึ่งโครงกำร 
มุ่งหวังจะเป็นต้นแบบของกำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กับกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต้ังแต่นอกโรงพยำบำล ซึ่งทำงศูนย์วำงแผนจะขยำยกำรใช้ระบบ SMART EMS ไปสู่ 
โรงพยำบำลอื่น เพ่ือลดควำมเหลื่อมล�้ำของผู้ป่วยในพื้นท่ีต่ำง ๆ ส่วนหน่วยปฏิบัติกำรแพทย์ฉุกเฉินใดสนใจในระบบ SMART EMS สำมำรถติดต่อมำศึกษำดูงำนได้ที ่
ศนูย์บริกำรกำรแพทย์ฉกุเฉนิศริริำช สอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ที ่email : sattha.riy@mahidol.ac.th หรอืติดตำมข่ำวสำรได้ที ่เพจ facebook : Siriraj EMS Center
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พัฒนาคุณภาพ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล ได้จัด Telemedicine  
ให้สอดคล้องกบัการท่ีสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) : สรพ. ได้ปรับเพิ่มเรื่อง Telemedicine ในมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับท่ี 5 ท่ีจะมีผลต่อการรับรองตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2565 ในตอนที่ III-1 เรื่อง การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 
(Access and Entry) ที่กล่าวว่า องค์กรสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วย/ผู้รับ
ผลงานสามารถเข้าถึงบริการที่จ�าเป็นได้โดยสะดวก มีกระบวนการรับ 
ผู้ป่วยที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วยอย่างทันเวลา  
มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  
มีประสิทธิผล มีการวางระบบ แนวทางปฏิบัติ ก�าหนดกลุ่มผู้ป่วย/โรค 
รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรส�าหรับการแพทย์ทางไกล ผู้ป่วยจะได้รับ 
การประเมนิ คดักรอง ความเหมาะสมเพือ่เข้ารบับรกิาร ตามแนวทางปฏิบตัิ  
โดยข้อมลูการให้บริการได้รบัการบนัทกึในระบบเวชระเบยีนเพือ่การส่ือสาร
และเอื้อต่อการดูแลต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จ�าเป็นของ 
ผูป่้วยในระบบเวชระเบียนได้ง่าย สะดวกและทนัการณ์ โดยได้รบัความยนิยอม
จากผู ้ป่วย ผู ้ป่วยได้รับการดูแลในแนวทางท่ีสอดคล้องกับองค์กร 

วิชาชีพที่เป็นท่ีเชื่อถือได้ และเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด  
เช่น การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการรักษา ยา เวชภัณฑ์ การท�าหัตถการ หรือการรักษา
ต่อเน่ืองอื่นตามท่ีได้มีการวางแผน หรือส่ังการรักษาไว้ ในกรณีที่คาดว่า 
การตรวจวินิจฉัยหรือให้การรักษาผ่านทางการแพทย์ทางไกลอาจท�าให้
เกิดหรือมีเหตุอันท�าให้เชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์กับผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและได้รับค�าแนะน�า
เก่ียวกับทางเลือกในการดูแลผ่านทางวิธีการอื่น หรือได้รับการส่งต่อไป
รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นอย่างเหมาะสม

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น จะเหน็ถงึการก�าหนด ทศิทางการออกแบบ
ระบบบริการ การจัดกระบวนการท�างานของทีมงานต่าง ๆ ทั้งส่วนหน้า
และส่วนสนบัสนนุอย่างบรูณาการตลอดสายธาร (end-to-end process) 
เช่น กระบวนการดูแลผู้ป่วยและให้ข้อมลูอย่างเป็นทมีสหสาขา การบันทึก
ข้อมลู กระบวนการจ่ายและส่งยา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร  
การอนุมัติสิทธิ์การรักษา การบริการทางห้องปฏิบัติการ เช่น Drive thru 
การเงิน เป็นต้น เพื่อให้การจัดบริการ Telemedicine ที่มุ ่งเน้น 
ให้เกิดความต่อเนื่องของการรักษา ตลอดจนค�านึงถึงผู้ป่วยเป็นส�าคัญ  
ทั้งด้านความปลอดภัย คุณภาพ สิทธิ์ผู้ป่วย ความปลอดภัยของข้อมูล 
กฎหมาย PDPA  

การเข้าถึงและเข้ารับบริการของผู้ป่วย 
ในรูปแบบ Telemedicine !!

ในปัจจุบันด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมยังต้องใส่ ใจต่อไป  
ดังน้ัน กำรหลีกเล่ียงสถำนที่ที่มีคนจ�ำนวนมำกยังมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง แต่ผู ้ป่วยบำงรำยที่ม ี
ควำมจ�ำเป็นต้องไปเดินทำงไปพบแพทย์เป็นประจ�ำที่โรงพยำบำล ท�ำให้โรงพยำบำลศิริรำชจ�ำเป็น 
ต้องพัฒนำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์รูปแบบใหม่ที่แพทย์สำมำรถดูแลผู้ป่วยบำงกลุ่มได้อย่ำงต่อเนื่อง 
และผูป่้วยไม่ต้องไปโรงพยำบำล โดยจดักำรบรกิำรผ่ำนทำง กำรแพทย์ทำงไกล : Telemedicine ท่ีสำมำรถ
วดิโีอคอลพบแพทย์ออนไลน์ผ่ำนทำง Siriraj Connect Application เพื่อให้ทมีแพทย์และผูป่้วยสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงง่ำยดำยสองทำง (two-way communication) และยังเป็นประโยชน์ส�ำหรับ 
ผู้ป่วยท่ี ไม่สะดวกเดินทำงหรือมำจำกต่ำงจังหวัด กำรน�ำแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์มำใช้งำนบน 
มือถือ ก�ำลังจะกลำยเป็นวิถี New Normal ที่โรงพยำบำลและผู้คนใช้บริกำรเพิ่มข้ึน เพื่อป้องกัน 
ควำมเสี่ยงในโรคติดเชื้อที่อุบัติใหม่ อีกทั้งยังสะดวกสบำย ใช้งำนง่ำยแค่ปลำยนิ้วจิ้มเท่ำนั้น

ฉบับหน้ำ งำนพัฒนำคุณภำพ ยังคงน�ำ เสนอกำรด�ำ เนินงำนของโรงพยำบำลศิริรำชที่สอดคล้องกับมำตรฐำนโรงพยำบำลและ 
บริกำรสุขภำพฉบับที่ 5 ที่ประกำศใช้เพื่อกำรรับรองมำตรฐำนของโรงพยำบำลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 เป็นตันไป ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่ำนได้  
เรียนรู้และน�ำมำปรับ/ประยุกต์ ใช้กับกำรท�ำงำนประจ�ำ จึงขอเชิญชวนติดตำมตอนต่อไปนะคะ
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         กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้าง
แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน 
พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีต่อ
ผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร โดยใช้เรื่องเล่า (Storytelling) เป็นเครื่องมือหนึ่ง
      ในการสื่อสาร และส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ 

รางวัล

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ประจำาปี 2565

ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้จากความเสี่ยง...ปรับเปลี่ยนสู่ความปลอดภัย”

เพื่อประเมินผลการดำ เนินการด้านบริหารจัดการความรู้ 
และใช้ผลในการวิเคราะห์

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
รองรับการบรรลุเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจและมีสมรรถนะสูง 

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมตอบแบบสำ�รวจ ดัชนีองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ (Learning Organization index)

ระยะเวลาการสำารวจ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง : งานจัดการความรู้

***สามารถรับรหัสการสำ รวจได้ที่หน่วยงานของท่าน (รหัสส่งเข้าระบบ E-Doc)***
“แบบส�ารวจดัชนีองค์กร

แห่งการเรียนรู้	(LO	Index)”

ประกวดเรื่องเล่า
สร้างแรงบันดาลใจ

กิจกรรม KM ประจําป 2565 

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมตอบแบบสํารวจ  

ดัชนีองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization index) 

เพ่ือประเมินผลการดําเนินการดานบริหารจัดการความรู และใชผลในการวิเคราะห 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู รองรับการบรรลุเปนองคกรแหงการเรียนรู  

กาวสูการเปนองคกรท่ีนาไววางใจและมีสมรรถนะสูง  

***สามารถรับรหัสการสํารวจไดท่ีหนวยงานของทาน (รหัสสงเขาระบบ E-Doc)*** 

ระยะเวลาการสํารวจ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 

 

ขอเชิญสงผลงานเขารวมประกวด เร่ืองเลาสรางแรงบันดาลใจ KM Inspiration ประจําป 2565 

ภายใตหัวขอ "เรียนรูจากความเสี่ยง...ปรับเปลี่ยนสูความปลอดภัย" 

 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเห็นคุณคาและสรางแรงบันดาลใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงจากเหตุการณตาง ๆ  โดยมุงเนนการพัฒนาคน พัฒนางาน ใหเกิดการสรางนวัตกรรม

ใหม ๆ ใหเกิดความปลอดภัยและคุณภาพท่ีดีตอผูรับบริการ หนวยงาน และองคกร โดยใชเรื่องเลา 

(Storytelling) เปนเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯ มีพฤติกรรมในการถายทอด

ประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 

รางวัล 

• เรื่องเลาประเภทงานเขียน โลประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล 

• เรื่องเลาประเภทคลิปวิดีโอ โลประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล 

 

ระยะเวลาการสงผลงาน ต้ังแตวันน้ี – 30 มิถุนายน 2565  

ประกาศผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผานทาง Siriraj KM website 

(www2.si.mahidol.ac.th/km) 

กิจกรรม KM ประจําป 2565 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

งานจัดการความรู ตึกอํานวยการ ช้ัน 1 โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ตอ 501-506 

หรือ Siriraj KM ebsite https // 2 si mahidol ac th/km/  
 เรื่องเล่าประเภทงานเขียน 

โล่ประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล

 เรื่องเล่าประเภทคลิปวิดีโอ 
โล่ประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดการความรู้ ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501-506

หรือ Siriraj KM website https://www2.si.mahidol.ac.th/km/ 

ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 

ประกาศผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง Siriraj KM website (www2.si.mahidol.ac.th/km)

https://www2.si.mahidol.ac.th/km/
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ปัจจุบันกำรพัฒนำองค์กร หรือกำรวำงแผนด�ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ จ�ำต้องใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ องค์กรท่ีสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้เร็วเท่ำไหร่ ก็จะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ดีและเร็วข้ึนเท่ำนั้น ทั้งนี้องค์ประกอบส�ำคัญของข้อมูลที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ในกำรตัดสินใจ วิเครำะห์ วำงแผน ติดตำม และปรับปรุงองค์กรอย่ำงรวดเร็ว มำจำกกำรสรุปผลข้อมูลในเรื่อง
ที่ส�ำคัญ ตรงประเด็น และเห็นภำพอย่ำงชัดเจน ในท่ีนี้จะเสนอทำงเลือกหนึ่ง คือ Dashboard หรือ รำยงำนสรุปผลข้อมูลในหน้ำเดียวค่ะ

 การน�าข้อมูลท่ีส�าคัญมาสรุปผลให้เห็นภาพในหน้าเดียว ผ่าน 
มมุมองต่าง ๆ  ซึง่ตอบโจทย์การท�างานทีต้่องการเหน็รายงานภาพรวม
เฉพาะเรื่องที่สนใจ ซึ่งแตกต่างกับรายงาน หรือ Report ที่จะรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดมาแสดงผลผ่านข้อความ รูปภาพ หรือตาราง เน้นแสดง
รายละเอยีดและอธบิายข้อมลูทีค่รบถ้วน การตรวจสอบจงึใช้เวลานาน 
(ดังรูปที่ 1) แต่ Dashboard จะเน้นแสดงรายงานตามวัตถุประสงค์ที่
ผูใ้ช้งานต้องการ ในรปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย ใช้เวลาตคีวามสัน้ และยงัเลือก/

กรองข้อมูลเพื่อดูความสัมพันธ์ 
หรือแนวโน้มของข้อมูล เช่น รายปี 
รายไตรมาส เพื่อติดตามผลลัพธ์
การด�าเนินงาน (ดังรูปที่ 2) 
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รูปที่ 1 ตัวอย่างรายงานสรุปผลข้อมูล

รูปที่ 2 ตัวอย่าง Dashboard บน Microsoft Excel 

ทางเลือกง่าย ๆ ในการสรุปผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

 สร้างได้จากหลากหลายเครื่องมือ ขึ้นกับความเหมาะสมของ 
การน�าไปใช้งาน ทั้งนี้เครื่องมือที่นิยมน�ามาสร้าง Dashboard อย่าง 
แพร่หลาย ได้แก่ 

• Google Data Studio สะดวกกับผู้ที่ต้องการสรุปผลรายงาน 
และจัดเก็บข้อมูลผ่าน Google แต่มีข้อจ�ากัดจากโปรแกรมฟรี
ที่ไม่สามารถตกแต่งและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ 

• Microsoft Excel นิยมน�ามาท�ารายงานสรุปผล สามารถ
ตกแต่ง และเพิ่มลูกเล่นการใช้งานจากเครื่องมือต่าง ๆ ได้มาก 
ไม่ว่าจะเป็น PivotTable, PivotChart, PowerView, Power 
Map เป็นต้น แต่รายงานที่จัดท�าจะไม่สามารถเผยแพร่ไปยัง
บุคคลอื่น หรือเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ การใช้งานจะต้อง
ดาวน์โหลดไฟล์ไปเปิดใช้ยังคอมพิวเตอร์อื่น ซึ่งอาจท�าให้สูตร
หรืออักษรต่างจากค่าที่ก�าหนด

• Tableau เป็นโปรแกรมที่คณะฯ น�ามาใช้ในการแสดงรายงาน
เพื่อให้ผู ้บริหาร/ผู ้เกี่ยวข้องที่มีสิทธ์ิ สามารถเห็นผลลัพธ ์
การด�าเนินงานอย่างรวดเร็ว และเรียลไทม์ การน�าข้อมูลมา 
สร้างกราฟ Visualization ท�าได้หลากหลายรูปแบบ และยัง
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวมถึง 
มีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน

 การก�าหนดวัตถุประสงค์ของรายงานสรุปผลข้อมูลที่ชัดเจน และ
ครบถ้วน จะส่งผลให้ Dashboard ที่จัดท�านั้นมีประโยชน์มากมาย 
ได้แก่

• ลดความยุ่งยากในการดูรายงานสรุปผลข้อมูล เนื่องจากมีการ
ก�าหนดรูปแบบการวิเคราะห์และรายงานผลไว้ล่วงหน้า ท�าให้
สามารถตดัสนิใจวางแผน ตดิตาม และคาดการณ์ได้อย่างรวดเรว็

• เพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผล เมื่อท�าการเพิ่มข้อมูล 
ลงในฐานข้อมูล Dashboard จะแสดงผลข้อมูลล่าสุดทันที 

• แสดงผลภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด และ Drill down  
รายละเอียดย่อยได้

Dashboard จะท�ำให้รำยงำนเป็นระเบียบ มีมำตรฐำน ดูข้อมูลได้ง่ำย ยังช่วยให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนกำรสำมำรถติดตำมผลลัพธ์/ 
ตัวชี้วัด ในภำพรวมที่ส�ำคัญหรือภำพย่อยในเรื่องท่ีต้องกำร และสำมำรถน�ำข้อมูลมำบริหำรจัดกำรกระบวนกำรท�ำงำน (Fact Based Management)  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงรวดเร็ว หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำมำรถติดต่อได้ที่ งำนบริหำรทรัพยำกรสุขภำพ  
ตึกอ�ำนวยกำร ชั้น 1 โทร. 98300 หรือ 98418 e-mail: sirirajum@mahidol.edu

Dashboard คืออะไร Dashboard สร้างด้วยเครื่องมืออะไร

Dashboard มีประโยชน์อย่างไร

Dashboard
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

“งำนวิจัยที่แท้ คืองำนวิจัยที่ก่อเกิดกำรพัฒนำ” งำนวิจัยหลำยๆเรื่องอำจไม่ได้อยู่ ในค�ำจ�ำกัดควำมนี้ แต่เช่ือแน่ว่ำงำนวิจัยที่พวกเรำบุคลำกร
ชำวศิริรำชเหนื่อยยำกพัฒนำขึ้นน้ัน ต้องไม่ ใช่งำนวิจัยขึ้นห้ิงอย่ำงแน่นอน อย่ำงน้อยๆต้องถูกจัดอยู่ ในประเภทงำนวิจัยที่ท�ำเพื่อพัฒนำงำนประจ�ำ 
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกขึ้นหรือมีคุณภำพดีขึ้น หรือกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น เพรำะฉะนั้นอย่ำรีรอที่จะส่งผลงำน 
เข้ำร่วมประกวดรำงวัล  R2R Award 2022 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤษภำคม 2565 

ถึงเวลำประกำศให้โลกรู้แล้วล่ะว่ำ “ท�ำแล้วใช้จริง อิงประโยชน์เพื่อผู้รับบริกำร พัฒนำงำนพัฒนำคน” คือคุณค่ำส�ำคัญของกำรท�ำวิจัย 
แบบศิริรำช

ประกาศให้โลกรู้ ว่างานวิจัยที่แท้ทรู
ต้องน�าไปใช้จริง
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นับเป็นเป็นโอกาสที่ดี เมื่อฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท 1 – To – All จ�ากัด บริษัทยักษ์ใหญ่ 
ของคนไทยแห่งเดียวที่ได้สิทธิ์ตัวแทนจ�าหน่ายและติดตั้ง Zoom และ 
Zoom Room อย่างเป็นทางการ จับมือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
แก่บุคลากรภายในคณะฯ เกี่ยวกับการใช้งานประชุม / เรียน / สัมมนา
ด้วยระบบ Zoom Meeting และ Zoom Webinar ประจ�าปี 2565  
เมื่อวันที่ 29 – 31 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.กิตติพงษ์ 
สุจิรัตนวิมล และ ผศ.นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน 
ภายในงาน มีผู ้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมจากฝ่ายสารสนเทศ  
คุณวีรพล มนัสอารีนาส และคุณธนาชัย นุ่มพรม นักวิชาการสารสนเทศ 

 ซึ่งในฉบับนี้ เรำได้รวบรวมภำพบรรยำกำรกำรบรรยำยมำฝำกกัน ส่วนท่ำนใดที่พลำด หรือไม่สะดวกเข้ำรับฟังบรรยำย 
ทีผ่่ำนมำสำมำรถเข้ำไปดวูดีโีอย้อนหลงัผ่ำนระบบ SELECx  ของคณะฯ ได้ตำม QR Code  นี้ ได้เลยนะครบั และสำมำรถตดิตำมข่ำวสำร
หรือสอบถำมข้อสงสัยกำรใช้งำนผ่ำน Si vWORK กลุ่มผู้ใช้งำน Si Zoom ได้ครับ

ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid – 19 กำรใช้
โปรแกรม Zoom จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในกำรเรียน/อบรม/สัมมนำ 

และกำรประชุมแบบออนไลน์ ให้ยังคงด�ำเนินต่อไปได้ ส่ิงท่ีท�ำให้โปรแกรม 
Zoom เป็นที่นิยมมำกกว่ำโปรแกรมอื่นๆ เพรำะสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วม

ประชุมได้เป็นจ�ำนวนมำก รองรับระบบปฏิบัติกำรทั้ง Windows, 
MacOS,iOS และ Android ใช้งำนง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำน  
เป็นที่ยอมรับของสถำบันกำรศึกษำ และองค์กรทั่วโลก

มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ส�าหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรภายในคณะฯ 
รองรับการท�างานให้กับคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นด้าน 
การพฒันาบคุลากรฯ ให้มคีวามรูใ้นการจดัการเรยีนการสอน/ การประชุม/ 
สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด 19 ในปัจจุบัน และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อในงาน 
ของตนเอง รวมถึงมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น พูดคุยถาม-ตอบ  
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน ซึ่งได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมีผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�านวนมาก 

IT จดัอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม Zoom อย่างมอือาชพี
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ป้องกันภัยไซเบอร์

ที่จะท�ำให้เรำปลอดภัยในปี 2022

8 เคล็ดลับป้องกันภัยไซเบอร์ เพื่อท�ำให้คุณปลอดภัยในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ในปี 2022 เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น โปรโตคอลควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์
ก็มีวิวัฒนำกำรเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม เรำมีเคล็ดลับพื้นฐำนที่เป็นข้อควรจ�ำที่คุณสำมำรถ 
น�ำไปใช้ได้ เพ่ือป้องกันกำรโจมตีทำงไซเบอร์มำฝำกคุณผู้อ่ำนกันครับ

เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ
IT society

ขอบคุณข้อมูลจาก www.it24hrs.com

ทั้งหมดน้ีคือ 8 เคล็ดลับท่ีช่วยป้องกันจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ได้เป็นอย่ำงดีตลอดปี 2022

    กำรใช้รหัสผ่ำนที่คำดเดำยำก

เป็นสิง่ทีต้่องท�าเพือ่ปกป้องตวัคณุเอง และคณุควรก้าวไปอกีขัน้
โดยใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ�้ากันส�าหรับแต่ละบัญชีท่ีคุณมี เพราะอาชญากร
ไซเบอร์ ใช้ซอฟต์แวร์ทีส่ร้างรหสัผ่านแบบสุม่ (ได้มาจากฐานข้อมูลในการแฮก) 
เพื่อพยายามเดาว่ารหัสผ่านของคุณคืออะไร การผสมผสานระหว่างตัว
อักษรพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ ช่วยลดโอกาส
การโจมตีได้

 ใช้กำรตรวจสอบสิทธิ์แบบสองชั้น 2FA

2FA เป็นซอฟต์แวร์ยืนยันตัวตนท่ีพื้นฐานท่ีสุด หากคุณ  
ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องส�าหรับบัญชีของคุณ 2FA จะเริ่มด�าเนินการ 
และก�าหนดให้คุณต้องกรอกรหัสยืนยันตัวตนของคุณ ส่วนใหญ่มักจะ 
โดยการป้อนตัวเลขสุ่มหรือตัวอักษรที่ส่งถึงคุณทาง SMS หรือโดย
แอปพลิเคชัน

 ใช้ VPN เมื่อใช้งำน Wi-Fi สำธำรณะ

Wi-Fi สาธารณะเป็นสิง่ทีด่มีาก แต่ไม่ควรเชือ่มต่อกบัเครอืข่าย 
Wi-Fi สาธารณะ เว้นแต่คุณจ�าเป็นต้องท�าจริง ๆ หากคุณเชื่อมต่อกับ 
เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ เชื่อม ต่อกับ VPN 
มิฉะนั้นการรับส่งข้อมูลของคุณอาจปรากฏแก่ทุกคนในเครือข่ายนั้นได้

 ท�ำให้แอปและอุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

การอัปเดตแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ไม่ได้เป็นเพียงการ 
น�าเสนอคุณสมบัติใหม่ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น พวกเขายังมักจะให้แพตช์ 
ความปลอดภัยที่ส�าคัญ อย่าลืมอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้คุณ
โดนมัลแวร์หรือช่องโหว่ Zero-day

 อย่ำเจลเบรค iPhone

เมื่อคุณเจลเบรคโทรศัพท์ คุณไม่เพียงแต่จะท�าให้โทรศัพท ์
ไม่เสถยีรเท่านัน้ แต่คณุยงัเปิดอปุกรณ์ให้เผชญิกบัการโจมตท่ีีเป็นอันตราย
จากผู้คุกคามที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้ด้วย หากคุณต้องการเจลเบรค
อยู่ดีควรใช้ Android

 อย่ำจัดเก็บข ้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนโทรศัพท์ของคุณ  
(และใช้กำรล็อกด้วยรหัสผ่ำนเสมอ)

หากคุณท�าโทรศัพท์หายและมีคนค้นพบ หรือหากมีใครเข้าถึง
โทรศัพท์ของคุณ เข้าถึงข้อมูลลับส�าคัญและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงใช้การล็อกด้วยรหัสผ่าน เพื่อป้องกันไม่ให ้
ผู้คุกคามเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณ แต่เป็นความคิดที่ดีที่จะอย่าข้อมูลใด ๆ 
ที่คุณไม่ต้องการให้เปิดเผยต่อสาธารณะลงในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรวมถึง
รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล และภาพถ่ายที่มีความละเอียดอ่อน

 ใช้แอปที่เน้นควำมเป็นส่วนตัว

การใช้ แอปพลเิคชนัท่ีเน้นความเป็นส่วนตวัอาจไม่เพยีงแต่ช่วย
ป้องกนัคณุจากการตกเป็นเหยือ่ของอาชญากรรมทางอนิเทอร์เนต็ แต่ยงั
ช่วยให้คณุสามารถปกป้องข้อมลูส่วนบคุคลของคณุจากการถกูจบักมุ เช่น  
ผู้ติดต่อของคุณ ประวัติการเข้าชม การโต้ตอบกับโฆษณา และอื่น ๆ

 ตรวจสอบลิงก์อีกครั้งก่อนคลิก

เพราะหากเผลอคลิกลิงก์ที่พาไปเว็บที่ไม่รู้จัก โดยฟิชชิ่งเป็น 
รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบหน่ึงที่พบได้บ่อยท่ีสุด โดยส่งทาง
อีเมล SMS หรือทาง LINE พยายามล่อลวงให้คุณคลิกลิงก์ซึ่งจะน�าคุณ 
ไปยังเว็บไซต์ที่ปลอมแปลงเป็นหน่วยงานที่เป็นทางการ กู้เงิน พนัน
ออนไลน์ หรอืแม้แต่ดาวน์โหลดไวรัสบนอปุกรณ์ของคุณ ดงันัน้ ควรตรวจ
สอบก่อนคลิกลิงก์ทุกครั้ง



22

เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ได้มีการจัดท�าสื่อ 
SHEE Podcast เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู ้ฟังในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ของตน ในวันนี้ทางศูนย์ SHEE จะมาสรุปเทคนิคการสอนที่ เผยแพร่ทาง SHEE  
Podcast ในหัวข้อ How to successfully teach in ambulatory care setting? 
โดยมีแขกรับเชิญ คือ ผศ.พญ.ปองทอง ปูรานิธี จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ด�าเนินรายการ คือ ผศ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง 
แดงประไพ จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ.พญ. ปองทอง ปูรานิธี 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

อาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพคงมีโอกาสได้สอนนักศึกษาที่แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department : OPD) ในบริบทนี้ 
จะมีข้อจ�ากัดทางด้านเวลาส�าหรับการเรียนการสอน วันนี้ทางศูนย์ SHEE จะมาสรุปเทคนิคส�าหรับอาจารย์และนักศึกษาส�าหรับการเรียนการสอน 
ในรูปแบบนี้

ผู ้เขียนหวังว่าผู ้อ่านทุกท่านจะได้รู ้จักเทคนิค METRC และ SNAPPS และสามารถน�าไปปรับใช้หรือพัฒนา 
การเรียนการสอนในบริบทของผู้อ่านทุกท่านได้ ท่านผู้อ่านสามารถติดตาม SHEE Podcast ในหัวข้ออื่น ๆ ได้เพิ่มเติมที่ 
https://shee.si.mahidol.ac.th/knowledge/index.php/podcast

เทคนิคที่อาจารย์สามารถน�ามาใช้ในการเรียนการสอนให ้
ตรงประเด็นที่แผนกผู้ป่วยนอกที่มีข้อจ�ากัดทางด้านเวลา คือ เทคนิค  
one minute preceptor หรือ five microskills โดยมีตัวย่อที่สามารถ
จ�าได้ง่าย คือ METRC
 หลังจากที่นักศึกษาน�าเสนอประวัติเสร็จแล้ว อาจารย์สามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางของ METRC ได้ดังนี้ 

M : Make a commitment  

 อาจารย์ถามนักศึกษาแพทย์กลับไปถึงค�าถามที่นักศึกษาสงสัย 
เช่น สรุปเคสนี้นักศึกษานึกถึงโรคอะไรมากที่สุด 

E : Explore reasoning 

 อาจารย์ถามหาเหตุผลจากนักศึกษาว่าท่ีวินิจฉัยโรค/ภาวะนี้ 
เพราะสาเหตุใด

T : Teach general rules 

 อาจารย์สามารถสอนเสริมในจุดที่นักศึกษาได้พูดมาแล้ว

R : Reinforce what was right 

 อาจารย์ชื่นชมในสิ่งที่นักศึกษาท�าได้ดี

C : Correct mistakes

 อาจารย์แนะน�านักศึกษาในจุดที่นักศึกษาสามารถพัฒนาได้
ส�าหรับครั้งต่อไป

ส่วนเทคนิคส�าหรับนักศึกษา คือ SNAPPS model เป็น
แนวทางส�าหรับนักศึกษาในการน�าเสนอเคสหรือสรุปประวัติของผู้ป่วย
ให้กระชับและตรงประเด็น  

S : Summarize case 

 นักศึกษาสรุปใจความส�าคัญของประวัติ การตรวจร่างกาย  
และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

N : Narrow the differential diagnosis 

 นักศึกษาสรุปโรคที่นึกถึงมากที่สุด 2-3 โรค

A : Analyze the differential 

 นกัศึกษาอภปิรายเหตผุล ว่ามเีหตผุลใดทีส่นบัสนนุการวนิจิฉยันี้ 
มีสิ่งใดที่เหมือนหรือแตกต่าง

P : Probe the preceptor 

 นักศึกษาคิดเตรียมไว้เลยว่ามีประเด็นใดที่นักศึกษาอยาก 
จะขอความเห็นเพิ่มเติมจากอาจารย์

P : Plan management 

 นักศึกษาคิดเตรียมไว้เลยว่าจะวางแผนการรักษาอย่างไร
S : Select issue for self-directed learning 

 นักศึกษาลองคิดว่ามีประเด็นใดที่นักศึกษาจะศึกษาเพ่ิมเติม 
ต่อไป

ผศ.ดร.นพ. ยอดยิ่ง แดงประไพ 
ภาควิชาสรีรวิทยา 

How to successfully teach 

in ambulatory care setting?
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วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : ฐิติพงศ์ ศิลปารัตน์

WHO อนุมัติ แต่งตั้ง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์                        
  เป็น ศูนย์ความร่วมมือด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม ปี 2565 – 2569

ศิริราชจัดเวทีประชุมนานาชาติ แนะข้อควรรู้ต้อหินในวัยเด็ก

 องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้แต่งตั้งให ้
สถำนกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศำสตร ์
ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล เป ็นศูนย ์ควำมร ่วมมือ 
ด ้ำนกำรแพทย์แผนดั้งเดิมขององค์กำรอนำมัยโลก  
(WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine 
- WHO CC) ตั้งแต่วันท่ี 8 ก.พ. 65 – 8 ก.พ. 69  
ทั้งนี้ สถำนกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับมอบหมำย 
ให ้ เป ็นศูนย์ควำมร่วมมือด้ำนกำรแพทย์แผนดั้งเดิม 
ขององค์กำรอนำมัยโลกมำตั้งแต่ปี 2561 โดยมีภำรกิจ 
คือ สนับสนุนองค์กำรอนำมัยโลกในกำรพัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำนเพ่ือกำรปฏิบัติด ้ ำนกำรแพทย์แผนดั้ง เดิม  
กำรแพทย์ทำงเลือก และกำรแพทย์แบบผสมผสำน

 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล ได้จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติเรื่อง “สิ่งที่ต้องรู ้
ในกำรผ่ำตัดต้อหินที่เกิดในวัยเด็ก” เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 65 ส�ำหรับให้แพทย์ประจ�ำบ้ำน แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด และจักษุแพทย์จำกสถำบัน
กำรแพทย์ต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภำคอำเซียน ได้เข้ำร่วมและเรียนรู้จำกจักษุแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนำนำชำติ
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	 ฉบบัทีแ่ล้วไดน้�ำเสนอบทสนทนำส�ำหรับกำรคัดกรองผู้ป่วยทีม่คีวำมเสี่ยงตดิเชือ้โรคโควดิ	19	กันไปแล้ว	ฉบบันีเ้รำมำดู

ค�ำศัพทท์ีน่่ำจะมปีระโยชนกั์นตอ่นะครับ

 พญ. ลี ชุน หลิน จำกโรงพยำบำลกลำงปีนัง (Penang General Hospital) ประเทศมำเลเซีย เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ระยะสั้นหลักสูตรนำนำชำติด ้ำนศัลยศำสตร์เพื่อกำรฟื ้นฟูระบบประสำทและกำรระงับปวด (Short Training Program in  
Functional Neurology Surgery and Pain Management) ณ สำขำวิชำประสำทศัลยศำสตร์ ภำควิชำศัลยศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล เมื่อวันท่ี 14 มี.ค. - 8 เม.ย. 65 โดยมี ศ.นพ.บรรพต สิทธินำมสุวรรณ เป็นผู้ควบคุม
กำรฝึกสอน

 จะเห็นว่ำค�ำศัพท์เหล่ำนี้ ไม ่ยำกเลยสำมำรถน�ำไปใช ้ได ้จริง ส�ำหรับครั้งต่อไปเรำก็ยังคงน�ำค�ำศัพท์ ในโรงพยำบำลมำให้เรียนรู ้กันต่อนะครับ  
ส�ำหรับฉบับนี้ Mr. Worldwide ขอลำไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้ำ สวัสดีครับ

 ache = ปวด

•	 headache ปวดหวั

•	 stomachache ปวดทอ้ง

	 medical	checkup		=	การตรวจสขุภาพ

•	 annual medical checkup  

	 =	การตรวจสขุภาพประจ�าปี

	 admit	(แอดมิท	V.)	=	เขา้เป็นผูป่้วยใน

•	 admitted to the hospital เขา้เป็นผูป่้วย

ในโรงพยาบาล

1. 
2. 

3. 
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เปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น 

English for you by Mr. Worldwide                                                              
ส�ำนวนภำษำอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิลด์ไวด์ ตอน ภำษำอังกฤษในโรงพยำบำล

ตอนที่ 
12
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มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล 
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2564 (เกี่ยวกับเงินชดเชย)

หมำยเหต

- พม.,พศ. ที่บรรจุตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 เป็นต้นไป เดิมเมื่อครบสัญญาจ้างไม่ได้รับเงินชดเชย
 โดยข้อบังคับฉบับใหม่นี้ ก�าหนดให้ได้รับเงินชดเชยเมื่อครบสัญญาจ้างแต่ต้องปฏิบัติงานครบ 6 ปีขึ้นไป
- พม.,พศ.ที่บรรจุก่อน 1 ม.ค. 57 ยังคงได้รับเงินชดเชยตามเกณฑ์เหมือนเดิม

ติดตำมรำยละเอียด ขั้นตอนและวิธีกำรขอรับเงินชดเชย ศึกษำได้ที่เว็บไชต์ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/ หรือ Scan QR Code

อัตรำกำรจ่ำยเงินชดเชย พม.,พศ. 
ท่ีบรรจุตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 เป็นต้นไปตำมข้อบังคับใหม่

ครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 8 เท่า
ครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชย 10 เท่า
ครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 13.3 เท่า
 

HR Information
เรื่อง : งานบริหารบุคคลและค่าตอบแทน
HR Information

ข่าวประชาสัมพันธ์....ส�าหรับพี่น้องชาวศิริราช

NEW

ในกลุ่ม พม.,พศ. ที่บรรจุตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 เป็นต้นไปให้ทราบ ดังนี้...

ฉบับเดิม

พม.,พศ. ที่บรรจุตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 
เดิมไม่ได้รับเงินชดเชยเมื่อครบระยะเวลา
การจ้าง(ไม่ต่อสัญญา) จะได้รับเงินชดเชย
เมื่อเกษียณอายุงานเท่านั้น

ฉบับปรับปรุงใหม่

พม.,พศ. ที่บรรจุตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 
และปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปีขึ้นไป 
เมือ่พ้นสภาพการเป็น พม.,พศ. เพราะครบ
ก�าหนดระยะเวลาการจ้าง (ไม่ต่อสัญญา)  
มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

(ได้ทั้ง พม.,พศ. ก่อนและหลัง 1 ม.ค. 57 หากปฏิบัติงานครบ 20 ปีขึ้นไป)
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HR Information
เรื่อง : งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร
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 ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการศกึษาวทิยาศาสตร์สขุภาพ (SHEE)  
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
	 •	 Advanced Skills for Clinical Teachers วันที่ 26 - 27 
พ.ศ. 65 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชัน้ 3A อาคารศรสีวรนิทิรา รพ.ศิริราช 
และฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานการเรียนการสอนทางคลินิก และรูปแบบ 
ของการเรียนการสอนทางคลินิก ทักษะในการสอนทางคลินิกรูปแบบ
ต่าง ๆ  และการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม อันจะน�าไปสู่
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
	 •	 Developing a Competency-Based Curriculum 
วันที่ 6-7 มิ.ย. 65 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ตึกสยามินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือรับชมการถ่ายทอดสดทาง 
ออนไลน์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
หลักการพัฒนาหลักสูตร ระบุปัญหาและการประเมินความต้องการ 
ส�าหรบัหลกัสตูร และก�าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรได้
อ่านรายละเอยีดและสมคัรได้ทีเ่วบ็ไซต์ shee.si.mahidol.ac.th/learn 
 โทร. 0 2419 9978/ 0 2419 5193   E-mail : sishee@mahidol.edu   
Facebook : @mahidol.shee 

เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ QR Code หรอืสอบถาม
เพิม่เตมิได้ที ่ศนูย์เบาหวานศริริาช ตกึหอพักพยาบาล 
ชัน้ 1 โทร. 0 2419 9568 ต่อ 101 ในวนัเวลาราชการ

 ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ เชิญชวน 
ผู้ที่สนใจร่วมอบรมโครงการ “ค่ายเบาหวานส�าหรับ 
ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2” ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิ.ย. 65  

 งานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเเพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�า
บ้านต่อยอด ร่วมสมัครโครงการทุนสนับสนุนการแลกเปลียนแพทย ์
ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ประจ�าปีงบประมาณ 2565 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิตดิต่อ คณุญาณศิา หรอื คณุยวุด ีงานวเิทศสัมพนัธ์ 

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห ้องปฏิบัติการ  
(ภาคพิเศษ) เพื่อผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานและการบริหาร

โทร. 0 2419 9465-6 ต่อ 108 หรอื 105 ผูท้ีส่นใจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://www2. 
si.mahidol.ac.th/en/international-office/ 
หรือ E-mail irsiriraj@gmail.com หรือสแกน 
QR Code 

 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน 
“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ครั้งท่ี 1 ในวันพุธที่  
11 พ.ค. 65 เวลา 17.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย โดยเปิดรับ
สมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 65 สอบถาม 
เพิ่มเติม โทร. 0 2419 7069, 0 2419 8035 
E-mail : pungjai.cho@mahidol.ac.th นกัศกึษา
ที่สนใจลงทะเบียนด้วยการสเเกน QR Code ได้ที่
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Look Forward @ Siriraj

mailto:sishee@mahidol.edu




กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

ติดตามได้ที่ www.birthmarkcenter.com

คลินิกปานแต่ก�าเนิด
โรงพยาบาลศิริราช

เปิดตัวเว็บไซต์

กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช


