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คุณมีวิธีประหยัดพลังงานในยุคนำ้ามันแพงอย่างไร 

ผู้โชคดีจากการตอบปัญหาชิงรางวัลฉบับเดือนกรกฎาคม 2565
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ช้ัน 1 ภายในวันท่ี 18 ส.ค. 65

 เข้าสู่ฤดูกาลกิจกรรมการออกรับบริจาคพร้อมมอบธงที่ระลึกวันมหิดลของน้อง ๆ นักศึกษากันแล้วนะคะ ซ่ึงเป็นความตั้งใจของน้อง ๆ  
กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล ที่รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยท�า “ธงวันมหิดล” ส่งต่อไปยังผู้มีจิตศรัทธา และเชิญชวนให้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย 
ด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช ท่านใดท่ีพบเห็นน้อง ๆ ก็ขอได้โปรดอนุโมทนาบุญ สนับสนุนการท�าความดีของพวกน้อง ๆ ได้นะคะ หรือติดตาม 
ช่องทางการบริจาคได้จากปกหลังค่ะ

 ฉบับนี้ เรามาพร้อมเรื่องราวความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เราใช้เวลา 14 ปีกับเส้นทาง 
การพฒันาคณุภาพด้วยแนวคดิ LEAN กับการคว้ารางวลั Thailand Lean Award 2022 ระดบั Diamond ต่อด้วยประเดน็ร้อนในสงัคมกับสถานการณ์ 
วิกฤตโควิดครั้งใหม่ สายพันธุ์ BA.4/BA.5 ท่ีเราควรรับมือให้ดีก่อนก้าวสู่การเป็นโรคประจ�าถิ่น พร้อมเผยสรรพคุณกัญชาในต�ารับยาไทย ที่ใช้ 
ในทางการแพทย์แผนไทย จากนั้นชวนคุณมาท�าความรู้จักกับนวัตกรรมการรักษา โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง และลองมาเช็คร่างกายกันสักนิดว่า 
คุณติดสุราหรือเปล่า ติดตามได้ในคอลัมน์โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

 เนื้อหาต่าง ๆ ในวารสาร ยังคงเข้มข้นด้วยสาระน่ารู้หลากหลาย ไม่เฉพาะแต่ด้านการแพทย์เท่านั้นนะคะ ยังมีเรื่องราวมากมายให้คุณ 
ได้เลือกสรร กับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กร ติดตามภาคต่อของคอลัมน์นโยบายและแผน กับ Siriraj Check up Center ความส�าเร็จ
ที่ยังไม่หยุดพัฒนา ตอนที่ 2 และมาเรียนรู้วิธีการฟังเสียงลูกค้าและความส�าเร็จขององค์กร การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในวัยท�างาน 
พร้อมเผยวิธีสร้างผลงานบน Pivot Table ปรับนิดแต่งหน่อยสรุปรายงานแบบมืออาชีพ (คอลัมน์ QD,KM,UM) ด้านการศึกษาและการวิจัย  
รูห้รอืไม่ว่า Google for Education สามารถน�ามาปรบัใช้การเรยีนการสอนให้ง่ายข้ึน และข่าวดขีองนกัวจิยั ทีว่นันีใ้ครอยากขอทนุพฒันานวัตกรรม 
R2R จัดให้ และแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้อาจไม่สู้ดีนัก โดยเฉพาะราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่จึงแนะ 
5 วิธีประหยัดน�้ามัน ในยุคน�้ามันแพง และชวนมารักษ์โลกกับ CSR ใน กรีนเลือกได้ เลือกพลาสติกชีวภาพ BIOPLASTICS

 ก่อนจากกัน ขอฝากติดตามเรื่องราวดูแลสุขภาพเข้าใจง่าย สไตล์ขายหัวเราะ ได้ในคู่มือสุขภาพดีประจ�าบ้าน ฉบับอารมณ์ดีพิเศษสุขภาพ  
(ก�าลังดี) ของคอลัมน์ SiPH ด้วยนะคะ
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 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว และโอกาส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เพือ่แสดงความจงรกัภักด ีและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เมือ่วนัที ่5 ก.ค. 65 ณ สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 MCOTHD

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาแพทย์
ศิริราช จัดกิจกรรมเปิดบ้าน  “Siriraj Hackathon Open House” เชิญชวน
น้อง ๆ นักเรียนม.ปลาย และนักศึกษาแพทย์ ร่วมฟังเสวนาเก่ียวกับการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพมาพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 โอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน “Siriraj Hackathon Open House” 
พร้อมกล่าวเสวนาหัวข้อ “Health technology and innovations for 
the benefit of mankind” ปลดล็อกนวัตกรรมด้านสุขภาพ สู่อนาคต 
ของการมีสุขภาพ และความเป็นอยู ่ที่ดีของผู ้คน โดยมี ศ.พญ.ธนัญญา  
บุณยศิรินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวแนะน�าโครงการ และ Problem 
Statement นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ ์  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD คุณณรงค์ชัย  
ลิมป์ปิยาภิรมย์ Co-founder, Technical, Cariva และ รศ.นพ.เชิดชัย  
นพมณจี�ารสัเลศิ รองผูอ้�านวยการ รพ.ศริริาช มาร่วมเสวนา แลกเปลีย่นแนวคดิ
และประสบการณ์ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร 
รพ.ศิริราช  

คณบดี น�าทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“Siriraj Hackathon Open House”  
จุดประกายนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เป็นประธานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ�าปี 2565 “Siriraj International Conference in 
Medicine and Public Health (SICMPH 2022)” โดยม ีศ.พญ.ธนญัญา 
บุณยศิรินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ�ารัสเลิศ  
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.นพ.อัฐพร ตระการสง่า ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมด้วยคณะกรรมการการจัดงานประชุม 
วิชาการฯ ด�าเนินรายการโดยรศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ณ ห้องประชุม
สิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช

แถลงข่าว การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ�าปี 2565 (SICMPH 2022)
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ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรและนักศึกษา  
เข้าร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและอาณาประชาราษฎร์ ทั้งด้านการแพทย ์
และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

Siriraj Quality Service at your Fingertips
by SIVITT

 บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จ�ากัด Siriraj Vittayavijai Co., Ltd.  
(ชื่อย่อ SIVITT, อ่านว่า ศิ-วิท) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนาทางการแพทย์ให ้เกิดประโยชน์ต ่อสุขภาพของประชาชน  
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของศิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
	 หนึ่งในการด�าเนินงานธุรกิจของ SIVITT คือ การบริการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพประชาชน (Health Technology Services) โดย 
เพิ่มการเข ้าถึงการบริการของโรงพยาบาลศิริราชอย่างสะดวกสบาย  
ผ่านการบริหารจัดการของ SIVITT
	 การบริการแรกที่ SIVITT ต้องการเร่ิมคือ การบริการผู้ป่วยที่บ้าน 

(Home Health Services) โดยการบริการทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะน�าร่องจะเป็น 
การบริการที่มีความต้องการสูง เช่น การบริการนักกายภาพบ�าบัดท่ีบ้าน  
การบริการตรวจสุขภาพที่บ้าน เป็นต้น
	 SIVITT ก�าลงัส�ารวจความต้องการ การบรกิารผูป่้วยทีบ้่าน 

(Home Health Services) เพือ่ศึกษารูปแบบ
บริการที่เหมาะสม โดยส�ารวจความคิดเห็น 
เจ้าหน้าที่ แพทย์ ผู้ป่วย ในโรงพยาบาล
ศิริราช ซ่ึงคาดว่าจะเปิดบริการนี้ได้ 
ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
	 จึ งขอ เชิญชวนทุกท ่ านร ่ วมท� า

แบบสอบถามการบริการผู้ป่วยที่บ้าน (Home 
Health Services) เพื่อระดมความคิดเห็น ดัง link  
ต่อไปนี ้https://bit.ly/sivittsurvey หรอืสแกน QR Code 
ด้านล่าง ผู้โชคดี 10 ท่าน จะได้รับรางวัลกระเป๋าสะพาย 
ที่ระลึกดังรูป ติดตามประกาศผลผู้โชคดีใน website  
www.sivitt.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 
เป็นต้นไป

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เปิดตัว “Chatbot ต๊ิกต็อก  
ที่ปรึกษา ออนไลน์ สร้างสรรค์ ปลอดภัย เมื่อให้เด็กเล่นเกม” พัฒนา 
Chatbot ส�าหรับให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาการติดเกมในประเทศไทย 
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยผู้ปกครองที่เข้ามาขอรับค�าปรึกษา  
จะได้วิธีการแก้ไขที่สามารถน�าไปใช้ใด้จริง รวมถึงสามารถท�าแบบทดสอบ
ประเมินระดับการติดเกมของลูกได้อีกด้วย ภายใต้การด�าเนินงานโครงการ 
“Chatbot เพื่อให้ค�าแนะน�าปัญหาการติดเกม” 
 โอกาสนี ้ศ.นพ.ประเสริฐ อสัสนัตชยั รองคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.พญ.สุดสบาย จุลกทัพพะ หัวหน้าภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ผศ.นพ.
สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานร่วมกิจกรรม
เสวนา ณ ห้องเดอะมิตร-ติ้ง รูม สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65

 ผู ้ที่สนใจสามารถปรึกษาป ัญหาเด็กติด เกมฟรี! ได ้ที่ลิงก ์  
https://bit.ly/healthygamerchatbot

เปิดตัว Chatbot ติ๊กต๊อก ที่ปรึกษา ออนไลน์ 
สร้างสรรค์ ปลอดภัย เมื่อให้เด็กเล่นเกม

บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จ�ากัด 
ส่งมอบ การบริการนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีเพื่อสุขภาพประชาชน

“ ศิริราชจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า”
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ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จ�ากัด 
น�าโดย คุณสุวัฒน์  ไววิทย์ลิขิต กรรมการ
ผูจ้ดัการบรษิทัเกรยีงไทยวฒันา กรุป๊ จ�ากดั 
และคุณนพวรรณ ไววิทย์ลิขิต กรรมการ 
ผู ้ จัดการบริษัท ฯ มอบเ งินจ�านวน 
3,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน 
“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  
รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช 

สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น�าโดย คณุศกัดิชั์ย 
ยอดวานิช นายกสมาคมกิตติมศักด์ิและ 
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
สาธติจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั ผศ.ดร.วฒุพิงศ์  
กิตติธเนศวร นายกสมาคมกิตติมศักดิ์และ 
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณุกติติ  
อภิชนบัญชา นายกสมาคมผู้ปกครองและ 
ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบ
กองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” รับมอบโดย 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ  
โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บรษิทั ลคิวดิ เพียวรฟิิเกชัน่ เอน็จเินยีริง่ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั น�าโดย คณุประพนัธ์ –  
คุณ เบญจา อ ริย เมธี  มอบ เ งินจ� านวน  
2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน “พัฒนา
แพทยศาสตร์ศึกษา” รับมอบโดย ศ.พญ.มณี 
รัตนไชยานนท์ รองคณบดคีนที ่1 และผูอ้�านวยการ
โรงเรียนแพทย์ศิริราช ร่วมด้วย  รศ.นพ. สมชาย  
ลีลากุศลวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2  
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

คุณสุชาดา สนั่นพาณิชกุล พร้อม
ครอบครัว มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
เพื่อสมทบกองทุน “ศูนย์ผู้สูงอายุ” และ
สมทบกองทนุ “งานวจิยัเพือ่ผูป่้วย” รบัมอบ
โดย รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือ
สังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
น�าโดย คณุจติต์กล้า  มานสัฤด ีผูจ้ดัการสาขา
ศิริราช มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท  
เพื่อสมทบกองทุน “ผู้ป่วยยากไร้” รับมอบ
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
ณ โถงตกึอ�านวยการ ชัน้ 1 โรงพยาบาลศริริาช 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ากัด 
(มหาชน) น�าโดย นพ.สทิธวร์ี  เกยีรตชิวนันต์ 
ประธานกรรมการบริหารบริษัท ฯ และ 
คุณนพกฤษฏ์ิ นิธิ เลิศวิจิตร ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฯ มอบเงินจ�านวน 
1,000,000 บาท เพือ่สมทบกองทุน “ศริริาช
สู้ภัยโควิด” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล ณ โถงตึกอ�านวยการ  
ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
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ในยุคน�ำ้มันแพง!

1. การใช้ความเร็วรถยนต์ 
 ไม่ขับรถเร็วจนเกินไป
ทราบกันหรือไม่ว่า การขับรถเร็วมากเท่าไร ก็จะยิ่งใช้ปริมาณน�้ามัน

ของเรามากขึ้นเท่านั้น ช่วงความเร็วท่ีจะช่วยให้เราประหยัดน�้ามัน รอบความเร็ว 
อยู่ช่วงระหว่าง 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และการขับรถที่เหมาะสมและรักษา
ความเร็วให้สม�่าเสมออยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เครื่องยนต์ท�างานได้อย่างราบรื่น 
และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์

แล้วปล่อยคันเร่งให้รถค่อย ๆ ไหลไปเร่ือย ๆ โดยใช้แรงเฉื่อย และ
เหยยีบเบรกเท่าทีจ่�าเป็นดกีว่า การเหยยีบเบรกบ่อย ๆ  นอกจาก
จะกินน�้ามันแล้ว ยังให้ผ้าเบรกเสื่อมเร็วอีกด้วย

3. ไม่ต้องเหยียบ
 คันเร่งตลอดเวลา
เราไม่จ�าเป็นต้องคอยเหยยีบคนัเร่งตลอดเวลากไ็ด้ แต่ปล่อย

ให้รถยนต์ไหลไปเรื่อย ๆ ด้วยแรงของมันเอง เช่น เข้าเกียร์ D แล้ว
ประคองเบรกหรอืเว้นระยะห่างให้เหมาะสม ซ่ึงเหมาะมาก ๆ  ส�าหรบั
การขับขี่รถในช่วงที่การจราจรติดขัด

5. ไม่ควรใส่ของที่ไม่ได้ใช้งานประจ�าไว้ในรถยนต์
บางคนเปลีย่นรถยนต์คนัเลก็ให้กลายเป็นรถบ้าน ซึง่ไม่ใช่วธีิท่ีถูกต้อง การใส่สัมภาระทีไ่ม่จ�าเป็นทิง้ไว้ในรถยนต์เป็นการเพิม่น�า้หนกัให้กบัตัวรถ 

ซึ่งตัวรถก็มีน�้าหนักมากอยู่แล้วเครื่องยนต์ต้องใช้น�้ามันมากกว่าเดิมในการขับเคลื่อน จึงควรบรรทุกสิ่งของที่จ�าเป็นเท่านั้นในการเดินทางแต่ละคร้ัง

2. การเหยียบเบรกเท่าที่จ�าเป็น
การเหยียบเบรกบ่อยๆ เกินไป ก็จะท�าให้รถกินน�้ามันมากขึ้น เพราะหลัง

เหยยีบเบรกแล้ว เราต้องมกีารเหยยีบคนัเร่งเพือ่เร่งเครือ่งยนต์ แนะน�าให้กะระยะห่าง

4. ใส่เกียร์ N เมื่อรถติดนาน ๆ
เวลาที่เราเผชิญกับรถนาน ๆ หยุดนิ่ง แนะน�าให้เพื่อน ๆ 

เข้าเกียร์ว่าง หรือ เกียร์ N แทนที่การเข้าเกียร์ D แล้วเหยียบเบรก  
เพราะจะช่วยประหยัดน�้ามันได้มากกว่าด้วย

เราหวังว่า เกร็ดความรู้ในการลดการใช้พลังงาน และบทความต่างๆ ที่น�ามาฝากนั้น 
จะเป็นประโยชน์และน�าไปปฏิบัติใช้กันได้นะครับ

5  วิธีประหยัดน�้ามัน

ด้วยราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
 ท�าให้ประเทศผู้น�าเข้าน�้ามันอย่างประเทศไทย 

 ได้รับผลกระทบน�้ามันแพงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะผู้ที่ ใช้รถ หลายคนจึงต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เราจึงอยากชวนคุณมาหาวิธี

ขับรถอย่างไรให้ประหยัดน�้ามันกันครับ 
โดยขอเสนอ 5 วิธีประหยัดน�้ามัน ดังนี้
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน
นโยบายและแผน

“หากต้องท�างานหรือโครงการใด ๆ ก็ตาม จ�าเป็นอย่างยิ่งที ่
จะต้องไตร่ตรองจุดประสงค์ของงานนั้น ๆ ว่าจะท�าไปเพ่ืออะไร มองถึง 
ความเป็นไปได้ในระยะไกล หากท�าแล้วดีแน่แท้ก็ต้องเช่ือมั่นแล้วลงมือ 
นอกจากนีย้งัต้องสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างระดบับรหิารและทมีงาน 
รวมถึงการสื่อสารทั้งระดับในและนอกองค์กร เมื่อด�าเนินการไปแล้ว  
แม้ได้ผลดีก็ยังต้องติดตามการท�างานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป”  
รศ. นพ.ไชยรตัน์ เพิม่พกิลุ หวัหน้าภาควชิาอายรุศาสตร์ และผูจ้ดัการคลนิกิ
พิเศษนอกเวลาราชการ ได้เปิดบทสนทนาในมุมมองของระดับบริหารท่ีมี
บทบาทส�าคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิด SIRIRAJ Checkup Center  

ผู้จัดการคลินิกพิเศษนอกเวลาฯ เล่าต่อว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เป็นส่วนหนึ่งและมีนโยบายด้านสุขภาวะเช่นเดียวกัน สุขภาวะแรก คือ  
การรักษาคนเป็นโรค สอง คือ การดูแลคนที่มีความเส่ียงกับความเป็นโรค  
และสามคือการท�าให้คนแข็งแรง รวมถึงการประคับประคองผู้ป่วยให้ใช้ชีวิต 
ได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดล้วนแต่เป็นหน้าที่ของเราและกลายมาเป็นกรอบแนวคิด 
ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริการสังคมและสร้างรายได้แล้ว  
ยังเพิ่มโอกาสด้านการวิจัยที่จะมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันโรค ดังนั้น  
การจัดตั้ง SIRIRAJ Checkup Center จึงมีแนวทางการท�างานเพื่อเป็นศูนย์

บริการตรวจสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ แม้จะ
มีข้อจ�ากัดแต่เราสามารถปรับให้เหมาะ 

กับบริบททางสังคมโดยอยู ่บนพื้นฐาน 
ของความถูกต้องได้

ฉะนัน้ ศนูย์ฯ นี ้อาจไม่ได้ต้อง
ตรวจทกุสิง่ทกุอย่าง แต่เราควรท�าให้พอดี

และมุ่งสร้างบรรทัดฐานให้สังคม แม้ใน
อนาคตอาจมีที่อ่ืนท�าได้ดีมากกว่าเรา แต่

นัน่เกดิจากการทีเ่ราได้ Set Standard ไว้ให้
กับการบริการด้านนี้ ดังนั้น ส่ิงที่ศิริราช 

จะท�าได้คือการสร้างมาตรฐานการ
บริการที่ไม ่ว ่าที่ใดก็สามารถ

ท�าได้ และการเป็นสถาบัน
ก า ร แ พ ท ย ์ ที่ รั ก ษ า

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
พัฒนาการท�างาน
เ พ่ื อ ยั ง ค ง ก า ร
บริการในระดับ
ตติยภูมิที่ ได้รับ
ความไว้วาง ใจ”

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งมุมมองระดับบริหารของ ผศ. นพ.มนศักดิ์ 
ชูโชติรส รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ที่มีส่วนส�าคัญในการร่วม 
ขับเคลื่อน SIRIRAJ Checkup Center จนบรรลุเป้าหมาย ได้เล่าถึงแนวทาง
การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ว่า “กลุ่มผู้รับบริการจริง ๆ ของเราจะแบ่งเป็น  
2 กลุ่ม ได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไปกับระดับองค์กร/ หน่วยงาน โดยม ี
จุดประสงค์เพื่อการตรวจสุขภาพประจ�าปี ซึ่งการบริการในลักษณะนี้มีอยู่ 
ทกุโรงพยาบาลและมกีารก�าหนดโปรแกรมการตรวจในลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกนั  
แต่ด้วยความที่ศิริราชเป็นโรงเรียนแพทย์จึงอิงอยู่บนหลักวิชาการที่เชื่อถือได้ 
ซึง่รายการตรวจทีจ่ดัท�าขึน้มาผ่านการศกึษา วเิคราะห์ และคดัเลอืกมาแล้วว่า
เป็นประโยชน์จริง ๆ ซึ่งเราจะไม่ได้ตรวจในรายการที่ไม่จ�าเป็นเพ่ือลดภาระ
ด้านการเงนิและผลกระทบทางจติใจของผูร้บับรกิาร นอกจากนีย้งัต้องสามารถ
แปลผลการตรวจได้และน�าไปใช้ในการส่งต่อการรักษาที่จ�าเป็นต่อไป

จากการเริม่ต้นการท�างานจนถงึปัจจบุนั พบว่ากลุม่ผูเ้ข้ารบับรกิาร
ของเราเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  และได้รบัเสยีงสะท้อนในมมุบวก ซึง่เกดิจากจดุแขง็ 
ของศูนย์ฯ ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 ทีม ทั้งทีมปฏิบัติการ แพทย์ 
และพยาบาล ซึง่เมือ่มาประกอบกันท�าให้เกิดความแขง็แกร่งในการด�าเนนิการ 
ข้อท่ี 2 ความน่าเชื่อถือขององค์กร ที่ท�าให้ผู ้รับบริการทั้งสองกลุ ่ม 
ในข้างต้นเกดิความไว้วางใจ และข้อที ่3 การบรหิาร
จัดการในลักษณะ One Stop Service  
ในสถานที่ ท่ี เป ็นสัดส ่วนสามารถรองรับ 
ผู ้เข้ารับบริการให้เกิดความสะดวกสบาย 
ประกอบกบัการบรกิารอืน่ ๆ  เช่น การนดัหมาย 
การส่งผู้รับบริการไปรักษาต่อ รวมทั้งระบบ
การรายงานผลการตรวจสุขภาพ เป็นต้น ซึ่ง
ทั้ง 3 ข้อที่ได้กล่าวไปเป็นจุดแข็งส�าคัญที ่
ท�าให้ศูนย์ฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดงันัน้ การที ่SIRIRAJ Checkup Center 
เกิดขึน้ได้ ต้องขอบคณุ “ทมี” ทีม่คีวามเชือ่ใจกนั 
แล้วร่วมกันผลักดันจนส�าเร็จ เป็นทีมงาน 
ทีม่คีณุภาพ ไม่น�าข้อผดิพลาดมาบัน่ทอน 
เม่ือเจอปัญหาสามารถหาทางออกได้ 
ในที่สุด ทั้งพัฒนาการท�างานอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งในบทบาทของระดับ
บริหารนั้น  เรามีหน ้า ท่ี
สนับสนุนและอ� านวย 
ความสะดวกให้กับส่ิงที่
คนท�างานต้องการ เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรตามที่ได้ก�าหนด
ไว้ร่วมกัน” 

“SIRIRAJ Checkup Center”  
ความส�าเร็จที่ยังไม่หยุดพัฒนา

ตอนที่  
2

ผศ. นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส 
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช 

รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 

และผู้จัดการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Check up Center)
ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 (ติดกับโรงอาหารสวัสดิการ) 0 2414 1363 และ 0 2414 1357
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โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
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อ่านเอาเรื่อง

 รูปแสดงเส้นเลือดโป่งพอง ลักษณะ saccular type และ 
fusiform type

 วิธีการรักษามี 2 วิ ธีหลัก คือ  
     1. การใส่ขดลวด ( Coiling aneurysm)

เป็นวิธีท่ีใช้สายสวนเส้นเลือดขนาดเล็กใส่เข้าไปในร่างกาย 
ผู้ป่วย เม่ือถึงต�าแหน่งที่มีการโป่งพองก็จะท�าการใส่ขดลวดเข้าไป 
ในตัวเส้นเลือดโป่งพอง หรือในกรณีที่จ�าเป็นอาจต้องใช้ตัวค�้ายัน
เส้นเลือด (Stent) ร่วมด้วย ในปัจจุบันมี Stent ชนิดใหม่ ๆ ที่จะช่วย
ให้การรักษาเส้นเลือดสมองโป่งพองมีโอกาสหายได้มากขึ้น

2. การผ่าตัด (Clipping aneurysm)
เป็นวิธีผ่าตัดโดยใช้คีมหนีบเส้นเลือดขนาดเล็ก เข้าไปหนีบ

บรเิวณส่วนของเส้นเลอืดสมองทีโ่ป่งพองไม่ให้มเีลอืดเข้าไปข้างในส่วน
ที่มีการโป่งพอง หรือบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องมีการตัดต่อเส้นเลือด 
ร่วมด้วยขึ้นอยู่กับชนิดและต�าแหน่งของเส้นเลือดที่มีการโป่งพอง

 โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm) คือ โรคที่ผนังเส้นเลือดที่ ไปเลี้ยงสมอง 
โป่งพองออก ส่วนใหญ่มักเกิดจากส่วนประกอบบางส่วนของผนังเส้นเลือดขาดหายไป ท�าให้เกิดความอ่อนแอ 
ของเส้นเลือด โรคนี้มักพบในผู้ป่วยสูงอายุ และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายหรือมีปัจจัยเส่ียง เช่น การสูบบุหรี่  
โรคความดนัโลหิตสูง หรือโรคพันธุกรรมบางชนิด (ซ่ึงพบน้อย) 

 รูปแสดงหลักการการรักษาโดยวิธีใส่ขดลวดและการผ่าตัด

 อาการของผู้ป่วยเส้นเลือดสมองโป่งพอง  
อาจแบ่งกลุ่มอาการได้ 2 แบบ คือ

1. ผู้ป่วยที่เส้นเลือดสมองโป่งพองแตก ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะรุนแรง
เฉียบพลัน โดยมักบอกว่าเป็นอาการปวดศีรษะท่ีไม่เคยปวดอย่างที่เคยเป็นมาก่อน  
อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการวูบ ชัก หรือหมดสติ

2. ผูป่้วยทีเ่ส้นเลอืดสมองโป่งพองไม่แตก อาจจะมาด้วยอาการเหน็ภาพซ้อน
เมื่อมองด้วยตาทั้งสองข้างพร้อมกัน หนังตาตก ลืมตาไม่ขึ้น อาการชัก หรือ 
มีอาการของสมองขาดเลือด เช่น แขนขาข้างใดข้างหน่ึงอ่อนแรง ชา หรือพูดไม่ชัด  
ทั้งนี้ขึ้นกับต�าแหน่งของเส้นเลือดสมองที่มีการโป่งพอง

โรคเส้นเลอืด
      สมองโป่งพอง

 การวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมอง

โป่งพองสามารถท�าได้ง่าย 
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเส้นเลือดสมองโป่งพองแตก การท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

(CT) ก็สามารถให้การวินิจฉัยได ้ ซ่ึงจะพบเลือดออกในชั้นใต ้เยื่อหุ ้มสมอง  
(Subarachnoid  hemorrhage) และสามารถท�าการตรวจเพือ่ดเูส้นเลอืดสมอง (CTA) 
ได้ไปพร้อมกันหรอือาจท�าการตรวจด้วยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI หรอื MRA) แต่ใช้เวลา
ในการตรวจมากกว่าการตรวจด้วย CTA 

ในกรณีท่ีผู ้ป่วยมีเส้นเลือดโป่งพองในสมองท่ีไม่แตกนอกจากการตรวจ  
CTA แล้ว การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI, MRA อาจสามารถให้ข้อมูลได้เพิ่ม
มากขึ้นแต่ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของแพทย์ผู้ดูแล

หลงัจากนัน้ผูป่้วยอาจต้องตรวจด้วยการฉดีสตีรวจเส้นเลอืดสมอง (Cerebral 
angiography) เพื่อต้องการทราบรายละเอียดของเส้นเลือดสมองโป่งพอง รวมถึง
เส้นเลือดสมองเส้นอื่น ซึ่งจะน�าไปสู่การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 การรักษา
หลักการรักษาโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง คือ การท�าให้ต�าแหน่งที่โป่งพอง

นัน้ตนัไป โดยอาจท�าให้มกีารตนัเฉพาะต�าแหน่งทีม่กีารโป่งพอง หรอืท�าให้เส้นเลอืดทีม่ี 
การโป่งพองนั้นตันทั้งเส้นก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นได้ตามปกติ

 เส้นเลือดสมองโป่งพองมีหลายชนิด ได้แก ่
1. แบ่งตามสาเหตุ เช่น ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ ซ่ึงพบเป็นส่วนใหญ่ และ 

ชนิดที่ทราบสาเหตุ (เช่น จากการติดเชื้อ หรือโรคภูมิแพ้ตนเอง เป็นต้น)
2. แบ่งตามรูปร่าง เช่น ลักษณะเป็นถุง (Saccular type) หรือลักษณะ 

โป่งออกโดยรอบ (Fusiform type)
3. แบ่งตามขนาด คือ ขนาดเล็ก (Small, < 10 mm), ขนาดใหญ่ 

(Large,10-25 mm), ขนาดใหญ่มาก (Giant, > 25 mm)

ทีมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
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 รูปแสดงบรรยากาศในห้องตรวจรักษาทางรังสีรักษาระบบประสาท 
ของศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช ขณะท�าการรักษาเส้นเลือดโป่งพอง

 รูปแสดงการรักษาโดยวิธีใส่ขดลวดเพียงอย่างเดียว ลูกศรสีด�าแสดง 
เส้นเลือดโป่งพองก่อนและหลังรักษา ลูกศรสีขาวแสดงขดลวดท่ีอยู่ในส่วน 
ของเส้นเลือดโป่งพอง

 รูปแสดงการรักษาโดยวิธีใส่ขดลวดและใช้ balloon ช่วยระหว่าง 
การใส่ขดลวด ลูกศรสีด�าแสดงเส้นเลือดโป่งพองก่อนและหลังรักษา  
ลูกศรสีขาวแสดงขดลวดที่อยู ่ ในส ่วนของเส ้นเลือดโป ่งพอง และ  
balloon (หัวลูกศรสีขาว) ที่ใช้ระหว่างช่วยใส่ขดลวด

 รูปแสดงการรักษาโดยวิธีใส่ตัวค�้ายันหลอดเลือด ลูกศรสีด�าแสดงเส้นเลือด
โป่งพองก่อนรักษา ลูกศรสีขาวแสดงตัวค�้ายันหลอดเลือดที่อยู่ในเส้นเลือด

  รูปแสดงการรักษาโดยวธิผ่ีาตดั ส่วนของเส้นเลอืดท่ีโป่งพองได้ถกูคมีหนบี
เส้นเลือดหนีบไว้แล้วหลังการผ่าตัด

ปัจจุบัน รพ. ศิริราชสามารถให้การรักษาได้ทั้งสองแบบ ซ่ึง 
การจะเลือกการรักษาวิธีไหนน้ันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละ
รายเป็นส�าคัญ โดยเป็นการพิจารณาวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่าง 
แพทย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาทและประสาทศัลยแพทย์ ในบางกรณ ี
อาจจะต้องท�าการรักษาในห้องผ่าตัดพิเศษที่สามารถท�าการตรวจเส้นเลือด
สมองได้ในระหว่างท�าการผ่าตัด (Hybrid OR)

 รูปแสดงบรรยากาศในห้องผ่าตัดที่ออกแบบส�าหรับการผ่าตัดและ 
การฉีดสีตรวจเส้นเลือดสมองได้พร้อมกัน

 รูปจากกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทที่ท�าผ่าตัดในห้องผ่าตัด 
ที่สามารถฉีดสีตรวจเส้นเลือดได้พร้อมกัน (Hybrid OR) แสดงเส้นเลือด
โป่งพองมีขนาดใหญ่กดเส้นประสาทตาจนบาง (รูปท่ี 1) หลังจากการ 
อุดเส้นเลือดชั่วคราวด้วยบอลลูนจะเห็นว่าเส้นเลือดที่โป่งพองยุบลงมาก
และเส้นประสาทตากลับมามีขนาดปกติท�าให้สามารถหนีบเส้นเลือดโป่ง
พองนั้นได้และเส้นประสาทตาไม่โดนกดอีกต่อไป (รูปที่ 2) และภายหลัง
หนีบเส้นเลือดโป่งพองเสร็จแล้วท�าการตรวจเส้นเลือดซ�้าไม่พบว่ามีส่วน
ของเส้นเลือดโป่งพองเหลืออยู่ (รูปที่ 3)
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สู่การคว้ารางวัลสูงสุด 
Thailand Lean Award 2022 

ระดับ Diamond

14 ปี กบัเสน้ทางการพัฒนาคณุภาพดว้ยแนวคิดลีน เส้นทางทีพิ่สจูนค์วามมุง่มัน่และ spirit ของชาวศิริราช 
ในการเดินทางมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเพ่ือประชาชน วันน้ีเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารหัวเรือใหญ่
ที่จะมาเผยความลับเบื้องหลังความส�าเร็จนี้ หากแต่รางวัลนี้จะเกิดขึ้นมิได้ หากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจกัน
ของพ่ีน้องชาวศิริราชที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรจนได้รับรางวัล Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  
จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวศิริราชทุกคน

รางวัลแห่งความส�าเร็จ

เปิดโผผลงานที่เสนอเข้าชิงรางวัล
 โครงการทีน่�าเสนอผลงานมทีัง้ฝ่ังคลนิกิและ Back Office ซึง่ต้องยอมรบัว่าเป็นความร่วมมอืจากพืน้ฐานทีส่�าคญัของคณะฯ นัน่กคื็อวฒันธรรม
ศริริาช Siriraj Culture ทีท่กุคนมุ่งมัน่สร้างนวตักรรมและบรกิารเพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างคุม้ค่าสงูสุด น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของรางวลัในครัง้นี้  
ซึง่น่ีกเ็ป็นปัจจยัส�าคญัในความส�าเรจ็
 นอกจากนี ้ยงัมทีมีสนบัสนนุหน่วยงานต่าง ๆ  ขบัเคลือ่นท�าให้ผลลัพธ์ของการท�าลีนเกดิขึน้ เริม่ตัง้แต่งานพฒันาคุณภาพ (QD) งานจัดการความรู ้(KM) 
งานบรหิารทรัพยากรสขุภาพ (UM) หน่วยพฒันางานประจ�าสูง่านวจัิย (R2R) และทมีสนบัสนนุส�าคัญหลักทีข่าดไม่ได้ คือหน่วยขบัเคล่ือนคณุค่าการบรกิาร 
(Value Driven Care Unit, VDCU) ทีป่ระสานความร่วมมอืช่วยกันผลักดนัโครงการลีนต่าง ๆ และต่อยอดเป็น Lean Smart Hospital โดยใช้เทคโนโลย ี5G 
รวมถงึเคร่ืองมอือืน่ ๆ มาต่อยอดเพือ่ตอบโจทย์การให้บรกิารผูป่้วยได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึง่โครงการทีน่�าเสนอผลงานกม็หีลากหลายโครงการด้วยกนั อาทิ 

 รศ.นพ.เชดิชัย นพมณจี�ารสัเลศิ รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศริริาช เผยว่า รางวลั Thailand Lean 
Award เป็นรางวลัด้าน Operational Excellence ทีมี่เกยีรตสูิงสดุในประเทศไทย ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้าง
ขวางโดยเฉพาะจากภาคอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร มเีกณฑ์และกลไกการตดัสนิทีถ่กูต้องแม่นย�าตามแนวคดิ 
Lean Thinking มาประยกุต์ใช้ช่วยส่งเสรมิให้องค์กรมุง่มัน่ปรบัปรงุคุณภาพ ต้นทุน และความเรว็ในการส่งมอบ
สินค้า/บริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความสูญเปล่าทั่วท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมปีระสทิธผิล โดยใช้การจดัการแบบ Lean Management เป็นกลยทุธ์ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน 
 รางวัลดงักล่าวฯ แบ่งออกเป็นระดบั Booth Vote, Bronze Award, Silver Award, Golden Award และ
ระดบั Diamond Award ซึง่เป็นรางวลัสงูสดุระดับคะแนนจะอยู่ที ่900 – 1000 คะแนน โดยมเีกณฑ์การตดัสิน
อยู ่5 หวัข้อหลกั ๆ ได้แก่ พืน้ฐานโครงสร้างองค์กร , ภาวะผูน้�ามแีนวทางอย่างไรในการขบัเคล่ือนท�าให้เกดิลีน,  
ระบบการปรับปรงุกระบวนการผลติในทนัเวลา เน้นคณุภาพ ค่าใช้จ่ายและการส่งมอบ, การขยายผลไปสูอ่งค์กร
ภายนอก น�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีท่�าให้เกิดลนีมอีะไรบ้าง

Interview

ถอดบทเรียนความส�าเร็จ Lean Management
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พลังในการขับเคลื่อน

แนวทางการขับคลื่อน
ของผู้น�า

 ด้าน รศ. นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย ์  
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศริริาช กล่าวว่า 

	 แนวทางในการขบัเคล่ือนโรงพยาบาล
ศิ ริ ราชให ้ ไปสู ่ วิ สั ยทัศน ์ที่ เราต ้องการ	 
เราท�าแนวคิด	 Siriraj	 Transformation	 
Model	โดยทีมี่แนวทางของ	Lean	เป็นหัวใจ
ในการขับเคลื่อนท�าให้เกิดแนวทางโมเดล	
Siriraj	Transformation	Model	ซึง่ประกอบ
ด้วย	3	ส่วน	ได้แก่		1)	Data	Transformation	
2)	Business	Process	Transformation	 
3)	People	Transformation	โดยทัง้	3	องค์
ประกอบหลกันี	้มนีวตักรรม	Innovation	เป็น
ตวัขบัเคลือ่น	ท�าให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างรวดเร็ว	โดยใช้แนวคดิ	Lean	เป็นส่วน
ช่วยเสริม	 ซึ่ง	 Data	 เปรียบเสมือนน�้ามัน	 
Business	 เปรียบเสมอืนเครือ่งยนต์	People	
เปรยีบเสมอืนนกัแข่งรถ	เป็นผูข้บัเคลือ่น

 หัวใจส�าคัญที่ท�าให้เกิด Lean คือ ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
และกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่น กอปรกบัเรามทีมีงานทีท่�างานบรูณาการกนัอย่างเข้มแขง็ ไม่ว่าจะ
เป็นงานพัฒนาคุณภาพ (QD) งานจัดการความรู้ (KM) งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM)  
หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R) และทีมหน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value 
Driven Care Unit, VDCU)  ร่วมกับความร่วมมือของบุคลากรคณะฯ ทั้งแพทย์ พยาบาล  

  Telemedicine บรกิารผูป่้วยนอกแบบใหม่ โดยใช้แอปพลเิคชนั Siriraj Connect  
ไม่ต้องมาโรงพยาบาลกห็าหมอได้ เป็น Telemedicine เพือ่ให้ทมีแพทย์และผู้ป่วยสามารถตดิต่อ
สื่อสารกันได้ ลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็น ช่วยให้ผู้ป่วยพบหมอได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  
ลดการลงทะเบยีนผูป่้วยใหม่ ทัง้ยงัช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ซึ่งผู้ป่วยสามารถติดตามคิว 
ตรวจได้โดยไม่ต้องมารอหน้าห้องตรวจ ลดความแออดัในการรอคอย นอกจากนีผู้้ป่วยสามารถเล่ือน
ตรวจสอบสทิธิแ์บบออนไลน์ได้ 
  การเจาะเลือด เราได้พัฒนาจากเดิมท่ีผู้ป่วยเดินทางมาเจาะเลือดด้วยตนเอง 
ที่โรงพยาบาล ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถเจาะเลือดได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโรบอท 
ติดสติ๊กเกอร์ ระบบสายพาน มีบริการ Lab Move บริการเจาะเลือดที่บ้าน นอกจากนี้ยังมี  
Drive Thru ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผูป่้วยไม่ต้องเดนิทางมาเจาะเลอืดทีร่พ. ช่วยประหยดั 
ค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการเดนิทางมาโรงพยาบาลได้
  ระบบยา Robotic Pharmacy พัฒนาระบบจัดยาอัตโนมัติอย่างครบวงจร 
โดยใช้หุ่นยนต์โรบอท ช่วยลดความผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็วในการจัดยา ท�าให้ผู้ป่วย 
ได้รับยาได้รวดเร็วขึ้น ทั้งน้ี ยังมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ซ่ึงจะช่วยอ�านวยความสะดวกและ 
สร้างความพึงพอใจให้ผู ้ป่วยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการบริหารจัดการยา 
ในวสัดคุงคลงัด้วย AI ได้อย่างคุม้ค่ามากขึน้ ลดการส�ารองยาโดยไม่จ�าเป็น ท�าให้ยาหมดอายุ 
มปีริมาณลดน้อยลง
  ห้องเวรฉกุเฉนิ มแีอปพลเิคชนั ทีเ่รยีกว่า CORTEX ER จะช่วยในการบรหิารจดัการคิว 
ลดการรอคอย และสามารถพยากรณ์ความรุนแรงของผู้ป่วยได้ ซ่ึงแพทย์ พยาบาล สามารถ 
ช่วยเหลอืได้อย่างทนัท่วงท ีและญาตสิามารถตรวจสอบข้อมลูเองได้ว่าขณะนีผู้ป่้วยอยูใ่นขัน้ตอน 
การรกัษาระยะใด โดยทีไ่ม่ต้องเสียเวลาสอบถามพยาบาล
  Siriraj Stroke Center ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองได้พัฒนารถโมบายเคล่ือนท่ี  
Stroke Mobile Unit ท�าให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฉับพลันสามารถได้รับการรักษาและ 
รบัยาได้อย่างทันท่วงทภีายใน 21 นาที ลดอตัราความพกิารและเสยีชวีติของผูป่้วยได้
  การดูแลผู้ป่วยใน การปรับ All Concept ช่วยลดภาระงานของพยาบาล 1 คน  
สามารถดูแลคนไข้ได้ 5 – 6 คน ท�าให้บริการผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น และ 
สร้างความพงึพอใจโดยเฉพาะผูป่้วย พยาบาล และแพทย์ 
  ศูนย์เบาหวานศิริราช ให้บรกิารแบบ One Stop Service ผู้ป่วยสามารถรกัษาได้
อย่างครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ มาสนบัสนนุการท�างานให้สะดวกในการวนิิจฉยัมากขึน้ 
เช่น แอปพลเิคชนัตดิตามการนอน การเดนิจ�านวนก้าว โภชนาการอาหาร เป็นต้น ท�าให้แพทย์
เหน็พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและการออกก�าลงักายในช่วงทีผ่่านมาของผูป่้วยได้ ซึง่จะช่วย 
ให้แพทย์วนิจิฉยัและปรับยาได้อย่างมัน่ใจปลอดภยัและเหมาะสม  
  พัฒนาระบบ Productive Maintenance บริหารจัดการอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์
ทางการแพทย์ได้อย่างคุม้ค่า ลดค่าเสือ่มของอปุกรณ์ 

และบคุลากรทางการแพทย์ ทีเ่รยีนรูพ้ฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลา น�าเสนอเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ  
ทีม่าช่วยขบัเคลือ่นโครงการต่างๆ ให้ประสบความส�าเรจ็ 
และพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย 
ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส�าคัญ ดังนั้น 
กระบวนการท�างานเราจึงให้ความส�าคัญกับคุณค่า 
ของผู้รับบริการเป็นหลัก ได้แก่ ปลอดภัย (Safer)  
บรกิารดีขึน้ (Better) เร็วขึน้ (Faster) ราคาไม่แพง 
(Cheaper) และเกิดความสุข (Hapier) 
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 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล กล่าวว่า “เราได้
ก�าหนดวิสัยทัศน์ การเป็นสถาบันทางการแพทย์ 
ของแผ่นดนิทีส่รรค์สร้างสุขภาวะให้กบัมวลมนุษยชาติ  
 ภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี เราก�าหนดยุทธวิธีใน 
การขับเคล่ือนไปสู่วสัิยทศัน์ใหม่นี ้เป็นการด�าเนนิการ
จดัท�ายทุธศาสตร์ทีเ่รยีกว่า Mission Base Strategic 
Design โดยประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก 
ยทุธศาสตร์ที ่1) ปฏิรปูเพือ่อนาคต ยทุธศาสตร์ที ่2) 
บูรณาการ การบูรณาการท�างานกิจกรรมต่าง ๆ  
ภายในคณะฯ ยุทธศาสตร ์ที่  3) ร ่วมมือกับ 
พนัธมิตร การประสานงานกบัองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4) 
พัฒนาความเป็นมืออาชีพ การยกระดับคน และ
ยทุธศาสตร์ที ่5) การน�าไปสูค่วามยัง่ยนื 
 Strategic Design นี ้จะเหน็ว่า การปฏริปูระบบ
การบริหารนั้น Lean เข ้ามามีส ่วนช ่วยให  ้
การปฏิรูปง่ายขึ้น การลด Waste ก็ดี ท�าให้เรามี
ประสทิธภิาพการท�างานต่าง ๆ ดขีึน้ ใช้ระยะเวลา 
ในการท�างานส้ันลง แต่ได้ผลลพัธ์ประสทิธภิาพการให้
บรกิารด้านต่าง ๆ  ดขีึน้ ขณะนี ้ระบบการบรหิารจดัการ
ในรูปแบบ Lean ได้เข้าสู ่พันธกิจอื่น ๆ ด้วย  

 นอกจากนี้ บทบาทส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่น คอื 1. การก�าหนดทศิทางทีช่ดัเจน 
ผมให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยของ
คนไข้ผู้มารับบริการและบุคลากรเป็นส�าคัญ 
คุณภาพการรักษาและการให้บริการ และ 
ประสทิธิภาพการให้บริการ ผลติผล Productivity 
เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์ทีด่ทัีง้ในด้านความปลอดภยั 
และคณุภาพการให้บรกิาร โดยใช้ต้นทุนน้อย
แต่ได้ประสิทธิภาพการท�างานที่ดีและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยนวัตกรรมเข้ามา
ปรบัปรุงพัฒนาระบบงาน ถ้าเราท�างานเหมือนเดมิ 
เราก็ได้ผลลพัธ์เท่าเดิม ดงันัน้ สิง่ท่ีจะท�าให้เรา
ได้ผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดด ก็คือ เราต้องมี 
นวตักรรม Innovation ซ่ึงนวตักรรมไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นเทคโนโลย ี IT หรอื AI นวตักรรมจะ
เป็นส่ิงใดกไ็ด้ทีท่�าแล้วเกดิประโยชน์ คุม้ค่าแก่
การลงทนุ ทัง้ด้านทรพัยากร เวลา ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ ทีล่งทนุแล้วเกิดความคุ้มค่าและ
ความพงึพอใจสงูสุดแก่ผู้ให้บรกิาร ผูร้บับริการ 
และองค์กร ดงันัน้ ถ้าไม่มนีวตักรรม กไ็ม่เกดิ
การพฒันางานให้ดข้ึีน สิง่ส�าคญัทีท่�าให้ศริริาช
พฒันามาเร่ือยๆจนถงึทกุวันนี ้คอืเราไม่หยดุท่ี
จะพัฒนาตนเอง ปรับตัวให ้ ทันต ่อการ
เปลี่ยนแปลง เรียนรู ้ค ้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู ่
สม�่าเสมอ โดยน�านวัตกรรมมาท�าให้เกิดการ
เพิ่มคุณค่าในการให้บริการ น่ันก็คือ Lean 
Management 2. ผลกัดนัและสนบัสนนุการ
ด�าเนินงานให้เกิดขึน้อย่างเป็นรปูธรรม จดัทมีงาน
ขบัเคลือ่นคณุค่าการบริการ (VDCU)  สนบัสนนุ
ทรัพยากรต่างๆ รับฟังความคิดเห็น อาศัย 
ความร่วมมอื ขจดัอปุสรรคเพือ่ให้การด�าเนนิงาน
ส�าเร็จลุล ่วงไปได ้ด ้วยดี 3. ให ้ก�าลังใจ  
สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นท�าให้เกิดการเข้าใจ 
ยอมรบั และเชดิช ูโดยมรีางวลั Lean ในเวที
มหกรรมคณุภาพ เพือ่เปิดโอกาสให้ทกุคนได้มี
บทบาทและทดลองท�าสิง่ใหม่ให้เกิดการเรยีนรู้ 
 สิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดการขับเคลื่อน 
คือ ความรู้ความเข้าใจและแรงจูงใจ ถ้าไม่รู ้
ไม่เข้าใจก็ท�าไม่ได้ เราจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการน�าลนีมาประยกุต์ใช้ในระบบ
งานของเรา เพื่อให้เกิดความคุ ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองผู ้ให้บริการ  
คนไข้ที่มาผู ้รับบริการ และองค์กร จึงจะ
เป็นการพัฒนาระบบงานอย่างยัง่ยนื
 

นโยบายการขับเคลื่อน

การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

 ผมเชือ่ว่าสิง่ส�าคัญ คอืการถ่ายทอด Lean ให้กับคนรุน่ใหม่ บคุลากรใหม่ทีเ่ข้ามา
ในองค์กรให้พวกเขาได้รบัรู ้ เรยีนรูเ้ข้าใจเรือ่งนี ้และมองหาโอกาสใหม่ ๆ ไม่หยดุทีจ่ะ
พฒันา มองไปข้างหน้าและปรบัตวัอยูส่ม�า่เสมอ รางวลันีเ้ป็นรางวลัทีแ่สดงถงึความมุง่มัน่
ของศิริราช ที่จะท�าส่ิงดีๆให้กับผู้รับบริการบนแนวคิด Lean คือ การส่งมอบคุณค่า 
การให้บริการให้กับผู้รับบริการให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ผมเช่ือว่า ส่ิงน้ีมิได้เป็นเพียง 
การส่งมอบคณุค่าของผูร้บับริการเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับพวกเราชาวศริริาชทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารและองค์กรอกีด้วย ซึง่ตลอดระยะเวลากว่า 14 
ปีทีผ่่านมากพิ็สจูน์ให้เห็นเป็นท่ีประจกัษ์แล้วว่า เรามาถกูทางแล้ว และจะยงัคงยนืหยดั 
ในการมุง่มัน่ให้บรกิารให้ผู้ป่วยได้รบัประโยชน์สูงสดุ แม้ว่ารางวลันีจ้ะเป็นเคร่ืองการนัตี
ว่าศิริราชเป็นองค์กรที่ประสบความส�าเรจ็ในการประยกุต์ใช้แนวทางการจดัการแบบลนี  
แต่นัน่มไิด้หมายความว่า เราจะหยดุท�า Lean เพยีงเท่าน้ี เพราะเป้าหมายสูงสุดของเรามไิด้
อยูท่ีร่างวลั หากแต่อยูท่ีค่วามพงึพอใจและประโยชน์สูงสุดของทัง้ผูร้บับรกิาร ผูใ้ห้บรกิาร 
และองค์กร ซ่ึงเรายงัคงยืนหยดัท�างานด้วยแนวคดิ Lean นีต่้อไป เพือ่ให้ศริริาชมุง่มัน่ 
สูค่วามเป็นเลศิอย่างยัง่ยืน  รศ. นพ.วศิษิฎ์  วามวาณชิย์  กล่าวทิง้ท้าย

ทัง้ด้านการเรยีนการสอน งานวจิยั ส�าหรบั
เรื่องของความยั่งยืนนั้น เมื่อเราลดต้นทุน 
Waste ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  กล็ดลงไปโดยปริยาย 
ท�าให้สถานะการเงนิต่าง ๆ ของคณะฯ ดีขึน้  
เมื่อบุคลากรท�างานน้อยลง ประสทิธภิาพ 
งานดขีึน้ ความพงึพอใจสขุภาวะท่ีด ีกเ็กิดขึน้ 
กบัคนทีท่�างานภายในคณะฯ 
 ขณะเดยีวกนั เรามีการแลกเปลีย่น
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัอยูต่ลอดเวลา ทมีงาน
ได้มีการทดลอง ทบทวน และสรุปผล  
สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้ และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็คือ 
ประสิทธิภาพของ Lean ท�าให้สามารถ
บรหิารคณะฯ สู่วสัิยทศัน์ใหม่ทีจ่ะก้าวสูก่าร 
เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินที่
สรรค์สร้างสขุภาวะให้กบัมวลมนษุยชาตคิรบั” 
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กรีนเลือกได
เลือกพลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTICS)

Ã‹ÇÁÃÑ¡ÉÒâÅ¡ä»¡ÑºàÃÒ Siriraj Green Hospital

บรรจุภัณฑกระดาษ
เคลือบพลาสติกชีวภาพ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยอยสลายไดทางชีวภาพ
ปลอดภัยจากสารเคมี
ลดปญหา Microplastics 
ตกคางทางธรรมชาติ
สรางรายไดใหเกษตรกร

บรรจุภัณฑมีราคาสูง

บรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพ

ไบโอพลาสติก คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร
หรือจากธรรมชาติ (Biobase) เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง 

ขอดีขอดี
หลอด กลอง 

ชอนสอม แกวน้ำ ถุง
ที่ผลิตจาก Bioplastics เปนทางเลือกสายกรีน
ที่สามารถปรับใชไดเมื่อจำเปน แตเราสนับสนุน
ใหทุกทานหันมาใชภาชนะสวนตัวเพื ่อเปนการ
ชวยรักษาโลกอยางยั่งยืน

ขอเสียขอเสีย

13



14

อ่านเอาเรื่อง

 เดิมเราคาดการณ์กันว่าเมื่อล่วงเข้าสู ่เดือนกรกฎาคม 
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้นตามล�าดับ และ 
เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นโรคประจ�าถิ่น โดยได้มีการปรับระบบ
การควบคมุและการป้องกนัการระบาดในชมุชน และระบบการดแูล
รักษาในโรงพยาบาลส�าหรับผู้ที่มีอาการรุนแรง ให้กลับเข้าสู่ระบบ
การดูแลสุขภาพตามปกติของประเทศ และใช้กระบวนการทาง 
กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ แทนการใช้พระราช
ก�าหนดฉุกเฉินส�าหรับสถานการณ์โควิด
 เริม่มสีญัญาณเตือนต้ังแต่ต้นเดือนมถินุายน จากการระบาด
เพิ่มขึ้นของเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5 ท�าให้มีจ�านวน
ผู ้ติดเชื้อรายวันมากขึ้นเป็นหลักหลายหมื่นในช่วงปลายเดือน
มิถุนายนต่อมาถึงเดือนกรกฎาคม ตามมาด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรง 
ที่เคยลดลงไปต�่ากว่า 600 กลับค่อย ๆ เพิ่มจนเข้าใกล้หลัก 800 คน 
และจ�านวนผูเ้สยีชวีติกก็ลบัมาเพิม่ขึน้ช้าๆ เช่นกัน ทัง้หมดนีบ่้งถงึว่า
ก�าลงัมีวกิฤตครัง้ใหม่แทรกซ้อนการระบาดระลอกปัจจบุนัทีเ่กดิจาก

 หลังจากประเทศไทยผ่านพ้นการระบาดครั้งใหญ๋ในระลอกท่ีห้าช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ จาก 
เช้ือโควิดสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน BA.1/BA.2 โดยมีผู้ติดเช้ือรายวันจ�านวนมากเป็นหลักแสน และมีผู้ป่วย
อาการรุนแรงต้องรับเข้าไว้ในโรงพยาบาลสะสมเกิน 2,000 คน ตามมาด้วยยอดผู้เสียชีวิตวันละกว่า 50 คน 
ต่อมาสถานการณ์ค่อย ๆ คล่ีคลาย ควบคู่ไปกับการเปิดประเทศรับคนเดินทางเข้ามามากขึ้น พร้อมผ่อนคลาย
กิจกรรมภายในประเทศลงจากเดิม ทั้งน้ี เพื่อให้การฟื้นฟูประเทศจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันเดินหน้าต่อไปได้  
ในท่ามกลางการแข่งขันของประเทศอ่ืนในภูมิภาคใกล้เคียงและประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก

รศ.นพ.นิธิพัฒน์		เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค	

ภาควิชาอายุรศาสตร์

วิกฤตโควิด
ครั้งใหม่
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โอไมครอน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการระบาดย่อยในคลื่นของการ 
ระบาดเดิม นั่นหมายถึงว่า การเดินหน้าสู ่การเปล่ียนผ่านเป็น 
โรคประจ�าถิ่นคงจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน อย่างน้อยก็ไม่น่าเร็ว
กว่าสิ้นเดือนสิงหาคม แต่ในส่วนการปรับระบบการดูแลรักษาใน 
โรงพยาบาลนั้นคงเดินหน้าต่อไปได้ เพียงแต่ว่าอาจมีข้อติดขัดบ้าง 
ในบางพ้ืนทีท่ีม่เีตยีงจ�ากัดส�าหรบัรบัผูป่้วยโควดิเข้าไว้ในโรงพยาบาล 
หรือในเมืองใหญ่ซึ่งมีประชากรมากและมีโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
หลายสังกัด โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

 ในระหว่างท่ีฝ่ายนโนบายกลับล�าเร่ืองการใส่หน้ากาก 
ตามความสมคัรใจ ให้เป็นการเน้นย�า้ความจ�าเป็นของการใส่หน้ากาก
ในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะในระบบขนส่งมวลชนและในอาคาร 
ท่ีมีระบบระบายอากาศแบบปิด พร้อมเร่งรณรงค์และอ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ทั้งเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สอง ส่วนฝ่ายการแพทย์ก็เร่งเตรียมการเพ่ิม
จ�านวนเตียงโควดิในโรงพยาบาลให้เพยีงพอ แม้จะท�าได้ล�าบากเตม็ที
เนื่องจากได้กลับไปให้บริการผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่โควิดเต็มรูปแบบแล้ว 
ดังนั้น สิ่งส�าคัญท่ีฝ่ายประชาชนจะช่วยกันได้ขณะนี้ คือ เคร่งครัด
การใส่หน้ากากในพืน้ทีส่าธารณะ และหลกีเลีย่งกจิกรรมการรวมกลุ่ม
จ�านวนมากโดยไม่จ�าเป็น เพื่อประคองสถานการณ์การควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เข้าสู่การเป็นโรคประจ�าถิ่นได้เร็วท่ีสุด 
และส่งผลให้ประเทศชาติเดินหน้าฟื้นฟูได้ครบในทุกด้าน เพื่อกลับ 
สู่วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยแบบห่างไกลโควิด บนพื้นฐานของความ 
พอเพียง ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เหมาะสม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลัวงรัชกาลที่ 9
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พัฒนาคุณภาพ

ทีมพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการเสียงลูกค้าและความส�าเร็จขององค์กร
 ปัจจุบัน พายุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่อง

โลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท�าให้เกิด 
การเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและการท�างานของทุกองค์กร จึงต้องเรียนรู้และปรับตัว  
โดยไม่ยึดติดกับเรื่องเดิม ๆ วิธีเดิม ๆ รวมถึงความพร้อมในการรับมือและฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการค้นหาสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือที่เรียกว่าเสียงลูกค้า 
(Voice Of Customer: VOC) ตลอดเวลาและรวดเร็วเพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร   
 ในปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับวิกฤตมากมาย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นเป็น
ผลพวงมาจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่เกิดผลกระทบในวงกว้าง และ 
มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่าง 
สิ้นเชิง จนเกิดเป็นชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal องค์กรต่างๆ จึงจ�าเป็นต้องค้นหา
ความต้องการท่ีซ่อนเร้นของลูกค้า (Unmet Customer Needs) เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ และการน�าหน้าองค์กรอื่น ๆ จึงหนีไม่พ้น 
การเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัลได้ด้วยปลายนิ้วคลิก

ประโยชน์จากการรับฟังเสียงของลูกค้า สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐบาล หรือสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
ทัง้สิน้ ท�าให้องค์กรต้องปรับตวัให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้าเสมอ จะยดึตดิแผนกลยทุธ์ 
แผนการตลาดแบบตายตวัไม่ได้ การน�าสารสนเทศเกีย่วกบัความต้องการ ความคาดหวงัของ
ลูกค้าที่ได้ มาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศส�าคัญประกอบการตัดสินใจใน 
การออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาหรอืให้เหนอืความคาดหมาย 
ของลกูค้า จะส่งเสรมิให้ยอดขายสนิค้า/บรกิารขององค์กรสงูขึน้ นัน่หมายถงึ ก�าไร ความพงึพอใจ 
(ความประทับใจ) ความผูกพัน และความจงรักภักดีของผู้ลูกค้าที่มากขึ้นด้วยนั่นเอง

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า แบ่งเป็น 1) ความต้องการแอบแฝง  
(Latent Needs) เป็นความต้องการที่ยังต้องค้นหา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
2) ความต้องการอิม่ตวั (Full Demand) เป็นความต้องการทีล่กูค้าพอใจในสนิค้าและบรกิาร 
ซึ่งผู ้ให้บริการ/องค์กรมีหน้าที่ต้องพยายามรักษาความต้องการนี้ไว้และดูพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้รับมือได้ทัน องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ตัวสินค้าและบริการของตัวเอง 
เป็นหลัก (Product Centric) แต่การศึกษาพฤติกรรมหรือการท�าความเข้าใจกระบวนการ
ตัดสินใจของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ เป็นสิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จและยั่งยืนขององค์กร

การแบ่งกลุ่มลูกค้า องค์กรต้องเข้าใจและก�าหนดกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายส�าคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าอดีต ลูกค้าของคู่แข่ง หรือลูกค้าในอนาคต เพื่อเรียนรู้และ
หาค�าตอบว่าอะไรคอืสิง่ทีท่�าให้เขาเลอืกสนิค้าหรอืบรกิารเพือ่ตอบสนองให้ตรงความต้องการ
ของเขามากที่สุด ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้ามักจะมาจากนิสัยส่วนตัว จากครอบครัว เพื่อน 
สังคม หน้าที่การงาน อายุ ระดับรายได้ เป็นต้น

การค้นหาความต้องการและความคาดหวงั การรบัฟังเสยีงของลกูค้า เป็นส่วนส�าคญั
ที่ท�าให้องค์กรเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย 
ได้แก่ ความต้องการแอบแฝง องค์กรสามารถใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า จากการ
ให้บริการด่านหน้าและข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นผ่านการโพสต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์
อย่าง Facebook, Twitter เมือ่รูส้กึต้องการ พอใจ หรอืไม่พอใจในสนิค้าและบรกิาร รวมทัง้
ข้อมูลการใช้บริการ ซึ่งในยุคปัจจุบันการศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big DATA) ท�าให้องค์กรได้รับทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้ามากกว่าการ
ใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ขณะเดียวกันความช่างสังเกตเป็นทักษะท่ีบุคลากรควร
มีในการท�างาน เพราะจะท�าให้องค์กรเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้ง่ายว่าเขาต้องการอะไร โดย
ต้องมีทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสังเกต การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เช่น เดิมองค์กรติด
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไว้ที่ห้องนั่งพักที่มีขนาดใหญ่ และคอยเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าส่งสายตา
หรือให้ความสนใจโปสเตอร์หรือไม่ แต่ก็ไม่เห็นท่าทางที่ลูกค้าจะมองหรือให้ความสนใจ 

องค์กรต้องทบทวนและค้นหาว่ามีจุดใดบ้างที่ลูกค้าจะให้ความ
สนใจ ทั้งนี้เนื้อหาในโปสเตอร์ต้องมีเนื้อหาที่ส�าคัญ และเหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจบุนั ส่วนกลุม่ลกูค้าทีต้่องการสนิค้า/บรกิารเมือ่
ได้เห็นหรือใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจ องค์กรสามารถใช้
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ วิธีดังกล่าวจะท�าให้องค์กร
สามารถเข้าใจและรับรู้พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
แต่จะมีปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบ
เท่าไหร่นัก ซึ่งองค์กรอาจจะแก้ไขด้วยการมอบของขวัญเล็ก ๆ  
น้อย ๆ เป็นการตอบแทนหลังจากลูกค้าท�าแบบสอบถามหรือให้
สมัภาษณ์เสรจ็ นอกจากนีก้ารคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของตลาด 
สภาพแวดล้อมการแข่งขันอาจช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรกิารรองรบั โดยองค์กรสามารถใช้หลักการง่าย ๆ  ทีส่ามารถช่วย
ให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า คือ 6W 1H 

Who ลูกค้าของคณุคอืใคร มลัีกษณะเป็นอย่างไร เช่น เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ งานอดิเรก เป็นต้น What ลูกค้าอยากซื้ออะไร 
ซือ้ความสบายใจ ซือ้ความโก้หร ูซือ้ประโยชน์ใช้สอย Where ช่องทาง
ทีลู่กค้าสามารถเข้าถงึสินค้า/บรกิารได้ Why ท�าไมลกูค้าถงึต้องการ
ซือ้สนิค้า/บรกิารนัน้ องค์กรต้องเข้าใจให้ได้ว่าลกูค้าซือ้เพราะอะไร 
When ลกูค้าจะซือ้สนิค้าเมือ่ไร Whom ใครมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ของลูกค้า How ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการอย่างไร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้น�าแนวทางการ
บรหิารจดัการองค์กรจากเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(Thailand 
Quality Award : TQA) และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สขุภาพ ตอนที ่I-3 มาเป็นกรอบในการบรหิารจดัการ ส�าหรบัค้นหา
ความต้องการ และความคาดหวงัของลูกค้า/ผูร้บัผลงาน (Customer 
Expectations) ทุกกลุ่มตามพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศทั้งที่เป็นความต้องการแอบแฝงและความต้อง 
การอิม่ตัว น�ามาวเิคราะห์และใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์ บรกิาร 
หลักสูตรการศึกษา หัวข้อการวิจัย ร่วมกับการประเมินแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การประเมินสถานการณ์การ
แข่งขัน ปัญหาด้านสุขภาพที่อยู่ในความสนใจ และแนวทางการให้
บริการทางการแพทย์ของกลุม่โรงเรยีนแพทย์ ความนยิมของลูกค้า
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าอดีต 
ลูกค้าของคู่แข่ง และลูกค้าในอนาคต อย่างไรก็ตามสิ่งส�าคัญที่
องค์กรต้องพึงระลึกถึงควบคู่เสมอคือ ความสามารถหลักของ
องค์กร (Core Competency) หากองค์กรไม่มีความพร้อมที่จะ 
ส่งมอบสินค้า/บริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าก็เท่ากับการ
ค้นหานั้นเป็นการค้นหาที่สูญเปล่า คุณภาพไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเอง 
แต่คณุภาพเป็นผลมาจากความตัง้ใจ ความทุม่เททัง้สตปัิญญาและ
ความสามารถ เมือ่องค์กรรบัฟังเสียงลูกค้าแล้วน�าไปบริหารจัดการ
ได้อย่างถกูต้อง ตรงตามวตัถปุระสงค์ ก็จะท�าให้องค์กรได้ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่สูงขึ้น หรือความเช่ือมั่นจากทัศนคติเชิงบวกของ 
ผูบ้รโิภคนัน่เอง ดงัสภุาษติทีว่่า “รูเ้ขา รูเ้รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้” 
ถ้าคุณเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าคุณจะสามารถตีตลาดได้ เรียกได้ว่านี้
คือ “หัวใจการตลาด” เลยทีเดียว

พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ
ผู้ใหญ่ในวัยท�างาน
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ทีมพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ
ผู้ใหญ่ในวัยท�างาน ตอนที่ 1

ทั้งนี้  “ผู ้ ใหญ่” ในที่นี้หมายถึง  
บุคคลที่จบการศึกษาและประกอบอาชีพอยู่ 
ซึ่งการสร้างการเรียนรู้ในบุคลากรวัยท�างาน
จะมีหลักการเรียนรู ้แบบผู ้ใหญ่ (Adult 
learning) ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนน�าความรู้ 
ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมที่มีอยู ่  
แล้วก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของตัวเอง
อย่างเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล

เพื่ อ ให ้การ เ รียน รู ้ ของผู ้ ใหญ ่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรให้ความ
ส�าคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ติดตามได้ใน พัฒนาทักษะการเรียน
รู้แบบผู้ใหญ่ในวัยท�างาน ตอนที่ 2

มัลคอล์ม โนลส์ (Malcolm Knowles) นักวิชาการด้านการศึกษาผู้ใหญ่ในอเมริกา ได้
วิเคราะห์ธรรมชาติของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ไว้ ดังนี้

สามารถชีน้�าตนเองได้  ผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่มคีวามพร้อมทีจ่ะเรียนรูใ้นสิง่ทีต้่องการ
เรียนรู้และพึงพอใจมากกว่าที่ผู้อื่นก�าหนดให้ หรือที่เรียกว่า Self-Directed 
Learning

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

สามารถน�าประสบการณ์ชีวิตเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ได้ทันที เนื่องจาก
วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าวัยเรียน ท�าให้ผลลัพธ์ของ 
การเรียนรู้แต่ละคนแตกต่างกันออกไป

พร้อมที่จะเรียนรู้ตามการเปล่ียนแปลงของบทบาทใหม่ทางสังคม หรือบทบาท 
ของชีวิต นั่นคือ ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่จะสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ หากมีความเชื่อและ 
เหน็ว่าการเรยีนรูน้ัน้จะช่วยให้ท�างานได้ดขีึน้หรอืช่วยแก้ปัญหาในชวีติประจ�าวนัได้

เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางและต้องการเรียนรู้สิ่งที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ทันที

มักมีแรงจูงใจในการเรียนรู้จากภายในตนเองมากกว่าแรงจูงใจภายนอก

ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www2.si.mahidol.ac.th/km/

ใ น ยุ ค ป ั จ จุ บั น ท่ี โ ล ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ 
ที่เรียกว่า VUCA World  

องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัว 
เพ่ือความอยู่รอด โดยปัจจัยส�าคัญ
หนึ่งที่ท�าให้องค์กรสามารถอยู่รอดใน
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงคือ 
บคุลากรทีต้่องมีการเรยีนรูต้ลอดเวลา  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
บุคลากรอยู่รอดและสามารถท�างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ดงัน้ัน องค์กร 
ต้องเข้าใจในหลักการเรื่อง การเรียนรู้ 
แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) 

Volatility = ความผันผวน 
Uncertainty = ความไม่แน่นอน 
Complexity = ความซับซ้อน และ 
Ambiguity = ความคลุมเครือ 

เรื่อง : งานจัดการความรู้
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ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างตาราง PivotTable เบื้องต้น เพื่อให้ได้รายงานสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
โดยการท�าตารางให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นน้ัน สิ่งท่ีควรท�าเป็นอย่างแรกคือ การตั้งชื่อตาราง และชื่อประเภทข้อมูลที่เป็น 
หัวตารางใน PivotTable ให้สอดคล้องกัน จากนั้นจึงพิจารณาการปรับแต่งรูปแบบและรายละเอียดในตารางสรุปข้อมูล  
ซ่ึงมีเครื่องมือในโปรแกรม Excel ที่สามารถใช้ในการปรับแต่งได้เหมาะสม เรามาเรียนรู้เครื่องมือท่ีใช้งานกันบ่อย ๆ ดังนี้

คลกิทีช่่องใดกไ็ด้ใน PivotTable จะปรากฏแทบ็ Design ด้านบน จากนัน้เลอืกชดุเครือ่งมือในการจัดการรูปแบบตามท่ีต้องการ 
 1.  Layout ใช้ก�าหนดการแสดงผลลพัธ์ใน PivotTable มีเครือ่งมือย่อย ได้แก่
  • Subtotals ใช้แสดง/ยกเลกิผลรวมย่อยในแต่ละหมวดหมู่
  • Grand Totals ใช้แสดง/ยกเลกิผลรวมทัง้หมด
  • Report Layout ใช้ปรบัเปลีย่นการแสดงข้อมลูหวัตารางในรปูแบบต่าง ๆ
  • Blank Rows ใช้เพิม่ช่องว่างระหว่างแถว หรอืการแทรกบรรทดัว่าง
 2.  PivotTable Style Options ใช้ปรบัเปลีย่นรูปแบบตาราง เช่น เน้นแถวด้วยการปรับความหนาของตวัอกัษร 
  เน้นคอลมัน์ด้วยการไฮไลท์บรเิวณหวัคอลมัน์ เน้นเส้นบรรทดัด้วยการเพิม่แรเงาในแถว
 3.  PivotTable Styles ใช้ปรบัแต่งสีและรปูแบบตารางมใีห้เลอืกท้ังแบบอตัโนมัต ิและแบบก�าหนดได้ด้วยตวัเอง 

 ทั้งหมดนี้ก็คือ การใช้เครื่องมือในการปรับแต่งรายละเอียดข้อมูล PivotTable เพ่ือให้ได้สรุปรายงานที่ครบถ้วนและเหมาะสม 
สามารถน�าไปใช้ในการน�าเสนอต่อผู้บรหิาร เพือ่การตดัสินใจ วเิคราะห์ปัญหา และหาโอกาสการพฒันางานให้มคีณุภาพและมีประสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้งานและการปรับแต่ง PivotTable สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ  
ตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โทร 98300 หรือ 98418 e-mail : sirirajum@mahidol.edu

ใช้ในการกรองข้อมลูทีส่นใจ โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ป็นตัวอกัษรหรอืกลุม่ค�า ซึง่ใน PivotTable จะปรากฏปุม่ลกูศร  ทีใ่ช้
ในการ Filter ข้อมลู เพยีงแค่คลกิทีปุ่ม่  กส็ามารถเลอืกข้อมลูทีส่นใจให้แสดงผลลพัธ์ทีต้่องการได้ในทนัท ีโดยไม่ต้อง
สร้างตารางหรือค�านวนผลลัพธ์ใหม่

จดัเรยีงข้อมลูในคอลมัน์หรอืแถว เพือ่ให้แสดงผลลัพธ์การเรยีงล�าดบั โดยคลิกช่องใดกไ็ด้ของช่วงข้อมลูทีต้่องการเรยีง
ล�าดบั จากนัน้เลอืก Sort และเลอืกรปูแบบการเรยีงล�าดบัทีต้่องการ 
 • Sort Smallest to Largest เรยีงข้อมลูจากน้อยไปมาก หรอื Sort Largest to Smallest เรยีงข้อมลูจากมากไปน้อย 
 • More Sort Options เรียงข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น เรียงข้อมูลเองด้วยการลากเมาส์ หรือเรียงข้อมูลในขอบเขต
  ข้อมูลที่เลือก 

ปรับนิด
แต่งหน่อย

 ได้สรุปรายงานแบบมืออาชีพ
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

เพื่อนๆที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.si.mahidol.ac.th/r2r หรือ Scan QR code  

อยากขอทุน
พัฒนานวัตกรรม .... 

เพื่อน ๆ บุคล�กรศิริร�ชที่สนใจก�รพัฒน�นวัตกรรม จะไม่ประสบปัญห�ก�รข�ดเงินทุนและก�รสนับสนุน
ด้�นคว�มรู้ในก�รพัฒน�นวัตกรรมอีกต่อไป เพร�ะหน่วย R2R เปิดช่องท�งใหม่ส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรม 
ในศิริร�ชด้วย โครงก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อใช้ในง�นประจำ�ระดับหน่วยง�น (Routine to Innovation : R2I) 
ซึ่งมีคว�มแตกต่�งจ�กทุน R2R เดิมอยู่บ้�ง ต�มร�ยละเอียดด้�นล่�งค่ะ 

R2R จัดให้!R2R จัดให้!R2R จัดให้!
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IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ IT Helpdesk โทร.99228

2.  เลือกเมนู Library (ห้องสมุด) 
3.  เลือกเมนู การใช้งานระบบสารสนเทศ

 ฝ่ายสารสนเทศ ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบ IT เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และ 
ลดความเส่ียงในการละเมิดการเข้าถึงระบบ IT เดิมการเข้าใช้งาน VPN ของคณะฯ  
ต้องเข้าใช้ผ่าน Global Protect แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเพ่ือเพิ่มความปลอดภัย โดย
เปลี่ยนมาใช้ระบบ Pulse Secure และยืนยันตัวตนผู ้ใช ้งานผ่าน 2 Factor  
(Google Authenticator)  
 เราจึงขอแจ้งช่องทางการเข้าศึกษาการติดตั้งและวิธีการใช้งาน VPN รูปแบบใหม่ด้วย  
2 Factor (Google Authenticator)  ศึกษาได้ผ่านระบบ SivWORK ดังนี้ 

1.  เข้าผ่าน Si vWORK ได้ท้ัง Computer และ Mobile

4.  เลือกเมนู การใช้งาน VPN รูปแบบใหม่ 5.  ผู ้ใช ้งานสามารถเลือกดูคลิปวีดีโอวิธีการใช้งาน VPN  
รูปแบบใหม่ ด้วยวิธีการใช้งานบน Computer และบน Mobile

ชอ่งทางการศกึษาวธิกีารตดิตัง้และการใชง้าน VPN ของคณะฯ
รูปแบบใหมด่ว้ย 2 Factor (Google Authenticator)

2
3

4 5
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 ระวัง! ไฟล์ Word ฝัง Code อันตราย แค่คลิกเปิด กโ็ดนแฮ็กได้ 

โดยมีประกาศจากทาง Microsoft แจ้งเตือนการโจมตีผ่านช่องโหว่  

CVE-2022-30190 เกี่ยวกับ Microsoft Support Diagnostic Iool 

(MSDT) ของ Windows ใครที่เปิดไฟล์

Verified

 ******
 *****LOGIN

PASSWORD

ขอบคุณข้อมูลจาก ส�านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  cover iT24Hrs-S

WWW

WWW

WWW

WWW

Microsoft Office ต้องระวัง

โดยผูป้ระสงคร์า้ยจะฝัง code พิเศษ มาในไฟล ์ 

word ซึ่ง MS Office ท่ีมีช่องโหว่ดงักลา่ว คือ CVE-2022-

30190 รนัโคด้ผา่น URL ท่ีเป็นโปรโตคอลส�าหรบั Microsoft 

Support Diagnostic Tool (MSDT) โดยฝัง URL ในเอกสาร

ในรูปแบบ ms-msdt:/

เม่ือผูใ้ชเ้ปิดเอกสารก็จะกลายเป็นการรนัโคด้ทนัที  

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเอกสารแบบ Preview การเปิดแบบ 

Read-only และการเปิดใน Microsoft Word ท่ีปิดฟีเจอรม์าโคร 

และ แฮ็กเกอร ์อาจโจมตียดึเครือ่งหรอืตดิตัง้ ransomware ได้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังคลิกเปิดไฟล์

แฮ็กเกอรส์ามารถใชป้ระโยชนจ์ากชอ่งโหวนี่ ้เพ่ือเขา้

ควบคมุระบบจากระยะไกล และใชโ้ปรโตคอลจาก MS Word 

สามารถติดตัง้โปรแกรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอ้มูล ลบขอ้มูล 

หรือสรา้งบัญชีใหม่ดว้ยสิทธ์ิผู้ใช้ระบบได ้ น�าไปสู่การถูก 

แฮ็กคอมพิวเตอรใ์นท่ีสดุ

ข้อแนะน�าในการป้องกัน

- อยา่เปิด ไฟล ์MS word จากคนท่ีไมรู่จ้กั

- ส �าหรบัองคก์รท่ีใช ้ Windows ควรอัปเดตใหเ้ป็น

เวอรช์นัลา่สดุ เพ่ือความปลอดภยัและลดผลกระทบ

ในการถกูโจมตี

 ทั้งนี ้ Microsoft ไดมี้ค�าแนะน�าโดยทั่วไปในการ 

ลดความเสี่ยงท่ีจะถกูโจมตีผ่านช่องโหว่ CVE-2022-30190 

นอกจากการใชง้าน Windows Defender  ดงันี ้

 1) ปิดใชง้านโปรโตคอล MSDT URL ขององคก์ร  

เพ่ือป้องกนัไม่ใหต้วัแกไ้ขปัญหาเปิดใชง้านลิงกจ์ากผูโ้จมตี 

โดยตวัแกไ้ขปัญหายงัคงสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใชแ้อปพลเิคชนั 

(Troubleshooters) Get help เพ่ือเป็นการลดการโจมตีผา่น

ชอ่งโหว ่CVE-2022-30190 จากภายนอกองคก์ร

 2) ปฏิบตัิตามแนวทางของ Microsoft เพ่ือรกัษา

ความมั่นคงปลอดภยัการรบัสง่ขอ้มลู ซึง่สง่ผลตอ่ Microsoft 

Support Diagnostic Tool (MSDT)
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IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

ระวัง! ไฟล์ Word ฝงั CODE อันตราย 
แค่คลิกเปิดไฟล์เอกสาร ก็โดนแฮ็กได้!!

https://www.facebook.com/NCSA.Thailand/posts/324524156535923
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เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

   Pearls in medical 
education : Google for Education

 เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ท่ีผ่านมา ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(SHEE) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดโครงการอบรม Pearls in medical  
education ในหัวข้อ Google for Education โดยมีวิทยากร คือ คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล (Google 
certified innovator & trainer) และ Mr. Richard Qi (Google Workspace Specialist  
Government and Education, APAC) ศูนย์ฯ จึงขอน�าความรู้บางส่วนมาแบ่งปันผู้อ่าน ดังนี้

Google ได้พยายามพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อให้จัดการข้อมูลได้ 
ง่ายขึ้น และได้มีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่โดยตลอด  
เช่น การพัฒนา Google classroom ในวนันี ้ผูบ้รรยายได้บรรยายเกีย่วกบั 
4 หัวข้อ ได้แก่

1  Google workspace คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไร
Google workspace เป็นกลุม่ของ software ท่ีถกูพฒันาโดย Google 

ซึ่งมีความสามารถในการจัดการข้อมูลและด�าเนินการที่หลากหลาย ภายใต้
จุดมุ่งหมาย 3 ข้อ ได้แก่ teaching and learning คือ มีการปรับให้ใช้กับ
การเรียนการสอนได้เหมาะสม security คือ มีความปลอดภัยของเน้ือหา
ข้อมลู และ feature คอื ม ีsoftware เสรมิอ่ืนนอกจากการจดัการเรยีนการสอน 

โดยจุดเด่นของการใช้ software ต่าง ๆ ในกลุ ่มของ Google  
workspace มีประเด็นหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 

1. software ต่าง ๆ  ในระบบ Google workspace สามารถส่งงาน
ข้ามผ่านกันได้สะดวก

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ software แยกชิ้นเพื่อท�างานได้แค่
บางส่วน จ�านวนหลาย software

3. มี feature ต่างๆที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช่น การสามารถเก็บข้อมูล
ได้นานผ่าน Google vault 

2  การใช้งาน Google workspace ในการท�างานของแพทย์ 
มีอย่างไรบ้าง

การท�างานของแพทย์ โดยเฉพาะอาจารย์โรงเรียนแพทย์ ที่มีภาระ
หน้าที่ท้ังการดูแลผู้ป่วย และจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ 
สามารถใช้ Google workspace เพื่ออ�านวยความสะดวกในขั้นตอน 
ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น 

1. การติดต่อระหว่างอาจารย์แพทย์และผู้ป่วย อาจารย์แพทย์
สามารถใช้ Google form เพื่อถามค�าถามคัดกรองเบ้ืองต้น 
เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย หลังจากนั้น ให้ผู้ป่วยสามารถนัดเวลา 
พบแพทย์ได้ ผ่านทาง Google calendar และการนัดพบเอง  
ถ้าแพทย์สะดวกก็สามารถนัดพบผ่านทาง Google meet ได้  
และสามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายชื่อยา ผ่านให้กับผู้ป่วย 
ได้ผ่าน Gmail

2. การตดิต่อระหว่างอาจารย์แพทย์และนกัศกึษาแพทย์ อาจใช้ระบบ 
Google classroom ในการให้ reading material และนัดสอน
ผ่านทาง Google meet ได้ ในอนาคตท่ีมกีารพฒันา Google glasses 
ก็สามารถถ่ายทอดภาพ first person view หรือมุมมองจาก 
ตัวอาจารย์แพทย์ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ในการเรียนการสอนได้ 
ซึ่งอาจมีที่ใช้ในการเรียนการสอนการผ่าตัดหรือทักษะการ 
ซักประวัติตรวจร่างกายของอาจารย์แพทย์

3  ตัวอย่างของ Features ใน Google workspace 
ผู้บรรยายได้พูดถึง feature หรือ ความสามารถเสริมนอกจากการ

ท�างานหลกัของ software ใน Google workspace education upgrade 
เช่น แอพพลิเคชัน AppSheet ซึ่งเป็น software ที่ออกแบบมาเพื่อ  
ให้สามารถพัฒนา mobile application ส�าหรับการใช้ภายในหน่วยงานได้ 
โดยผู้พัฒนาไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้เรื่อง application coding มาก่อน หรือ
การมี Bots ในการใช้ Google workspace ต่าง ๆ เช่น chatbot คือ 
โปรแกรมทีช่่วยในการตอบค�าถามเบือ้งต้นให้การบคุลากรในองค์กรได้ เป็นต้น 

4  Chromebook คืออะไร
Chromebook คือ คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ระบบปฏบัิตกิารณ์ Chrome OS 

ในการท�างาน ซึ่งคอมพิวเตอร์ ท่ีท�างานด้วย Chrome OS มีข ้อด ี
ดังต่อไปนี้

1. มคีวามปลอดภยัสงู เนือ่งจากมีการ update ระบบความปลอดภยั
และ software โดยตลอด มรีะบบ data encryption ทีป่ลอดภยั 
และข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดเก็บใน cloud ของ Google 

2. ประหยัด เนื่องจากความต้องการ hardware ในระบบ Chrome 
OS จะน้อยกว่า OS เพราะการท�างานส่วนใหญ่อาศัยการ online 
และดึงข้อมูลมาใช้จาก cloud เป็นหลัก 

3. สามารถเป็นระบบของคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดสามารถซื้อไว้ 
เป็นส่วนกลางและให้นักศึกษาได้ยืมใช้โดยง่าย เนื่องจากข้อมูล
ของผู้ใช้แต่ละท่านจะเก็บทั้งหมดอยู่ใน cloud ซึ่งเข้าถึงได้ทันที
หลัง log in

4. สามารถควบคุมจากผู้ดูแลระบบหรือ administrator ในการ 
ใช้งาน Chromebook อื่น ๆ เพื่อท�ากิจกรรมบางอย่างได้ เช่น  
ในการจัดสอบ 

นอกจากการใช้ Chromebook ผู้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ OS อื่น 
สามารถ install Chrome OS ได้ผ่านทาง software ที่ชื่อว่า Chrome OS 
Flex ได้ ซึ่งจุดเด่นของการ install Chrome OS ลงใน computer ใน  
OS อื่น จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานมานานและท�างานได้ช้าลง  
ยังใช้งานต่อได้

ข้อเสียของการใช้ Chromebook คือ การท�างาน offline  
จะท�างานได้ไม่สะดวกนัก การบันทึกงานใน Chromebook ท�าได้ 
จ�ากัด อีกทั้งไม่สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น หรือการเข้าถึงข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ใน cloud ได้ 

ติดตาม Pearls in medical education ในหัวข้ออื่น ๆ ได้ที่ 
https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.phppearls-in- 
medical-education
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การศึกษา-วิชาการ

คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Mr. Richard Qi
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 ขอแสดงความยนิดกัีบ รศ.นพ.ประสงค์ ตนัมหาสมทุร  
จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล กบัผลงานการวจิยัเรือ่ง “Effect  
of estradiol vaginal gel on vaginal  
atrophy in postmenopausal women :  
A randomized double-blind controlled 
trial” ที่ ได ้ รับการตีพิมพ ์ในวารสารด ้านการวิจัย 
สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา The Journal of Obstetrics  
and Gynecology Research ฉบับประจ�าเดือน 
สิงหาคม 2564

 และได ้ รับราง วัล The Y. S. Chang  
Endowment Award จากสหพันธ ์สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชีย–โอเชียเนีย ในการประชุม
นานาชาติด้านสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยาประจ�าภูมิภาค 
เอเชีย-โอเชียนเนีย ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 - 26 
พ.ค. 2565 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : ฐิติพงศ์ ศิลปารัตน์

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็น IDF Centre of  
Excellence in Diabetes Care

 ขอแสดงความยิ นดี กั บศู นย ์ เ บ าหวานศิ ริ ร าช  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วย 
เ บ า ห ว า น ข อ ง ส ห พั น ธ ์ เ บ า ห ว า น น า น า ช า ติ  
ประจ�าภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (IDF Centre of 
Excellence in Diabetes Care)” ร่วมกับอีก 39 
ประเทศและเขตปกครองพิเศษในภูมิภาค โดยประกาศ ณ วันที่ 
31 พ.ค. 2565 ท่ีผ่านมา ซึ่ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ 

ดแูลผูป่้วยเบาหวานของสหพนัธ์เบาหวานนานาชาต”ิ นี ้จะเป็น
ส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติด้าน 
การบริการแบบองค์รวมส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมทั้ง
ด�าเนินการด ้านการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับ 
โรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศิริราชได้รับรางวัลจากสหพันธ์
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

แห่งเอเชีย - โอเชียเนีย
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 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ 
โรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติต้อนรับคณะผู ้มาเยือน 
จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา น�าโดยคณุอลซิาเบธ ย ีรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ ในการ
มาเยือนและหารือด้านความร่วมมือระหว่างศิริราชและ
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ในอนาคต เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565

25

เร่ืองและภาพ : คุณชุติกาญจน์  ฉลองวงศ์

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

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนศิริราช

 ฉบับที่แล้วเราได้รับทราบอาการของโรคไปแล้ว คราวนี้เราจะมาเรียนรู้ค�าศัพท์เพิ่มเติม
เกี่ยวกับร่างกายของเราเพื่อใช้สอบถามคนไข้กันค่ะว่ามีผื่นหรือแผลพุพองตรงไหนบ้าง

จบแล้วนะคะส�าหรับบทสนทนาเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร ฉบับหน้าเราจะน�าเสนอค�าศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับอะไร คงต้องติดตามกันต่อ ส�าหรับฉบับนี้  
คอลัมน์ Mr. Worldwide ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

(เติมค�าโดยใช้ค�าศัพท์ด้านล่าง)

“Where is the rash/blisters located ?”  

คุณมีผื่น/แผลพุพองตรงไหนบ้าง ?
“Do you get rash/blister on your ............................. ?” 

คุณมีผ่ืน/แผลพุพองที่บริเวณ ............................................ ไหม ? 
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HR Information
เรื่อง : งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร
HR Information
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 “สื่อสาร อัตลักษณ์ 
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ฝ่ายการพยาบาล”
 “สื่อสาร อัตลักษณ์ 
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ฝ่ายการพยาบาล”

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 
งานคณุธรรมและจรยิธรรม ร่วมกบั ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ได ้มีการจัดกิจกรรมการส่ือสาร  
อตัลักษณ์ A-I-R ในการปฐมนเิทศบคุลากรใหม่
ฝ่ายการพยาบาล Online ด้วย Zoom Cloud 
Meeting ถ่ายทอดสด ณ ห้องบรรยาย A 201 
อาคารศรสีวรนิทริา ช้ัน 2 โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
แบ่งเป็น พยาบาล จ�านวน 264 คน ผู้ช่วยพยาบาล  
จ�านวน 153 คน รวม 417 คน 

HR Information
เรื่อง : ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช

 เนือ้หาของการบรรยาย ประกอบไปด้วย ประวตัิ
ของโรงพยาบาลศริิราช เนือ้หาวฒันธรรมศริริาช และ เนือ้หา 
อตัลกัษณ์ A-I-R โดยการจัดกจิกรรมดังกล่าว มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้ทราบความหมายที่มาของอัตลักษณ์ A-I-R และ  
เพื่อให้มีความเข้าใจพฤติกรรมพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ
ตามค่านิยมวัฒนธรรมศิริราช และอัตลักษณ์ A-I-R  
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 คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาลขอเชิญแพทย์ พยาบาล  
บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ ผูท้ีส่นใจเข้าร่วม งานประชมุวชิาการ
นานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจ�าปี 2565  
Siriraj International Conference in Medicine and Public 
Health 2022 (SICMPH 2022) ภายใต้แนวคดิ Transdisciplinary 
Approach for Innovative Health System ระหว่างวันท่ี 3 - 5  
ส.ค. 65  ในรูปแบบ Hybrid Conference 
 ติดตามรายละเอียด เพิ่ ม เ ติมได ้ที่  www.s icmph.com  
สอบถามโทร. 0 2419 2673-4, 0 2419 2678 ในวันและเวลาราชการ  
email : sirirajconference@mahidol.edu , facebook : sirirajconference

 หน่วยจรยิธรรมการวจิยัในคน เชญิชวนผูท้ีส่นใจเข้าร่วม

อบรม ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจยั
ในคน หลักสูตรทบทวน  (Refresher course)  
ในวันองัคารที ่ 2 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 

08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting (รบัจ�านวน
จ�ากัด 60 คน) ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ www.si.mahidol.
ac.th/sirb หรือสแกน QR code 
 สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่หน่วยจรยิธรรมการวจิยัในคน 
โทร.  0 2419 2667 (คุณธาราทิพย ์  คงศัก ด์ิ ) 
E-mail : khongsak.kht@mahidol.ac.th 

 ชมรมสรรค์ศลิป์ศริริาช งานสร้างเสรมิสขุภาพ ร่วมกบั งานคุณธรรม
และจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชิญชวนผู้ท่ีสนใจเข้าชม 
นิทรรศการภาพวาดและฟังดนตรี ในงาน “รักแท้ท่ีแม่ ให้” เพื่อ 
เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง” บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
การุณย์ (SiPH) ระหว่างวันที่ 7 – 19 ส.ค. 65 ภายในงาน จัดนิทรรศการภาพ
วาดสวยงามจากศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง และศลิปินกลุม่เดก็พเิศษ Made By Heart 
Autistic รวมทัง้การแสดงดนตรจีติอาสา โดยรายได้ทัง้หมดจากการจดักจิกรรม
จะน�าไปสมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ต่อไป

 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญผู ้สนใจเข ้าชมนิทรรศการ  
“ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ” ระหว่างวันที่ 8 – 22 ส.ค. 65  
ณ พพิธิภณัฑ์ศริริาชพมิขุสถาน ภายในงานจดัแสดงนทิรรศการพระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการแพทย์ ด้านศิลปาชีพ ด้าน 
อนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถ 
อนังดงามขณะทรงงาน ปฏบิตัพิระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทัว่ทกุหนแห่ง นอกจากนี้ 
ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในวันที่ 8 – 11 ส.ค. 65 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหัวข้อที่น ่าสนใจมากมาย อาทิ “ให้...โดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง,  
“พระกรุณามากพ้นร�าพัน”, “ศิลปาชีพเพื่อชีวิต” ผู้ที่สนใจเข้าฟัง 
การบรรยายในวันท่ี 9 – 11 ส.ค. 65 สามารถส�ารองทีน่ัง่ล่วงหน้าได้ที ่พิพธิภณัฑ์
การแพทย์ศิริราช โทร. 0 2419 2618-9 (จ�ากัดวันละ 36 ที่นั่ง)

 พเิศษ ! เปิดให้เข้าชมพพิธิภณัฑ์การแพทย์ศริิราช และพพิธิภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน ฟรี!โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ต้ังแต่วันที่ 8 – 12 ส.ค. 65 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2419 2618-9, Facebook : Siriraj Museum 
พิพิธภัณฑ์ศิริราช
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 ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทาง 
การแพทย์ทีส่นใจ เข้าร่วม งานประชมุวชิาการครบรอบ 105 ปี ภาควิชา
สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา ประจ�าปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Towards 
A New Horizon” ระหว่างวันที่ 16 – 19 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุม 
ราชปนัดดาสิรินธร และอาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช ในรูปแบบ 
Hybrid ท้ัง onsite และ online ผู้ที่สนใจสามารถ
เลอืกลงทะเบียนได้ทัง้ในรปูแบบ onsite และ online  
(onsite จ�านวน 400 คน, online จ�านวน 1,000 คน) 
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์หรอืสแกน QR Code 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงาน
ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา 
รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 4638, 08 3024 1895 (อนันตพร นมรักษ์)  
หรือติดตามรายละเอียดการประชุมผ่าน  FACEBOOK : SIOG Annual  
Conference

 ชมุนมุพทุธธรรมศริริาช งานคณุธรรมและจรยิธรรม คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ 
คณะกายภาพบ�าบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิบคุลากรเข้าร่วม “โครงการ
ปฏบิติัวปัิสสนากรรมฐานกับพระภาวนาเขม คณุ ว.ิ (หลวงพ่อสรุศกัดิ์  
เขมรังสี)” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2565 ณ วัดมเหยงคณ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู ้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี   
www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue (รับจ�านวนจ�ากัด 60 คน) 
สอบถามเพิม่เติม โทร. 0 2419 9435 (ในวนัเวลาราชการ) 

 ข่าวดี ... ส�าหรับผู้ที่สนใจเปิดร้านค้าและร้านอาหาร ฝ่ายทรัพย์สิน
และพสัด ุคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล เปิดรบัสมัครร้านค้า
และร้านอาหารในพื้นที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร ์
ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ 
https://forms.gle/ufwP26zxsP1o5v2i8 หรือสแกน  
QR Code
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 65 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหาร
ทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ โทร. 0 2414 1157, 0 2419 8611  
ในวนัและเวลาราชการ, Facebook : งานบริหารทรัพย์สิน



กรุณาส่ง ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2523

ไปรษณีย์ศิริรำช

กรุณาส่ง ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2523

ไปรษณีย์ศิริรำช

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลตามรอย
พระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก

วันมหิดล

ด้วยการบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

บริจาคโดยตรงได้ที่
   ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก  

    โดยสแกนผ่าน QR Code ระบบ e-Donation 
 (ลดหย่อนภาษีในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 
 สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)                     
   ศิริราชมูลนิธ ิ

      1)  ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ  ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
          วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.30 – 16.30 น.
      2)  รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  ชั้น 2 โซน B ทุกวัน  เวลา 09.00 – 15.30 น.
      3)  ศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก ชัน้ G วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
           หยุดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  โทร. 0 2849 6726
           สอบถาม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688  
  โทรสาร 0 2419 7687
           E-mail : donate_siriraj@hotmail.com  line : @sirirajfoundation

   แจง้ความจ�านงผ่าน www.si.mahidol.ac.th/siriraj_found/gift.asp
   บริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ  ชื่อบัญชี  “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) 

 ประเภทออมทรัพย์
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาพระปิ่นเกล้า หมายเลขบัญชี  031-0-04905-9 
 ธนาคารกสิกรไทย  สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี  638-2-13545-6 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขา รพ.ศิริราช หมายเลขบัญชี  901-7-00988-8
                               ปิยมหาราชการุณย์ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     สาขาอรุณอมรินทร์ หมายเลขบัญชี  157-1-08108-3 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี  016-2-51252-9 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต  สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี  085-2-08995-2 
 ธนาคารออมสิน  สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 020-02404205-1

* ใบเสรจ็รับเงนิบรจิาค สามารถลดหย่อนภาษเีงินได้ โดยน�าส่งส�าเนาใบน�าฝากธนาคาร พร้อมระบ ุชือ่-สกลุ วนั/เดอืน/ปีเกดิ 
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน (เพื่อให้ทางศิริราชมูลนิธิน�าส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า 
ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 65 น้ีเท่าน้ัน) ส่งผ่านทางโทรสาร 0 2419 7687, ทางไปรษณย์ี, ส่งที ่“ศริริาชมลูนธิ”ิ หรอื E-mail : donate_siriraj@
hotmail.com,  line : @sirirajfoundation เพือ่จัดส่งใบเสรจ็รบัเงินแก่ท่าน  นอกจากนีย้งัสามารถสะสมใบเสรจ็ฯ เพือ่ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณได้

  บริจาค 20 บาทขึ้นไป (หยอดกระป๋องบริจาค)   รับธงผืน เป็นที่ระลึก
  บริจาค 300 บาทขึ้นไป (หยอดกระป๋องบริจาค)    รับธงพร้อมเสา เป็นที่ระลึก

๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

รับชมรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” 
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น.

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
เกี่ยวสัญญาณไทยรัฐทีวี / TGN / TNN 2 (784 True Vision)

 ร่วมบริจาคผ่านทางรายการ   โทร. 0 2411 2222 
   (40 คู่สาย) 
   ปรึกษาปัญหาสุขภาพในรายการ  โทร. 0 2418 2222 

   (20 คู่สาย)

คัดสรรสาระความรู้สุขภาพ 
ควบคู่ความสุขของ “การให้” ที่งดงาม

ติดตำมตำรำงกำรออกรับบริจำคและข้อมูลอื่นๆ ได้ทำง www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday
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