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ช้ัน 1 ภายในวันท่ี 18 มิ.ย. 65

การออกกำาลังกายแบบ Circuit training 

เป็นการออกกำาลังกายแบบใด

 เพราะเราเชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ และสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยตัวเราเอง เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมา 

ใช้ชีวิตแบบลดขยะ เช่นเดียวกับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขานรับนโยบายรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันพกถุงผ้า น�ากระติกน�้า 

และภาชนะใส่อาหารมาเอง เพือ่ลดการใช้โฟม ขยะพลาสตกิ ตลอดจนการคดัแยกขยะก่อนทิง้ เราจงึอยากให้ทกุคนลองปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดการใช้พลาสตกิ 

มาเปิดใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกของเราไปด้วยกันนะคะ 

 เริ่มต้นเดือนมิถุนายน เดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก คอลัมน์ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนชาวออฟฟิสมาสร้าง Green Office เพิ่มสุข 

ให้ชวีติเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และมาคดัแยกขยะแห้ง หรอืขยะทัว่ไป ในคอลมัน์ CSR ศริริาชเพือ่สงัคม ถ้าเธอรกั(ษ์) ฉนัจรงิ ได้โปรดท้ิงฉนัไป และหากใครที่

ก�าลังมองหาผลิตภัณฑ์ เวชส�าอาง หรือสินค้าของที่ระลึกของศิริราช สามารถเข้าไปชมผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้ที่ ศิริราชบ�ารุงเวช www.sirirajbrv.com นะคะ

 ในแง่ของการดูแลสุขภาพที่ดี เรามีวิธีลดไขมันง่าย ๆ ด้วยการออกก�าลังกายแบบ Circuit training จากนั้นมาบริหารร่างกายด้วยวิธีก้าวม้า  

เพียงก้าวขาก็ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหัวใจได้แล้ว พร้อมแนะน�าคู่มือสุขภาพดีประจ�าบ้านฉบับอารมณ์ดีพิเศษ ใน สุข(ภาพ) ก�าลังดี และมาตรวจ

สุขภาพรีเช็คร่างกายกันได้ เพราะวันนี้ศิริราชได้จัดตั้ง Siriraj Check up Center ยกระดับคุณภาพการบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป  

ด้านพัฒนาการแพทย์ เรามีวิธีรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษา จากนั้นมารู้จักกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วย 

แบบองค์รวม (SiVRC) ที่จะท�าให้ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นได้กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง

 ตอนนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข SICMPH2022 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ว

นะคะ และท่านสามารถติดตามความน่าสนใจและไฮไลท์พิเศษของปีนี้ได้ในบทสัมภาษณ์พิเศษ คอลัมน์ Interview ด้านการศึกษา-วิชาการชวนคุณมา 

รู้จักกับทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะเปลี่ยนความคิดคุณเป็นคนใหม่ใน Transformative learning พร้อมติดตามเร่ืองราวดี ๆ กับผลงานวิจัย ท่ีได้แรงบันดาลใจ 

มาจากผู้ป่วยจริง ในรอยยิ้มจากห้องเจาะเลือด คอลัมน์ R2R

 ก้าวต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้กบัแนวทางการความส�าเรจ็ขององค์กร เพือ่จะน�าพาองค์กรไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั การจดัการความรูใ้นศริริาช เพือ่ประโยชน์

สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากน้ัน UM ชวนคุณมารู้จักกับตัวชี้วัดใน KPI Dictionary ตามด้วยฝ่ายสารสนเทศที่จะมาแนะวิธีตรวจสอบ 

ไฟล์ว่าปลอดภัยหรือไม่ก่อนดาวน์โหลด ส�าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมาบอกวิธีการเข้าถึงผลการส�ารวจความผูกพันบุคลากร ผ่าน SiDataPortal  

และขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศิริราชที่มีผลงานวิจัยถูกอ้างอิงมากที่สุดติดโผขึ้นแท่นในเวทีชั้นน�าระดับนานาชาติ ติดตามได้ในคอลัมน์วิเทศสัมพันธ์

 สุดท้ายนี้ อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” สร้างสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ เพียงร่วมบริจาค

สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รายละเอียดติดตามได้ในเล่มค่ะ

http://www.sirirajbrv.com
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	 ในการนี้	 พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้ท�าคุณประโยชน์และผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุน
การด�าเนนิงานและสนบัสนนุการก่อสร้างอาคาร	“ศนูย์วทิยาการเวชศาสตร์ผูส้งูอายรุะดับชาต”ิ	จากนัน้	
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน	 “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอาย ุ
ระดับชาติ”	 ครั้งที่	 1	 โอกาสนี้	 พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปช้าง	 แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	เพือ่น�าไปจดักจิกรรมและจดัท�าของทีร่ะลกึให้ประชาชนได้ร่วมบริจาค	สมทบทนุก่อสร้างอาคาร
และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ส�าหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ	 จากน้ัน	 
ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ	 อาทิ	 ยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุ	 ผลกระทบเม่ือไทยเป็นสังคมสูงวัย	 
ไทยติดอันดับ	 3	 ใน	 10	 ประเทศในเอเชียที่ก�าลังก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ	 ต่อจากน้ันเสด็จ	 ฯ	 
ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์	 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ	 ฯ	 เสร็จแล้วทรงลง 
พระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก	ได้เวลาอันสมควรจึงเสด็จพระราชด�าเนินกลับ

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล	 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
จัดหาทุน	 “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ”	 ครั้งที่	 1 
โดยมี	 ศ.นพ.บรรจง	 มไหสวริยะ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	 ศ.ดร.
นพ.ประสิทธิ์	 วัฒนาภา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ศ.เกยีรตคิณุ	นพ.เกษม	วฒันชยั	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการจดัหา
ทนุ	ฯ		ศ.นพ.ประเสริฐ	อัสสันตชัย	รองคณบดี	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 รศ.นพ.วิศิษฎ์	 วามวาณิชย์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช	 
นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	และคณะกรรมการฯ	
เฝ้า	ฯ	รบัเสดจ็	เมือ่วนัที	่11	พ.ค.	65	ณ	อาคารศรสีวรนิทริา	ชัน้	1	รพ.ศริริาช	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 1

“ศนูย์วิทยาการเวชศาสตร์ผูส้งูอายุระดบัชาต”ิ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 ได้ด�าเนินการก่อสร้าง	 ณ	 ถนนเลียบคลองสี่วา 
พาสวัสดิ์ 	 ต�าบลนาดี	 อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสาคร	 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 
มีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตาม 
หลักการทางเวชศาสตร์ผู ้สูงอายุ	 ใช้งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น	 
3,200	 ล้านบาท	 ขณะนี้การก่อสร้างระยะที่	 1	 แล้วเสร็จร้อยละ	 71.79	 
โดยจะเปิดให้บริการในปี	2566	ส่วนระยะที่	 2	จะเริ่มก่อสร้างในปี	2566	
ถึง	2568	แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง	

ผู้มีจิตศรัทธา	 สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย	
ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ	 3	 สาขา	 ได้แก่	 ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ	 ช้ัน	 1	 รพ.	 ศิริราช	 
โรงพยาบาลศิริราช	ปิยมหาราชการุณย์	และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	
หรือบริจาคเงินผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ	 ชื่อบัญชี	 “ศิริราชมูลนิธ	ิ
(ศริริาชเพือ่สงูวยั)”	ประเภทออมทรพัย์	ธนาคารกรงุเทพ	901-7-06044-4,	
ธนาคารไทยพาณชิย์	016-4-57906-4,	ธนาคารกสกิรไทย	063-3-16546-7	หรอื
บริจาคออนไลน์ผ่าน	 https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation	
สอบถามโทร.	0	2419	7646-8	(ในวันเวลาราชการ)
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ศิริราช จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ เปิดตัวโครงการ 
SiIC-BioDesign Competition in Medicine & Health 

เม่ือวันที่	 25	 เม.ย.	 65	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ร่วมกับ	
วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เปิดตัวโครงการ	 SiIC - BioDesign  
Competition in Medicine & Health	 ชวนนักศึกษา	 2	 สถาบัน	 ระหว่าง 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 และวิทยาลัยนานาชาติ	 เข้าร่วมประกวด 
การสร้างนวัตกรรม	 และ	 prototype	 (ต้นแบบ)	 ผ่านแนวคิดแบบ	 Design	 
Thinking	 สนับสนุนให้นักศึกษาคิดนอกกรอบ	 น�าเสนอไอเดียการท�าสิ่งใหม่	 ๆ	 
โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	 และประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการปฏิบัติจริง	 อันจะเป็น
ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปในอนาคต	

ทั้งนี้	โครงการฯ	ดังกล่าว	ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ�านวนมาก	
ซึง่ผูช้นะเลศิการประกวดจะได้รับเงนิรางวลักว่า	30,000	บาท	สามารถตดิตามความ
เคลื่อนไหวการประกวดได้ที่	Facebook	fanpage	Biodesign	in	Medicine	

ศิริราชร้อยดวงใจ ปลูกถ่ายหัวใจครบ 100 ดวง
งานเปลีย่นอวัยวะศริริาช	จดังาน “ร้อยดวงใจ”	ในโอกาสที	่รพ.ศริริาช

ปลูกถ่ายหัวใจผู้ป่วยครบ	 100	 ดวง	 ภายในงาน	 ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยน 
ความรู้และประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจ	 โดยได้ 
รับเกียรติจาก	ศ.เกียรติคุณ	นพ.ปริญญา	สากิยลักษณ์,	ศ.เกียรติคุณ	นพ.วิเชียร	
ทองแตง,	รศ.นพ.ปรัญญา	สากิยลักษณ์,	อ.พญ.ศรีสกุล	จิรกาญจนากร,	ผศ.นพ.
สาธิต	เจนวณิชสถาพร	และ	รศ.นพ.นิธิพัฒน์	เจียรกุล	มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการปลูกถ่ายหัวใจ	 ตลอดจนประสบการณ์และความส�าเร็จ
ในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ	หัวใจ	–	ตับ	–	ไต	ในผู้ป่วยรายเดียว		

นอกจากนี้	 ยังได้รับเกียรติจากคุณเกียรติชัย	 มนต์เสรีนุสรณ์	 รอง
ประธานชมรมนักบินจิตอาสา	มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์การบินพาทมีแพทย์
และพยาบาลไปผ่าตัดท่ัวประเทศไทยมาแล้วมากกว่า	30	ครัง้	ซึ่งมีผู้สนใจร่วมรับ
ฟังการเสวนาในครัง้นีเ้ป็นจ�านวนมาก	เมือ่วนัที	่11	พ.ค.	65	ณ	ห้องประชมุสริินธร	
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	ชั้น	G

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ	 วัฒนาภา	 คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 เป็นประธานเปิดงาน	 SiCOE FORUM 2022 : Creating Sustainable  
Excellence, Together	เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานก�าเนดิโรงพยาบาลศริริาช	
ครบ	134	ปี	 โดยมี	รศ.นพ.วิศิษฎ์	วามวาณิชย์	 	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช	รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ	ศิริวัฒนอักษร	รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช	ผู้บริหาร 
คณะ	ฯ	หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช	ทั้ง	15	ศูนย์	 เเละบุคลากร	รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ	เข้าร่วมพิธีเปิดงาน	เมื่อวันที่	27	เม.ย	65	ณ	ศาลา
ศิริราช	๑๐๐	ปี	รพ.ศิริราช	

งาน	SiCOE	FORUM	2022	:	Creating	Sustainable	Excellence,	Together	จัดขึ้นเมื่อวันที่	27	–	29	เม.ย.	65		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน 
และยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราชให้เป็นศูนย์ต้นแบบ	บูรณาการความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์	 การวิจัย	การศึกษา	และเป็นการ
พฒันานวตักรรม	มุง่สูค่วามเป็นเลิศอย่างยัง่ยนื	ภายในงาน	มปีระชาชนเข้าร่วมรบัฟังกจิกรรมเวทเีสวนาความรูสู้ป่ระชาชนในหวัข้อต่าง	ๆ 	และการจัดเเสดงนทิรรศการ
จากศูนย์ความเป็นเลศิด้านการบรกิารทางการแพทย์	การวิจัย	และการศกึษา	(Center	of	Excellence:	COE)	ทัง้	15	ศนูย์	นอกจากนี	้ท่านสามารถรบัชมนิทรรศการ
เสมือนจริง	(Virtual	Exhibition)	ย้อนหลังได้ที่	www.si.mahidol.ac.th/Exhibit/sicoe/index.html

SiCOE FORUM 2022 : Creating Sustainable Excellence, Together

2



3

 คณุชชูาต ิเพช็รอ�าไพ ประธานกรรมการบรหิาร และคณุดาวนภา 
เพชรอ�าไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน) มอบเงินจ�านวน 10,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทาง 
การแพทย์ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการดูแลรกัษาผูป่้วยติดเชือ้โควิด รบัมอบโดย 
คณุอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสขุ และ ผศ.นพ.ต่อพล วฒันา รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศิรริาช 
ณ กระทรวงสาธารณสุข

ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย

 คุณจันฉาย – คุณณรงค์ ศรีวัฒนศิริกุล มอบรถพยาบาล 
จ�านวน 1 คัน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.
นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ศิริราช ณ บริเวณหน้าตึกอ�านวยการ โรงพยาบาลศิริราช

 ครอบครัวโกมลารชนุ (ร้านนายแกละ) อุทศิให้คณุพ่อสนอง – 
คุณแม่ประภาศรี โกมลารชุน น�าโดย คุณภัทรวดี โกมลารชุน  
มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (AIRVO 2)  
จ�านวน 10 เคร่ือง มูลค่า 2,000,000 บาท เพือ่สมทบกองทนุ “โครงการ
ต่อลมหายใจ” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์  
วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ณ โถงตึกอ�านวยการ  
ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 บริษัท โซวิค จ�ากัด น�าโดย คุณวีระชัย แสงเกื้อกูลชัย  
มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี แบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ  
มูลค่า 5,000,000 บาท เพือ่มอบให้โรงพยาบาลศริริาช รบัมอบโดย  
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ ์ วัฒนาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วศิษิฎ์ วามวาณชิย์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ศิริราช และ อ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน 
และพสัด ุณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 คุณสวง ผ่องศรี มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท  
เพ่ือสมทบกองทุน “ผ่าตดักระดกูสนัหลงั” รบัมอบโดย ศ.นพ.อภชิาติ  
อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร ์โธปิดิคส ์และ
กายภาพบ�าบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
ณ ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ�าบดั ตกึสยามนิทร์ 
ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช

 คุณเพลิน มนัสรังษี มอบเงินจ�านวน 5,000,000 บาท  
เพ่ือสมทบกองทุน “เพลนิ มนสัรงัษ”ี รบัมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ์  
วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล ณ โถงตกึ
อ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
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ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานท่ี หวังว่าข้อมูลข้างต้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ หากจะลองน�าไปปฏิบัต ิ
กันดู เริ่มไปทีละหัวข้อครับ เพราะสิ่งส�าคัญที่จะประสบความส�าเร็จ นั้นคือ พวกเราทุกคน ในหน่วยงานครับ  

เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ
ให ้ ความส� าคัญ เรื่ อ งการ ใช ้
ทรัพยากรในส�านักงานอย่าง 
คุ้มค่า คุ้มราคาและต้องพยายาม
ที่จะใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นให้มีอายุ
การท�างานที่ยาวนานที่สุด 

การซ่อมแซมใหม่ ของใด
เสียหากสามารถซ่อมได้ก็ควร
ซ่อมใช้งาน

การลดการใช้ทรพัยากร
ให้มากที่สุด เช่น ประหยัดไฟ
และน�้าประปา , ลดการใช้
พลังงาน

การแทนที่วัสดุที่ท�าให้
โลกร้อนด้วยวัสดุที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้แทน 

การเลือกใช ้งานและ 
ใช ้วัสดุที่จะใช ้ได ้นานท่ีสุด  
จั ดซื้ อ เลื อกของดี ใช ้ น าน 
ราคาถูก

การลดการซื้อวัสดุทั้ง
ชดุ หากบางชิน้ส่วนยงัสามารถ
ใช้งานได้ เพียงซือ้เฉพาะส่วนที่
เสริมสภาพมาเติมเพื่อใช้งาน
ได้ต่อไป

การใช้ซ�้า ๆ จนกว่าจะใช้
ไม่ได้ เช่น น�ากระดาษที่ใช้แล้ว
หน้าเดียว น�าหน้าที่เหลือมาใช้
ในการพิมพ ์งานภายในหรือ 
การใช้ถ่ายเอกสารและการรับ 
fax

การปฏิเสธการใช ้ชี วิต
แบบเดมิ ๆ  การปฏเิสธ ไม่ใช่วสัด ุ
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  
ไม่ท้ิงวัสดุอันตรายในถังขยะ
ทั่วไป 

ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ ,  
ถุงพลาสติก, ถุงผ้า, กระดาษ,  
ขวดน�้า

 
Green Office นับเป็น

กลยุทธ์ส�าคัญในการบรรเทาภาวะโลกร้อน   
ด้วยการเริม่ลงมอืท�ากจิกรรมทกุประเภท พร้อมกบั
การปรับพฤติกรรมของบุคลากรทีมีความเส่ียงต่อ 

การเพิ่มปริมาณคาร์บอนฟุ๊ตปริ้นให้กับโลกใบนี้ ส�าหรับ
แนวทางในการสร้างสรรค์ท่ีท�างานสีเขียวน้ัน อาจเริ่มต้นจาก
เรื่องง่าย ๆ ไปสู่การท�าให้เกิดเป็นระบบที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจาก บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดย
เริ่มจากไม่ต้องมีการใช้งบประมาณ จนถึงขั้นการก�าหนด

นโยบายหน่วยงาน  โดยมีปัจจัยความส�าเร็จใน 
การจัดการ Green Office 

ของเราเอง ดังน้ี

Rethink  

Repair Reduce Replace Remain Replenish 
& Refill

Reuse Refuse Recycle 
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน
นโยบายและแผน
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 “Siriraj Checkup Center” เป็นการท�างานเพือ่ยกระดบั
คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและแบบ 
หมู ่คณะฯ เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพท่ี 
รองรับการขยายการบริการสู่ภายนอกคณะฯ มีการด�าเนินงาน 
ในเชิงรุกและรับฟังความต้องการจากผู ้รับบริการเพื่อน�ามาใช ้
ในการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จัดกระบวนการท�างาน 
ที่ชัดเจนและง่ายต่อการบริหารจัดการในรูปแบบ “ทีม” โดย 
แบ่งออกเป็น
 ทีมที่ 1 : เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการให้บริการตรวจ
สุขภาพประจ�าปี ทั้งการเพิ่มช่องทางการนัดหมายและสร้าง 
การรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ทั้งแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่ม 
เป้าหมาย รวมทั้งการเข้าร่วมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น  

งานเบาหวานโลก Smart Health-Next Normal และ งาน  
Mobile Vaccine with Partner 
 ทีมที่ 2 : สร้างความประทับใจในบริการท่ีแตกต่าง 
ผ่านการออกแบบกระบวนการให้บริการทั้งรูปแบบ One Way  
Flow และ One Stop Service ท้ังยังให ้ความส�าคัญกับ 
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อสร้างทีมต้นแบบ “บริการที่ดีเลิศ”  
เพื่อรองรับการท�างานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบ Si-Flow 
แจ้งเตือนเมื่อถึงคิวตรวจเพื่อลดความแออัด
 ทมีที ่3 : สร้างฐานข้อมลูสขุภาพและส่งต่อข้อมลูสขุภาพ
พนกังานองค์กรตามความต้องการของผูร้บับรกิาร เพือ่ให้สามารถ
น�าข้อมูลสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันหรือควบคุมอาการ
หรือความผิดปกติต่อไป

 คอลัมน์นโยบายและแผนในฉบับต่อไป จะพาท่านผู้อ่านไปเจาะลึกถึงแนวคิดการท�างานทั้งในแง่มุมของการบริหารจัดการและการจัดสรรทีมแพทย์  
รวมทั้งความท้าทายในการผลักดันให้เกิดเป็น “Siriraj Checkup Center” โปรดติดตาม

 แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ได้ก�าหนดการท�างานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Smart, Innovation  
และ World Changer ผ่านแนวคิดที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
การปรับทัศนคติ การใช ้ เทคโนโลยีเข ้ามาช ่วยในการท�างาน  
และการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท�างาน โดยมุ ่งให ้ 
ผู ้รับบริการได ้รับส่ิงที่ดีขึ้น และการท�างานมีประสิทธิภาพ 
แล ะปร ะสิทธิผลยิ่ ง ข้ึน  ห น่ึง ในผลลัพธ ์ ของการท� า ง าน 
ตามแนวคิดดังกล่าวที่จะน�ามาเป็น Success Case เพ่ือเผยแพร่
แนวทางการพัฒนาการท�างานได้เป ็นอย่างดีคือ “โครงการ 
ยกระดับคุณภาพการบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล
ศิริราช หรือ Siriraj Checkup Center” ภายใต้การด�าเนินงาน
ของงานบรหิารคลินกิพเิศษ โรงพยาบาลศริริาช คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ยกระดับคุณภาพการบริการตรวจสุขภาพ
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เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

ส�าหรบัผูท้ีเ่พิง่เริม่ฝึกใหม่ให้ฝึกประมาณ 1 – 2 เซต 
ก่อนในช่วงแรกและค่อยเพ่ิมขึ้นเมื่อเริ่มแข็งแรงมากขึ้น 
โดยค่อย ๆ เพิ่มจ�านวนเซตและความเข้มข้นในการ 
ออกก�าลังกายขึ้นเรื่อย ๆ ควรฝึก 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 
ไม่หักโหมส�าหรับผู้เริ่มต้น วันนี้เรามีท่าออกก�าลังกายแบบ 
เซอร์กิตเทรนนิ่ง ง่าย ๆ มาแนะน�ากัน 3 ท่า ดังนี้

Squat
 เริ่มจากกางขาสองข้างให้ระยะห่างเท่าช่วงไหล่
  ย่อเข่าลง หลังตรง เกร็งหน้าท้อง แต่อย่ากลั้นหายใจ 

 ยื่นแขนมาประสานไว้ข้างหน้าเพื่อทรงตัว ขณะย่อเข่า
 ต้องไม่ให้หัวเข่าเลยปลายเท้า ย่อลงไปให้ได้มุมเข่า 90 องศา
  ค่อย ๆ ลกุขึน้สูท่่าเริม่ต้น นบัเป็น 1 ครัง้ท�า 10 – 12 ครัง้ / เซต

 คว�า่หน้าวางเข่าบนพืน้ วางฝ่ามอืบนพืน้ให้มคีวามกว้าง 
 เท่าหัวไหล่ แขนทั้งสองข้างยันพื้นในลักษณะเหยียด 
 แขนตรงหลังขนานกับพื้น

  โน้มตัวงอศอกไปด้านข้าง (ประมาณ 45 องศา) และ 
 หย่อนล�าตัวลงยืดอกแอ่นหลังเกร็งกล้ามเนื้อไว้ตรง 
 ตลอดโดยให้งอศอกให้ได้มากทีสุ่ดหรอื อกเกอืบตดิพืน้

   ดันตัวเหยียดข้อศอกขึ้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น นับเป็น 
 1 ครั้ง ท�า 10 – 12 ครั้ง/เซต

3

 นอนหงาย งอเข่าและวางเท้า 
 บนพื้น 

  แขนทั้ง 2 ข้างกอดหน้าอกไว้  
 หรือน�ามือมาแตะไว้หลังใบหู 

  ยกตัวขึ้นโดยงอตัวไปทาง 
 เข ่า ในขณะที่ก�าลังยกตัว  
 ให้ค่อย ๆ หายใจออก 

  ค่อย ๆ ลดตัวลงกลับสู ่ท่า 
 เริม่ต้น และในขณะทีล่ดตวัลง 
 ให้หายใจเข้านับเป็น 1 ครั้ง 
 ท�า 10 – 12 ครั้ง/เซต

ลดไขมันง่ายๆ

Sit up

Circuit training
ดว้ยการออกก�าลงักาย 
แบบ

        ท่าง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถท�าได้ พร้อมแล้วมาออกก�าลงักายเผาผลาญไขมนักนันะครบั

 หากพูดถึงการออกก�าลังกายแบบ เซอร์กิตเทรนน่ิง (Circuit 
training) หลายคนอาจยังไม่คุ ้นหูว ่าเป ็นการออกก�าลังกายแบบใด 
แท ้จริงแล ้วการออกก�าลังกายแบบเซอร์กิตเทรนน่ิง เป ็นรูปแบบ 
การออกก� าลังกายที่มีการผสมผสานระหว ่ างการออกก� าลังกาย 
แบบแอโรบิคและการออกก� า ลังกายแบบมีแรงต ้ านทาน  
เพื่อให้ร่างกายได้ในระดับความเข้มข้นตั้งแต่ปานกลาง
ถึงสูงโดยเป้าหมายในการออกก�าลังกาย คือ 
การลดไขมนั และสร้างกล้ามเน้ือไปพร้อม ๆ  กัน 
เป ็นการเพิ่มความแข็งแรงให ้กับ หัว ใจ 
และเป ็นรูปแบบการออกก�าลังกายที่ท� า 
แบบต่อเนื่องรวดเร็ว เข้มข้น เพื่อรักษา
อัตราการเต ้นของหัวใจให ้คงที่และใช ้
เวลาพักระหว่างเซตไม่เยอะ และท�าเป็น
รอบ ๆ เม่ือท�าครบรอบจะนับเป็น 1 เซต 
แล้วพักระหว่างเซตประมาณ 1 นาทีและฝึก
ต่อซ�้าเหมือนเดิม โดยจะฝึกประมาณ 3 เซต  
เราควรใช้เวลาในการฝึกไม่เกิน 1 ชั่วโมง เหมาะส�าหรับ 
ผู้ที่เคยออกก�าลังกายมาก่อนและมีความแข็งแรงในระดับหน่ึง
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        ท่าง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถท�าได้ พร้อมแล้วมาออกก�าลงักายเผาผลาญไขมนักนันะครบั
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รศ.นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์  
ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช

	 โรคมะเร็งตับเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส�าคัญ	 เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจ�านวนมากด้วยโรคนี	้ 

สาเหตุส�าคัญของการเกิดมะเร็งตับ	 คือ	 การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี	 ไวรัสตับอักเสบซี	 และ 

การดื่มแอลกอฮอล์	หากตรวจพบได้ในระยะเร่ิมต้น	โรคมะเร็งตับก็สามารถรักษาให้หายได	้

ซ่ึงการรักษาหลักของโรคมะเร็งตับคือการผ่าตัดเอาเนื้องอกและเน้ือตับบางส่วนออก	 

แต่บางกรณีที่ไม่สามารถท�าการผ่าตัดได้	 เช่น	 ผู้ป่วยมีภาวะตับแข็งหรือร่างกายไม่แข็งแรง

พอที่จะได้รับการผ่าตัดใหญ่	ศัลยแพทย์จะส่งผู้ป่วยเพื่อมารับการรักษาด้วยวิธีการทางรังสี

ร่วมรักษา			

 ขั้นตอนการรักษา
 1. ผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวก่อนการรักษา โดย 
การเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ LFT, Coagulogram,  
Platelet count, AFP, BUN, Creatinine
 2. แพทย์ท�าการเตรยีมผวิหนงัท�าความสะอาดบรเิวณหน้าท้อง ซึง่เป็น
ต�าแหน่งที่แพทย์จะสอดเข็ม 
 3. รงัสแีพทย์จะท�าการยนืยนัต�าแหน่งก้อนจากเครือ่งอลัตราซาวน์หรอื
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
 4. รังสีแพทย์จะก�าหนดทางเข้าที่ปลอดภัยในการสอดเข็ม และท�าการ
ฉีดยาชาเฉพาะที่ 
 5. วิสัญญีแพทย์จะให้ยาระงับความรู้สึกร่วมกับยาแก้ปวด 
 6. รังสีแพทย์จะสอดเข็มผ่านผิวหนังสู่ต�าแหน่งก้อนเนื้องอก เมื่อได้
ต�าแหน่งที่เหมาะสม คือเข็มอยู่ในต�าแหน่งกลางก้อนและคาดว่าความร้อนที ่
แผ่ออกจากเข็มจะครอบคลุมก้อนเนื้องอกทั้งหมด
 7. รังสีแพทย์จะท�าการรักษาด้วยการให้ความร้อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิ 
ในก้อนเนื้องอกอยู่ในระหว่าง 60 ถึง 100 องศาเซลเซียส

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับโดยวิธีการทางรังสี
ร่วมรักษา  (Interventional Radiology)

 แพทย์รังสีร่วมรักษาจะให้การรักษาโดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
ผู ้ป ่วยที่มีก ้อนเนื้องอกมะเร็งตับขนาดเล็กสามารถท�าการรักษาได้ด ้วย 
การจี้ก้อนเนื้องอก (tumor ablation) และผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งตับขนาดใหญ่
หรอืมจี�านวนก้อนมากกว่า 3 ก้อน จะได้รับการรักษาด้วยการให้ยาเคมบี�าบดัผ่านทาง
สายสวนหลอดเลือดแดง (transarterial Chemoembolization, TACE) 
 

 การจี้ก้อนเนื้องอกด้วยความร้อน (tumor ablation) 
 การจ้ีเนือ้งอกเป็นวิธีการรกัษาทีเ่หมาะสมกบัก้อนเนือ้งอกขนาดน้อยกว่า 
5 ซม. ประสิทธิผลของการรักษาด้วยการจี้ก้อนเนื้องอกสูงถึงร้อยละ 97.2 โดย
การจี้ก้อนเนื้องอกที่นิยมคือการใช้เข็มที่ผลิตความร้อนจากคลื่นวิทยุ (RFA)  
หรือเข็มที่ผลิตความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ (MWA)
 ข้อดีของการรักษาด้วยการจี้ก้อนเนื้องอกด้วยความร้อน คือ ให้ผล 
การรักษาท่ีดีเทยีบเคียงกบัการผ่าตดั ผลข้างเคยีงน้อย ระยะเวลาพักฟ้ืนสัน้ ทัง้ยงั 
สามารถใช้วิธีการรกัษาแบบนีซ้�า้ได้ เมือ่ตรวจพบก้อนมะเรง็โตข้ึนในต�าแหน่งอ่ืน ๆ  
โดยทัว่ไปผู้ป่วยสามารถพกัฟ้ืนทีโ่รงพยาบาลเพยีง 1- 2 วัน กส็ามารถกลบับ้านได้

 ข้อบ่งชี้ในการรักษา
 1. ก้อนเนื้องอกมะเร็งตับที่มีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 5 ซม.)
 2. ก้อนเนื้องอกมะเร็งตับที่มีจ�านวนน้อยกว่า 3 ก้อน
 3. ก้อนเนื้องอกมะเร็งตับขนาดเล็กที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น ร่างกาย 
ผู้ป่วยไม่แข็งแรงพอส�าหรับการผ่าตัดใหญ่
 4. ใช้รกัษาก้อนเนือ้งอกขณะทีผู่ป่้วยรอรบัการรกัษาด้วยการเปล่ียนตบั

 ข้อห้ามและข้อจ�ากัดในการรักษา
 1. ผู้ป่วยมะเร็งตับในขั้น Child’s class C
 2. ผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของโรคมะเร็งตับไปอวัยวะอื่น ๆ
 3. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดรุนแรง
 เป้าหมายของการท�าลายก้อนมะเร็งตับด้วยความร้อน คือ ต้องท�าลาย
ก้อนมะเร็งได้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อตับโดยรอบก้อนมะเร็งตับออกไปอีกประมาณ 
0.5 - 1 ซม. ซึ่งเข็มจะเป็นตัวน�าพลังงานเข้ามาภายในตับเปลี่ยนเป็นความร้อน
เพื่อท�าลายไม่ให้มีเซลล์มะเร็งให้ได้ขอบเขตอย่างท่ีต้องการ โดยใช้เวลาใน 
การรักษาประมาณ 1 ชั่วโมง

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับโดยวิธีการทางรังสี
ร่วมรักษา  (Interventional Radiology)
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ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลังการรักษา 1 เดือน  
แสดงขอบเขตการจี้ครอบคลุมเนื้องอกทั้งหมด    

ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลังการรักษา 2 ปีและ 4 ปี แสดงต�าแหน่งที่
เคยจี้ก้อนเนื้องอกฝ่อลงตามล�าดับและไม่พบการกลับเป็นซ�้า 

 3. ผู้ป่วยที่แพ้สารทึบรังสีชนิดรุนแรง
 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมรุนแรง
 เป้าหมายของการรักษาคือท�าให้ก้อนเนื้องอกฝ่อยุบลงจนหมดหรือ 
ท�าให้ก้อนเนื้องอกเจริญเติบโตช้าที่สุดโดยการให้ยาเคมีบ�าบัดเข้มข้น และ 
ตามด้วยการอุดหลอดเลือดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนเนื้องอก

 ขั้นตอนการรักษา
 1. ผูป่้วยจะต้องนอนโรงพยาบาลเพือ่เตรยีมตวัก่อนการรกัษา โดยการ
เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ LFT, Coagulogram, Platelet 
count, AFP, BUN, Creatinine
 2. แพทย์ท�าการเตรียมผิวหนังท�าความสะอาดบริเวณขาหนีบหรือ 
ข้อมือ ซึ่งเป็นต�าแหน่งของการใส่สายสวนหลอดเลือด
 3. รังสีแพทย์จะท�าการฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูหลอดเลือดตับ 
 4. รังสีแพทย์จะท�าการใส่สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กเข้าไปใน 
หลอดเลือดท่ีเลี้ยงก้อนเนื้องอก หลังจากนั้นจึงท�าการให้ยาและตามด้วยการ 
ฉีดสารอุดหลอดเลือด
 5. เมื่อให้ยาเสร็จแล้วแพทย์จะน�าสายสวนออกพร้อมท้ังการกดแผล
ห้ามเลือด

 รังสีร่วมรักษาเป็นหนึ่งในการรักษาหลักของโรคมะเร็งตับทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะกลาง ซึ่งเป็นการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ มีผลข้างเคียงน้อย และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว 

 การปฏิบัติตัวภายหลงัการรกัษาด้วยการจีก้้อนเน้ืองอกด้วยความร้อนและการให้ยาเคมบี�าบัดผ่านทางสายสวนหลอดเลอืดแดง
 1. นอนราบบนเตียงประมาณ 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการตกเลือด ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน แพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้น
 2. ผู้ป่วยอาจมีอาการไข้ต�่าๆ ปวดแน่นบริเวณแผลหรือท้องได้บ้าง ซึ่งสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาแก้ปวด ลดไข้
 3. ผู้ป่วยสามารถท�ากิจวัตรประจ�าวัน และท�างานได้ตามปกติยกเว้นงานหนัก เช่น แบกหามของหนัก หรือออกก�าลังกายอย่างหนัก
 4. การติดตามผลของการรักษาหลังจากการจ้ีก้อนเนื้องอกนั้น จะท�าการตรวจด้วยภาพวินิจฉัยได้แก่ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หรือ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยจะท�าการตรวจที่ 4 สัปดาห์หลังท�าการรักษา

 การให ้ยาเคมีบ�าบัดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง  
  (transarterial Chemoembolization, TACE) 
 การให้ยาเคมีบ�าบัดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง คือ การรักษา
มาตรฐานส�าหรับผู ้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกมะเร็งตับขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ 
ผ่าตัดได้ โดยการให้ยาด้วยวิธีน้ีจะท�าให้ก้อนเน้ืองอกได้รับยาเคมีบ�าบัดแบบ 
เข้มข้นเฉพาะจุด ผลข้างเคียงจากยาเคมีบ�าบัดจะมีเพียงเล็กน้อย ต่างกับ 
การให้ยาเคมีบ�าบัดทางหลอดเลือดด�าทั่วไป 
 ประสิทธิภาพของการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค การตอบสนอง
ประเมินได้จากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หากมีการตอบสนองที่ดีแพทย์
จะท�าการนัดหมายเพื่อท�าซ�้าจนก้อนเนื้องอกฝ่อจนหมดไป

 ข้อบ่งชี้ในการรักษา
 1. ก้อนเนื้องอกมะเร็งตับที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 ซม.)
 2. ก้อนเนื้องอกมะเร็งตับที่มีจ�านวนมากกว่า 3 ก้อน
 3. ใช้รกัษาก้อนเนือ้งอกขณะทีผู่ป่้วยรอรบัการรกัษาด้วยการเปลีย่นตับ

 ข้อห้ามและข้อจ�ากัดในการรักษา
 1. ผู้ป่วยมะเร็งตับในขั้น Child’s class C
 2. ผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของโรคมะเร็งตับไปอวัยวะอื่นๆ

ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่มีขนาด  
5 ซม. (ลูกศรขาว) ที่ตับกลีบขวา

ภาพเอกซเรย์หลอดเลือด
แสดงก้อนเนื้องอกและหลอดเลือด

ที่เลี้ยงก้อนเนื้องอก (ลูกศรด�า) 

ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้ป่วย
หลังการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบ�าบัดทาง
หลอดเลือดแดง เห็นก้อนเป็นสีขาวเข้มซึ่ง
แสดงถึงยาที่เข้าไปจับในก้อนเนื้องอกอย่าง

สมบูรณ์ (ลูกศรด�า)

ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หลังการรักษา 1 เดือน แสดง

ขอบเขตการจี้ครอบคลุม 
เนื้องอกทั้งหมด

ผู้ป่วยตับแข็งตรวจพบโรคมะเร็งตับ
ขนาดเล็กที่ตับกลีบซ้าย (ลูกศรด�า) ที่ไม่
สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเนื่องจาก 
มีภาวะตับแข็ง จึงได้รับการรักษาด้วย

การจี้ก้อนเนื้องอก (RFA) 

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

โทร. 02-419-8731 ในวันและเวลาราชการ Facebook : Siriraj of Interventional Radiology (SiCIR), Line official account: @sicir 
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 กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจเข้าร่วม 
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจ�าปี 
พ.ศ. 2565 “Siriraj Conference in Medicine and Public Health 
(SICMPH2022)” ภายใต้หวัข้อหลัก “Transdisciplinary Approach for 
Innovative Health System” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 
2565 ในรูปแบบ Hybrid conference

Interview

 การจดัประชมุ SICMPH2022 มวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่องค์ความรูใ้หม่
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม อันได้แก่ การแพทย์ข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary 
medicine) และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในด้านต่าง ๆ (Updated  
knowledge) โดยในปีนี ้วิทยากรในงานประชมุท่ีได้เรยีนเชญิมาจะเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ
จากศาสตร์ด้านการแพทย์หลากหลายสาขาวิชา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร ์
ด้านอืน่ ๆ  ได้แก่ ด้านการบรหิารจดัการ ด้านวศิวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการศกึษา และด้านเศรษฐศาสตร์การเงนิและการลงทนุ มาร่วมแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์และ
การประยกุต์น�าความรู้ต่าง ๆ  เหล่านัน้มาพฒันาในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ 
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ประจ�าปี พ.ศ. 2565

 นอกจากกิจกรรมวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้น การประชุมคร้ังนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “มหิดลบ�าเพ็ญ” ในรูปแบบ Hybrid 
exhibition เพ่ือเป็นการร�าลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี วันคล้าย 
วันพระราชสมภพ ในปี พ.ศ. 2565 และการจัดกิจกรรมภาคประชาชนเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
 กระผมและคณะกรรมการทุกท่านหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นกลไกส�าคัญอันน�าไปสู่การพัฒนา 
เพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมประชุม 
และหน่วยงานต่อไป

ยกระดบัความรูด้้านการแพทย์และการสาธารณสุข
เพื่อสุขภาวะคนไทยที่ดีขึ้น

ศิริราช จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

SICMPH 2022 Hybrid Conference : Transdisciplinary Approach for Innovative Health System

Approach
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การจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้มีรายละเอียด
อย่างไร
 ความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาการด้านการแพทย์และ 
การสาธารณสขุ เป็นความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้จากบคุลากรหลายสาขาวชิาชพี 
ไม่เพยีงแต่ความร่วมมอืในวงการแพทย์และการสาธารณสขุเท่านัน้ แต่ยงั
เป็นความร่วมมือแบบข้ามศาสตร์ ที่ท�าให้เกิดการเรียนรู ้ร่วมกันจน 
เกดิการพฒันาองค์ความรู้รปูแบบใหม่ ๆ  เกดินวตักรรม เทคโนโลย ีตลอด
จนการบริหารจัดการที่มุ่งไปสู่อนาคต รวมถึงการดูแลผู้ป่วยต้ังแต่เกิด
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
 ในปีนี้ การจัดประชุมวิชาการฯ เป็นรูปแบบ hybrid ซึ่งเป็น 
การจัดประชุมวิชาการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ 
การแพร่ระบาด Covid-19 นอกจากน้ี การจัดรูปแบบ hybrid หรือ 
online ยังท�าให้บุคลากรที่อยู่ไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง ยังสามารถ
ได้ความรู้จากการประชุมได้ ซ่ึงคณะฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการแบบ 
webinar series ไปแล้วเม่ือปี 2563-2564 และได้รับความสนใจ 
จากผู้เข้าฟังการประชุมแบบออนไลน์เป็นอย่างมาก 

 ดงันัน้ การจดังานแบบ hybrid หรอืทีเ่รยีกว่ารปูแบบผสมผสาน
ในคร้ังนี ้จงึเป็นคร้ังแรกของการจดั onsite และ online ทีผู่ส้นใจสามารถ
เข้าร่วมฟังประชมุได้ทัง้แบบ onsite และ online โดยไม่พลาดหวัข้อเรือ่ง
ส�าคัญ ๆ  และหลังจากจบการประชุมแล้ว ยังสามารถรับชมหัวข้อที่สนใจ
ย้อนหลังได้อีกด้วย

ใครที่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ ได้
 การประชุมวิชาการนี้ เหมาะส�าหรับบุคลากรทางการแพทย ์
ทุกสาขาวชิาชพีทีม่คีวามหลากหลาย ตัง้แต่แพทย์ทีจ่บแล้ว แพทย์ประจ�าบ้าน 
นกัศกึษาแพทย์พยาบาล เภสชักร และนกัเทคนคิการแพทย์ รวมถงึบุคคล
ที่สนใจในศาสตร์ ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ คณะผู้จดัมั่นใจว่าผู้เข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งและสามารถ 
น�าความรู้ที่อัปเดตและความรู้แบบข้ามศาสตร์ที่ท่านสนใจไปประยุกต์ใช้ 
หรือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในอนาคตได้
 ผู ้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ต้ังแต ่
วันนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2565 ผ่าน www.sicmph.com และ 
หากท่านใดที่สนใจจะส่งบทคัดย่อ สามารถส่งได้ตั้งแต่วันน้ีจนถึงวันที่  
10 มิถุนายน 2565 ผ่าน www.sicmph.com เช่นกัน

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
 นอกเหนือจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว SICMPH2022  
ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาส ๑๓๐ ป ี 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ในหัวข้อ “มหิดลบ�าเพ็ญ” โดยจัดท�าเป็นรูปแบบ 
hybrid โดยสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ซึ่งพื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการจะอยู่บริเวณศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยมีเนื้อหาส�าหรับ 
จัดแสดงเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. “เจ้าฟ้ามหิดล” น�าเสนอพระราชประวัติ
 2. “พระมหากรุณาธิคุณ” ของสมเด็จพระบรมราชชนก  
ต่อโรงพยาบาลศิริราช และท่ีอื่น ๆ เช่น พระราชทานเงินสร้างอาคาร 
ต่าง ๆ ใน โรงพยาบาลศิริราช อาท ิตึกมหดิลบ�าเพ็ญ ตกึอษัฎางค์ ตกึตรเีพ็ชร  

 3. “เสด็จสวรรคต” น�าเสนอผลสืบเนื่องมาจากพระกรณียกิจ
หลังเสด็จสวรรคตแล้ว
  4.  “มหิดล”
 ช ่องทางการรับชมนิทรรศการแบบออนไลน์ รับชมได ้ ท่ี  
www.si.mahidol.ac.th/exhibit/ 

กจิกรรมภาคประชาชนจะเป็นงานรปูแบบใด
และประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร
 กิจกรรมภาคประชาชนเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่จะจัดในรูปแบบ 
hybrid มีกิจกรรมบนเวทีและนิทรรศการในด้านสหวิทยาการส�าหรับ
นวัตกรรมระบบสุขภาพของศิริราช ท่านสามารถติดตามรายละเอียด
กจิกรรมได้ทาง Facebook Fanpage: งานสร้างเสรมิสุขภาพศริริาช และ 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/HpH
 ประโยชน์ทีท่่านจะได้รบัจากการเข้าร่วมกจิกรรมคร้ังนี ้ ท่านจะได้
รับรู้นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพิ่มความมั่นใจ 
ในรักษามากขึ้น

ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความรู้ข้ามศาสตร์เป็นสิ่งที่ ใหม่ แต่มีความ
ส�าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยของเรา และจะทวี
ความส�าคัญมากยิง่ขึน้ในอนาคต จงึอยากเชญิชวน
ทุกท่านมาร่วมงานประชุมคร้ังนี้กันนะคะ
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 กระผมในฐานะประธานกรรมการฝ่ายวชิาการในครัง้นี ้มคีวามภมูใิจทีไ่ด้เหน็หวัข้อของการประชมุวชิาการมคีวามหลากหลายและน่าสนใจมาก 
โดยการน�าเสนอหัวข้อการประชุมครั้งน้ีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การแพทย์ข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary medicine) ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในยุทธศาสตร์ของคณะฯ และหัวข้อที่เกี่ยวกับการอัปเดตความรู้ (Updated Knowledge) รวมประมาณ 50 หัวข้อ ตลอดระยะเวลา 3 วัน  
 อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะไปถึงการจัดประชุมวิชาการในวันงานนั้น หัวข้อที่น่าสนใจและจะน�าไปเผยแพร่ในรูปวีดิทัศน์ก่อนจะถึงวันงาน 
(Pre-Congress) เพื่อให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นก่อนท่ีจะถึงวันงาน ได้แก่ หัวข้อที่เก่ียวกับแพทยศาสตรศึกษา เช่น Treats & error, Human 
factors, Situation awareness & decision making, cognitive bias และ surprise & startle effect และการวางแผนการลงทุนในอนาคตกับ
ระเบียบโลกใหม่ โดยจะน�าวีดิทัศน์ดังกล่าวเผยแพร่บนระบบ SELECx ให้แก่บุคลากรภายในคณะระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 และ 
ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังหัวข้อต่าง ๆ  ในงานประชุมวิชาการฯ ทั้งรูปแบบของการบรรยาย การท�าเวิร์คช็อป รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ  ภายในงาน

 แม้ว่าการระบาดของ Covid-19 จะมีผลกระทบต่อชีวิตประจ�าวัน หากแต่ความรู้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขกลับพัฒนาต่อไปอย่าง 
ต่อเนื่อง ดังน้ัน กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ จึงต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีข้ึน ผู้จัดหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
ทุกท่านจะให้ความสนใจและเข้าร่วมอัปเดตความรู้ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.sicmph.com

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ�ารัสเลิศ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เนื้อหาวิชาการที่น่าสนใจของงาน
ประชุมนี้...

อีกไม ่นาน ผู ้ป ่วย NCD จะคุยกันว่าคุณ 

ไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์คร้ังสุดท้ายเมื่อไร
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อ่านเอาเรื่อง

(Siriraj Vision Rehabilitation Center & Holistic Care: SiVRC)

 ดังนั้น ฉบับนี้เราจะมาแนะน�าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพ่ือการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (SiVRC) รพ.ศิริราช ที่จะท�าให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นสามารถกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง “Better Life Begins”

 รศ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์ สุนทรโยธิน   
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรเห็น

เพื่อกำรดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

 “การเห็น เป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก เพราะการเห็นเป็นการเรียนรู้สัมผัสอย่างหน่ึง 
ของร่างกาย ท�าให้มนุษย์เราสามารถด�าเนินชีวิต ท�ากิจกรรมต่างๆและมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบตัวและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถ้าหากวันใดวันหนึ่งบุคคลเหล่านี้เกิดการสูญเสียทางการเห็นข้ึนมาโดยไม่ทันตั้งตัว แล้วพวกเขาเหล่านี้ 
จะใช้ชีวิตประจ�าวันและช่วยเหลือตนเองได้อย่างไร ซึ่งมีพวกเราชาว SiVRC พร้อมท่ีจะให้บริการช่วยเหลือและฟื้นฟู  
บุคคลเหล่านี้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด�ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างบุคคลปกติทั่ว ๆ ไป”

1.  จุดเร่ิมต้นของศูนย์ฯ
 การดูแลผู้ป่วยสายตาเลือนรางในโรงพยาบาลศิริราช เริ่มจากความสนใจ
ดแูลผูป่้วยในกลุ่มนีข้องศาสตราจารย์คลินกิเกยีรติคณุแพทย์หญงิญาณ ีเจียมไชยศรี  
เมื่อครั้งได้ไปฝึกอบรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2504-2506 โดยได้ช่วย
ดแูลผูป่้วยสูงอายใุนรฐันวิยอร์ค ซึง่เป็นผูป่้วยสายตาเลอืนรางจ�านวนมาก (มสีาเหตุ
จากโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ) ส่วนใหญ่ของการช่วยเหลือ คือ การใช ้
High plus lens ช่วยผู้ป่วยสายตาเลือนรางได้อ่านหนังสือ และเมื่อเดินทาง 
กลับประเทศไทย จึงได้ลองใช้ High plus lens ช่วยเหลือผู้ป่วยสายตาเลือนราง
ที่ตึกผู้ป่วยนอก และท�าต่อเรื่อยมา
 พ.ศ. 2530 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงผาณิต ตัณฑ์ศุภศิริ และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทนี สามเสน เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยสายตา 
เลอืนรางต่อ ซึง่ในตอนแรกประสบปัญหาว่าผู้ป่วยไทยไม่ค่อยสนใจการอ่านหนงัสอื 
ส่วนใหญ่ต้องการมองเห็นระยะไกล ดังนั้น การให้ High plus lens จึงไม ่
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย อีกทั้งในขณะน้ันยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องช่วย 
ทางการเหน็ (Visual aids) การดแูลผูป่้วยสายตาเลอืนรางในช่วงเวลาน้ันจงึไม่ค่อย 
ประสบผลส�าเร็จ ผู้ป่วยยังไม่ค่อยยอมรับเท่าที่ควร
 พ.ศ. 2534-2535 ได้มีตัวแทนของบริษัทจ�าหน่ายน�าเข้าอุปกรณ  ์
เครื่องช่วยทางการเห็นมาเสนอเครื่องมือให้ผู้ป่วยทดลองใช้ และทางศูนย์สิรินธร
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเครื่องช่วย

ทางการเห็นและอุปกรณ์ส�าหรับคนพิการ ท�าให้ผู้ป่วยยอมรับการดูแลมากขึ้น 
จ�านวนผู้ป่วยมีมากขึ้นตามล�าดับ
 พ.ศ.  2538 ภาควิชาจักษุวิทยาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการพัฒนาสายตา
ในวยัเดก็ทีจ่งัหวดันครราชสีมา และคุณณชัชา จนัทร์วราภา ได้เริม่ให้อปุกรณ์เครือ่ง
ช่วยทางการมองเห็นแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคจอตาเสื่อมที่มาตรวจคลื่นไฟฟ้านัยน์ตา 
เนื่องจากพบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มีปัญหาในการด�ารงชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก
 พ.ศ. 2545 ภาควิชาจักษุวิทยาได้ส่งบุคลากรกลุ่มนักวิทยาศาสตร์  
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพยาบาลจ�านวนเพิ่มเติม ไปอบรมโครงการ
ช่วยเหลอืคนสายตาเลอืนรางกับการใช้อปุกรณ์เครือ่งช่วยทางการเห็น ณ โรงพยาบาล 
รามาธิบดี และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยองค์กร Christofel  
Binden Mission International : CBM ประเทศเยอรมนี ร่วมกับการสนับสนุน
เครื่องช่วยทางการเห็น จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์
แห่งชาติ และได ้ท�าโครงการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ป ่วยสายตาพิการเสนอ 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลเพ่ือจัดตัง้คลินกิสายตาเลอืนรางอย่างเป็นทางการ 
ในเดือนสิงหาคม 2545 โดยมีอาจารย์นายแพทย์ภารพันธ์ บ�ารุงสุข เป็นหัวหน้า
คลินิก หลังจากนั้นรองศาตราจารย์นายแพทย์ปิติพล ชูพงศ์ มาช่วยดูแลต่อ  
นับจากนั้นได้พัฒนาการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นให้กับผู้ป่วย พัฒนา
งานวิจัย รวมทั้งให้ความรู้ในด้านการเรียนการสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาล  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์ นะมาตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงภัทนี สามเสน เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น เพื่อการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม เพราะทุกการเห็นย่อมมีค่าเสมอ
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  พ.ศ. 2561 หลังการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าสิบปี  และ
สอดคล้องกบันโยบายของประเทศทีจ่ะช่วยเหลอืผูพ้กิารทางการเหน็ และนโยบาย
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ 
ร่วมกับสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม คลินิกสายตาเลือนราง จึงได้รับการ
พฒันาเป็น “ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเหน็เพือ่การดแูลผูป่้วยแบบองค์รวม 
หรือศูนย์ SiVRC” โดยให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเห็นมากขึ้น 
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะสายตาเลือนรางและตาบอด  
โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมุ่งเน้นการท�างานร่วมกัน
ของสหสาขาวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วยในทุกองค์ประกอบ เป็นแบบ One - stop 
service ซึ่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุขศรี โชติกวณิชย์ สุนทรโยธิน 
และอาจารย์นายแพทย์อัครวิชญ์ เอี่ยมส�าอางค์ ดูแลศูนย์ร่วมกับทีมงานบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โดยมี
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามแข เรืองวรเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา เป็นที่
ปรึกษาและให้การสนับสนุน

2.  ความพร้อมในการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ ล่าช้าร่วมด้วย โดยบูรณาการการกระตุ้นการมองเห็นและการกระตุ้น 
พัฒนาการด้านอื่น ๆ (Visual and developmental stimulation) ร่วมกับทีม 
สหสาขาวิชาชีพ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ น�าทีมโดยรองศาสตราจารย์แพทย์
หญิงสุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัฏ โรจน์มหามงคล  
และอาจารย์แพทย์หญงิอมรรตัน์ เพญ็ภทัรกลุ และภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู น�าทมี
โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวล ชวศิริ
 3. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นอย่างเป็นองค์รวมรอบด้าน  
โดยช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
เช่น การช่วยเหลือด้านอาชีพและการศึกษา
 หวัใจส�าคญัของการให้บรกิาร คอื เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการแพทย์
ที่ครบถ้วน รอบด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยที่ถึงแม้มีความบกพร่องเป็นผู้พิการทางการเห็น 
แต่ยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระของบุคคลในครอบครัว 

3.  ความโดดเด่นของศูนย์ฯ
  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพ่ือการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ประกอบด้วย ทีมงานทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญท�างานรวมกันแบบสหสาชาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย 
  เป็นโรงพยาบาลทีใ่ห้บรกิารด้านจกัษุวทิยาแห่งเดยีวในประเทศไทย
ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นลักษณะ tertiary level และครอบคลุม
ทุกวัย (เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ) และเป็นความช่วยเหลือแรก (first aid)  
ที่ผู ้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะเป็นการดูแลที่ต่อเนื่องจากการรักษาทาง 
จักษุวิทยาตามปกติ
  มีการพัฒนาการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ โดยค�านึงถึงต้องการของ
ผู้ป่วยแต่ละรายและครอบครัวเป็นหลัก เช่น
  - โครงการพัฒนาการให้บริการสอนวิชา O&M แบบ goal-based short 
program
    - โครงการให ้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือ ในการเลี้ยงดูและ 
ส่งเสริมพัฒนาการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ในเด็กท่ีมีการสูญเสียทาง 
การเห็นระยะแรก ทั้งในเด็กที่มีและไม่มีความพิการร่วม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  
รูปแบบ conventional หรือ intensive program                                                                                    
  - มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ เพิ่มเติมจากอุปกรณ์เครื่องช่วย
ทางการเห็นพื้นฐาน                                                                                                                       
  มุ่งเน้นการเป็นต้นแบบที่จะเผยแพร่องค์ความรู ้สู ่บุคลากรทาง 
การแพทย์ และโรงพยาบาลที่มีบริการด้านจักษุวิทยา เพื่อช่วยแก้ปัญหาความ
ขาดแคลนบริการด้านนี้ของประเทศ

 ทั้งนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  
จะยังคงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบริการ การสอน การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ป่วยที่สูญเสียการมองเห็นทุกคน

 1. ให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเหน็ส�าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ครอบคลมุ
ทกุระดบัการสญูเสยีทางการเหน็แบบ One - stop service ได้แก่ การให้ค�าปรกึษา
เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ การประเมินการเห็นที่เหลืออยู่ การข้ึนทะเบียนผู้พิการ
ทางการเห็น การใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเครื่องช่วยทางการเห็น (Visual aids, 
Assistive technology) การสอนทักษะการเดินทางและการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
ส�าหรับผู้ป่วยสายตาเลือนรางหรือตาบอด (Activities of Daily Living (ADL), 
Orieantation and Mobility (O&M)) ท�าให้สามารถด�ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ 
และปลอดภัยมากขึ้น
 2.  ให้บริการฟื้นฟสมรรถภาพทางการเห็นส�าหรับผู้ป่วยวัยเด็กปฐมวัย 
(0-6ป ี ) ที่มีความบกพร ่องทางการเห็น ซึ่งจะส ่งผลให ้เด็กมีพัฒนาการ 

ศูนย์บูรณำกำรควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ SiVRC เผยแพร่ควำมรู้แก่ผู้ป่วยและบุคลำกรทำงกำรแพทย์

อุปกรณ์เครื่องช่วยทำงกำรเห็น และเทคโนโลยีช่่วยเหลือ

สอน O&M กระตุ้นพัฒนำกำรในเด็ก

  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช Siriraj Vision 
Rehabilitation Center & Holistic Care: SiVRC ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 ห้อง 504/37 โทรศัพท์: 0 2419 9292 ต่อ 591

บทควำมโดย รุ่งทิพย์ แก้วมณี, เยำวเรศ ไวยวำสนำ, สุขศรี โชติกวณิชย์ สุนทรโยธิน 15
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พัฒนาคุณภาพ

 (Organization’s success)
ความส�าเร็จขององค์กร

องค์กรที่จะประสบความส�าเร็จ จะมีหลายองค์ประกอบที่เป็น
ปัจจัยส�าคัญ เริ่มตั้งแต่ผู้น�าองค์กร บุคลากร ไปจนถึงระบบการ
บรหิารจดัการองค์กรทีด่ ีอย่างไรกต็ามสิง่ส�าคญัทีส่ดุ คอื บทบาท
ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการให้บุคลากร

ในองค์กรทกุระดับทุม่เทแรงกายแรงใจ และสามารถผลกัดนัให้ก้าวเดนิกนัอย่าง
สอดคล้องเป็นหนึง่เดยีวเพื่อไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกัน (นัน่คอื สร้างความผกูพนั
ต่อองค์กร) มีการจัดการระบบงานให้บูรณาการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุณค่า น�าไปสู ่ผลลัพธ์ท่ีองค์กรคาดหวัง และเป็นท่ีเช่ือมั่นทั้งจาก 
ภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องนี้  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้น�าแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) และมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ตอนที่ I-1 เร่ือง การน�าองค์กรโดยผู้น�าระดับสูง (Senior 
Leadership) มาปรับใช้ในในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาจนเป็นรูปแบบ
ของระบบการน�าองค ์กรศิริราช (Siriraj Leadership System)  
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

โดยสรุป องค์กรที่จะประสบความส�าเร็จแบบยั่งยืนได้นั้น  
ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง แตอ่ยู่ทีค่วามรว่มมอืและ
มุง่มัน่ของทกุคนในองคก์ร ในการด�าเนนิการพัฒนารว่มกัน ซึง่เปน็
เสมือนพลังส�าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  
จงึจะผลกัดนัใหอ้งคก์รก้าวขึน้สู่ความส�าเรจ็อยา่งรวดเรว็ และยัง่ยนื

	 การชีน้�าและตัง้เปา้หมายทีท้่าทาย ซึง่เป็นบทบาท
ส�าคัญของผู้บริหารระดับสูงท่ีจะท�าให้คณะฯ ประสบความส�าเร็จ ผ่านการ
ก�าหนดเป้าหมายทีท้่าทาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านยิม กลยุทธ์ และแผนปฏบิตักิาร 
นอกจากนี้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านการใช้และสร้างให้เกิด 
วฒันธรรม (Culture) S-I-R-I-R-A-J และ ค่านิยม (Core values) I-I-A-J และ
ให้มีการปฏบิติัตามกฎหมาย มจีรยิธรรม มกีารก�าหนดมาตรการในการตดัสนิ
และแก้ไขปัญหาหากพบพฤติกรรมเสี่ยงด้านจริยธรรมในคณะฯ รวมทั้ง 
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู้  
และนวตักรรม สูอ่งค์กรทีน่่าไว้วางใจ (High Reliability Organization : HRO) 
และมสีมรรถนะสงู (High Performance Organization : HPO) ด้วยมาตรฐาน
ระดบัสากล

	 ด้านการส่ือสารและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ 
ผูบ้รหิารจะต้องสือ่สาร ถ่ายทอด ทศิทาง ความต้องการและความคาดหวังให้
บคุลากรในคณะฯ เข้าใจและมองเหน็ภาพทศิทางท่ีคณะฯ จะก้าวไปข้างหน้า 
เพือ่สร้างความมส่ีวนร่วมและร่วมกันออกแบบการท�างาน ด�าเนนิการ ให้บรรลุ
เป้าหมายในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้คณะฯ ซึง่ช่องทางการสือ่สารของคณะฯ 
ระหว่างผูบ้ริหารกบับคุลากรทัง้ท่ีเป็น Online และ Offline ทัง้ทีเ่ป็นรปูแบบ 
One–Way และ Two–Way Communication ส่งผลให้เกดิความเข้าใจ  
รบัทราบปัญหา และร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหา

	 ด้านการก�ากับติดตามและบริหารจดัการ	
คณะฯ มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัส�าคัญ มอบหมายผู้รบัผิดชอบในการด�าเนนิงาน 
ก�ากบัการท�างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะฯ ทีต่ัง้ไว้ พร้อม
ตดิตามความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ ตวัวดั และประเมนิผล 
การท�างานอย่างสม�่าเสมอ ผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ 
กรรมการประจ�าคณะฯ กรรมการปฏบิตักิารคณะฯ และกรรมการคร่อม
สายงานต่างๆ รวมท้ังสนบัสนนุการท�างานของหน่วยงานทกุภาคส่วน  
ให้มกีารตดัสนิ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน วางแผนป้องกนั เสนอแนะการด�าเนนิ
การทีเ่หมาะสม รวมทัง้พจิารณาประเดน็ความเส่ียง อบุตักิารณ์รนุแรง 
และร่วมกนัถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบตังิานทีเ่กีย่วข้องในการ
ด�าเนนิการต่อไป

	 การสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน 
ของบุคลากร โดยการปลกูฝังด้านวฒันธรรมและค่านยิมให้กบั
บุคลากรภายในคณะฯ พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย  
“No harm, No blame, No shame ท�าให้บคุลากรกล้าน�าปัญหาที่
พบในการท�างานมารายงานและแก้ไขร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท�างาน นอกจากนี้มีการยกย่องเชิดชูและให้รางวัล 
แก่บุคลากรด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจ และส่งเสริมให้
บคุลากรได้พฒันาความรู ้ เพิม่ศกัยภาพในด้านการท�างาน สามารถ 
สร้างนวตักรรมและผลงานวจัิย และเกิดความก้าวหน้าในอาชพี

		การปรับปรุงและสร้างความยั่งยืน โดย 
การรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินการ ตัวชี้วัด ข้อมูลการทบทวน 
ประเมนิตนเอง การตรวจประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ 
และข้อมลูจากการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ภายนอก มาปรับปรงุ
และแก้ไขกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
คณุค่า อย่างสม�า่เสมอ ผ่านเครือ่งมอืคณุภาพต่าง ๆ ได้แก่ Tracer, 
PDCA, Risk Management, Lean & R2R, Innovation เป็นต้น

นอกจากผู้บรหิารระดบัสูงจะใช้ระบบการน�าองค์กรศิรริาช 
(Siriraj Leadership System) ในการท�างานแล้ว มีการถ่ายทอดระบบนี้
สู่ผู้บรหิารทกุระดบั เพือ่ให้เกดิการบรหิารจดัการอย่างสอดคล้อง บรูณาการ 
เป็นระบบทัว่ทัง้คณะฯ ให้เกดิความส�าเร็จและภาคภูมใิจร่วมกนั

ทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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แนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในศิริราช	 
เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งหน่วยงานจัดการความรู้ขึ้น	 ภายใต้การดูแลของ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	 มีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา	 ให้ความรู้	 และ
สนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการจัดการความรู้	มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ	 
(Community	 of	 Practice	 :	 CoP)	 และการท�า	 Siriraj	 Concurrent	
Trigger	 Tool	 (SiCTT),	 Siriraj	 Clinical	 Tracer	 Plus	 (SiCT	 Plus)	 
ที่แต่ละภาควิชาร่วมมือกันแบบสหสาขาวิชาชีพ	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างองค์ความรูเ้พือ่พฒันางาน	พฒันาคน	ซ่ึงกจิกรรมเหล่านีเ้ป็นหนึง่
ในกระบวนการของการจัดการความรู้	 โดยจะประสบความส�าเร็จได	้ 
มีปัจจัยส�าคัญ	ดังนี้

สุดท้าย รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ฝากถึงชาวศิริราชว่า “ศิริราชเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติ การที่จะเป็น 
โรงพยาบาลของแผ่นดินอย่างแท้จริงได้ เราชาวศิริราชต้องเป็นผู้น�าในการสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติท่ีล�้าหน้าและชี้น�าสังคม บุคลากรศิริราชมีศักยภาพ 
และสมรรถนะสูงเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนาไปด้วยกัน ผู้บริหารมีนโยบายในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ที่จะให้บุคลากร 
ทุกหน่วยงานพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาศิริราชผ่านกระบวนการจัดการความรู้  
เพื่อประโยชน์สุดท้ายคือ ผู้ป่วยของเรา ให้ผู้ป่วยของเรามีความปลอดภัย ได้รับผลการรักษาที่ดีขึ้นในอนาคต”

รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ผู ้ช ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ กล่าวถึงความส�าคัญในการจัดการความรู้ในศิริราชว่า โรงพยาบาล
ศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีหน่วยงานภายในเป็นจ�านวนมาก และ 
แต่ละหน่วยงานมีศักยภาพและสมรรถนะสูงในการสร้างองค์ความรู ้ 
หรือนวัตกรรมขึ้นมา ความท้าทายคือ	 การคัดเลือกเรื่องท่ีจะท�า	 ต้องมี 
การวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่ป็นปัญหาในการดแูลผูป่้วยในมติิต่าง	ๆ 	หรือผลลัพธ์
ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	 หรือ	 gap	 ของหน่วยงาน 
ที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อเป้าหมายโรงพยาบาล 
และคณะฯ	ด้วย	และทีส่�าคญัคอื	จะท�าอย่างไรให้มกีารเผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรมเหล่านี้ออกไปในวงกว้าง	 ฉะนั้นการจัดการความรู้จึงเป็น 
วีธีการที่น�ามาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ผ่านประสบการณ์ของแต่ละ 
หน่วยงาน	 จะเป็นเรื่องที่ดีหากหอผู ้ป่วยหรือหน่วยงานมีการสร้าง
นวัตกรรมหรือ	 best	 practice	 ในการดูแลผู้ป่วยและมีกระบวนการ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั	ท�าให้มกีารถ่ายโอนและยกระดบั 
ความรู้	 ทักษะ	 จากนั้นน�าประสบการณ์เหล่าน้ันไปประยุกต์ใช้ในแต่ละ 
หอผูป่้วย/หน่วยงานได้	และจะดยีิง่ข้ึน	หากสิง่ทีท่�าได้ดนีัน้มกีารถอดบทเรยีน
ออกมาเป็นองค์ความรู้ที่จับต้องได้และท�าการเผยแพร่ออกไป	 เป็นวงจร
ต่อเนื่อง	 กระบวนการเหล่านี้เรียกว่าการจัดการความรู้ซึ่งจะท�าให้เกิด
วงจรการเรียนรู ้ที่รวดเร็วอยู ่ตลอดเวลา	 หากเรามีระบบการจัดการ 
ความรู ้ที่ดีจะส่งผลให้องค์กรก้าวสู ่ความเป็นเลิศด้านการบริการ	 
สร้างความพงึพอใจ	และเป็นองค์กรชัน้น�าท่ีสามารถช้ีน�าสงัคมได้	สดุท้าย
ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือ	ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการนั่นเอง

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ

นโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการความรู้ โดยก�าหนดให้ 
การจัดการความรู้เป็นหนึ่งในเวชปฏิบัต ิ
ที่ทุกหน่วยงานพึงกระท�า ซึ่งคณะฯ ก�าหนด
เป็นกลยุทธ์หนึ่งในยุทธศาสตร์คณะฯ  
และหนึ่งในจุดเน ้นการพัฒนาคุณภาพ 
ประจ�าปี อย่างต่อเนื่องและมุ่งเป้า

ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ให้การ
สนับสนุน โดยมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
ก�ากับดูแลและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด 
การจัดการความรู้ที่บูรณาการในงานประจ�า 
เพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมใน 
หน่วยงานให้เกิดความปลอดภยัและคณุภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู ้ รับ
บริการและมเีป้าหมายทีส่อดคล้องกับ                                              
    พันธกิจของคณะฯ

สร้างสิง่แวดล้อมและบรรยากาศ
ที่ดีเอื้อต่อการจัดการความรู้ มีภาระงาน 
ที่เหมาะสม มีการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์
หรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ หรือแม้แต่
การให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจูงใจ 
ให้ผูป้ฏบิตังิานสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ได้ 

บุคลากรต้องมีความต้องการ
หรือมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ใหม่  
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

หากมคีรบทัง้ 4 ปัจจัยข้างต้นนี้ 
เชื่อว่าจะท�าให้การจัดการความรู้เกิดความ
ก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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ท่านสามารถดาวน์โหลด Template KPI Dictionary ได้ที ่Website งานบริหารทรพัยากรสุขภาพ หรอื QR Code 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และด�าเนินการกรณีที่มีการจัดเก็บและรายงานผลตัวชี้วัด และหากมีข้อสงสัย 
สามารถติดต่องานบริหารทรัพยากรสุขภาพ เพื่อรับค�าปรึกษา ได้ที่ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 หรือ โทร. 98300

องค์ประกอบ                    ความหมาย                                                      ตัวอย่าง

การจดัเกบ็ข้อมูลตวัชีว้ดัจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ ตัง้แต่ การก�าหนดนยิาม ผูร้บัผดิชอบ รอบเวลาการจดัเกบ็ข้อมลู 
และการน�าผลลัพธ์ไปใช้ ดังนั้นการจัดท�า KPI Dictionary หรือค�าอธิบายตัวช้ีวัด จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง  
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบ เข้าใจ น�าไปจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้
สามารถจัดท�ารายงานผลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และรูปแบบที่ก�าหนด เอื้อต่อการตัดสินใจและบริหารจัดการต่อไป 
จึงขอยกตัวอย่างการจัดท�าค�าอธิบายตัวชี้วัดอัตราการท�าความสะอาดมือ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ดังตาราง

ต้ังต้นด้วย KPI Dictionary

ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย) ชื่อตัวชี้วัดที่รายงาน อัตราการท�าความสะอาดมือ
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)  Hand Hygiene Compliance Rate
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนการ  ฝ่ายการพยาบาล และงานโรคติดเชื้อ
 เพื่อให้ตัวชี้วัดมีผลลัพธ์การด�าเนินการที่ดีขึ้น 
นิยาม/ค�าอธิบาย/ อธิบายความหมายหรือค�าจ�ากัดความของตัวชี้วัด อัตราการท�าความสะอาดมือ เป็นการสังเกตการท�าความสะอาดมือของ
ความหมายของตัวชี้วัด  บคุลากรทีป่ฏิบตังิานภายในสถานท่ีให้บริการรักษาผูป่้วยทีถู่กต้องตามมาตรฐาน
  การท�าความสะอาดมือ ได้แก่ หน่วยตรวจ หน่วยเฉพาะทาง หน่วยวิกฤต 
  ห้องผ่าตดั และหอผู้ป่วย โดยจ�าแนกวธิกีารท�าความสะอาดมอื (Hand hygiene 
  action) ได้ 2 แบบ คือ 1. การท�าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และ 
  2. การท�าความสะอาดมือด้วยน�า้และน�า้ยาท�าลายเชือ้ ตามข้อบ่งชีใ้นการท�า
  ความสะอาดมอื 5 โอกาส (5 moments for hand hygiene) ของ WHO 
  ประกอบด้วย  1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย 2. ก่อนท�าหัตถการ 3. หลังสัมผัสเลือด/
  สารคัดหลั่ง และ body fluid จากร่างกายผู้ป่วย 4. หลังสัมผัสผู้ป่วย และ 
  5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ 1. ประเมินผลลัพธ์การท�าความสะอาดมือของบุคลากรที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
  2. ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เป้าหมายพร้อมหน่วยวัด ค่าที่ก�าหนด เพื่อใช้วัดความส�าเร็จของตัวชี้วัด  ≥ร้อยละ 60
 สามารถใช้  ค่ามาตรฐาน หรือค่าเทียบเคียง 
 พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด 
การเทยีบเคยีง (Benchmark) ข้อมูลผลลัพธ์ที่น�ามาเทียบเคียง จากแหล่ง/
(ผลลัพธ์/แหล่งอ้างอิง/ปี) สถาบันเทียบเคียงใด และอ้างอิงข้อมูลในปีใด 
การแปลผล วิธีการแปลผลตวัชีวั้ด ได้แก่ ค่ายิง่มาก = คณุภาพดี  ค่ายิ่งมาก = คุณภาพดี
 หรือ ค่ายิ่งน้อย = คุณภาพดี 
การติดตามผล/ ความถี่ในการรายงานผล เช่น ทุกเดือน หรือ       ทุกเดือน
รอบการรายงานผล ทุกไตรมาส หรือ ทุกปี  
สูตรค�านวณ สูตรในการค�านวณตัวชี้วัด หรือ วิธีค�านวณ (a/b) x 100
 a = ตัวตั้ง a = จ�านวนครั้งของการท�าความสะอาดมือที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 b = ตัวหาร b = จ�านวนครั้งของการสังเกตการท�าความสะอาดมือทั้งหมด
แหล่งที่มาของข้อมูล การได้มาของข้อมูลได้มาอย่างไร เช่น การจัดเก็บ - เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ถูกสุ่มสังเกตการท�าความสะอาดมือ
 ข้อมูล/ฐานข้อมูล โปรแกรม/เครื่องมือที่ใช้ในการ - จ�านวนการสังเกตต่อเดือน = 75 ครั้ง/เดือน/หน่วยงาน
 จัดเก็บข้อมูล (เก็บจากใคร ที่ไหน อย่างไร) - บันทึกข้อมูลที่จัดเก็บในโปรแกรม MachForm 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จ�านวนนับ ร้อยละ Control Chart
การรายงานผล วิธีการในการรายงานผล โปรแกรม/ รายงานผลในระบบ Tableau
 เครื่องมือที่ใช้รายงาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ฝ่ายการพยาบาล และงานโรคติดเชื้อ
ผูว้เิคราะห์ข้อมลู/จดัท�ารายงาน ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และจัดท�ารายงาน ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช งานโรคติดเชื้อ 
  และงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
ผู้ใช้ข้อมูล ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ผูบ้รหิารคณะฯ ผูบ้รหิารโรงพยาบาล กรรมการควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
  กรรมการพัฒนาคุณภาพระดับทีมน�าทางคลินิก ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล 
  หัวหน้างานการพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยตรวจ 
  หัวหน้างานโรคติดเชื้อ และหัวหน้างานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
วันที่เริ่มใช้ วันที่เริ่มใช้ KPI Dictionary 1 พฤศจิกายน 2563
วันที่ปรับปรุง วันที่ปรับปรุง KPI Dictionary ครั้งล่าสุด 
เหตุผลของการปรับปรุง ครั้งที่/วันที่ปรับปรุง/รายละเอียดการปรับปรุง 
 KPI Dictionary

อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลพิจารณาปรับปรุงเพื่อประกาศใช้
อย่างเป็นทางการต่อไป

https://www.si.mahidol.ac.
th/th/division/um/knowledge_

detail.asp?id=347
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

 คุณพงศธร	 บัวบังขัง	 นักเทคนิคการแพทย์	 สังกัดภาควิชา 
พยาธิวิทยาคลินิก	 ไม่มองข้ามเสียงโอดครวญเหล่าน้ี	 และยังรวบรวม 
ทีมท�างานเพ่ือคิดค้นวิธีท่ีจะลดจ�านวนเลือดท่ีเจาะ	 แต่ยังคงคุณภาพ 
ในการท�างานไว้ดังเดิม	 เมื่อส�ารวจในงานที่ท�า	 ก็พบว่า	 การขอตรวจ	
Serum	Osmolality	ที่ปกติใช้หลอด	Clotted	Blood	Tube	จุกสีแดง	
ถ้าเปลี่ยนมาใช้หลอด	 Lithium	 Heparin	 Tube	 จุกสีเขียว	 ร่วมกับ 
การทดสอบอื่น	 ๆ	 ที่แพทย์สั่งตรวจพร้อมกัน	 รวมท้ังต้องตรวจประเมิน 
ร่วมกับการทดสอบ	Sodium,	Potassium	และ	Urea	โดยการทดสอบ
เหล่าน้ีใช้หลอด	 Lithium	 Heparin	 Tube	 อยู ่แล้ว	 ก็จะสามารถ 
ลดจ�านวนเลือดที่ใช้ในการจัดเก็บได้	 จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยเรื่อง	 
“การเปรียบเทียบการตรวจวัด Osmolality ระหว่าง Serum  
กับ Lithium Heparin Plasma โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์ Fiske® 

Model 210 Micro-Osmometer” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณ 
การเก็บเลือดของผู้ป่วยที่ขอตรวจ	 Serum	Osmolality	 1	 โดยเปล่ียน 
มาใช้หลอดเกบ็เลอืดชนดิ	lithium	heparin	tube	ร่วมกนักับการทดสอบ
อื่นที่ขอตรวจมาพร้อมกัน	และเพื่อประหยัดงบประมาณขององค์กร	
	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 ใช้กลุ่มตัวอย่าง	 
120	ราย	แบ่งการทดลองการตรวจวัด	Osmolality	เป็น	3	ช่วง	ช่วงละ	
40	ราย	คอื	ช่วงค่าต�า่	ช่วงค่ากลาง	และช่วงค่าสงู	วเิคราะห์ผลการทดลองด้วย	
	 -	 เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง	
Serum	 Osmolality	 (ใช้	 Clotted	 Blood	 Tube)	 กับ	 Plasma	 
Osmolality	(ใช้	Lithium	Heparin	Tube)	
	 -	 สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย	 Intraclass	 Correlation	
Coefficient	(ICC) 

	 -		 วเิคราะห์สถติค่ิาความต่างระหว่างสองวธิ	ีด้วย	Bland-Altman	
Plots	ซ่ึงผลการวจิยัพบว่า	การวเิคราะห์ทัง้	3	เงือ่นไข	มคีวามสอดคล้อง
กันคือ	 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างการตรวจทั้ง	 2	 แบบ	 
จงึสามารถสรปุได้ว่า	การตรวจวัด	Plasma	Osmolality	สามารถใช้แทน
การตรวจวดั	Serum	Osmolality	ได้	จงึประกาศใช้ไปยงัผูร้บับริการและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายในรพ.ศิรริาช	ท�าให้ช่วยลดปรมิาณเลอืดผูป่้วย
ในการส่งตรวจ กรณทีีม่กีารส่งตรวจพร้อมการทดสอบอืน่ทีใ่ช้ Lithium 
Heparin Tube ร่วมกนั และช่วยประหยดังบประมาณเป็นจ�านวนเงิน 
11,583.19 บาท/ปี	จากการลดการใช้	Clotted	Blood	Tube	จ�านวน	
4,093	หลอด	โดยไม่จ�าเป็น

ผลงานวิจัยนี้ได้น�าเสนอ	และได้รางวัล	Travel	Grant	ในงาน
ประชมุ	Laboratory	Medicine	Congress	&	Exhibition	(LMCE)	2019	
&	 Korean	 Society	 Laboratory	Medicine	 (KSLM)	 60th	annual	
meeting	 ณ	 ประเทศเกาหลีใต้	 และยังได้รับรางวัล	 R2R	 Award	 
20212	ด้วย	

นับเป็นเครื่องการันตีว่าผลงานของคุณพงศธรและคณะ	 คือ	
ตัวอย่างในการน�าปัญหาหน้างานมาแก้ไขโดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ	 
ยกระดับการพัฒนางานประจ�าด้วยการวิจัยต่อยอดจนเป็นท่ียอมรับ 
ในระดับนานาชาติ	 และที่ส�าคัญผลงานวิจัยนี้ได้น�าไปใช้ประโยชน์จริง 
กับผู้ป่วยนับหมื่นรายที่มารับการเจาะเลือดตรวจในรพ.ศิริราช

ยิ้มได้แล้วนะคะ…ป้ามาลัย 

หมายเหตุ
1การตรวจวัด Serum Osmolality เป็นการตรวจความเข้มข้นของอนุภาคที่ถูกละลายใน Serum ซึ่งการตรวจวัด Serum  

Osmolality มีประโยชน์ในการประเมินภาวะความไม่สมดุลของน�้าและอิเล็กโทรไลต์ 
2ติดตามรายละเอียดโครงการวิจัยนี้ ได้ที่ https://sites.google.com/view/r2r-award

“เจาะเลือดป้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอ โอย…จะเป็นลม” ป้ามาลัยถามเสียงแผ่ว  
ขณะรอรับการเจาะเลือดจากนกัเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศริริาช และไม่ใช่แค่เพยีงป้ามาลยั
เท่านั้น แต่ผู้ป่วยหลายคนท่ีเห็นหลอดส�าหรับเก็บเลือดที่มีจ�านวนหลายหลอด แสดงความ 
วิตกกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัด บางรายถึงกับหน้ามืดเป็นลมขณะเจาะเลือดก็มี
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ร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
และความรู้สึกในการรับบริการ
ของฝ่ายสารสนเทศ ปี 2565 

เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรคณะฯ
ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันท่ี 25 มิถุนายน 2565

ช่องทางที่ 2 : พิมพ์ลิงก์ 
https://bit.ly/3aN3Ffb 

ช่องทางที่ 3 : เข้า Website ฝ่ายสารสนเทศ  
www.si.mahidol.ac.th/siit 

8:30

SC ANSC A

ช่องทางที่ 1 : Scan QR Code
แบบส�ารวจความพึงพอใจและความรู้สึก

ในการรับบริการที่ ฝ่ายสารสนเทศ

ขอเชิญชวน...
บุคลากรคณะฯ ทุกท่าน

https://bit.ly/3aN3Ffb

IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

www.si.mahidol.ac.th/siit
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ขอบคุณข้อมูลจาก howtogeek cover iT24Hrs

 วิธีตรวจสอบไฟล์ว่าปลอดภัยหรือไม่ ก่อนดาวน์โหลดผ่านบราวเซอร์  
หากคณุกงัวลว่าไฟล์อาจเป็นอนัตรายละก ็เดีย๋วนีค้ณุสามารถสแกนไฟล์เพ่ือหามัลแวร์ 
ด้วยเอ็นจิ้นแอนตี้ ไวรัสมากกว่า 90 รายการก่อนดาวน์โหลดแล้ว ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ  
ดังนี้

วิธีตรวจสอบไฟล์ว่าปลอดภัยหรือไม่ 
ก่อนดาวน์โหลดผ่านบราวเซอร์

นอกจากนี ้Virustotal มใีนรปูแบบ Extension แล้ว ทีส่ามารถ
คลิกขวาที่ลิงก์ แล้วเลือกที่ Check with virustotal ได้แล้ว โดยสามารถ
โหลดติดตั้งได้ที่ Chrome / Microsoft EDGE ,  Mozilla Firefox

แม้ว่าคุณไม่มี Antivirus 
ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
ตรวจสอบไฟล์ต่าง ๆ บนออนไลน์

ได้ด้วย VIrustotal ได้

 สแกนลิงก์โดยใช้ VirusTotal ป้องกันมัลแวร์

 ในการด�าเนินการน้ี คุณจะต้องค้นหาลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ 
นั่นคือ ลิงก์โดยตรงเพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ ไม่ใช่แค่ที่อยู ่ของหน้า
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสแกนไฟล์ .exe คุณจะ
ต้องมีลิงก์โดยตรงไปยังไฟล์ .exe หากคุณต้องการสแกนไฟล์ .doc 
คุณจะต้องมีลิงก์โดยตรงไปยังไฟล์ .doc  เป็นต้น จากน้ันคลิกขวา 
เลือกคัดลอกที่อยู่ลิงก์

 จากนัน้เปิดเวบ็ไซต์ virustotal.com เลอืกแทบ็ URL แล้ว
วาง URL ไฟล์นั้นลงไปแล้วท�าการสแกนเลย

 ถ้าไฟล์นัน้ไม่มปัีญหาเลยระบบจะขึน้เป็นตัวเลขสเีขยีว 0/65 
แต่ถ้ามีจะขึ้นจ�านวนรายชื่อมัลแวร์ที่พบในไฟล์

 ในที่นี้ขึ้นจาก 3 ใน 65 แบรนด์ตรวจสอบไวรัสออนไลน์ 
แสดงว่าเป็นไปว่ามีมัลแวร์อยู่นั่นเอง ก็แนะน�าไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์นั้น

21

เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ
IT society



22

เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

Pearls in medical education: 

Transformative learning in  

health science education

Transformative learning คืออะไร
Transformative learning คือ ทฤษฎีการเรียนรู้หนึ่งที่

อธิบายว่าบุคคลหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากภายใน (perspective 
transformation) หากมีตัวกระตุ้นท่ีท�าให้เขาเกิดการสะท้อนกรอบ 
ความคดิเดมิของตนเองได้ แล้วผ่านกระบวนการต่าง ๆ  โดยมอีงค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
 1. frame of reference : กรอบความคิดที่มนุษย์จะมอง 
หรือสนใจในมุมนั้น ๆ โดยมนุษย์จะแสดงออกผ่านทางทัศนคติ มุมมอง 
ความเชือ่ โดยในเร่ืองเดยีวกนัแต่ละบคุคลอาจจะแสดงออกมาไม่เหมอืนกนั 
ต่างคนต่างความเชื่อ
 2. disorienting dilemmas : สิง่ทีเ่ข้ามากระตุน้ผูเ้รียน ท�าให้
ผู้เรียนเกิดการสะท้อนว่าเหตุการณ์ท่ีเข้ามาใหม่ มันจริงหรือมันไม่จริง  
จึงท�าให้ผู้เรียนได้ทบทวน frame of reference เดิมของตน 
 3. critical reflection : กระบวนการท่ีผู้เรียนได้ทบทวน  
frame of reference เดิมของตนอย่างเหมาะสม ว่าความรู้สึกหรือ 
ความคิดของตนเป็นอย่างไร แล้วตนเองได้เกิดการเรียนรู ้ใดจาก  
disorienting dilemmas เหล่านี้

 4. discourse with others : กระบวนการในการแลกเปลีย่น
และแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนหลายคนที่ได้รับประสบการณ์ 
การเรียนรู้ที่เหมือนกัน ซ่ึงจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองเดิม 
ในเรื่องเดิมที่เขาเคยคิดหรือเคยเชื่อ
 5. conditions that foster transformation : สภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน  
โดยสภาพแวดล้อมควรมีความปลอดภัย ไม่มีการถูกคุกคามจากผู้สอน 
และผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเขาไม่ถูกตัดสิน

ท�าไมถึงต้องใช้ Transformative learning
 จากการประชุมเพื่อปฏิรูปทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เมื่อปี 2010 ได้มีการน�าเสนอปัญหาทางระบบสาธารณสุขและการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของระบบสาธารณสุข การที่
ผู้ใช้บรกิารทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก หรอืการขาด
ผู้น�าทางสาธารณสุข เป็นต้น จากปัญหาเหล่านี้น�าไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์
ของนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ควรมี ได้แก่ ความสามารถทาง
วิชาชีพ การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ การคิดเชิงเหตุผล ความเป็นวิชาชีพ 
และการท�างานร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ ดงันัน้ Transformative learning 
จึงเป็นรูปแบบการศึกษาที่สามารถช่วยตอบโจทย์การสร้างผลลัพธ์ 
เหล่านี้ในนักศึกษาได้
 มีการศึกษาที่หลากหลายที่น�า Transformative learning  
มาประยุกต์ใช้ในการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผลการศึกษา 
พบว่า Transformative learning สามารถช่วยพัฒนาผู ้เรียนใน 
ด้านวิชาชพี ความเข้าใจตนเองและตระหนกัถงึผูอ้ืน่ ความมัน่ใจในตนเอง 
การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การเห็นอกเห็นใจผู้ป่วย การเจรจาต่อรอง 
ทางสังคม การตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันของระบบสาธารณสุข  
หรือการเป็นผู้เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

 หากท่านผู ้อ ่านท่านใดสนใจรับฟัง Pearls in medical education ในหัวข้อนี้ย ้อนหลัง หรือต้องการติดตาม  
Pearls in medicaleducation ในหวัข้ออื่น ๆ  ได้ที ่https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.php/pearls-in-medical-education

 เ ม่ื อ วัน ท่ี  11  พฤษภาคม 2565  ที่ผ ่ า นม า  
ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดโครงการอบรม 
Pearls in medical education ในหัวข้อ Transformative 
learning in health science education โดยมีวิทยากร 
คือ ผศ.นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร จากคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร 
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
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 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จุฑาธิป มงคลทรัพยา อดีตผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก และ รศ.ดร.นพ. 
พงศกร ตันติลีปิกร ประธานศูนย์วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ ้มกัน ที่ผลงานวิจัยถูกน�าไปอ้างอิง 
เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตีพิมพ์บทความมากที่สุดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2564 ตามล�าดับ เป็นล�าดับที่ 2 และ 3 
จากการจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : ฐิติพงศ์ ศิลปารัตน์

คณาจารย์ศิรริาช ติดโผ  
ขึ้นแท่นผลงานวิจัยถูก
อ้างอิงมากที่สุด

ผลงานวิจัยศิริราช 
ติดอันดับถูกอ้างอิง 
มากท่ีสุด บนฐานข้อมลู
ของ WILEY

 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ในฐานะที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงบนฐานข้อมูลมากที่สุด จากการจัดอันดับโดยฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Wiley Online Library กับผลงานวิจัยเรื่อง “Anti-Aging and Brightening Effects of a Topical Treatment  
Containing Vitamin C, Vitamin E, and Raspberry Leaf Cell Culture Extract: A Split-Face, Randomized 
Controlled Trial” ท่ีตีพิมพ์บน The Journal of Cosmetic Dermatology วารสารด้านตจวิทยา ชั้นน�าของโลก 
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 พญ. ลี ชุน หลิน จากโรงพยาบาลกลาง
ปีนัง (Penang General Hospital) ประเทศ
มาเลเซีย เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร
นานาชาติด้านศัลยศาสตร์เพ่ือการฟื้นฟูระบบ
ประสาทและการระงับปวด (Short Training 
Program in Functional Neurology Surgery 
and Pain Management) ณ สาขาวิชา
ประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศัลยศาสตร ์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เม่ือวันที่  
14 มี.ค. - 8 เม.ย. 65 โดยมี ศ.นพ.บรรพต  
สิทธินามสุวรรณ เป็นผู้ควบคุมการฝึกสอน

1

3

 ฉบับที่แล ้ว เราได ้น�า 
ค�าศัพท์ในโรงพยาบาลมาให้เรียน
รู้กัน ฉบับน้ีเรามาดูค�าศัพท์อื่น ๆ 
ที่น่าจะมีประโยชน์กันต่อครับ

2

25

stitches (v.) = การท�าให้ปากแผล
ปิดสนิทโดยการเย็บแผล
  “Your wound need some stitches” 
หมอต้องเย็บปิดปากแผลให้คุณนะ

การฝึกอบรมระยะสั้น
ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ  
ณ ศิรริาช

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

คร้ังต่อไป เรายังคงน�าเสนอค�าศัพท์ในโรงพยาบาลมาให้ได้เรียนรู้กันต่อ เพราะยังมีอีกเยอะมาก ส�าหรับฉบับนี้  
Mr. Worldwide ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

13
ตอนที่ 

allergy (n.) = โรคภูมิแพ้
  “Do you have allergies?” คุณแพ้
อะไรบ้างไหม?

  “I have a dust allergy” ฉันแพ้ฝุ่น

injection (n.) = การฉีดของเหลว (ยา) 
เข้าสู่ร่างกาย
  “I’m going to give you an injection”  
เดี่ยวหมอฉีดยาให้นะครับ
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HR Information
เรื่อง : ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช
HR Information

 ริเริ่ม ทดลองท�างานท่ียากและท้าทาย 
(Challenge) กล้าที่จะก�าหนดเป้าหมายท่ี 
ท้าทาย รวมถึงใช้ความพยายามในการท�าให้
บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                          

     สวัสดีชาวศิริราชทุกท่านค่ะ ส�าหรับวันนี้ ทีมงาน

วัฒนธรรมศิริราชขอน�าเสนอหน่ึงในค่านิยมวัฒนธรรม 

ศิริราช เพื่อเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติ ในด้านของ 

การปฏิบัติงาน และ การด�าเนินชีวิตประจ�าวันมาฝากกันค่ะ

ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสานต่อวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะ 
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

ค่านิยม Innovation คิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย

 เปิดกว้าง รับฟัง (Open-minded)  
ปรับทัศนคติให้เป็นคนท่ีพร้อมรับฟังเรื่อง 
ใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ ท่ีอาจต่างจากท่ีเรา 
เคยเชื่อ หรือ รับรู้อยู่

 ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา (Eager to Learn)  
ศึกษาหาข้อมูลว่าคนอืน่ ๆ  เขามีวิธีในการไปถงึ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร

 กล ้าที่จะคิด ท�า และเปลี่ยนแปลง  
(Courage) เม่ือศึกษาหาข้อมูลแล้ว มีความ 
มุ่งม่ันที่จะเริ่มต้นท�าเพื่อเปลี่ยนแปลง ไม่ท้อ 
แม้การเริ่มท�าจะยากก็ตาม

 พัฒนาต่อเนื่อง (CQI) การบรรลุ 
เป้าหมายได้ ตัวเราต้องมีการเปล่ียนแปลง 
เพื่อสิ่งที่ดีกว่า และ เริ่มท�าอย่างต่อเนื่อง

 คิดสร้างสรรค์ (Creativity) การด�าเนิน
ตามแผนบางครั้งเจอกับอุปสรรคท่ีไม่คาดคิด 
เราต้องคิดหาทางใหม่ ๆ ที่จะไปต่อให้ได้

1 4
2 5
3 6
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เขา้เวบ็ไซต์
https://www.si.mahidol.ac.th/th/hr.asp
คลิก Intranet เลือก Sidataportal
เขา้สูร่ะบบ
ชื�อผูใ้ชง้าน ระบุ ชื�อ.นามสกลุ 3 ตัวแรก (ภาษาอังกฤษ) 
รหสัผา่น รหสัเดียวกับระบบ Edoc และ SivWORK
จากนั�น คลิกปุ�ม Sign in
เลือกรายงาน 
โครงการรายงานผลตัวชี�วดัระดับคณะฯ สูภ่าควชิา
เลือกรายงานยอ่ย 
รายงานผลตัวชี�วดัระดับคณะฯ สูภ่าควชิา ขอ้มูลด้าน
ทรพัยากรบุคคล

      การเขา้ถึงผลการสาํรวจ
      ผ่าน Sidataportal

WHAT'S IN THIS
MONTH'S ISSUE:

วธิกีารเขา้ถึงผลการสาํรวจความผูกพนั
บุคลากร (ยอ้นหลัง) ผ่าน Sidataportal
รายงานแบบสาํรวจความผูกพนับุคลากร 

      ป� 2564

ความผกูพนับุคลากร

HR Information

      HR และ SiData+ รว่มพฒันารายงานฯ  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อให้ภาควชิา/สถาน/หน่วยงานทราบถึง
ป�จจยัที�สง่ผลต่อความผูกพนัของบุคลากรและนําขอ้มูล
ไปใชป้ระกอบการบรหิารทรพัยากรบุคคลตามบรบิทของ
ภาควชิา/สถาน/หน่วยงานต่อไป 
      ทั�งนี� การสรา้งรายงานจากโปรแกรมอัตโนมติั และ
สง่รายงานผ่าน Messaging Bot ตรงถึงผู้บรหิาร
ของหน่วยงาน 

เรื�อง : งานวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบ

Employee
Engagement

 

Web
site

Sign
in

Sub
ReportReport

      รายงานแบบสาํรวจความผูกพนั
      บุคลากร  ป� 2564
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 ภาควิชาอายุรศาสตร์  เชิญชวนคณาจารย์ แพทย์ เจ้าหน้าที่และ 
ผูท้ีส่นใจ เข้าร่วมงานประชมุวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2022  
“The New Horizon of Internal Medicine” ระหว่างวันที่ 14 - 17  
มิ.ย. 65 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ที่สนใจ
ลงทะเบียน ได ้ทาง www.sir irajconference.com/simed2022  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7767– 9 ต่อ 108, 
0 2419 8801            

 ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ พยาบาล นักก�าหนด 
อาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจ�าปี 
2565 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2022) 
ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 ผ่านระบบ Zoom webinar ลงทะเบียน
อบรม คลิก www.sirirajconference.com 
 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 9568 – 9 ต่อ 105, 111 หรือ  
E-mail : sidmcenter@gmail.com

 หากคุณก�าลังมองหาร่มที่พกพาได้สะดวก ขนาดกะทัดรัด ศิริราช 
บ�ารุงเวช เปิดตัวสินค้าใหม่ ร่มกัน UV ไซส์ขนาดพกพา 5 ท่อน ลายภาพวาด
ฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นลายลายดอกสึบากิ และ ดอกกุหลาบเลื้อย มีส ี
ให้เลือก 2 สี คือ สีเขียว และ สีชมพู ราคาคันละ 450 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่

 @sirirajbrv   Siriraj_na.siriraj   ณ ศิริราช 
 www.sirirajbrv.com/products

 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย
และกิจการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามโทร. 0 2414 1221

 โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับการเยี่ยมส�ารวจระบบยาแบบ On - site 
จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ในวันพุธที่ 8 มิ.ย. 65  
เวลา 8.00 น. – 16.30 น. เ พ่ือให ้ เป ็นไปตามข ้อก�าหนด เรื่อง 
การเยี่ยมส�ารวจระบบยา ในโรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินรับรองมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare  
Accreditation; AHA) สอบถามเพิ่มเติมได ้ที่  งานพัฒนาคุณภาพ  
โทร. 98776, 98764, 97465 ต่อ 102 – 103

 รพ.ศิริราช เปิดให้ประชาชน
ทั่วไป และบุคลากรคณะฯ เข ้ ารับ
บริการฉีดวัคซีน Pf izer ผู ้ ใหญ ่  
ประจ�าเดือนมิถุนายน 2565 โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนจองล่วงหน้า ส�าหรับผู้ที่มี 
อาย ุ12 ปีขึน้ไป และต้องการฉดีวคัซนี
เข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข ในวันท่ี 2  
มิ.ย. 65, 10 มิ.ย. 65 , 17 มิ.ย. 65,  
24 มิ.ย. 65 และวันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 
08.30 – 14.30 น. ณ หน่วยฉีดวัคซีน 
Covid – 19 หอประชุมราชแพทยาลัย 

 เ ป ิ ด รั บ สมั ค ร แล ้ ว ! 
หลักสูตร CDE รุ่นที่ 6 ผู้ที่สนใจ
สามารถเข ้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู ้ ให ้ความรู ้ 
เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล (Certified  

Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital)  
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี (เรียนเฉพาะวันพฤหัส 
และศุกร์) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน  
(พุธ พฤหัส ศุกร์ 1 - 2 ครั้ง/เดือน) ที่โรงพยาบาลศิริราช (โดยสามารถเบิก 
ค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลงั และไม่ถอืเป็นวนัลาเมือ่ได้รับอนมุตัิ
จากผูบ้งัคบับญัชา) ตดิตามรายละเอยีดและสมคัรเข้าศกึษา ได้ตัง้แต่วนันี ้– 24 
มิ.ย. 65 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 0 2419 9568-9  
ต่อ 105 (คุณธาวินี) 

รพ.ศิริราช โดยจัดฉีดวันละ 1,500 คน โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข้ากล้าม 
แบบเต็มโดส สามารถติดตามข ่าวสารทุกความเคลื่อนไหว ได ้ทาง  
Facebook : sirirajpr สอบถาม โทร. 0 2419 7000

สแกน QR Code ได้ที่   
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 หลายคนท่ีก�าลังมองหา ร้านค้าสวัสดิการของรพ.ศิริราช สถานท่ี 
รับประทานอาหารภายในคณะฯ บริเวณใกล้เคียงระหว่างพบแพทย์ เนื่องจาก
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนที่โครงการ Food  
mall จากเดิมที่ให้บริการบริเวณหอพักพยาบาล 3 ขณะนี้ได้ย้ายสถานท่ี  
ร้านอาหารสวัสดิการ (ชั่วคราว) ไปยังอาคารจอดรถ 1 ชั้น 3 Skywalk  
จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ อย่าลืมมาแวะทานอาหารกันได้นะครับ !

 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคแบ ่งป ันน�้ า ใจให ้กับผู ้ป ่วยตาเทียมยากไร ้  
บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ  
(บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 016-3-00049-4 จากน้ันส่งส�าเนา 
ใบน�าฝากธนาคาร ระบุชื่อ “กองทุนตาเทียม รหัส D003494” กรุณาระบ ุ
ชื่อ-สกุล-ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน สามารถเลือกช่องทางได้ ดังนี้

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

 1. Digital tools for disruptive education วันที่ 17 มิ.ย. 65  

อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะ  

การใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ในการจัดท�าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ

และทันสมัยอันจะน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 2. การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ระหว่าง

วันที่ 27 - 28 มิ.ย. 65 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เพื่อให้ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของแนวทางในการสร้าง

ข้อสอบปรนัย  รวมถึงการผลิตข้อสอบ การจัดสอบ และการจัดท�าคลังข้อสอบได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 อ่านรายละเอียดและสมคัรได้ทีเ่วบ็ไซต์ shee.si.mahidol.ac.th/learn 

โทร. 0 2419 9978/ 0 2419 5193   

 E-mail : sishee@mahidol.edu   

 Facebook: @mahidol.shee 

 มาแล้วลูกจ๋า...ทุนการศึกษาท่ีหนูอยากได้  
ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราช ยื่นความประสงค์
ขอรับทุนการศึกษาบุตร/ช่วยเหลือบุตรพิการ 
ประจ�าปี 2565 ได้ต้ังแต่วันน้ี – 30 มิ.ย. 65 

ติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ 
www.s i .mahidol .ac . th/th/ 

division/hr หรือสแกน QR Code ได้ที่ 
 ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัทนุวันที ่5 ก.ย. 65 ผ่านเวบ็ไซต์
ทรพัยากรบุคคล และเอกสารเวียน E-DOC โดยจะได้รบัเงนิผ่าน
บัญชีเงินเดือน ในเดือน ก.ย. 65 สอบถามโทร. 0 2419 9923 

mailto:sishee@mahidol.edu


กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ 
ผู้สูงอายุระดับชาติ

“ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน”

กรุณาส่ง ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่�2/2523

ไปรษณีย์ศิริราช
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