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 หลังจากประเทศไทยได้มีการปลดล็อกกัญชา กัญชงออกจากยาเสพติด และเปิดให้ประชาชนปลูกพืชกัญชาได้อย่างเสรี คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ในฐานะสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน ได้เล็งเห็นทั้งประโยชน์และผลอันไม่พึงประสงค์ของการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา กัญชง 
และพืชในตระกูล Cannabis ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มารับบริการของศิริราช เราจึงขอประกาศมาตรการ
ด�าเนินการในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือเป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่ปลอดการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง 
และพืชในตระกูล Cannabis ติดตามรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ใน www.si.mahidol.ac.th 
 เริ่มต้นเรื่องราวดี ๆ ที่คัดสรรมาฝากในช่วงเดือนกรกฎาคม ฤดูกาลของวันเข้าพรรษา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนท�าบุญในโอกาสวันส�าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา (คอลัมน์ HR Information) จากนั้นชวนคุณมาคลินิกรักษ์ใจ ดูแลจิตใจให้สงบ (คอลัมน์อ่านเอาเร่ือง) ต่อเนื่องด้วยบ�าบัด
ความเครียดกบัมมุมองแพทย์แผนไทย (ทศวรรศแพทย์แผนไทยประยกุต์) จติใจทีเ่บกิบานจะผลกัดนัสขุภาพให้แข็งแรง ตามด้วยออกก�าลงักายแบบ 
Dynamic Streteching จะมีท่าบริหารอย่างไรติดตามใน โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ฝีดาษลิง ติดจากคนสู่คนจริงหรือไม่ ติดตามได้ 
ในพัฒนาการแพทย์ จากน้ัน มาพิสูจน์กันว่า จริงหรือไม่ ต้นไม้กระถางช่วยลดความเครียดได้ ในคอลัมน์ศิริราชรักษ์ส่ิงแวดล้อม รู้หรือไม่  
ขยะเปียก คืออะไร หาค�าตอบได้ในคอลัมน์ CSR  
 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจ�าปี 2565  (SICMPH2022) ภายใต้แนวคิดหลัก“Transdisciplinary 
Approach for Innovative Health System” ในรูปแบบ Hybrid conference ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ท่านผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิชาการฯ และส่งผลงานได้ที่ www.sicmph.com จากนั้น ชวนคุณมา เยี่ยมชมนิทรรศการ “10 ปี ก้าวไม่หยุด” ในคอลัมน์ SiPH ด้านการวิจัย  
พบกับ มากกว่ารางวัล คือรอยยิ้มและชีวิตที่ปลอดภัยของผู้ป่วย Stroke ในคอลัมน์ R2R เป็นที่น่ายินดีเมื่อคณาจารย์จากสถาบันด้านการแพทย์
ฉุกเฉินระดับโลกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Siriraj Stroke Center และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช ในคอลัมน์วิเทศสัมพันธ์ ต่อเน่ือง 
ด้านการศึกษา ด้วยเทคนิคการสอนข้างเตียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศิริราชก้าวต่ออย่างไม่หยุดยั้ง กับความส�าเร็จที่ยังไม่หยุดพัฒนา Siriraj Check up Center ตอนที่ 1 ในคอลัมน์นโยบายและแผน  
สร้างการเรียนรู้สู่ Lifelong learning ตามด้วยการก�ากับดูแลองค์กรและการท�าประโยชน์ให้สังคม  (ธรรมาภิบาล) และเรียนรู้วิธี สรุปข้อมูล
ด้วย Pivot Table ง่าย ๆ  ใน 2 ขั้นตอน ในคอลัมน์ KM, QD ,UM นอกจากนี้  ฝ่ายสารสนเทศยังได้รวบรวมช่องทางทบทวนการอบรมโปรแกรม 
Zoom และเตือนภัย ระวังคนร้ายแฮกไลน์ผ่านเฟสบุ๊ก  ติดตามได้ในคอลัมน์ IT Society
  ท้ายนี้ ชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมแบ่งปันน�้าใจช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคเงินเข้า “กองทุนกายอุปกรณ์ 
เพื่อผู้พิการ” ให้ได้รับการรักษาที่ดี สามารถกลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง ติดตามได้ในคอลัมน์ Interview แล้วพบกันนะคะ
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 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ SIVITT คือ สร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์ของไทย ผ่านการให้บริการที่คล่องตัวภายใต้การบริหารแบบเอกชนเต็มรูปแบบ กับแนวคิด
เพือ่พฒันาสงัคม ซึง่หลกัๆประกอบด้วย บรกิารสนบัสนนุงานวจิยัแก่ภาครัฐและเอกชน และบรกิารนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพ่ือสขุภาพต่อประชาชนและชมุชนต่าง ๆ 
 บริษัท SIVITT ได้เริ่มด�าเนินการและอยู่ในช่วงติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ชาวศิริราชทุกท่านจะได้
มส่ีวนร่วมกบั SIVITT ในทางใดทางหนึง่อย่างแน่นอน ทัง้นี ้ขอเชญิร่วมตอบแบบสอบถามลุน้รบัของรางวลั 
สร้อยข้อมอืทีร่ะลกึจากศริริาชมลูนธิ ิ จ�านวน 10 รางวลั โดยตอบแบบสอบถามการบรกิาร 
ผูป่้วยทีบ้่าน ได้ทีล่งิค์ https://bit.ly/sivittsurvey หรอื QR Code
 ท่านสามารถตดิตามรายละเอียดการให้บรกิารและกจิกรรมด ีๆ  ท่ีน่าสนใจของ SIVITT 
และติดตามการประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้ที่ www.sivitt.com 
 ช่องทางการติดต่อ บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จ�ากัด SIVITT อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 10 โทร. 0 2411 5480 

  บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จ�ากัด ชื่อย่อ SIVITT อ่านว่า ซี-วิท ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของศิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทางคณะกรรมการจัดตั้งและบริหาร ๔ ท่านคือ ศ.คลินิกเกียรติคุณ 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ประธาน) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ (กรรมการ) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร (กรรมการ) และ ผศ. นพ.ชัยวัฒน์ 
โมกขะเวส (กรรมการ) ได้กราบบงัคมทลูขอพระราชทานนามให้กบับริษทัฯ โดยสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
องค์ประธานศิริราชมูลนิธิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ “ศิริราชวิทยวิจัย” ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะน�า 
งานวิจัยและเทคโนโลยีให้ถึงมือผู้ป่วยและคนไทยทุกคน SIVITT ได้ด�าเนินการจดทะเบียนในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 ด�าเนินธุรกิจเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 สร้างโอกาสการเข้าร่วมกับภาคเอกชน ในการพัฒนานวัตกรรม งานบริการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
 พัฒนาต่อยอดความส�าเร็จสร้างความคล่องตัวเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
 น�านวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกสู่ท้องตลาด
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บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จ�ากัด 
Siriraj Vittayavijai Co., Ltd. SIVITT

      	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล	ร่วมกับ	ชุมชนเขตบางกอกน้อย	จัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล  
ครั้งที่ 5” วิถีไทยตามแนววิถีใหม่	เมื่อวันที่	25	-	29	พฤษภาคม	2565	เวลา	16.00	–	22.00	น.	ณ	สวนเฉลิมพระเกียรติ	
72	พรรษา	(ท่าเรือรถไฟ)	รพ.ศิริราช

ภายในงาน	บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก	 กับการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าของดีบางกอกน้อยซึ่งมีมากถึง	 
60	ร้านค้า	ให้ประชาชนได้เลือกช๊อป	ชิม	ชิลล์	ของดีบางกอกน้อย	อาทิ	มะตูมเชื่อม	ข้าวเม่าหมี่	หัตถกรรมเบญจรงค์ไทย	
ผ้าเขยีนลาย	(ผ้าใยกญัชง)	ขันลงหนิบ้านบ	ุบ้านบคุอลเลคชัน่	พร้อมรับชมการแสดงดนตรอีย่างเพลดิเพลนิจากศลิปินมากมาย	
อาท	ิเอ๊ะ	จิรากร	ตุม้	ผุสชา	และธเนส	สขุวฒัน์	วง	Music	Guru	Band	ท	ีเจท็เซท็เตอร์	ภาพยนตร์กลางสวน	จ�าลองการเห่เรอื 
พระราชพธิ	ีจากกองทพัเรอื	นอกจากน้ี	ยังเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค�่าคืน	Night	at	 the	Museum	
พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราช	และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน	ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด	Covid	–	19	 
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ�านวนมาก

“บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 5” วิถีไทยตามแนววิถีใหม่

Siriraj Quality Service at your Fingertips by SIVITT

ผศ. นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส ศ.คลินิกเกียรติคุณ 
นพ.เหลือพร ปุณณกันต์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ศ.คลินิกเกียรติคุณ 
นพ.อุดม คชินทร
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาต้ังแต่ปี 2558  
โดยเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research 
Laboratory in Thailand, ESPReL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย  
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่เอื้อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย 
ในห้องปฏบัิตกิารวจิยัอย่างต่อเนือ่ง จากการด�าเนนิงานดงักล่าวจนถงึปัจจบุนั โดยในปี 2564 มหาวทิยาลัยมห้ีองปฏิบัตกิารต้นแบบด้านความปลอดภยั 
จ�านวน 122 ห้องปฏิบัติการ จาก 17 ส่วนงาน

โดยคณะฯ ได้เข้าร่วม “โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั 
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และ 
มีห้องปฏิบัติการวิจัยเข้าร่วมโครงการจ�านวนเพิ่มข้ึนทุกปี ปัจจุบันคณะฯ  
มีห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL  
รวมทั้งสิ้น 46 ห้องปฏิบัติการ (ปี 2561 จ�านวน 1 ห้องปฏิบัติการ, ปี 2562 
จ�านวน 7 ห้องปฏิบัติการ, ปี 2563 จ�านวน 30 ห้องปฏิบัติการ และ ปี 2564 
จ�านวน 8 ห้องปฏิบัติการ)

ESPReL Checklist 7 องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ชาวศิริราชขอร่วมแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัยทุกห้องที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ห้องปฏิบัติการวิจัย 409 และ 411 ภาควิชาจุลชีววิทยา
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ : ผศ. ดร. นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล)

ห้องปฏิบัติการวิจัยอณุชีววิทยา 7 ภาควิชาสรีรวิทยา
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: รศ. ดร. นพ.ปณภัฏ เอื้อวิทยา)

ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา 4 ภาควิชาสรีรวิทยา
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ. ดร. นพ.สมพล เทพชุม)

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์)

ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: น.ส. สรัชฌา พัฒนาพลกรสกุล)

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคเบาหวานระดับเซลล์ชีววิทยาและอณูชีววิทยา ฝ่ายวิจัย
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ : อ. ดร.ประภาพร ธรรมธาราณา)

ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ. ดร.ณัฐ มาลัยนวล)

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ภาควิชาปรสิตวิทยา
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยค�าภา)

ห้องปฏิบัติการวิจัยศิริราช
ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจ�าปี 2564
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ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย

ศิษย ์เก ่าแพทย์ศิริราช รุ ่น 76  
น�าโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัย
มหดิล มอบเงนิจ�านวน 10,500,000 บาท 
เพื่อสมทบกองทุน “แพทย์ศิริราชรุ่น 76 
เพ่ือศิริราช” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.
ประสทิธ์ิ วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.
วศิษิฎ์ วามวาณชิย์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล 
ศริริาช ณ ห้องประชมุคณะ ฯ ตกึอ�านวยการ 
ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) น�าโดย นพ.วชริบณุย์ ศาสตระรจุิ 
ผู ้อ�านวยการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรี  
ร่วมด้วย คณุทพิย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา 
และคุณอนุเทพ เลิศสกุลทอง มอบเงิน
จ�านวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบ
กองทุน “ทุนธงวันมหิดล” รับมอบโดย  
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
ณ โถงตึกอ�านวยการ ชัน้ 1 โรงพยาบาลศริริาช

พนักงานสายงานโครงสร้างพื้นฐาน 
(สกพอ.) และบริษัทเอกชนในโครงการ  
น�าโดย คณุโชคชยั ปัญญายงค์ ผูเ้ชีย่วชาญ
พิเศษด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส� านั ก ง านคณะกรรมการน โยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มอบเงิน
จ�านวน 1,198,000 บาท เพ่ือสมทบ
กองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” จัดสร้างหอ 
ผู ้ป่วยวิกฤตโรคโควิด 19 (ICU สนาม)  
รบัมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์  
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม
เพ่ือสังคม ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ชินวงศ์ฟู ้ด จ�ากัด น�าโดย  
คุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ ์วรกุล  
มอบเงินจ�านวน 3,000,000 บาท เพื่อ
สมทบกองทุน “จัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต
โรคโควิด 19 (ICU สนาม)” รับมอบโดย 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
ร่วมด้วย รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ  
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายสือ่สารองค์กรและกจิกรรม
เพ่ือสังคม ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช

คุณยุพดี สุขโกศล มอบเงินจ�านวน 
3,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน 
“ศนูย์โรคหวัใจสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ” 
รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ณ โถงตึกอ�านวยการ ช้ัน 1  
โรงพยาบาลศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร ์ ศิ ริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได ้มอบเงินที่ ได ้ 
จากการจัดกิจกรรมนิทรรศการภาพวาด 
“ศิริราชร่วมกับ ม.น.ข 60 ปี 60 ล้าน  
เพือ่การศกึษาส�าหรบันกัเรยีนทีข่าดแคลน” 
ที่ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราชงานสร้างเสริม 
สขุภาพ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
ให้กับมูลนิธิช ่วยนักเรียนท่ีขาดแคลน  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจ�านวนเงิน 
1,500,000 บาท โดยม ีคณุสรุวฒัน์ ชมภพูงษ์ 
ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง
ประชุมนวมินท ์ ตึกสยามินทร ์  ชั้น 9  
โรงพยาบาลศิริราช
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เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จริงหรือไม่? ต้นไม้กระถาง
ช่วยลดความเครียด

ความเครียด เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องการด�าเนินชีวิต การท�างานต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง
ปัญหาชีวิตส่วนตัว ก็เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อจิตใจ

และสุขภาพของเราได้

การวางต้นไม้กระถางบนโต๊ะท�างาน ในบรเิวณออฟฟิศ หรอืการได้เหน็ต้นไม้
สวยงามปลกูไว้ตามบรเิวณอาคารต่าง ๆ  ต้นไม้กระถางเหล่านัน้ จะช่วยลดความเครยีด
ได้หรือไม่อย่างไรนั้น เรามีค�าตอบมาบอกครับ

จากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมและคณะจากมหาวิทยาลัย
วทิยาการสิง่มชีีวติในประเทศนอร์เวย์ และมหาวทิยาลยัอพัพ์ซาลาในประเทศสวเีดน 
ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบการท�างานด้วยเครือ่งคอมพิวเตอร์ในห้องทีม่ต้ีนไม้กบัในห้องที่
ไม่มต้ีนไม้พบว่า พนกังานทีท่�างานในห้องทีมี่ต้นไม้จะท�างานได้เรว็กว่า 12% และมี
ความเครยีดต�า่กว่า ขณะทีค่วามดนัโลหิตกต็�า่กว่าด้วย ทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พราะว่าต้นไม้
และจุลชีพในดินจะช่วยลดสารอินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพและมีปัจจัยด้านจิตวิทยา
ด้วยว่า การที่คนได้เห็นต้นไม้จะช่วยให้มองสุขภาพของตนเองในทางบวก และ 
ผลวิจัยยังยืนยันอีกว่าการมีต้นไม้ในออฟฟิศ สามารถช่วยลดฝุ่นได้ถึง 20%  
ช่วยเพิ่มออกซิเจนและดูดซับสารพิษในอากาศ ท�าให้อากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วย 

เพือ่เป็นการสร้างบรรยากาศทีด่ ีหน่วยสวนต้นไม้และโยธา ฝ่ายวศิวกรรม
บริการและอาคารสถานท่ี จึงได้ด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเน่ือง  
โดยการจัดสวนต้นไม้ หรือเพ่ิมต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อสวยงามสบายตา 
ล่าสุด   ล่าสุดได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตึกอัษฎางค์ และวางต้นไม้กระถาง 
  ประดับเพิ่มบริเวณตึกอ�านวยการ ชั้น 1 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 

       

หากภาควิชา / หน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
สามารถติดต่อขอค�าปรึกษาได้ที่ 

หน่วยสวนต้นไม้และโยธา โทร. 97149
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน
นโยบายและแผน

 คุณนภาพรและทีมงานเล่าต่อว่า “เดิมทีน้ัน คณะฯ มีการให้
บรกิารตรวจสขุภาพอยูแ่ล้วทีห่น่วยตรวจสขุภาพ อาคารผูป่้วยนอก (OPD) 
ชั้น 4 รับผิดชอบโดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แต่ด้วย 
ข้อจ�ากัดของสถานที่ การให้บริการด้านการแพทย์อื่น ๆ การเรียน 
การสอน และการตรวจสุขภาพของบุคลากร จึงท�าให้สามารถบริการ
ประชาชนได้เพียงวันละ 30 คนเท่านั้น 

ต่อมาเมื่อประมาณปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 
ติดต่อเข้ามาเพื่อใช้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรซึ่งภาควิชาไม่สามารถ
รองรับได้ ทางส�านักงานผู้อ�านวยการจึงได้มอบหมายมายังงานคลินิก
พิเศษ นี่จึงเปรียบเสมือนจุดเร่ิมต้นของศูนย์ฯ จากน้ันได้ให้บริการงาน
ตรวจสุขภาพบุคลากรของอีกหลายองค์กรต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  
จนกระทั่งเมื่อปี 2563 ได้รับการจัดสรรพื้นท่ีบริเวณหอพักพยาบาล 3  
ชั้น 1 เพื่อรองรับการบริการนี้โดยตรง 

นอกจากการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวในระยะเวลาที่ค่อนข้าง
จ�ากดัแล้ว ทมีงานได้พัฒนาการท�างานมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการบรูณาการ 
การรายงานผลการตรวจสุขภาพร่วมกับศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรม
ข้อมูลศิริราช (Siriraj Informatics and Data Innovation Center:  

 “ในวันที่ทีมได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศิริราช เราไม่สามารถ
นั่งเฉย ๆ ได้ เมื่อได้รับโอกาสก็ควรผลักดันให้เป้าหมายส�าเร็จ ในช่วงเริ่มต้นที่มีระยะเวลาด�าเนินการ
ค่อนข้างน้อย จ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากหลายส่วนงานในคณะฯ สิ่งแรกที่ลงมือท�าคือการบอก
เป้าหมายให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับศิริราชควรจะต้องมีศูนย ์
ตรวจสุขภาพเพื่อให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นตาม Demand ท่ีนับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ดังน้ัน เม่ือทุกคนเห็นเป้าหมายและมองภาพตรงกัน ทางทีมก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดี”  
คุณนภาพร พูนพัฒนสุข หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพการบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Checkup Center) เปิดบทสนทนาเกี่ยวกับที่มาของศูนย์ฯ ให้เราฟัง
อย่างน่าสนใจ และยังได้เล่าถึงแนวทางการท�างาน รวมทั้งเป้าหมายในอนาคตเพื่อให้เราได้รู้จักศูนย์ฯ 
ในอีกมุมมอง

SiData+) เพือ่ให้ประชาชนและองค์กรทีเ่ข้ามารบับรกิารสามารถน�าข้อมลู
สุขภาพไปใช้ต่อ ทางศูนย์ฯ พยายามจะท�าให้เป็นจุดเด่นเพื่อสร้างความ
แตกต่างจากที่อื่น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มกลุ่ม 
ผู ้รับบริการ แรกเริ่มได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ที่วันละ 50 คน ซึ่งไม ่
นับรวมผู้รับบริการระดับองค์กรที่จะเข้ามาในรูปแบบกลุ่ม แต่เนื่องจาก
เป็นการบริการใหม่ท่ีประชาชนอาจจะยังไม่ทราบ ศูนย์ฯ ได้รับการ
ประสานงานจากเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อส่งต่อผู้รับบริการจาก OPD  
ที่ชั้น 4 ตามที่ได้เล่าในข้างต้น และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่ม Walk-in จาก
การบอกต่อ ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดทีมเพื่อรองรับการท�างานในส่วนนี้  
ทั้งยังร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษในการสร้างช่องทาง 
การสือ่สารเพิม่ขึน้ นอกจากสองหน่วยงานทีก่ล่าวไปเรายงัท�างานร่วมกบั
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ ภาควิชารังสีวิทยา และฝ่ายเภสัชกรรม  
ในการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ รวมไปถึงการนัดหมาย 
ในกรณีที่ตรวจเจอความเสี่ยงของโรคใดโรคหนึ่ง

ในอนาคตทางศูนย์ฯ มองเป้าหมายคือการเป็น One Stop 
Service ให้บริการครบวงจรแก่ประชาชน ซ่ึงด้านการบริการทางการ
แพทย์นั้น ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลเป็นอย่างดี 
สามารถเปิดบริการได้หลากหลายมากขึ้น เช่น การตรวจวัดสายตา  
การตรวจภายใน และการวัดมวลร่างกาย เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ศูนย์ฯ  
ถนัด แต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนในด้านที่ไม่ถนัดด้วย โดยเรามองว่า
ด้านการตลาดและสารสนเทศยังสามารถพัฒนา เพื่อให้แข่งขันในตลาด
ได้อกี เชือ่มัน่ว่าหากได้หน่วยงานทีม่คีวามช�านาญกว่าเข้ามาช่วยในส่วนนี้
จะท�าให้เกดิความก้าวหน้าขึน้อย่างมาก ดงันัน้ มองว่าการเกดิขึน้ของศนูย์ฯ 
หรือการท�างานให้ส�าเร็จได้ ผู ้บริหารต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและ
ถ่ายทอดให้รับทราบท่ัวกัน ซึ่งจะท�าให้การท�างานในระดับปฏิบัติการ
คล่องตัวและราบรื่นอย่างมาก เพราะเราคือคนศิริราช หากเป้าหมาย
ชัดเจนและเห็นภาพตรงกัน งานใด ๆ ก็ตาม จะขึ้นได้อย่างที่ Siriraj 
Checkup Center ท�าส�าเร็จ

 ท้ายสุดทางทีม ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฝ่ายสารสนเทศ 
ฝ่ายโภชนาการ งานการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ งานเวชระเบียน งานบริการผ้า งานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย งานซ่อมบ�ารุง งานอาคารและสถานที่ งานสื่อสาร 
หน่วยโรงพิมพ์ ที่ท�าให้ศูนย์ฯ ประสบความส�าเร็จมีภาพจ�าที่ดี ในสายตาผู้รับบริการซ่ึงสามารถส่งต่อภาพจ�านี้ ไปยังญาติ เพ่ือน คนรู้จัก โดยมีจ�านวน
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดในทุกมิติคุณภาพที่หน่วยงานมุ่งหมายไว้” 

ตอนที่  
1

5

“SIRIRAJ Checkup Center”  
ความส�าเร็จที่ยังไม่หยุดพัฒนา
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เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

พร้อมแล้วเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
ไปพร้อมกันเลยครับ

Dynamic Stretching
 Dynamic Stretching คือ การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว ก่อนการฝึกซ้อม 
หรือการลงแข ่ งขัน  เป ็นก ารขยับกล ้ าม เนื้ อ 
เพื่ออบอุ่นร่างกาย เพ่ิมการไหลเวียนเลือดไปยัง
มัดกล ้ าม เนื้ อกลุ ่ มต ่ าง  ๆ ให ้พร ้อมส� าหรับ 
การเคลื่อนไหวในการออกก�าลังกาย

Dynamic Stretching ช่วยอะไรบ้าง?
  ช่วยให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อได้
  ช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และการที่กล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวติดขัดจนอาจจะเกิด

 การเคล็ดขัดยอกหรือฟกช�้าได้ วันนี้เรามีท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic stretching 
 แบบง่ายๆมาฝากกัน 3 ท่าดังนี้

 ท่าที่ 1 Squat
 กางเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่ 
 ย่อตัวลงเหมือนนั่งเก้าอี้และเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า 

 โดยขณะที่ท�าไม่ควรให้เข่าเลยปลายเท้า ท�าท่านี้ประมาณ 12–15 ครั้ง

 ท่าที่ 2 Leg Swings
 ขาทั้งสองข้างยืนเหยียดตรง
 เร่ิมยกขาข้างขวาขึน้เตะไปด้านหน้าและด้านหลงั(ลกัษณะเหมอืนการแกว่งขา) ท�าท่านี้ 

 12-15 ครัง้เมือ่ท�าครบแล้วให้เปลีย่นสลบัไปท�าขาข้างซ้ายโดยท�าเหมอืนกบัขาข้างขวา

 ท่าที่ 3 High Knees
 ยืนล�าตัวตรง เกร็งหน้าท้อง กางขาแยกเท้าออกเล็กน้อยประมาณสะโพก 
 ยกเข่าข้างขวาขึ้นให้สูงกว่า 90 องศาพร้อมแกว่งแขนข้างซ้ายขึ้น
 ค่อย ๆ เพิ่มจังหวะการท�าให้เร็วขึ้นคล้ายกับการวิ่ง โดยท�าย�่าอยู่กับที่หรือ

 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็ได้
 ท�าสลับข้างขวาและข้างซ้ายประมาณ 20 ครั้ง

6
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พร้อมแล้วเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
ไปพร้อมกันเลยครับ

7



8

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยคลินิก 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  กระแสโรคฝีด�ษลิงขณะน้ีอยู ่ใน 
คว�มสนใจของผู ้คนท่ัวโลก โดยท่ีพบ 
ผูต้ดิเช้ือเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งนอกจ�กแอฟรกิ�
กว่� 28 ประเทศ ม�กกว่� 1,200 ร�ย 
อีกทั้งองค์ก�รอน�มัยโลก หรือ WHO  
ระบุว่� โรคฝีด�ษลิงยังถือว่�มีคว�มเสี่ยง
ระดับป�นกล�งต่อส�ธ�รณสุขของโลก   

  โรคฝีดาษคน (โรคไข้ทรพิษ) ได้มีการถูกก�าจัดจากโลก
นานแล้ว แต่อาการของโรคฝีดาษลิงจะคล้ายคลึงกับอาการของ
โรคฝีดาษคน โดยโรคฝีดาษลิง มีระยะฟักตัวประมาณ 5-21 วัน 
หลังจากที่ ได ้รับเชื้อแล ้ว มักจะมีอาการมีไข ้ อ ่อนเพลีย 
ต่อมน�้าเหลืองโต และหลังจากนั้นจะมีตุ่มขึ้นตามร่างกาย โดย 
ตุ่มในระยะแรกเป็นตุ่มคล้ายยุงกัด หลังจากน้ันจะพัฒนาเป็น 
ตุ ่มใสคล้ายอีสุกอีใส แต่ผนังจะหนากว่า ตุ ่มจะใหญ่กว่า  
หลังจากนั้นตุ่มน�้าจะกลายเป็นตุ่มหนอง ประมาณ 1 สัปดาห์  
ตุม่เหล่านัน้ก็จะเป็นแผลตกสะเกด็แล้วหาย ส่วนใหญ่จะมอีาการ
อยู ่ประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังจากน้ันก็จะหายเอง อาจมี 
แผลเป็นได้
  โรคฝีดาษลงิจะมอีาการเบากว่าโรคฝีดาษคน และอัตรา
การเสยีชีวติน้อยกว่า 5% โดยผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติ คอื 
ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็ก หญิงตั้งครรภ์ 
เป็นต้น ผู้ที่เส่ียงจะติดเชื้อมักจะเป็นผู้ที่สัมผัสกับคนหรือสัตว ์
ที่เป็นโรค
  การระบาดในปัจจบุนัแสดงให้เหน็ว่า มกีารตดิเชือ้จาก 
“คนสูค่น” เป็นหลกั โดยระบาดในกลุม่ชายรกัชาย จากการสมัผสั
ใกล้ชิดหรือจากการสัมผัสละอองฝอยของทางเดินหายใจ  
ก็สามารถติดเชื้อได้ ผู้ที่เป็นอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย จ�านวน 
ตุม่ไม่มาก ไม่รูต้วัว่าเป็นฝีดาษลงิแล้วไปสมัผสัใกล้ชดิกบัผู้อืน่ต่อ 
ท�าให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้
  ส�าหรับในประเทศไทย ยงัไม่มโีรคนีเ้กดิขึน้ แต่เนือ่งจาก
ในประเทศมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ต้อง
มีมาตรการตรวจจับ หากเดินทางกลับจากประเทศท่ีเป็นเขต 
ติดโรค ต้องท�าการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน 
เพื่อป้องกันการระบาด        

ฝีดาษลิง หรือ ฝีดาษวานร เกิดจากไวรัสตระกูลเดียวกับโรคฝีดาษคน เช้ือไวรัสน้ีสามารถท�าให้เกิดโรคได้กับสัตว์หลายชนิด เช่น  
ตระกูลหนู ตระกูลกระรอก เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นพาหะหลักของการน�าเชื้อไวรัสเข้าสู่คน

จริงหรือไม่
ฝีดาษลิง  ติดจากคนสู่คน

อ้างอิงภาพประกอบ : จากกรมควบคุมโรค8



9

 1.  ไม่สัมผัสกับสัตว์โดยเฉพาะตระกูลฟันแทะ ที่น�าเข้าจากทวีปแอฟริกา

 2.  ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยคือ มีผื่น ตุ่ม มีไข้ และมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด

 3.  กรณีที่เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องท�าการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบ 

  พบแพทย์ทันที

 4.  หากมีอาการและสงสัยว่าตนเองติดเชื้อฝีดาษลิง ให้รีบพบแพทย์ทันที 

   ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนท่ีป้องกันฝีดาษลิงโดยตรง อย่างไรก็ตามผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2523 อาจได้รับการปลูกฝีเพื่อป้องกันโรค 

 ฝีดาษคน สามารถป้องกันโรคฝีดาษลิง 85%

  

โดยปกตแิล้ว ฝีด�ษลงิจะมีก�รแพร่เช้ือได้ไม่เรว็ม�กนัก ห�กปฏิบัตตินดังน้ี

อ้างอิงภาพประกอบจาก https://www.nejm.org/doi/full/ 10. 1056/NEJMcpc2201244

อ้างอิงภาพประกอบ : จากกรมควบคุมโรคอ้างอิงภาพประกอบ : จากกรมควบคุมโรค 9



10

Interview

 จุดเริ่มต้นของโรงเรียนกายอุปกรณ์
 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	 เดิมช่ือโรงเรียนกายอุปกรณ์	 ก่อตั้ง
เมือ่	พ.ศ.	2545	โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ	ูคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร ่วมกับศูนย ์สิรินธรเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
ทางการแพทย์แห่งชาติ	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขากายอุปกรณ์	 โดยได้รับทุนสนับสนุน 
จากมูลนิธินิปปอน	 ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและ 
งานบริการของวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล	 
ต่อมาในปี	พ.ศ.	2549	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	ได้รบัพระกรณุาธคิณุ	
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกมุารี	พระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชือ่ของโรงเรยีนว่า	
“โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร”	 โดยมีการด�าเนินการตามหลักพันธกิจ		 
3	ด้าน	คือ	1)	ผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชพี	2)	วจิยัเพือ่พัฒนาชวีติของผูพ้กิาร	และ	3)	ให้บรกิารด้านกายอปุกรณ์
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์	ตามมาตรฐานสากล

 บทบาทการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของโรงเรียนกายอุปกรณ์
 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ	 จึงได้ท�าการพัฒนาระบบ
บริหารการศึกษาวิจัยและการบริการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง	 
เพื่อให้ได้บุคลากรด้านกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคม	 โดยในปี	
พ.ศ	 2552	 หลักสูตรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเป็นหลักสูตรแรก 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
กายอุปกรณ์นานาชาติ	 (International	 Society	 for	 Prosthetics	 and	

ศิริราชชวนบริจาคช่วยเหลือผู้พิการยากไร้

 หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว
มากกว่าหนึ่งล้านคน หากแต่พวกเขาเหล่าน้ันมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้แก่ครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างย่ังยืน หากได้รับ 
การส่งเสรมิและโอกาสทีดี่จากสังคม ฉบบัน้ีเราจงึอยากชวนทุกท่านมาร่วมแบ่งปันน�า้ใจ
จับมือไปด้วยกันกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรด้วยการบริจาคช่วยเหลือผู้พิการ
ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง  

Orthotics)	 ในระดับสูงสุด	และเป็นสถาบันแรกของโลกที่ได้รับการรับรอง
ตามเกณฑ์การประเมนิในระดบั	Professional	Prosthetist	and	Orthotist	
และมีผลการประเมินระดับดีเลิศในทุกด้าน	 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง
มาตรฐาน	ISO	9001	ร่วมด้วย		ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	
ท�าให้ประเทศไทยสามารถผลิตนักกายอุปกรณ์วิชาชีพที่มีมาตรฐานสากล
เทียบเท่านานาชาติไปท�างานในภูมิภาคต่าง	ๆ 	มากกว่า	30	ประเทศทั่วโลก	
รองรบัการบรกิารส�าหรบัผู้ทีม่คีวามบกพร่องทางการเคล่ือนไหว	ทัง้ยงัสร้าง
โอกาสและความสามารถในการแข่งขนักับโรงเรยีนด้านกายอปุกรณ์ของโลก	
	 ปัจจุบันโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีการเรียนการสอน	 
6	หลักสูตร	และผลิตบัณฑิตมาแล้ว	16	รุ่น	โดยได้จัดการเรียนการสอน 
ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ	สาขากายอปุกรณ์	หลกัสตูรไทย	หลกัสตูร
นานาชาติ	 หลักสูตรแบบเรียนทางไกลแบบผสมผสานทั้งหลักสูตรไทย 
และหลักสูตรนานาชาติ	 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้ 
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล	 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ 
นักกายอุปกรณ์ขาดแคลนให้แก่ทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึงหลักสูตร
นานาชาตริะดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกด้านกายอปุกรณ์	ซึง่เป็นหลกัสตูร
แรกของเอเชียและหลักสูตรที่สองของโลก	 รับนักศึกษาที่ต้องการต่อยอด 
องค์ความรู้	 สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการท�างานวิจัยท่ีมีความซับซ้อนและ
มีแบบแผน	จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์	
ครอบคลุมถึงการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะและโดดเด่น	
มีประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมโลก	รวมทั้งเป็น	Education	Hub	ที่ดึงดูด 
ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน
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	 นอกจากนี	้โรงเรยีนกายอปุกรณ์สริินธรมีโีครงการบริการเพือ่สงัคมทีต่่อยอดผลลพัธ์
มาจากการวิจัยทางการศึกษา	 เป็นโครงการกายอุปกรณ์ส�าหรับผู้พิการ	 ภายใต้โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ	“ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”	 ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก”	 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกายอุปกรณ์คุณภาพท่ีคิดค้นและผลิตในไทย	 ลดต้นทุน
ราคาอุปกรณ์	 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ	 โดยน�าเอา	“เท้าเทียมไดนามิก	 sPace”	 ผลผลิตจาก 
งานวิจัยที่ทางโรงเรียน	ฯ	ได้ร่วมมือกับ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		และ	
เบ้าอ่อนขาเทยีมแบบถงุซลิโิคน	มาใช้ผลติขาเทยีมระดบัใต้เข่าจ�านวน	67	ขา	มอบแก่คนพกิาร
โดยไม่คิดมูลค่า	 ด้วยการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล	

	 อย่างไรกด็	ีโรงเรยีนกายอปุกรณ์ฯ		ยงัได้รบัความร่วมมอืกับบรษิทั	
Scandinavian	Orthopedic	Laboratory	(SOL)	จ�ากัด	จัดตั้ง	“ศูนย์แห่ง
ความเป็นเลศิด้านกายอปุกรณ์	Center	of	Excellence	of	Prosthetics	
and	 Orthotics	 (CEPO)”	 ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านกายอุปกรณ์ระดับ
นานาชาต	ิ(Medical	Hub)	จดัระบบการให้บรกิารผูป่้วยทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	
ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีข้ันสูงที่มีความหลากหลาย	 ทันสมัย	 สะดวก	
รวดเรว็	คณุภาพมาตรฐานระดบัสากลส�าหรบัผูท้ีม่กี�าลงัซือ้และสามารถจ่าย
เงินเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานได้	 โดยคณะฯ	 จะน�าผลก�าไรที่ได้มาสนับสนุน 
ผู้พิการทุพพลภาพในประเทศไทยต่อไป	สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่	
www.sspo.ac.th/th/cepo-th/	โทร	0	2419	3456	,	06	3603	4330	หรือ	
Line	ID	:	@cepoclinic

 ชวนแบ่งปันน�้าใจ
 ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่าอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้เงินในกองทุน 
กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการในศิริราชมูลนิธิลดลงส่งผลให้ขาดสภาพคล่องใน 
การสนบัสนนุเรือ่งค่ารกัษาพยาบาลของผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร	เนือ่งจากผูป่้วย
แต่ละรายจะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น	เมื่อจ�าเป็นต้องใช้
อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม	ผู้ป่วยกลุ่มนีจ้งึต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกนิเอง	ด้วยเหตนุี้	
เราจึงอยากเชิญชวนแบ่งปันน�้าใจร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้พิการท่ียากไร ้
และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาที่ดี	สามารถกลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง

รศ.พญ.กุลภา		ศรีสวัสดิ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	
เปิดเผยว่า	 จากสถิติผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวในประเทศไทยมีประมาณ	
500,000	คน	แบ่งเป็น	ผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียม		50,000	คน	และผู้ป่วยที่
ต้องใส่อุปกรณ์เสริมแบบอื่น	 ๆ	 อีกถึง	 450,000	 คน	 ในส่วนของโรงเรียน 
กายอุปกรณ์ฯ	การรักษา	 ถือเป็นหัวใจส�าคัญ	 โดยคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ 
ได้ให้บรกิารรกัษาผู้ป่วยตัง้แต่เดก็จนถงึผู้สูงวัย	ด้วยกายอปุกรณ์ทีผ่ลติขึน้เอง	
อาทิ	 แขนเทียม	 ขาเทียม	 อุปกรณ์ประคองขา	 แขน	 และล�าตัว	 รองเท้าดัด
แก้ไขความพิการ	และแผ่นรองฝ่าเท้า	

รศ.พญ.กลุภา	กล่าวต่อว่า	การรกัษาผูป่้วยแต่ละราย	มคีวามต้องการ
จ�าเป็นในบรบิททีแ่ตกต่างกนั	เราต้องค�านงึถึงกิจวตัรประจ�าวนัของเขา		เพ่ือ
ให้อปุกรณ์นัน้	ๆ 	สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่จะเป็นผลดกีบั
ผู้ป่วย	ช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ		หากแต่ที่ผ่านมา	ผู้ป่วย
กลุ่มน้ีจะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าน้ัน	 เมื่อจ�าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสม	 เขาจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง		 ซึ่งน่าเห็นใจ
ส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้	 ด้วยเหตุนี้ทางศิริราชมูลนิธิ	 ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่
สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 จึงร่วมกับ
โรงเรยีนกายอปุกรณ์ฯ	ช่วยเหลอืผูป่้วยพกิารทีย่ากไร้และด้อยโอกาสจ�านวน
มาก		 โดยผ่านกองทุน	“กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ”	ในศิริราชมูลนิธิ	ตั้งแต่ปี	
2559	 เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน	 โดยแต่ละปีเราได้
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่าหลายล้านบาท	 ช่วยให้ผู้ป่วยมากกว่า	
1,000	 ราย	 ได้เข้าถึงการรักษา	 อย่างไรก็ดี		 ในระยะ	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 
เกิดวกิฤตโควดิ-19	สรา้งความเสียหายแก่ทกุพื้นที่	ท�าใหเ้งนิในกองทุนลดลง
อย่างต่อเนือ่ง	 แม้จะมผู้ีบรจิาคเข้ามา	 แต่กไ็ม่เพยีงพอต่อการให้บรกิารผูป่้วย
กลุม่นี	้ที่รอความหวังในการรักษา	ได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง		 
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หากท่านต้องการใบเสรจ็รบัเงนิ รวมถงึการลดหย่อนภาษี  2 เท่า (e-Donation) 
ที่ออกโดยศิริราชมูลนิธิ กรุณากรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ @sisspo หรือ  
ส่งอีเมลมาท่ี prccsspo@mahidol.ac.th เพื่อจัดส่งเอกสารการบริจาค 
แก่ท่านต่อไป 

 ศิริราชมูลนิธิ 3 แห่ง ได้แก่ 1. ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช (ทุกวัน) 2. รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   
ชั้น 2 โซน B (ทุกวัน) 3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ชั้น G (วันจันทร์ – ศุกร์)

 บริจาคผ ่านธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาศิ ริราช หมายเลขบัญชี  016-3-00049-4  
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กรุณาระบุ “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D3366”)

 บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR CODE 

 โอกาสน้ีขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมเป็น “ผูใ้ห้” เท่ากบัท่านได้มีส่วนร่วมใน “การรกัษา” 
ด้วยการบริจาคเงินเข้า “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3m7rrsk  หรือ สแกน QR Code  หรือ เพิ่มเพื่อนไลน์  @sisspo

(กรุณาระบุในบันทึกช ่วยจ�าว ่า 
“กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” 
หรือ “กองทุน D3366”)
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อ่านเอาเรื่อง

 คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นคลินิกที่ ให้บริการผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่มีอาการทางกาย ท�าให้เกิดความไม่สุขสบายในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน และอาจส่งผลโดยตรงต่อจิตใจ บางรายอาจมีอาการนอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล 
เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย กดดัน ทุกข์ ใจหรือเศร้า ซึ่งตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย สาเหตุที่ท�าให้เกิด 
ความทุกข์ต่อจิตใจมีหลายปัจจัย เช่น การท�างานเกินก�าลัง การใช้ความคิดมากเกินไป หรือแม้กระทั่ง
อารมณ์โกรธ หรือเศร้าโศกเสียใจบ่อย ๆ เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อการเสียสมดุลของธาตุ
ในร่างกาย โดยความทุกข์ของจิตใจ หรือ “ความเครียด” นั้น ส่งผลให้ธาตุไฟก�าเริบ เกิดความวิตก
กังวล โกรธ หงุดหงิดง่าย ร่างกายแก่ก่อนวัย หน้าตาหมองคล�้า ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อธาตุลม 
ท�าให้ลมไหลเวียนไม่สะดวก เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ หน้ามืด บางรายอาจหายใจไม่สะดวก 
หายใจขัด ใจสั่น หรือท้องไส้ปั่นป่วน หากส่งผลกระทบต่อธาตุน�้า อาจท�าให้มีอาการเหงื่อออกมาก  
หรือบางรายมีอาการท้องเสีย ท้องผูก และสุดท้ายอาจส่งผลให้ธาตุดินพิการไป เช่น กล้ามเนื้อตึงแข็ง 
ซึ่งมีผู้ป่วยจ�านวนไม่น้อยที่พบว่าอาการปวดกล้ามเนื้อเกิดจากอารมณ์และจิตใจ ท�าให้เกิดอาการปวด
อย่างต่อเนื่อง

ณ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ณ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์

ดังนั้น	 เพ่ือประโยชน์ในการดูแลผู ้รับบริการให้ครอบคลุม 
ในทุกมิติตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทย	 นอกจาก 
การรักษาด้วยหัตถการและการจ่ายยาสมุนไพรเพื่อการรักษาแล้ว	 
คลินิกฯ	 ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการดูแลจิตใจ	 อันเป็นสิ่งส�าคัญ 
ในการด�าเนนิชีวติ	จงึจดัตัง้	“คลนิิกรกัษ์ใจ”	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2560	เป็นต้นมา	
เป็นคลินิกที่ให้การปรึกษาส�าหรับดูแลผู้ที่มีความทุกข์ใจ	 ไม่สุขสบายใจ	
เพื่อลดอิทธิพลของธาตุไฟในร่างกายที่ก�าเริบขึ้น	 ผ่านกระบวนการ 
ให้การปรึกษาโดยพระอาสาคิลานธรรมและแพทย์แผนไทยประยุกต	์ 
เป็นการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดยใช้หลักธรรมานามัย	 ด้านจิตตานามัย	 ร่วมกับการใช้องค์ความรู้ 

การให้การปรึกษาแนวพุทธ	ทั้งนี้	ขอเน้นย�้าว่า	ไม่ใช่เพื่อการรักษาหรือ
บ�าบัดโรคทางจิตเวช	 เน้นให้ผู้รับการปรึกษาท�าความเข้าใจกับสภาวะ
และความรู ้สึกที่มีต่อปัญหา	 มองเห็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความทุกข์	 
ยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้	ตระหนกัถงึคณุค่าของชีวติ	น�าไปสูก่ารพัฒนาตนเอง 
อย่างเต็มศักยภาพ	 และเมื่อความทุกข์ทางใจเบาบางลง	 ก็อาจส่งผล 
ต่อปัญหาทางด้านร่างกายต่อไปตามล�าดับ	ทั้งหมดนี้จึงเป็นกระบวนการ 
การสร้างสุขภาวะอย่างองค์รวมของชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจตามหลัก 
ธรรมานามยัในศาสตร์การแพทย์แผนไทย	ให้มคีวามพร้อมในการกลบัมา
ดแูลสุขภาพของตนอย่างองค์รวม	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้และการรกัษา

คลินิกรักษ์ใจคลินิกรักษ์ใจ
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	 ผู้ขอรับบริการจะต้องลงทะเบียนนัดหมายและกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
หรือนัดหมายได้ที่

•	 โทร	:	0-2419-1700	ถึง	1
•	 Line	:	Thaimed	Siriraj	(ID	:	@831dnhmm)
•	 อีเมล	:	dharma.sukjaiproject@gmail.com

หรือสแกน	QR	Code	เพื่อลงทะเบียนนัดหมายใน	google	form	ก่อนการเข้ารับบริการ

ในเบื้องต้น	 ผู้รับบริการจะได้รับการแนะน�าในการดูแลตนเอง
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ครอบคลุมในมิติทั้งทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ	 โดยคลินิกรักษ์ใจมุ่งหวังให้ความทุกข์ใจของผู้รับการปรึกษา 
นั้นเบาบางลง	 ซึ่งวิธีการระบายความทุกข์	 หรือรู ้เท่าทันความไม่สุข 
สบายใจนั้น	 เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมและลดอิทธิพลของธาตุไฟที่
ก�าเริบ	ลดผลกระทบต่อเน่ืองต่อธาตอุืน่	ๆ 	ในร่างกาย	โดยทางคลนิกิรกัษ์ใจ	
ให้การปรึกษาด้วย	“จิตตานามัย”	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมานามัย
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย	มุ่งเน้นให้ผู้รับค�าปรึกษาได้กลับมาสังเกต
ปัญหาความไม่สขุสบายภายในใจของตนเอง	ค้นหาสาเหตขุองปัญหา	และ
แนวทางแก้ไขสู่เป้าหมายตามความเป็นจริง	 ถึงแม้ความทุกข์หรือปัญหา
นั้นยังไม่หมด	 แต่จิตใจไม่หว่ันไปกับความทุกข์น้ัน	 รู้เท่าทันความทุกข	์ 
เพื่อการจัดการความทุกข์หรือปัญหาด้วยปัญญา	 น�ามาซึ่งความพร้อม 
ในการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป

	การให้บริการของคลินิก
คลินิกรักษ์ใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 (เว้นวันหยุด

นักขัตฤกษ์)	 ตั้งแต่เวลา	 13:00	 -	 16:00	 น.	 โดยมีเงื่อนไขในการเข้ารับ
บริการ	 คือ	 เป็นผู้ที่รู้สึกทุกข์ใจ	 เช่น	 รู้สึกไม่สบายใจ	 อึดอัดใจ	 เครียด	 
วิตกกังวล	 โศกเศร้า	 เป็นต้น	 โดยในการสนทนาประกอบไปด้วยผู้ให้ 
การปรึกษา	คือ	พระอาสาคิลานธรรม	1	รูป	และแพทย์แผนไทยประยุกต์	
1	คน	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ตั้งแต่
ปลายปี	 พ.ศ.2563	 จนถึงปัจจุบัน	 คลินิกรักษ์ใจได้ปรับรูปแบบการให้
บริการเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม	 Cisco	WebEx	 โดยเปิด 
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เปิดบริการ	 2	 รอบต่อวัน	 แบ่งเป็นรอบ	
13:00-14:00	น.	และรอบ	15:00	-	16:00	น.	สามารถนัดรับค�าปรึกษา
ทั้งแบบเดี่ยว	แบบคู่	หรือแบบกลุ่มได้	
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พัฒนาคุณภาพ

ทีมบริหารจัดการส�านักงานGovernance and Societal Contribution

แหล่งที่มา: https://www.dsd.go.th/Content/upload/Hilight/File/487/487_File_
Good%20govenance_27032558131956_.pdf https://youtu.be/YlMmX033ymo

การก�ากับดูแลองค์กรและ
การท�าประโยชน์ให้สังคม (ธรรมาภิบาล) 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การต้ังเป้าหมายที่ท้าทายและบริหารจัดการให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
เพือ่การเป็นสถาบนัทางการแพทย์ของแผ่นดนิ ทีส่ร้างสขุภาวะเพือ่มวลมนษุยชาติ 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 โดยสรุป หลักธรรมาภิบาลจึงน�ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่าง 
แพร่หลายช่วยสร้างสรรค์และส่งเสรมิองค์กรให้มศีกัยภาพและประสทิธภิาพ อาทิ 
พนกังานต่างท�างานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติและขยนัหมัน่เพยีร ท�าให้ผลประกอบ
การขององค์กรเติบโต นอกจากนี้ยังท�าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธา 
และเช่ือมั่นในองค ์กร ตลอดจนส ่งผลดีต ่อเสถียรภาพขององค ์กรและ 
ความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน  

องค์กรที่จะประสบความส�าเร็จแบบยั่งยืน 
ต้องยดึหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 
ในการปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบรหิาร
บ้านเมือง หรือการบริหารองค์กรท่ีดีน้ันซึ่งต้อง
มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และที่ส�าคัญคือผู้บริหาร
ระดับสูงต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และถ่ายทอด 
ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับอย่างครอบคลุม และ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต้องมีการติดตามประเมินผล 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบธรรมาภิบาลของ
องค์กรมปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล เป็นทีป่ระจกัษ์
ทั้งภายในองค์กรและสังคม

ธรรมาภิบาล (Good Governance)  
เป็นการปกครอง การบรหิาร การจดัการการควบคมุ
ดแูล กิจการต่าง ๆ นอกจากนีย้งัหมายถงึการบริหาร
จัดการที่ดี รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และความถูกต้องชอบธรรมทั้งหมด ซ่ึงควรมี 
ควรปฏิบัติ เช ่น ความโปร ่งใสตรวจสอบได ้  
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น

ธรรมาภิบาล เกิดจาก ค�าว่า “ธรรม”  
บวกกับ “อภิบาล” เป็นวิธีการที่ดีในการใช้อ�านาจ 
เพือ่บรหิารจัดการทรพัยากรขององค์กร การบรหิาร
จัดการที่ดี จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างธรรมาภิบาล 
ที่ส�าคัญ คนในสังคมต้องมีวัฒนแห่งธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลกัการ
คือ  1 )  หลั กคุณธรรม  2 )  ห ลักนิ ติ ธ รรม  
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม  
5) หลักความรบัผดิชอบ และ 6) หลกัความคุม้ค่า  
จะเห็นว่าหลักการท้ังหลายล้วนมีจุดมุ ่งหมาย 
ที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติต่าง ๆ ไว้ เช่น  
หลักคุณธรรม เป็นการรักษาสมดุลระหว่างตนเอง
กับผูอ้ืน่ ไม่เบยีดเบียนผูอ้ืน่ และมคีวามโปร่งใส เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมตรวจสอบ เพ่ือให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าว  

 หลักปฏิบัติที่องค์กรจะสร้างให้เกิดธรรมาภิบาล 
 1.  แสดงถงึความยดึมัน่ในวตัถปุระสงค์ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน
หรอืผูท่ี้มาใช้บริการ (Clear statement-high service quality) ดังนั้น องค์กร
จะต้องมีประกาศให้ชัดเจน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและด�าเนินการขององค์กรนั้น ๆ  ที่สามารถ
ตรวจสอบได้
 2.  ส่งเสรมิการท�างานอยา่งมปีระสิทธภิาพ ในหนา้ทีแ่ละบทบาทของตน 
(Public statement) คือ ใช้เป็นกรอบที่จะท�าหน้าที่อย่างไร โดยวิธีอะไรที่จะท�าให้บรรล ุ
เป้าหมาย ดังนั้นองค์กรควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการประกาศสาธารณะถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ขององค์กรนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้เกิดการปฏิบัติ ครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกคน ทั้งองค์กร 
 3.  ส่งเสรมิคา่นยิม (Values) ขององคก์ร และแสดงใหเ้หน็ถึงคุณค่า
ของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม คือ การท�าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่
ประชาชนทุกชนชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
 4. มีการส่ือสารที่ดี แสดงถึงการตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมี 
การบริหารความเส่ียงทีร่ดักมุ (Providing information to flow two-ways) 
คือ มีการให้ข้อมูลและต้องมีระบบตรวจสอบการท�างาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างด�าเนินไปตามแผน 
การท�างาน มกีารตรวจสอบความถกูต้องอย่างสม�า่เสมอ เช่น การรายงานบัญชกีารเงนิ รวมทัง้ข้อมลูต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการ 
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ผูบ้รหิารต้องมคีวามรบัผดิชอบในผลงาน โดยการประเมนิ
ตนเองและทีมเป็นระยะ ๆ ต้องมีความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. เข้าถึงประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อการท�างานและผลงาน
อย่างจรงิจัง 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
โดยมุ่งเน้นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Stakeholder) รวมทั้งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการประกาศเป็นคณะแพทย์แห่งคุณธรรม ภายใต้โครงการ SiMIT (Siriraj Model of 
Integrity and Transparency) เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติในทุกพันธกิจและระบบงานของคณะฯ ทุกระดับ 
อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือม่ันและความไว้วางใจจากประชาชนและสังคม  
โดยก�าหนดนโยบายเชงิโครงสร้างในการส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรของคณะฯ ด้านจรยิธรรมและความโปร่งใส 
รวมทั้งประเมินผลการด�าเนินการด้านจริยธรรมความโปร่งใสในองค์กร ภายในกรอบของวัฒนธรรม  
ค่านิยม และอัตลักษณ์ของ ชาวศิริราช A.I.R. (Altruism, Integrity, Responsibility) ร่วมกับ 
การที่ผู้บริหารคณะฯ ก�าหนดใช้เกณฑ์และมาตรฐานระดับสากลในการพัฒนาระบบ/กระบวนการให้มี
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17ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Siriraj KM website : 
www2.si.mahidol.ac.th/km/

1. Lifelong learning การทีอ่งค์กรจะเป็นเลิศอย่างยัง่ยนืได้ 
บุคลากรต้องมีการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องให้ความส�าคัญ 
ของการส่งเสรมิให้มกีารเรียนรูต้ลอดชวีติ ศนูย์ SHEE จงึพฒันา platform 
การเรียนรู้ที่หลากหลายด้านเนื้อหาและรูปแบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

2. Flexibility เป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์เรื่อง Lifelong 
learning  โดยศูนย์ SHEE ได้จัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น ท�าให้ 
มคีวามหลากหลายในการเข้าถงึองค์ความรูม้ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเวลา
และสถานที่ นั่นคือบุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาท่ีสะดวก และ
สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองได้ทุกสถานท่ี และในเชิง 
platform ของการเรียนรู้ บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้จากมือถือ 
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ แม้กระท่ังการอบรมในห้องเรียน 
และคนที่อยู่ไกลก็สามารถใช้ช่องทาง online เข้าเรียนพร้อมคนกันได้ 
หรอืบนัทกึวดีทิศัน์การสอนในห้องเพือ่จดัให้ผูส้นใจเข้าเรยีนตามอธัยาศัย
ในภายหลัง เป็นต้น  

3. Adult learning ด้วยบุคลากรต่างท�างาน จึงจัดการ
ความรูใ้ห้สอดคล้องกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ซึง่ศนูย์ SHEE ยดึหลกั
การส�าคัญ 3 ประการ 

หลักการแรก คือ บุคลากรแต่ละคนมีเป้าหมายและโจทย์ที ่
แตกต่างกัน จึงมีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาท่ีต่างกัน เช่น หลักสูตร 
เทคนิคการสอน การประเมินผล ดังน้ันจึงต้องท�าหลักสูตรที่สามารถ 
ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลได้ 

หลักการที่ 2 คือ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เป็นการผลักดันด้วย
ความต้องการเรยีนรูจ้ากภายใน ไม่เหมอืนการเรยีนรูแ้บบนกัศกึษาทีต้่อง
มีการผลักดันโดยปัจจัยภายนอก เช่น อาจารย์ผู้สอน คะแนน เป็นต้น  

การเรียนในผู้ใหญ่จึงไม่ใช้มาตรการเชิงบังคับ แต่ออกแบบหลักสูตร 
ให้สนุก น่าสนใจ เพื่อให้บุคลากรสนใจอยากเรียนด้วยตนเอง 

หลักการสุดท้าย คือ การเรียนของผู้ใหญ่ต้องการ feedback 
จึงจัดท�าหลักสูตรให้มีการตอบโต้กับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมในห้องเรยีน
ทีม่กีารอภิปราย ถามตอบกนัทนัท ี หรอืแบบ online learning ก็จัดให้ 
มีโจทย์ค�าถามให้ตอบ มีแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจ 
 ด้วยพันธกิจส�าคัญของศูนย์ SHEE คือ การสร้างความรู ้
ความเข้าใจด้านการศกึษาให้กบับุคลากรทีม่คีวามหลากหลายด้านเนือ้หา
และลักษณะหลักสูตร ศูนย์ SHEE จึงจัดเนื้อหาอบรมเพื่อปรับพื้นฐาน
ความรู้เมื่อแรกเร่ิมเข้าท�างานทางด้านการศึกษา มีหลักสูตรให้อาจารย์
ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในพันธกิจด้านการศึกษาได้ และหลักสูตร 
ความรูพ้ืน้ฐานส�าหรบันกัวชิาการศึกษา จากน้ันมกีารต่อยอดจากหลักสตูร
พื้นฐานด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอน การวัด
ประเมินผล หลักสูตร non-technical skill หรืออ่ืน ๆ ศูนย์ SHEE  
มีการจัดการเรียนรู้ที่มีระดับความเข้มข้นหลายระดับ ตั้งแต่การอบรม
ระยะส้ัน 2 ช่ัวโมง (Pearls in Medical Education) ไปจนถงึหลกัสตูร
ที่เรียนตลอดวัน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 5 วัน  
ไปจนกระทั่งมีประกาศนยีบตัร (certification) 
หรอืได้รบัปรญิญาโทด้านการศึกษา นอกจากนี้
ยงัมคีวามหลากหลายในเรือ่งรูปแบบการเรยีนรู้
เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงตามรูปแบบที่ตนเองถนัด  
ซ่ึงมีทั้งรูปแบบการจัด workshop on site  
และ online ที่มีทั้งแบบการเรียนรู ้ด้วย
ตนเองตามอัธยาศัย (self-directed 
learning), SHEE podcast, SHEE 
journal เป็นต้น ซึง่เป็นการตอบโจทย์
ผูเ้รยีนและผลกัดนัให้เกดิการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ศิริราช
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Siriraj 
Health science Education Excellence center : SHEE) มีพันธกิจ
ในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความรู้ด้านการศึกษา ผ่าน 
การบรกิารวิชาการด้านการศกึษาส�าหรบัแพทย์ และบคุลากรทางวทิยาศาสตร์
สุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาส�าหรับแพทย์ 
และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การผลิตนักการศึกษาหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มีคุณธรรมและความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู ้แก่บุคลากร 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดพลวัตการเรียนรู้ 
(Learning Dynamic) ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยผลักดันให้
ศิริราชเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์  
ไอรมณีรัตน์ ผู ้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ศกึษาวทิยาศาสตร์สขุภาพ กล่าวถึงนโยบายของการจดัการ
การเรียนรู้ในศูนย์ SHEE ได้ยึดหลักการ 3 ประการคือ

	 สุดท้าย	รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์	 ไอรมณีรัตน์	ฝากว่า	 “ยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ถูก	disrupt	จะเห็นได้ว่าการท�างาน	
ต่าง	ๆ	ถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	ไม่ว่าจะด้วยเรื่องสภาพทางสังคม	ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี	ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	
การเกิดโรคระบาด	 ดังน้ันเราต้องเป็นองค์กรท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง	 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่ิงส�าคัญ	
อย่างย่ิง	 บุคลากรชาวศิริราชจึงไม่ควรหยุดการเรียนรู้	 เราต้องหาความรู้ตลอดเวลา	 ไม่ใช่เฉพาะเรื่องหน้าท่ีการงาน		
แต่ต้องเปิดวิสัยทัศน์ของตัวเองให้กว้างขึ้น	 ศึกษาหาความรู้ท่ีนอกจากความถนัดเฉพาะของตนเอง	 เพื่อจะได้ท�างาน	
ประสานกับผู้อื่นได้	ต่อยอดในการสร้างผลงาน	สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์	และเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ”

เรื่อง : งานจัดการความรู้
ทีมบริหารจัดการส�านักงาน

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ 

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
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1. คลิกที่เซลล์ใดก็ได้ ในฐานข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้
2. คลิก Tab Insert 
3. คลิก PivotTable 
4. จะแสดงหน้าต่าง Create PivotTable ขึ้นมา จากนั้น
 ให้เลือกว่าจะให้ข้อมูล PivotTable ไปสร้างที่ Sheet ใหม่ 
 (New Worksheet) หรอืสร้างไว้ใน Sheet เดมิ (Existing worksheet) 
5. ก�าหนดเรียบร้อยให้คลิก OK เท่านี้ก็จะได้ PivotTable แล้วละค่ะ

PivotTable เป็นเคร่ืองมือหน่ึงใน Microsoft Excel ที่สามารถน�าข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลมาวิเคราะห์  
ค�านวณ และสรุปผล สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ และแสดงผลลัพธ์ ใหม่ได้ในทันทีเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
ท�าให้ช่วยลดระยะเวลาการท�างานได้อย่างมาก ลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนของวิธีการสร้างก็ ไม่ยาก คลิกเมาส์
เพียงแค่ 5 ครั้ง ก็ ได้ข้อมูลท่ีต้องการพร้อมน�าไปใช้งานต่อได้เลย เรามาลองดูวิธีท�ากันเลยค่ะ

 นอกจากนี้ การสร้างรายงานด้วยเครื่องมือ PivotTable ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ อาทิเช่น PivotChart  
ทีใ่ช้ส�าหรับสร้างกราฟท�าให้ข้อมูลมคีวามน่าสนใจมากข้ึน หรอืจะเป็นเครือ่งมอืประกอบในการสร้าง Dashboard และสามารถต่อยอดไปยงั 
Power Query เพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ หากเราสามารถเรียนรู้ และท�าความเข้าใจกับเครื่องมือ PivotTable  
นี้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการท�างานให้รวดเร็ว บริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ท่านสามารถตดิตามการปรบัแต่งรายละเอียดตาราง PivotTable และตวัอย่างการน�าไปใช้งานได้ในข่าวสารฉบบัเดอืนสงิหาคม 
หากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการใช้ PivotTable สามารถตดิต่อโดยตรงได้ทีง่านบรหิารทรพัยากรสขุภาพ ตึกอ�านวยการ ชัน้ 1 โทร 98300 
หรือ 98418 e-mail : sirirajum@mahidol.edu

 การสร้าง PivotTable

การสร้างตารางรายงานผล

ขั้นตอนที่ 1 :

ขั้นตอนที่ 2 :

 เมื่อสร้าง PivotTable ขึ้นมาแล้ว หัวตารางของฐานข้อมูลเดิม จะกลายเป็น PivotTable Fields ซึ่งจะอยู่ด้านขวาบน ในส่วนนี้
มไีว้ใช้ส�าหรับปรับเปลีย่นมมุมองการวเิคราะห์ข้อมลู โดยสามารถลาก Field List ทีต้่องการลงไปในช่องต่าง ๆ  ทีอ่ยูบ่ริเวณด้านล่างขวามอื 
มีความหมายดังนี้

PivotTable
ใน 2 ขั้นตอน 

สรุปข้อมูลด้วย

A = Filters ส�าหรับใส่ Field ที่ต้องการกรองข้อมูล            
B  = Columns ส�าหรับใส่ Field ที่ต้องการแสดงข้อมูลใน
 แนวคอลัมน์ โดยรายการข้อมูลใน Field จะปรากฏบริเวณ
 ด้านบนของตาราง โดยเรียงล�าดับจากคอลัมน์ซ้ายไปขวา
C  = Rows ส�าหรับใส่ Field ที่ต้องการแสดงข้อมูลในแนวแถว 
 โดยรายการข้อมลูใน Field จะปรากฏบรเิวณด้านซ้ายของตาราง 
 โดยเรียงล�าดับจากแถวบนลงล่าง
D = Values ส�าหรับใส่ Field ที่ต้องการค�านวณ และสรุปผลของ
 ข้อมูล โดยสามารถเลือกค่าที่ต้องการค�านวณได้ เช่น จ�านวน 
 (Count), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าสูงสุด (Max), ค่าต�่าสุด (Min) 
 เป็นต้น
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

หลายเสียงร้องระงมลั่นห้องตรวจ	ญาติผู้ป่วยรอการรักษาจาก
คณุหมออย่างมคีวามหวงั	ทมีแพทย์และพยาบาลเองกพ็ยายามดแูลรักษา
ผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มที่	 ยิ่งเป็นโรคที่เสี่ยงต่อความพิการและถึงแก่ชีวิต
อย่างโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน	 (Acute	Stroke)	ทุกวินาทีที่ต้อง
สูญเสียไปกับการรอคอยการรักษาหมายถึงโอกาสท่ีจะได้กลับมามีชีวิต
ปกติและไม่เกิดความพิการก�าลังค่อย	ๆ	ลดน้อยลงไป	กุญแจส�าคัญคือ 
ความพยายามสร้างช่องทางหรอืกระบวนการรกัษาอย่างทนัท่วงทสี�าหรบั
ผูป่้วยกลุม่นี	้เพราะโรคหลอดเลอืดสมองเป็นปัญหาส�าคัญทัว่โลก	ในแต่ละ
ปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง	5.5	ล้านคน	และเป็นสาเหตุการตายอันดับ	2	
ของประเทศไทย	

ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วย	Stroke	ที่เป็นมาตรฐานคือ	การเปิด
หลอดเลือดและให้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�า	 ซ่ึงหากเกิด 
ความล่าช้าจะท�าให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง	 มีโอกาสเกิด 
ความพิการและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	จึงเป็นที่มาของผลงานวิจัยเรื่อง	“ปัจจัย
ที่ท�าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองเฉียบพลัน”	 โดยผู้วิจัยคือคุณมนันชยา	กองเมืองปัก	จากงาน 
การพยาบาลอายรุศาสตร์และจติเวชศาสตร์	และคณะ		เพือ่ศกึษาปัจจยั 
ทีท่�าให้เกดิความล่าช้าในการคดักรองผูป่้วยเพือ่น�าไปพฒันากระบวนการ
คัดกรองให้รวดเร็วและถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น
							 คุณมนันชยาและทีมงาน	 ได้ท�าการศึกษาแบบย้อนหลัง	 
รวบรวมข้อมลูจากฐานข้อมูลผู้ป่วย	Stroke	ทีเ่ข้ารบัการรักษาผ่านช่องทาง

เร่งด่วน	 (Acute	 Stroke	 Fast	 Track	 Protocol:	 ASFTP)	 ตั้งแต่ 
วันที่	1	มกราคม	2558	-	31	มีนาคม	2560	จ�านวน	1,000	ราย	ข้อมูล 
ที่รวบรวมได้แก่	ข้อมูลทั่วไป	โรคร่วม	ระยะเวลาในกระบวนการต่าง	ๆ	
คะแนนการประเมินความรุนแรงของโรค	ปัจจัยจากผู้ป่วย	และปัจจัย 
จากกระบวนการในโรงพยาบาล	โดยค�าจ�ากดัความของการคดักรองล่าช้า
ในงานวิจัยน้ีคือ	 ระยะเวลาที่ผู ้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลและได้เข้ารับ 
การวินิจฉัยจากแพทย์คนแรกมากกว่า	10	นาที	หรือระยะเวลาที่ผู้ป่วย
มาถึงโรงพยาบาลและได้เข้ารับการผ่าตัดผ่านช่องทางเร่งด่วน	ASFT	
มากกว่า	15	นาที

ผลการวจิยัพบว่า	ผูป่้วยได้รบัการคดักรองล่าช้าคิดเป็นร้อยละ	
19.4	 และจากการวิเคราะห์พหุตัวแปร	พบว่า	 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
หน่วยตรวจแพทย์เวรฉุกเฉินแล้ว	หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีโอกาส 
คัดกรองล่าช้า	8.21	 เท่า	หน่วยตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉินมีโอกาสคัดกรอง
ล่าช้า	4.35	เท่า	และหน่วยตรวจอื่น	ๆ	มีโอกาสคัดกรองล่าช้า	5.75	เท่า	
นอกจากนี้พบว่า	 ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเวียนศีรษะเฉียบพลันมีโอกาส 
ได้รบัการคดักรองล่าช้า	2.75	เท่า	ในขณะทีผู้่ป่วยทีไ่ม่มอีาการเวียนศรีษะ
เฉียบพลันและอาการของโรคหลอดเลือดสมองไม่ชัดเจน	 มีโอกาสได้รับ
การคัดกรองล่าช้า	9.27	เท่า	

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม	ASFT	มีโอกาส 
ได้รับการคัดกรองล่าช้า	7.79	 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการปฏิบัติ
เป็นไปตาม	ASFTP	อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีผลท�าให้การคัดกรองล่าช้า 
ลดลงคือ	 ผู ้ป่วยมาด้วยอาการอ่อนแรงครึ่งซีก
เฉยีบพลัน	มโีอกาสคดักรองล่าช้าลดลง	0.32	เท่า	
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอ่อนแรงคร่ึงซีก
เฉียบพลัน

ผลงานวิจัย น้ี ได ้รับรางวัล	 R2R	
Award	2021	และมกีารน�าไปปรบักระบวนการ
ดูแลผู ้ป ่วย	 Stroke	 โดยมีการให ้ความรู ้กับ 
หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยในถึงวิธีการคัดกรองผู้ป่วย 
ที่สงสัยอาการโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน	และการน�าข้อมูลที่ได้จาก
การวจิยัมาน�าเสนอว่าปัจจยัใดบ้างที่
ท�าให้เกิดความล่าช้าพร้อมท้ังร่วม
กันจัดท�าแนวทางการคัดกรองให้
ง่ายและเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง 
โรงพยาบาล	 ส่งผลให้อัตราการ 
คัดกรองล่าช้าจากร้อยละ	 19.4	
เหลือเพียง	ร้อยละ	12.7	และระยะ
เวลาเฉล่ียในการให้ยาสลายล่ิมเลือด
ทางหลอดเลือดด�าจาก	 42	นาที	
เหลือเพียง	24	นาที	ในปี	2563	ซึ่ง
ดีกว่ามาตรฐานที่ทาง	American	
Heart	Association/		American	
Stroke	Association	(AHA/ASA)	
ก�าหนดไว้คือไม่เกิน	60	นาที	

ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

“ฮืออ ช่วยคุณพ่อหนูด้วยค่ะคุณหมอ 
คุณพ่อหนูเป็นลม อ่อนแรงไปครึ่งซีก” 

“คุณพยาบาลครับ คุณแม่ผมมีอาการวูบ  
รออยู่หน้าห้องตรวจนานแล้ว อีกนานมั้ยครับ

กว่าคุณหมอจะมาดู”

“เพียงรอยยิ้มและการได้กลับมาใช้ชีวิตปกติของผู้ป่วย	ก็นับเป็นของขวัญ	
และรางวัลสูงสุดของทีมดูแลผู้ป่วยแล้ว”

มากกว่ารางวัล คือรอยยิ้มและชีวิต 
ที่ปลอดภัยของผู้ป่วย Stroke
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IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

 เพียงเท่าน้ี ก็สามารถศึกษาข้อมูลการใช้โปรแกรม Zoom 

ได้แล้ว ทั้งยังเป็นการทบทวนองค์ความรู้เพื่อน�าไปประยุกต์ ใช้ 

การจัดการเรียน การสอน ประชุม สัมมนา ออนไลน์ อีกด้วย 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายสารสนเทศ โทร. 41062 , 95400 ในวันและเวลาราชการ

เปิดช่องทางทบทวน การอบรม
โปรแกรม Zoom

ปี 2565
 หลังจากฝ่ายสารสนเทศได้จัดหลักสูตรอบรมโปรแกรม Zoom ปี 2565 ส�าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
ประชุม/สัมมนา ออนไลน์ ไปเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ในรองรับการท�างานให้กับคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอน/ การประชุม/ สัมมนา ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย 
ในการใช้งาน วันนี้ เราจึงได้รวบรวมช่องทางการทบทวนความรู้และวีดีโอบันทึกการอบรมของทั้ง 3 หลักสูตร มาฝากผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับ มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1 2

3

เข้าระบบ SELECx พิมพ์ 
URL : http://selecx.si.mahidol.ac.th/

ศึกษาเนื้อหาจากคู่มือและ VIDEO CLIP 
จากหลักสูตร

เข้าท�าแบบทดสอบหลักสูตรอบรม การจัดการเรียน
การสอน ประชุม สัมมนา ออนไลน์  
ด้วยโปรแกรม Zoom ปี 2565

LOGIN USERNAME & PASSWORD 
ด้วยรหัส AD (USERNAME & PASSWORD 
เดียวกับระบบ E-DOC)

เลือก ภาควิชา/หน่วยงาน >  ฝ่ายสารสนเทศ  >  
อบรม การจัดการเรียนการสอน ประชุม สัมมนา 
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ปี 2565  

4
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ระวังคนร้ายแฮกไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมวิธีตั้งค่าไลน์
ยกเลิกเช่ือมต่อเฟซบุ๊ก 

ขอบคุณข้อมูลจาก PCT Police  และ iT24Hrs-S

ระวังคนร้าย “แฮกไลน์” ผ่านเฟซบุ๊ก  
แนะวิธีตั้งค่าไลน์ยกเลิกเชื่อมต่อเฟซบุ๊ก พร้อมวิธีป้องกัน

 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือศูนย์ PCT 
เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากฝ่ายรับแจ้งความออนไลน์
ว่า มีผู้เสียหาย ถูกคนร้ายแฮกเฟซบุ๊ก แล้วใช้บัญชีไลน์
ไปหลอกยืมเงินเพ่ือน สร้างความเสียหายจ�านวนมาก 
จึงออกเตือนและแนะน�าแนวทางป้องกัน

เตือนภัย !เตือนภัย !

หากเชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กไปแล้ว มีวิธีปิดการเชื่อมต่อ 
เฟซบุ๊กอย่างไร?

 ข้อสังเกตการ Login ด้วยวิธีเชื่อมต่อผ่าน facebook หาก 
Login ค้างไว้ ก็เข้าถึง LINE ได้ทันที คนร้ายก็มักจะใช้ LINE ในการ
หลอกเพ่ือนเพ่ือหลอกโอนเงินมายังมิจฉาชีพไว้ ดังน้ันไม่ควร login 
ด้วย Facebook ควร Login ด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือบัญชี LINE  
ที่ลงทะเบียนแล้วจะปลอดภัยกว่า

 เปิดแอป LINE แตะที่ไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือกบัญชี 
สังเกตที่ Facebook ขึ้นว่าเชื่อมต่อหรือไม่ หากขึ้นเชื่อมต่อเฉย ๆ 
แสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อเลย ปลอดภัย แต่ถ้าขึ้นเชื่อมต่อแล้ว ให้ท�าการ
หยุดการเชื่อมต่อกับ Facebook

 นอกจากนี ้หากไม่อยากให้คนอืน่นอกเหนอืจากเราแอบใช้ 
ควรตั้งค่าปิดอนุญาตการเข้าสู่ระบบกรณีใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ต่อมาหากพบว่าไลน์ในมือถือหลุดออก
จากระบบ ให้สันนิษฐานไว้ว่าโดนแฮกไลน์แล้ว และหากมีเพื่อน 
ในไลน์ส่งข้อความขอยมืเงนิ ควรโทรศพัท์กลบัไปตรวจสอบและยนืยนั
การยืมเงินอีกครั้ง

หากประชาชนถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่สายด่วน สอท. 1441 
หรือ ศูนย์ PCT 081-866-3000 และผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com
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เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ
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เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

Bedside	 teaching	 หรือ	 การสอนข้างเตียง	 เป็นวิธีการเรียน 
การสอนรูปแบบหน่ึงที่อาจารย์พานักศึกษาไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้
ข้างเตียงผู้ป่วย	 ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับทั้ง	
อาจารย์	นักศึกษาและผู้ป่วยไปในเวลาเดียวกัน	การเรียนการสอนในรูปแบบนี้
เป็นการเรียนการสอนที่ท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการในการซัก
ประวัติ	การตรวจร่างกาย	ทัศนคติความเป็นวิชาชีพ	และการดูแลผู้ป่วยอย่าง
เป็นองค์รวมไปพร้อมๆกัน	 ซ่ึงถือเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีประโยชน์และ 
มีคุณค่ามากในการเรียนรู้ของนักศึกษา	 ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเรากลับ 
พบว่าการเรยีนการสอนในรปูแบบนี	้แม้ว่าจะเป็นการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ	
แต่ในทางกลับกันอาจารย์กลับเลือกที่จะใช้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบนี้
ลดลง	 เนื่องด้วยอาจารย์แพทย์หลายท่านรู้สึกว่าการเรียนการสอนรูปแบบ
เป็นการเรียนการสอนที่อาจจะรบกวนผู้ป่วย	หรือ	อาจารย์จะรู้สึกว่าการเรียน
การสอนรูปแบบนี้ไม่สามารถควบคุมการเรียนได้	ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั้นการเรียน
การสอนแบบนี้สามารถเตรียมตัวได้	 การเรียนการสอนข้างเตียงน้ัน	 แบ่งออก
เป็นสองรูปแบบ	คือ	Formal	Bedside	Teaching	และ	Teaching	during	
ward	 round	 ซึ่งการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบน้ีมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน	 
คือ	Formal	Bedside	teaching	จะเป็นการเน้นที่การเรียนการสอนมากกว่า
การดูแลผู้ป่วย	ส่วน	Teaching	during	ward	 round	จะเป็นการเน้นที่การ
ดูแลผู้ป่วยมากกว่าการเรียนการสอน

ส�าหรับ	Formal	Bedside	Teaching	การเรียนสารสอนข้างเตียง 
ที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถท�าได้โดยใช้หลักการของ	 Cox’s	 cycle	 of	 
bedside	teaching	ซึ่งแบ่งขั้นตอนออกเป็น	4	ขั้นตอน	คือ	

 - Preparing :	การเตรียมตัวก่อนการเรียนการสอน	อาจารย์ควร 
ทีจ่ะมกีารทบทวนสิง่ท่ีตนเองจะสอน	ประเมนิทกัษะของนกัศกึษาทีเ่ราจะสอน	
และ	 พยายามที่จะหาผู้ป่วยที่เป็นโรคหรืออาการที่นักศึกษาควรรู้	 นอกจากนี้
อาจารย์ควรจะเป็นคนที่เข้าไปพูดคุยตกลงกับผู้ป่วยก่อนว่าเราจะขออนุญาต 
ให้นักศึกษามาเรียนรู้กับผู้ป่วย	
 - Briefing : การพูดคุยกับนักศึกษาก่อนที่จะเข้าไปหาผู้ป่วย	โดย
ในช่วงนี้อาจารย์ควรที่จะมีการอธิบายจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในการเรียนนี้	
พูดคุยถึงอาการของผู้ป่วยเบื้องต้น	 และมีการวางแผนเบื้องต้นกับนักศึกษา 
ก่อนว่าเมื่อเข้าไปพบกับผู ้ป่วยแล้วนั้นเราจะท�าอะไรบ้าง	 หรืออาจจะม ี
การแบ่งหน้าที่กัน	 ซึ่งในขั้นตอนน้ีอาจารย์สามารถที่จะใช้	 เทคนิคในการถาม
ค�าถาม	 หรือ	 เทคนิค	 1-minute	 preceptor	 ในการที่จะท�าให้นักเรียนได้ม ี
การแลกเปลี่ยนประเด็นการเรียนรู้ด้วยกัน	
 - Patient encounter : การเข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วย	เมื่อเข้าไป
พบผู้ป่วย	 ควรที่จะมีการแนะน�าตัวและบทบาทของอาจารย์และผู้เรียนก่อน	 
ควรเรียกผู้ป่วยด้วยชื่อจริง	 และใช้ภาษาในการพูดคุยที่ทั้ง	 3	 ฝ่ายรู ้เร่ือง	 
 - Debriefing : การสรุปหลังจากที่พบผู้ป่วย	อาจารย์ควรที่จะมี
การสรุปประเด็นส�าคัญในการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 โดยอาจจะใช้เทคนิค	 
Questioning,	 Feedback	 หรือ	 1-minute	 preceptor	 กับนักศึกษา	 
มีการแนะน�าสิ่งท่ีนักศึกษาต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากการเรียนการสอนนี้
และได้มีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้ท�าการสะท้อนย้อนคิด	 หรือ	 reflection	 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนนี้ไป	

ส�าหรับ	Teaching	during	ward	round	เทคนิคการสร้างการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพระหว่างการดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยน้ัน	 คือการใช้ 
หลักการของ	Bus	stop	model	คือในระหว่างการดูแลผู้ป่วย	ขณะอยู่ในหอ 
ผู้ป่วย	 อาจารย์และทีมดูแลผู้ป่วย	 ได้อภิปรายกันถึงประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 
ของผูป่้วยก่อนทีจ่ะเข้าไปพบกบัผูป่้วย	ซึง่ท�าเช่นนีไ้ปในแต่ละเตยีง	จะท�าให้ทัง้
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการดูแล	 ไม่รบกวนผู้ป่วยมากเกินไป	 และนักเรียน 
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่	

สุดท้ายนี้	 การเรียนการสอนข้างเตียงนั้น	 เป็นรูปแบบการเรียน 
การสอนทีม่ปีระโยชน์และมปีระสทิธภิาพต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก	 
ซึ่งหากอาจารย์หลาย	 ๆ	 ท่านได้ลองน�าเทคนิคในการสร้างการเรียนการสอน
ข้างเตยีงอย่างมปีระสทิธภิาพไปปรบัประยกุต์ใช้ในบรบิทของตนเองนัน้	เชือ่ได้
ว่าจะท�าให้ทั้งอาจารย์	 ผู้เรียน	 และ	 ผู้ป่วยมีความสุขไปพร้อมกันร่วมกับได้
ประโยชน์สูงสุดกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้	

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ได้จัดโครงการ Pearls in Medical Education ในวันท่ี  
8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ เทคนิกการสอนข้างเตียง
อย ่ างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทางศูนย ์ฯ ได ้รับเกียรติจาก  
รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย จากภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
มาเป็นวิทยากรในหัวข้อน้ี

สามารถติดตามรายละเอียดของการอบรมนี้ได้ที่ https://shee.si.mahidol.ac.th/

ปัจจุบันทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เห็นความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ทั้งในระดับชั้นคลินิคและพรีคลินิค ทางศูนย์ฯ จึงได้มีการจัดอบรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ท่ีสนใจพัฒนาความรู้และทักษะ  
ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Pearls in medical education
เทคนิคการสอนข้างเตียงอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนข้างเตียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

Pearls in medical education
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 วันที่ 11 เม.ย. 2565 คณาจารย์จากสถาบัน SAMU 
des-Hauts-de-Seine (SAMU92) ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเป็น
ที่รู ้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของผู้ให้บริการ
ด ้านการแพทย ์ฉุกเฉินระดับโลก ได ้ เข ้าเยี่ยมชมศูนย ์ 
โรคหลอดเลือดสมองศิริราชและศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศิริราช โดยมี รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรค 
หลอดเลือดสมองศิริราช และ ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์ 
ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช เป็นผู้ให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : ฐิติพงศ์ ศิลปารัตน์

ศิริราชเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ณ ประเทศสวีเดน

 อ.พญ. ต้องพร วรรณะธูป จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EVTM Education in Thailand” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
“7th EndoVascular Rescucitation and Trauma Management (EVTM) Symposium” เมื่อวันที่ 3 - 5 ธ.ค. 2564  
ณ เมืองโอเรโบร ประเทศสวีเดน

สถาบนัด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับโลกเข้าเยี่ยมชมศิริราช
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 ยินดีต้อนรับ Dr. Huan Vinh Dong จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอส แองเจลีส (UCLA) 
ในการเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรนานาชาติ ณ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันที่  18 - 29 เม.ย. 2565 ควบคุมการสอนโดย รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ  
หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
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ยังไม่จบนะคะส�ำหรับโรคฝีดำษวำนร ฉบับหน้ำ เรำยังคงน�ำเสนอค�ำศัพท์และบทสนทนำเก่ียวกับโรคฝีดำษวำนรกันต่อ  
ส�ำหรับฉบับนี้ คอลัมน์ Mr. Worldwide ขอลำไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้ำ สวัสดีค่ะ

เร่ืองและภำพ : คุณชุติกำญจน์  ฉลองวงศ์

English for you by Mr. Worldwide                                                              
ส�านวนภาษาอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิลด์ไวด์ ตอน ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล 14

ตอนที่ 

 แม้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศ และจ�านวนผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19  
เร่ิมลดลง แต่ก็มีโรคติดต่อชนิดใหม่ที่เราจะต้องเฝ้าระวัง นั่นคือ “โรคฝีดาษวานร” (Monkeypox (n.) หรือไข้ทรพิษลิง) 
ฉบับน้ีเราจะน�าเสนอค�าศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับอาการของโรคนี้กันค่ะ

“What	are	your	symptoms?”	(คุณมีอาการอะไรบ้าง?)	 	 	 	
“Do	you	have	…?”	(คุณมีอาการ	...	ไหม?)
และน่ีคืออาการของ	“โรคฝีดาษวานร”
Rash with blisters (n.) ผื่นท่ีเป็นแผลพุพอง      
Fever (n.) ไข้          
Swollen lymph nodes (n.) ต่อมน�้าเหลืองบวม     
Headache (n.) อาการปวดศีรษะ       
Muscle and back ache (n.) อาการปวดกล้ามเนื้อและปวดหลัง    
Fatigue (n.) ความอ่อนเพลีย

การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรนานาชาติ ณ ศิริราช

 วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ขออภัยในความผิดพลาดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ ณ ศิริราช  
ในบทความตีพิมพ์ลงวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 คอลัมน์วิเทศสัมพันธ์ ท�าให้มีการน�าเสนอข่าวดังกล่าวฯ  
ผิดพลาดทางกองบรรณาธิการขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และได้ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเนื้อหาที่ปรากฏนี้
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อ้างอิง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). วันส�าคัญของชาวพุทธไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:  ส�านักพิมพ์ธรรมสภา, 2556.
 ติดตามความเคลื่อนไหวของงานคุณธรรมและจริยธรรม ได้ที่ Facebook / YouTube: งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มูลเหตุใดที่พระสงฆ์ต้องจ�าพรรษา?
 เพราะในสมัยโบราณ ประเทศอินเดียตอนเหนือเมื่อถึงฤดูฝน พื้นที่ย่อมเป็นโคลนเลน
ทั่วไป ไม่สะดวกแก่การเดินทาง คราวหนึ่งมีพระเป็นกลุ่ม ๖ รูปด้วยกัน ไม่รู้จักกาล เที่ยวไปมา
ทกุฤดูกาล ไม่หยดุพกัเลย แม้ในฤดฝูนกย็งัเดนิทาง เท่ียวเหยยีบย�า่ข้าวกล้าหญ้า และสตัว์เลก็ ๆ ตาย 
คนท้ังหลายพากันติเตียนว่า ในฤดูฝนแม้พวกเดียรถีย์และปริพาชกเขาก็ยังหยุด นกก็ยังรู้จัก 
ท�ารงับนยอดไม้เพือ่หลบฝน แต่พระกลุม่ดงักล่าวท�าไมจึงยงัเทีย่วอยูท่ัง้ 3 ฤด ูเหยียบย�า่ข้าวกล้า
และต้นไม้ และท�าสัตว์ให้ตายเป็นอันมาก ความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงอนุญาต
ให้พระสงฆ์อยูป่ระจ�าทีใ่นฤดฝูน ในทีแ่ห่งเดยีวเป็นเวลา 3 เดอืน เรยีกว่า จ�าพรรษา ด้วยเหตนุี้ 
พระสงฆ์จึงต้องจ�าพรรษา และมี วันเข้าพรรษา สืบมาจนบัดนี้

พุทธศาสนิกชนท�าอะไรในวันเข้าพรรษา?
 เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใกล้จะถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนต่างก็ช่วยกันซ่อมแซมตกแต่ง
เสนาสนะเพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่เป็นสุข ถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน�้าฝน 
(ผ้าวัสสิกสาฎก) เพื่อไว้ส�าหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ตลอดการอยู่จ�าพรรษา
 พอถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนบางพวกก็อธิษฐานว่า จะรักษาอุโบสถศีลตลอด  
3 เดือน บางพวกปวารณาตนต่อภิกษุสามเณรเฉพาะองค์หรือทั้งวัด เพื่อถวายส่ิงที่ขาดเหลือ
ตลอด 3 เดือน บางพวกก็อธิษฐานใจ เว้นสิ่งที่ควรเว้น บ�าเพ็ญส่ิงที่ควรบ�าเพ็ญ เช่น บางคน 
เว้นดื่มเหล้าตลอดพรรษา บางคนรักษาศีล 5 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพิธีบ�าเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา 
และเป็นหน้าที่พุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

	 ค�ำว่ำ	พรรษา	 แปลว่ำ	ฤดูฝน	 ปีหนึ่งก็ผ่ำน 
ฤดูฝนครั้งหนึ่ง	 คนท่ีอยู่มำเท่ำนั้นฝนเท่ำนี้ฝนก็คือ 
อยู่มำเท่ำนั้นปี	ดังนั้นในทั่ว	ๆ 	ไปจึงแปลพรรษำกันว่ำ	ปี
	 ค�ำว่ำ	เข้าพรรษา	ก็คือ	เข้าฤดูฝน	คือถึงเวลำที่
จะต้องหยุดกำรเดินทำงในฤดูฝน	 พักอยู่ในที่ใดที่หน่ึง
เป็นประจ�ำ	 โดยไม่ไปแรมคืนท่ีอื่น	 เพรำะเหตุนี้จึงมีค�ำ 
เกิดขึ้นอีกค�ำหนึ่งคือค�ำว่ำ	จ�าพรรษา
	 ค�ำวำ่ จ�าพรรษา	กค็อื	อยูว่ดัในฤดฝูน	หมำยควำมวำ่	
พระสงฆ์จะต้องอยู่ในวัดที่ตนอธิษฐำนพรรษำ	ตลอด	 
3	 เดือนในฤดูฝนจะไปแรมคืนที่อื่นไม่ ได้นอกจำก 
มีเหตุจ�ำเป็น
	 ค�ำว่ำ	วันเข้าพรรษา	ก็คือ	 วันท่ีพระสงฆ์ท�ำพิธี
อธิษฐำนพรรษำ	 ซึ่งเป็นวันแรกของกำรจ�ำพรรษำ
นั่นเอง

วันเข้าพรรษา
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HR Information
เรื่อง : งานคุณธรรมและจริยธรรม
HR Information
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HR Information
เรื่อง : ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช
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 มีข่าวมาบอก  ... ฝ่ายสารสนเทศ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรและนักศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
Google Workspace for Education ส�าหรับ

มหาวิทยาลัยมหิดล @mahidol.edu @student.mahidol.edu  
โดยจ�ากัดพื้นที่การใช้งานท่านละไม่เกิน 4 GB 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
จึงขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสอบพื้นท่ี 
การใช้งานปัจจุบันของตนเอง ได้ที่ URL : 
https://drive.google.com/settings/storage โดยโอนย้ายข้อมูล 
ออกจาก Google Workspace for Education ให้เหลือการใช้งาน 
พื้นที่ไม่เกิน 4 GB หากมีข้อมูลส�าคัญให้โอนย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น 
ได้ดังนี้

Look Forward @ Siriraj

 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เชิญชวนผู ้มีจิตศรัทธา บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยพิการท่ียากไร้และ 
ด้อยโอกาส ให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี เหมาะสม   
 โอกาสนี้ ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมเป็น “ผู้ให้” เท่ากับท่านได้มีส่วนร่วมใน “การรักษา” ด้วยการบริจาค 
เงินเข้า “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ”  ได้ที่

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับ 
พระภาวนาเขมคณุ ว.ิ (หลวงพ่อสรุศกัดิ ์ เขมรงัส)ี” ครัง้ที ่12 ระหว่าง
วันที่ 1-8 สิงหาคม 2565 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th/
division/sivirtue (รับจ�านวนจ�ากัด 60 คน) สอบถามเพิ่มเติม  
งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 0 2419 9435 (ในวันเวลาราชการ)

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการใช้งาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 - Download ข้อมูลไปยัง Local Storage
 - ย้ายข้อมูลไปยัง OneDrive ด้วย App Mover 
(https.//mover.io) ศึกษาคู่มือย้ายไฟล์ได้ที่ QR code
 - ย้ายข้อมูลไปยัง Cloud Storage อื่น ๆ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Email : consult@mahidol.ac.th โทร. 0 2849 6022 

drop here to upload

 • ศิริราชมูลนิธิ  3  แห่ง ได้แก่ 1. ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 1  รพ.ศิริราช (ทุกวัน) 2. รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ชั้น 2 โซน B (ทุกวัน) 3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G (วันจันทร์ – ศุกร์)
 • บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-3-00049-4 ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ  
(กรุณาระบุ “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D3366”)
 • บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR CODE 

(กรุณาระบุ “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D3366”)
 หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการลดหย่อนภาษี  2 เท่า (e-Donation) 
ที่ออกโดยศิริราชมูลนิธิ กรุณากรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ @404ygznr หรือส่งอีเมล 
มาที่ prccsspo@mahidol.ac.th  เพื่อจัดส่งเอกสารการบริจาคแก่ท่านต่อไป 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3m7rrsk  หรือ สแกน QR Code 



 ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชา
โรคข้อและรูมาติสซั่ม ขอเชิญเเพทย์ บุคลากร
ทางการเเพทย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ One-Day Rheumatology : 
Common Arthritis ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 
2565 เวลา 08.25 - 16.30 น. ในรูปแบบ virtual 
online ผ่านโปรแกรม ZOOM 
ติดตามรายละเอียดการสมัคร
และลงทะเบยีนได้ที ่QR Code                 

 ถึงเวลาประกาศให้โลกรู้ว่า “ผลงานวิจัย ท�าแล้วใช้จริง  
อิงประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ พัฒนางาน พัฒนาคน” หน่วยพัฒนา
งานประจ�าสูง่านวิจัย เชญิชวนผูท้ีส่นใจเข้าร่วมฟังการน�าเสนอผลงาน
วิจัยการประกวดรางวัล R2R Award 2022 ในระหว่างวันที่ 5,  
6, 12 และ 19 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
Meeting สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 0 2419 2665 (คุณอัญชิสาและ 
คุณศิริรัตน์)  

หน่วยวิจัย หน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนอาสาสมัคร
เข้าร่วมงานวจิยั การศกึษาภมิูคุม้กันหลงัการได้รับ
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (บีเอ็นที 
162บี 2) เข็มกระตุ ้นในวัยรุ ่นไทยอายุ  
12-17 ปี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด 
และสมัครเข้าร่วมงานวิจัยได้ที่ QR Code

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอประชาสัมพันธ ์ผล 

การคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ประจ�าปี 2565 ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 15 รางวัล (ติดตามรายละเอียดได้ที่ 
www.si.mahidol.ac.th/th/activitydetail.asp?n_id=4881) ท้ังนี้  
ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่และเงินรางวัลในพิธีการมอบรางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ SICMPH 2022 และขอเชิญชวนบุคลากร 
เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ ได้รับรางวัลและร่วมฟังการเสวนา
ในหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจอย่างไรให้ผลงานวิจัยประสบ
ความส�าเรจ็” ในวนัพฤหสับดทีี ่4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)

   สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล เชิญชวนบุคลากร ศิษย ์ เก ่า 
นั ก ศึ กษ า  เข ้ าร ่ วมพิ ธี ไหว ้ครู และ 
พิธีครอบครู ประจ�าปี 2565 ในวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 – 12.00 น.  
ณ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH)  

โดยสามารถลงทะเบยีนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน 
ผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565 
สอบถามโทร. 0 2419 1700 – 1 (ในวันเวลาราชการ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคข้อและ 
รูมาติสซั่ม โทร 0 2419 7775 – 6 (ในวันเวลาราชการ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ 

เเละ คุณนันทกา กองสถาน หน่วยวิจัย 
หน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ โทร. 0 2866 0225 หรือ  
06 1595 3847

Application EkoCall การติดต่อส่ือสารที่สมบูรณ์แบบ ส่ือสารถึงกันได้ ใช้งานง่าย  

ได้ทุกที่ ทุกเวลา ... งานสื่อสาร ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ ขอเชิญชวนบุคลากร

ศิริราช มาใช้งาน Application Ekocall เพ่ือตอบสนองการท�างานที่คล่องตัวมากขึ้น  

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถยื่นความประสงค์ขอรับบริการ Application  
EkoCall ผ่านชอ่งทาง E-doc หรอื ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บรกิารไดท้ีเ่ว็บไซต์
งานสื่อสาร www.si.mahidol.ac.th/th/division/shsw/ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งาน  
ติดต่อได้ที่ CallCenter Service โทร. 41000
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