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กราฟิก  : นายอนชุา  ประกาศ งานประชาสัมพนัธ์และกจิการพเิศษ

คำ�ถ�มประจำ�ฉบับ
หากบุตรหลานของคุณติดเกมออนไลน์ คุณมีวิธีรับมือแก้ ไขอย่างไร 

ผู้โชคดีจากการตอบปัญหาชิงรางวัลฉบับเดือนสิงหาคม 2565

ส่งคำาตอบท่ี 
กองบรรณาธิการวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ตึกอำานวยการ 

ช้ัน 1 ภายในวันท่ี 18 ก.ย. 65

 เมื่อเข้าสู่เดือนกันยายนของทุกปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน“วันมหิดล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสืบสานพระราชปณิธานช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ในการนี้ คณะฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณ 
จาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นองค์ประธาน
จัดงานหารายได้ และพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย หลังพ้นภัย COVID – 19” ซึ่งจะออกอากาศ
ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 และ กิจกรรมการออกรับบริจาคครั้งใหญ่ของนักศึกษา
วิทยาเขตบางกอกน้อย ที่ร่วมใจกันออกรับบริจาคท่ัวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ 23 กันยายน อีกทั้งในวันที่ 24 กันยายน จะมีพิธีวางพวงมาลาถวาย 
ราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”
 วารสารฉบับนี้ เราจะพาทุกท่านร่วมส่งพลังใจให้นักศึกษาแพทย์ศิริราช เข้าชิงทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2565  
ในคอลัมน์ Interview จากน้ันชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมารู้จัก Chatbot ต๊ิกต็อก ปรึกษาปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์ ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่อง และยังคงก้าวต่อ 
ไม่หยุดยั้งกับศิริราชผลักดันการใช้เทคโนโลยีการแพทย์แม่นย�าขั้นสูงรักษาโรคมะเร็ง ในคอลัมน์พัฒนาการแพทย์ จากนั้นชวนมาออกก�าลังกายเพื่อลดไขมัน 
ใต้ผิวหนัง ในคอลัมน์โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ และเรายังเชิญทุกท่านมาฟื้นฟูสมรรถภาพในโรคหลอดเลือดสมองกับศาสตร์แพทย์แผนไทย ตามด้วย 
SiPH ชวนชมนิทรรศการภาพวาดสรรค์ศิลป์ศิริราช โดยรายได้จากการจัดจ�าหน่ายสมทบทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
 เมื่อเราก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็น Digital University จึงจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ติดตามได้ใน Pearls in medical education : 
Technology to support higher education คอลัมน์การศึกษา วิชาการ และต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว 3 คอลัมน์พัฒนาคุณภาพ (QD,KM,UM)  
ชวนคุณมาค้นหาเคล็ดลับที่จะท�าให้ไปสู่การสร้าง Brand ที่ดีกับการสร้างความผูกพันของผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ ่
วัยท�างาน ตอนที่ 2 ตลอดจนชวนคุณมา สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างไรให้ใช้ได้จริง และส�าหรับใครที่ท�างานผิดพลาด แก้งานแล้วแก้งานอีก อย่าเพิ่งท้อ 
วันนี้เรามีเส้นทางนักสู้ R2R ที่จะมาเผยเส้นทางความส�าเร็จในงานวิจัย ไม่เพียงเท่านี้ ท่านยังจะได้พบกับหลักการคาดการณ์อนาคตที่แม่นย�า ด้วยการอาศัย
ข้อมูลในการน�าองค์กรไปสู่เป้าหมาย  Second Wave Change & Connecting the Dots ยกระดับความเป็นเลิศของศิริราช ผ่านการคิดนอกกรอบและเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ของท่านคณบดี ในคอลัมน์นโยบายและแผน ส�าหรับ IT Society จะมาเตือนภัย ระวังถูกดูดข้อมูลในมือถือจากแอปธุรกรรมทางการเงิน ใน รู้ทัน
กลโกง เตือนภัย แอปเงินกู้เถื่อนระบาดหนักและแน่นอนว่าเรายังคงไม่ลืมที่จะรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการแบ่งปันเคล็ดลับ เติมลมยางอย่างไร ให้ประหยัด
พลงังานเชือ้เพลิง คอลมัน์ศริริาชรวมใจอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม พร้อมแนะน�าควรท�าอย่างไรเมือ่จะทิง้ขวดหรอืพลาสตกิ ตดิตามได้ใน How to ทิง้ ถงัสีน�า้เงนิ คอลมัน์ 
CSR และเป็นท่ีน่าชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจ�าปี 2562 – 2564 และยินดีกับนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ ประจ�าปี 2564 ติดตาม 
ได้ในคอลัมน์ HR และวิเทศสัมพันธ์
 สุดท้ายนี้ เราอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาส ด้วยการแบ่งปันกับโครงการ  
“เป๋าบญุ หนนุขา” พร้อมคอลเลก็ชนัทีร่ะลึก กระเป๋าบญุจากถงุปนูซเีมนต์ทีย่งัไม่ผ่านการใช้งาน ในรูปแบบหลากหลาย บรจิาคสมทบทนุกายอปุกรณ์เพือ่ผูพ้กิาร
ในศิริราชมูลนิธิ รับกระเป๋าคอลเล็กชันพิเศษเป็นที่ระลึก ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสินค้าจะหมด ติดตามได้ในปกหลัง 
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2022)” ภายใต้หัวข้อหลัก 
“Transdisciplinary Approach for Innovative Health System” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65

 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน “แสงน�าใจไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง  
ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 
อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช เป็นการรวมพลังกันของเขตสุขภาพท้ัง 13 เขต 
ทั่วประเทศไทย และจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  
และ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา มลูนธิไิทยคม มลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

“Love Chao Phraya :  
Save the River Life” ครั้งที่ 2

 รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม
เพ่ือสังคม และรศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
พร ้อมด ้ วย ตัวแทนนัก ศึกษาแพทย ์  และงานกิจกรรมเพื่ อสั งคม  
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม 
“Love Chao Phraya : Save the River Life” ครั้งที่ 2  จัดโดย กลุ่มบริษัท 
สุภัทรา เรียลเอสเตท จ�ากัด วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลูกจิตส�านึกใน 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแม่น�้าเจ้าพระยา โดยร่วมกิจกรรมเก็บขยะ 
ในบริเวณสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ต้ังแต่ท่าพระอาทิตย์ ท่าช้าง ท่าวัดระฆัง 
และท่ารถไฟ เมือ่วนัท่ี 30 ก.ค. 65 ณ ลานกจิกรรม ช้ัน 2 โครงการท่ามหาราช

และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 - 30 ต.ค. 65 เป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ 
ส�าหรับการจัดกิจกรรมใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65 พร้อมกันทั่วประเทศไทย ส�าหรับ
กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 02.30 – 07.00 น.
 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook : WRB Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น 
ป้องกันอัมพาต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010 ส�าหรับผู้มี 
จิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนแสงน�าใจไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งท่ี ๘ 
เฉลิมพระเกียรติ (D 4172) ที่ ศิริราชมูลนิธิ (ไม่เว้นวันหยุด) โทร. 0 2419 7658-60 นอกจาก 
จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ยังได้ร่วมท�าบุญอีกด้วย

“แสงน�ำใจไทยทัง้ชำติ เดนิ วิง่ ป่ัน ป้องกนัอมัพำต  
ครัง้ที ่๘ เฉลมิพระเกียรต”ิ   

สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 
เสด็จ ฯ ทรงเปิดงำนประชมุวิชำกำรนำนำชำตดิำ้นกำรแพทยแ์ละกำรสำธำรณสขุ พ.ศ. 2565

Look Back@siriraj
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‘ศริิรำช จับมอื ศนูยป์ระมวลผล พลิกโฉม 
กำรท�ำงำนวถีิใหมด้่วย d-Signature’

  ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท  
ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด และรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เป็นประธาน
เปิดตัวโครงการ “ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล d-Signature” เป็นระบบที่ใช้ 
ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนไฟล์สัญญาข้อตกลง และ เอกสารต่าง ๆ  
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ลงนามในเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัด 
ค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการจัดท�าเอกสารต่าง ๆ  ตอบโจทย์การท�างานวิถีใหม่ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งเข้าสู่องค์กรไร้กระดาษอย่างแท้จริง โดยมี  
ดร.ศักด์ิ เสกขุนทด รักษาการรองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิ เล็กทรอนิกส ์  (สพธอ.) หรือ ETDA และ คณะผู ้บริหารจาก  
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหิดล บรษัิท DKSH (ประเทศไทย) จ�ากดั 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ�ากัด  
ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เม่ือวันที่ 5 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุมสมาคม 
ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  โรงพยาบาลศิริราช

CRS บรกิำรใหม ่สนบัสนนุงำน
วิจัยทำงคลินิก โดย SIVITT

“รว่มยินดกีบัผู้ทีไ่ดร้บัรำงวัล  
ผลงำนวจิยัดีเดน่ ประจ�ำปี 2565”

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�าปี 
2565 โอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานมอบรางวัลโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจ�าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด ่น จ�านวนทั้งสิ้น 15 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการ  
SICMPH2022 เมื่อวันท่ี 4 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุม 101 อาคารศูนย์วิจัย 
การแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

“ร่มฉัตรขัตติยำ บรมรำชินีนำถ”

    นอกจากนี้หน่วยธุรกิจ CRS ยังให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับงานวิจัยทางคลินิก อาทิ การจัดท�า Real World Evidence (RWE)  
study, Project Management, Clinical Operation, Data Management 
และ Medical & Protocol Writing รวมทั้งให้บริการการขนส่งตัวอย่าง 
ของงานวิจัยทางคลินิก เช่น Ambient & Freeze Blood Sample อีกด้วย 

  • เพ่ิมโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง เ ทค โน โล ยี แล ะ
นวัตกรรมทางการแพทย์ 
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้ป่วย

 • เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงธุรกิจด้านงาน
วิ จั ยแล ะ พัฒนาทาง 
การแพทย์

 • สนับสนุนงานวิจัย
ของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ให้ มี 
ความคล่องตวั

 หลังจากที่หลายท่านได้รู ้จัก “บริษัท ศิริราช 
วิทยวิจัย จ�ากัด” ผ่านช่องทางศิริราชประชาสัมพันธ์ “Look Back@siriraj” 
ฉบับที่ 456 แล้วนั้น ในฉบับนี้ ทางบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จ�ากัด จะมาแนะน�า
หน่วยธุรกิจอีกหนึ่งในบริการของเราที่ชื่อ Clinical Research Services (CRS) 
ซึ่งจะให้บริการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Research Study)  
ให้กบัคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล โดยมจีดุประสงค์ดงันี้

สอบถามเพ่ิมเตมิได้ที ่บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จ�ากดั โทร. 02 411 5480 
อีเมล์ office.admin@sivitt.com

 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ร่มฉัตรขัตติยา  
บรมราชินีนาถ” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและ 
พระราชกรณยีกจินานปัการ ทัง้ด้านการแพทย์ ด้านศลิปาชพี ด้านการอนรัุกษ์
ธรรมชาติ ตลอดจนจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถอันงดงาม
ขณะทรงงาน พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช  
และพพิิธภณัฑ์ศริิราชพมิขุสถาน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เมือ่วันที ่8 – 22 ส.ค. 65
 นอกจากนี ้ยงัได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรผูท้รงคุณวฒุ ิอาท ิรศ.พญ.
ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ศ. เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย  
ไชยธีระพันธ์ อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ  
รศ. นพ.ชุณหเกษม โชตนิยัวตัรกุล หัวหน้าศูนย์โรคหวัใจสมเด็จพระบรมราชนินีาถ 
คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จ ฯ และอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ 
นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี ให้เกียรติมาร่วมบรรยายพิเศษ สร้างความ
ปลื้มปิติและประทับใจให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 8 - 11 ส.ค.65 
ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
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 คุ ณ คำ า นึ ง  กุ ศ ล ส ม บู ร ณ ์  

เป ็นผู ้ แทนมอบในนามคุณจิราภรณ ์  

ล่ิมทองขาว มอบเงนิจำานวน 1,000,000 บาท 

เพื่อสมทบกองทุน “วิชาญ ไพฑูรย์”  

(เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์) 

รับมอบโดย ศ.ดร .นพ.ประสิท ธ์ิ  

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ โถงตึก

อ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 ง า น ส ร ้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  

คณะแพทยศาสตร ์ศิ ริราชพยาบาล 

ม.มหดิล นำาโดย ศ.นพ.กรีต ิ เจริญชลวานิช 

รองคณบดีฝ ่ายสร ้างเสริมสุขภาพ  

ร่วมด้วย อ.นพ.สมบูรณ์  อินทลาภาพร 

ผู ้ช ่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  

มอบเงินจากการจัดกิจกรรมศิ ริราช  

เดนิ-วิง่ คร้ังท่ี 14 จำานวน 8,350,056 บาท 

เพือ่สมทบทุน “ศนูย์วทิยาการเวชศาสตร์

ผู ้สู งอายุระดับชาติ” รับมอบโดย  

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 

โรงพยาบาลศิริราช 

 คุ ณ พั ส น ์ นั น ท ์  –  คุ ณ ก ฤ ศ   

โพธสธุน มอบเงนิ จำานวน 2,719,999.99 บาท 

เพื่อสมทบกองทุน “อาคารศูนย์โรคหัวใจ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” รับมอบโดย 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบด ี

คณะแพทยศาสตร ์ศิ ริ ราชพยาบาล 

ม.มหดิล ณ ส�านักงานคณบด ีตกึอ�านวยการ 

ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช 
 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 

จำากัด นำาโดย คุณกุลวุฒิ – คุณบุศรินทร์  

วนาสวสัดิ ์มอบเงนิ จำานวน 3,010,000.30 บาท 

เพือ่สมทบกองทุน “ผู้ป่วยยากไร้” รบัมอบโดย 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบด ี

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหิดล  

ร่วมด้วย ผศ. นพ. สมเกยีรต ิ อรณุพฤกษากลุ 

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ณ โถงตึก

อ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช 

 มู ล นิ ธิ อุ ท ย า น ธ ร ร ม  นำ า โ ด ย  

คุณพุทธชาติ กาญจนวลีรัตน์ คุณปาริชาติ  

กาญจนวลีรัตน์ และคุณภูชิต กาญจนวลีรัตน์ 

มอบรถพยาบาล จำานวน 1 คัน เพื่อมอบให้ 

โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร นพ. 

ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ.นพ.

ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2 

คุณปรานอม สงวนพันธ์ หัวหน้าหน่วย 

รับ - ส่งต่อผู ้ป่วยและรถพยาบาล และ 

คุณกาญจนี นิติเรืองจรัส ผู ้ตรวจการ

พยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ณ บริเวณ

หน้าตึกอ�านวยการ โรงพยาบาลศิริราช 

 บ ริ ษัท  ซัน น่ี เ วิ ลด ์  จ� ำกั ด  

น� ำ โดย คุณอนุ รักษ ์  กฤษฎำพงษ ์  

มอบรถพยำบำล จ�ำนวน 1 คัน เพื่อ 

มอบให้โรงพยำบำลศิริรำช รับมอบโดย 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ.นพ.ประเสริฐ  

อัสสนัตชยั รองคณบดี คนที ่2 คุณกาญจนี  

นิติ เรืองจรัส ผู ้ตรวจการพยาบาล 

ตรวจรักษาผูป่้วยนอก และคณุปรานอม 

สงวนพันธ์ หัวหน้าหน่วยรับ - ส่งต่อ 

ผู ้ป ่วยและรถพยาบาล ณ บริเวณ 

หน้าตึกอ�านวยการ โรงพยาบาลศิริราช 

ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย
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เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เติมลมยาง
อย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิง 
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 ลองถามตัวเองดูซิว่า ! ปกติคุณเติมลมยางหรือเช็กลมยางคร้ังสุดท้ายเมื่อไหร่ ? ได้เช็กลมยางทุกเดือนหรือไม่ โดยทั่วไป 
ค่าแรงดันลมยางจะถูกก�าหนดมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละประเภทมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์อยู่แล้ว ผู้ขับขี่สามารถ 
อ่านค่าแรงดันลมยางได้จากคู ่มือการใช้งานรถยนต์หรือแผ่นโลหะที่ติดอยู ่ตรงขอบประตูรถยนต์ฝั ่งคนขับ ซ่ึงควรเติมลมยาง 
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ก�าหนดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนี้

ลมยางในล้อรถยนต์ มักเป็นสิ่งที่บางคนมองข้าม ถ้ายาง 

ไม่แบนมากๆ ก็ยังไม่ไปเติมลมกัน แต่...อย่าลืม ว่ายางรถยนต์เป็นส่วนที่

ต้องสัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงอยู่ตลอดเวลาในขณะขับขี่ และยังเป็น 

ส่วนที่ใช้แบกรับน�้าหนักในการบรรทุกทั้งหมดของรถยนต์ก็ว่าได้ ลมยาง

ในล้อรถยนต์นั้น หากเติมอย่างเหมาะสม เม่ือใช้รถยนต์เดินทางจะช่วย

ประหยัดค่าน�้ามัน และเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่อีกด้วย

การเติมลมยางน้ันส�าคัญแค่ไหน ส่ิงเล็ก ๆ  ที่หลายคนมองข้าม แต่กลับเป็นจุดส�าคัญที่สุดของการขับเคลื่อนรถยนต์

คันนึงได้อย่างปลอดภัย เพราะฉะน้ันควรหม่ันตรวจเช็กสภาพรถยนต์และลมยางอยู่เป็นประจ�า รวมถึงการเติมลมยาง 

ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ด้วยความปรารถนาดีจาก ฝ่ายวิศวกรรมบริการ

และอาคารสถานที่ 

ข้อควรระวัง
การเติมลมยางท่ีแข็งจนเกินไป จะส่งผล

ท�าให้ยางยึดเกาะถนนได้ไม่ดี เนื่องจากหน้ายางจะยืด
กว่าปกติท�าให้สัมผัสกับผิวถนนได้น้อยลง อาจมีผล
ท�าให้เกิดอุบัติเหตุตรงช่วงทางโค้ง หรือการขับขี่ 
ขณะที่ฝนตกและถนนลื่นได้ ในกรณีท่ีรถเกิดการ
ตกหลุม หรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ยางที ่
แข็งมาก ๆ ก็เสี่ยงต่อการเกิดยางระเบิดได้อีกด้วย

การเติมลมยางอ่อนจนเกินไป ส่งผลท�าให้
เครื่องยนต์ท�างานหนัก และมีอัตราสิ้นเปลืองน�้ามัน 
เช้ือเพลิงที่มากกว่าการเติมลมยางแบบปกติ และ 
จะท�าให้แก้มยางสึกหรออย่างรวดเร็ว และในกรณีที่มี
การขบัขีบ่นพืน้ถนนทีไ่ม่เรยีบ แก้มยางจะบดิตวัจนเกดิ
ความร้อน ส่งผลให้แรงดันในลมยางเกิดการขยายตัว
มากขึ้น ยิ่งเสี่ยงต่อการระเบิดของยางสูง

รถยนต์ขนาดเล็ก  ค่าแรงดันลมยางควรอยู่ในระดับ 25 - 30 psi

รถยนต์ขนาดกลาง  ค่าแรงดันลมยางควรอยู่ในระดับ 30 - 35 psi 

รถกระบะ (ไม่บรรทุก) ค่าแรงดันลมยางควรอยู่ในระดับ 35 - 40 psi

รถตู้บรรทุก 7 - 10 คน ค่าแรงดันลมยางควรอยู่ในระดับ 43 - 55 psi
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 ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้อธิบายด้วยการ 
เปรยีบเปรยให้ชาวศิรริาชได้เข้าใจแนวทางการท�างานตามแนวคดิ Second Wave Change & Connecting the Dots  
ให้ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
 ท่านคณบดีฯ เล่าต่อว่า “แต่ละองค์กรมี Life Cycle เฉลี่ยประมาณ 20 ปี โดยจะมีผลประกอบการ 
ที่ดีในระยะแรก หลังจากนั้น ผลประกอบการหรือก�าไรจะเริ่มไปถึงจุดสุดยอดแล้วคงที่ จนในที่สุดจะค่อย ๆ ลดลง 
จนถึงจุดต�่าสุด หากถามว่า จะรู้ว่าองค์กรขึ้นสูงสุดได้อย่างไรน้ัน จ�าเป็นที่ต้องมองหาตัวชี้วัดที่จะบอกต�าแหน่ง 
ขององค์กรได้ ดังนั้น ข้อมูลจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องจัดเก็บและติดตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห ์
จุดที่องค์กรควรพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

เมื่อมาถึงจุดนี้ หลายองค์กรมักท�าสิ่งที่เรียกว่า First Wave Change ผ่านการท�า Process  
Improvement เช่น ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น หลังจากได้ปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วเสร็จ องค์กรจะกลับมา 
มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจนน�ามาสู่ความสบายใจ หรือจุดที่เรียกว่า Comfort Zone โดยสถานการณ์เหล่านี ้
จะเป็นวัฏจักรที่ท�าให้องค์กรกลับไปสู ่จุดที่ผลประกอบการเริ่มมีทิศทางแย่ลงอีกคร้ัง มักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับ 
อีกหลาย ๆ องค์กร ในที่สุดจะเกิดการตลาดที่แย่งชิงลูกค้ากัน ดังนั้น สิ่งที่เราควรท�าให้รอดพ้นจากจุดดังกล่าว คือการท�า 
Second  Wave Thinking ที่จะน�าองค์กรไปสู่ Second  Wave Change เราต้องค้นหาในสิ่งที่ลูกค้าคิดไม่ถึง เป็นการ
ลงมือท�าในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าในเทคโนโลยี สินค้า หรือบริการ ซึ่งมีตัวอย่างจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ 
เช่น โทรศัพท์ iPhone, Sony Walkman และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ดังนั้น สิ่งที่อยากจะฝากคือ อยากให้คนศิริราช 
คิดนอกกรอบเพ่ือพาคณะฯ ก้าวไปสู่ยุค Second Wave Change ในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนอาจจะท�าให้การ 
ขับเคลื่อนช้าลงได้ แต่หากท�าส�าเร็จจะเกิดความก้าวหน้าที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากที่ได้เล่าไป จึงอยากชวนพวกเราศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพ่ือเตรียมการส�าหรับอนาคต ซ่ึง Connecting the Dots  

จะใช้ ในการศึกษาได้ทั้งความล้มเหลวและความส�าเร็จ แต่สิ่งส�าคัญคือไม่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ให้ศึกษาที่เหตุปัจจัยของผลนั้น ๆ 

อาจจะใช้หลักการท�า AAR หรือ After Action Review มาช่วยในการเรียนรู้ความเช่ือมโยงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการคิดนอกกรอบ 

เพื่อสร้าง Second Wave Change ให้เกิดในศิริราช ซึ่งจริง ๆ ก็มีบ้างแล้ว ทั้งหมดที่เล่าไปคือสิ่งที่คณบดีคนนี้ฝากไว้ให้พวกเราได้ลองไปเรียนรู้ 

แล้วที่ส�าคัญคือหากเชื่อว่าดี ลองเอาไปประยุกต์ใช้กัน”

Second Wave Change & Connecting the Dots 
ยกระดับความเป็นเลิศของศิริราช
ผ่านการคิดนอกกรอบและเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ถ้าศิริราชอยากจะไปไกล เราต้องใช้วิธีการเหมือนการเล่น
ฟุตบอลทีก่องหนา้ไมไ่ดดู้เลยวา่ลกูบอลอยูท่ีต่รงไหน แตก่องหนา้จะไป
อยู่ตรงจดุทีลู่กบอลจะถกูส่งไปหา ขณะทีต่�าแหน่งอืน่ ๆ จะขลกุอยูก่บั 
ลูกฟุตบอล ซึ่งการวางแผนที่ดี ลูกบอลจะวิ่งตรงไปหาที่กองหน้า 
เพ่ือยงิประตโูดยไมม่ผีูเ้ลน่ต�าแหนง่อื่นเขา้มาขวางเลย นีค่อืหลกัการ
คาดการณ์อนาคตที่แม่นย�าด้วยการอาศัยข้อมูลในการน�าองค์กร 
ไปสู่เป้าหมาย

หนึ่งกระบวนการที่อยากแนะน�าให้รู้จัก ได้แก่ Connecting the Dots อธิบายได้ง่าย ๆ ว่าเป็นการเชื่อมจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ผ่านการศึกษาข้อมูลย้อนหลังเพื่อเชื่อมต่อจุดในอดีตและจุดที่เราจะก้าวต่อไป เชื่อว่าแต่ละจุดล้วนแต่เป็นเหตุและผล 
ของกันและกัน ดังนั้น เหตุของอดีตจึงเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือที่รู้จักกันดีว่า “กฎแห่งกรรม” ซึ่งถือเป็นหลักคิด 
ส�าคัญของ Connecting the Dots ที่มองทุกเหตุปัจจัยแล้วหาความเชื่อมโยงโดยใช้เหตุใช้ผล ดังนั้น เมื่อถึงวันที่เราท�างานบาง
อย่างส�าเร็จ ให้มองย้อนหลังกลับไปศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ รวมทั้งความล้มเหลวด้วย บางจุดอาจจะเป็นคน กิจกรรม  
สิ่งของ สถานที่ หรือเวลา จากนั้นดูความเชื่อมโยงกันว่าจุดใดที่ท�าให้เราเกิดไอเดียขึ้นมา 

อย่างไรกต็าม Second 
Wave Change นั้น จ�าเป็นต้องใช้
ข ้ อ มูล ท่ีมากพอในการน� ามา
วิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์อนาคต 
ทั้ งยั งสามารถน�ามาใช ้ ในการ
ก�าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีอีก

เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เรื่อง : ฝ่ายนโยบายและแผน
นโยบายและแผน



666

โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

 ไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Fat) คือ ไขมันที่พบได้ที่ชั้นผิวหนัง  

ซึ่งถ้ามีไขมันใต้ผิวหนังสะสมอยู่ตามร่างกายในส่วนต่างๆ ก็อาจจะไม่อันตราย 

หรือก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

 อย่างไรก็ตาม การมีไขมันสะสมอยู่มาก ๆ ก็จะท�าให้เกิดการหย่อนคล้อย 

ของกล้ามเนื้อท�าให้ไม่เกิดการกระชับและรูปร่างจะไม่ได้สัดส่วนตามที่ต้องการได้  

แต่หากว่าไขมันนี้ไปสะสมอยู ่ที่ท ้องมาก ๆ ก็จะเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพได้ เช่น  

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ หรือที่เรารู ้จักกันในชื่อ NCDs 

(Non-Communicable Diseases)

 สิง่ส�าคญั เราจะต้องมกีารฝึกเป็นประจ�าสม�า่เสมอและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร

ให้ถูกต้อง เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถบอกลาไขมันส่วนเกินในร่างกายเราได้แล้วนะครับทุกคน

1.เพิม่การออกก�าลงักายแบบคาร์ดโิอ (Cardio Exercise) คอื การท�ากจิกรรมหรอื
การออกก�าลังกายท่ีกระตุ้นให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น มีเหงื่อออกและ 

ควรท�าต่อเนือ่งอย่างน้อย 30 นาที/วนั และท�า 3-5 วนั/สปัดาห์ กจิกรรมทีแ่นะน�าส�าหรบั
ผู้เริ่มต้นใหม่ได้แก่ เดินเร็วและหากแข็งแรงมากขึ้น สามารถเปลี่ยนเป็นการวิ่งได้
 

2.ออกก�าลังกายแบบสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Resistance Exercise) 
คือ การออกก�าลังกายแบบที่ใช ้แรงต้านทานหรือการยกน�้าหนัก ซ่ึงการ 

ออกก�าลังกายประเภทนี้จะช่วยเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อท�าให้ร่างกายมีการใช้พลังงาน 
มากขึ้น จึงช่วยในการลดไขมันได้ ควรออกก�าลังฝึกกล้ามเนื้อสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยฝึก 
ให้ครบทุกมัดกล้ามเนื้อ
 

3.ควบคุมอาหาร โดยเน้นทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ แต่มีการปรับสัดส่วน 
ของการกินให้ดี คือให้ได้สารอาหารครบทุกอย่าง ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

และผักต่าง ๆ โดยให้เน้นการกินอาหารท่ีมีกากใยมากข้ึนและลดปริมาณสารอาหาร
ประเภทแป้งและไขมันลง

M ilk

Healthy
Fats
OIL

(Subcutaneous Fat)
ไขมันใต้ผิวหนัง 

เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์

 ดงันัน้ การทีร่่างกายมีไขมนัใต้ผิวหนงั
สูงมาก ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะข้อมูลทาง
วิชาการได้กล่าวไว้ว่าจะท�าให้อยู ่ในเกณฑ์ 
เสี่ยงอันตรายต ่อสุขภาพน่ันเองหากเรา
ต้องการทราบว่าปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง 
เรามีมากน้อยเพียงใดสามารถวัดได้ โดยใช้
เครื่องหนีบวัดไขมัน (Skin-Fold Calipers)

วธีิการออกก�าลงักายเพือ่ลดปรมิาณไขมนั

ใต้ผิวหนัง ท�าได้ดังนี้
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ตัง้แตอ่ดตีทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนั การรกัษาโรคมะเรง็นอกจาก
จะใช้การผ่าตัดและฉายรังสีรักษาแล้ว การรักษาหลักหนีไม่พ้นยากลุ่ม 
เคมีบ�าบัด แม้ยากลุ่มนี้จะได้ผลในการรักษามะเร็งแต่มีผลข้างเคียงสูง 
องค์ความรูใ้หมเ่กีย่วกับยนีกอ่มะเรง็ ท�าให้การพัฒนายาตา้นมะเรง็ใหม ่ๆ   
เป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์จ�าเพาะต่อยีนก่อมะเร็งที่ผิดปกติ ที่เราเรียกว่า  
ยามุ่งเป้า (targeted therapy) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์กับเซลล์ที่มียีนกลายพันธุ ์
คือเซลล์มะเร็ง การรักษาจึงมีประสิทธิภาพดีกว่า ผลข้างเคียงโดยรวม 
น้อยกว่า เมื่อน�ามาใช้กับเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมของมะเร็ง 
ท�าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยมะเร็งได้ดีขึ้น และเลือกยาต้านมะเร็ง 
ที่จ�าเพาะกับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละราย หรือเล่ียงใช้ยาต้านมะเร็งที่ทราบ 
ตัง้แตต่น้วา่จะไมไ่ดผ้ล ท�าใหส้ตูรยาตา้นมะเรง็มคีวามเหมาะสมกบัผูป้ว่ย 
เฉพาะบุคคล การรักษามีผลตอบสนองดีขึ้น และมีผลข้างเคียงลดลง

ข้อจ�ำกัด/ปัญหำที่พบ
 “หากย้อนไปหลายปีก่อน การแพทย์แม่นย�าส�าหรับโรคมะเร็ง 
นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ ใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อน มีต้นทุนสูง ผู้ป่วย 
ที่ต้องการการวินิจฉัยและรักษามะเร็งด้วยการแพทย์แม่นย�า จ�าเป็น
ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนั้นการใช้เทคโนโลยี 
ดงักล่าวมค่ีาใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงู ท�าใหเ้ปน็อุปสรรคของผูป้ว่ยในการเขา้ถงึ 
การตรวจและรักษา
 เม่ือเรามองไปข้างหน้า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อุบัติการณ์ของมะเร็งจะเพิ่มขึ้นตามประชากรที่มีอายุยืนขึ้น เราต้อง 
หนักลบัมามองว่า เราจะท�าอยา่งไรใหผู้ป้ว่ยมะเรง็สามารถเขา้ถงึการรกัษา

  ในฐำนะที่ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นสถำบันกำรแพทย์และสถำบันวิจัย
ชั้นน�ำของประเทศไทย ที่ ได้ศึกษำวิจัยและให้บริกำรผู้ป่วยมะเร็งด้วยหลักกำรแพทย์แม่นย�ำมำกว่ำ 5 ปี มีกำรใช้
เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมรุ่นใหม่กับโรคมะเร็งท้ังจำกชิ้นเน้ือและเลือดของผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้กำรวินิจฉัย
ผู้ป่วยมะเร็งที่ถ่ำยทอดได้ในครอบครัว และค้นหำยีนก่อมะเร็งที่กลำยพันธุ์และมียำรักษำมะเร็งแบบมุ่งเป้ำ ซึ่งออกฤทธิ ์
ได้ตรงจุด ส่งผลให้กำรรักษำมะเร็งได้ผลดีขึ้น มีผลข้ำงเคียงลดลง ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ฉบับนี้ จึงเป็นโอกำสที่ดีที่เรำจะได้พูดคุยกับ ศ.นพ.มำนพ พิทักษ์ภำกร หัวหน้ำศูนย์วิจัยเป็นเลิศ  
ด้ำนกำรแพทย์แม่นย�ำ ศนูย์จโีนมกิส์ศริริำช ทีจ่ะมำเผยถงึผลงำนวจิยักำรใช้เทคโนโลยีถอดรหสัพนัธกุรรมรุน่ใหม่
กับกำรรักษำโรคมะเร็งแบบแม่นย�ำ  

ศิริราชผลักดันการใช้เทคโนโลยี
การแพทย์แม่นย�าขั้นสูงรักษาโรคมะเร็ง

กำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งด้วยกำรแพทย์แบบแม่นย�ำ คืออะไร
  การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แม่นย�า เกิดขึ้นจาก 
องคค์วามรูท้ีท่ราบวา่ผูป้ว่ยแตล่ะคนทีเ่ปน็โรคมะเรง็ชนดิเดยีวกนั ซึง่เดมิ
ไดร้บัการรักษาเหมอืนกนั แทจ้ริงแลว้มคีวามผดิปกตทิีท่�าใหเ้กดิโรคมะเรง็
ไมเ่หมอืนกนั สาเหตสุ�าคญัทีท่�าใหเ้ซลลป์กตขิองผูป้ว่ยเปลีย่นไปเปน็เซลล์
มะเร็งเกิดจากกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็ง ซึ่งลักษณะของการกลายพันธุ์
มีความแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ความเข้าใจกลไกการเกิดโรคท่ี
แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ท�าให้เราสามารถวินิจฉัยและเลือกสูตร
การรกัษาทีจ่�าเพาะตอ่ยนีกลายพนัธุ ์ซึง่มคีวามแมน่ย�าและเหมาะสมทีสุ่ด
ส�าหรับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ได้ตั้งแต่แรก แนวคิดใหม่น้ีเรียกว่า การแพทย์
แม่นยำา (Precision Medicine) 
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ด้วยการแพทย์แม่นย�ามากข้ึนและท่ัวถึง เราจะท�าอย่างไรให้องค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีท่ีเรามี ไม่จ�ากัดเฉพาะผู้ป่วยศิริราชเท่าน้ัน แต่สามารถ
ขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี ไปยังสถานพยาบาลท่ีรักษาโรงมะเร็ง
ทั่วประเทศ โดยที่ผู้ป่วยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมา แพทย์ซ่ึงรักษาผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถส่งชิ้นเนื้อและเลือด มาตรวจพันธุกรรม
มะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช แล้วส่งผลตรวจกลับคืนไปยังแพทย์ เพื่อให้
แพทย์สามารถน�าผลไปใช้วางแผนการวินิจฉัยและรักษาต่อไป สิ่งเหล่านี้
จะเกิดได้ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการผลักดันและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างแพร่หลาย” 

ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อน
คณะฯ มโีอกาสสรา้งความรว่มมอืกบั ส�านกังานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี (EEC)  
ซึ่งท�างานร่วมกันอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่จัดต้ังแผนปฏิบัติการบูรณาการ 
จีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยและ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ขั้นสูงระดับชาติ โดยอาจารย์ นักวิจัย  
และบคุลากรของคณะฯ ไดมี้สว่นรว่มในการรา่งและขบัเคลือ่นแผนปฏิบตัิ
การนี้มาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะในด้านการแพทย์แม่นย�าของโรคมะเร็ง 
นอกจากนีอ้าจารย ์และนกัวจิยัของคณะฯ ยงัท�างานรว่มกบัโรช (Roche) 
ซึง่เปน็บรษิทัเวชภณัฑใ์หญม่าเปน็เวลานาน ท้ังในดา้นการวจัิย และพฒันา
ระบบการบริการที่เกี่ยวกับการแพทย์แม่นย�าและโรคมะเร็ง 

ความร่วมมือของคณะฯ ที่มีมานานข้างต้น ท�าให้ EEC เล็งเห็น 
ว่าควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือ 3 ฝ่าย ท่ีจะพัฒนาให้องค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่ศิริราชมีอยู่ สามารถขยายต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ทั้งทางด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ครบวงจรของประเทศไทยได้

เปน็ท่ีมาของหมดุหมายส�าคญัเมือ่กลางเดอืนมถุินายนทีผ่า่นมา  
ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) 

หรือ EEC และบริษัท โรช ประเทศไทย จ�ากัด (Roche) ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์แม่นย�าขั้นสูง 
เพื่อขับเคลื่อนการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็น
ก้าวส�าคัญ ที่จะร่วมพัฒนาต่อยอดยกระดับการรักษาโรคมะเร็ง ช่วยให้ 
คนไทยไดเ้ขา้ถงึการรกัษาทีแ่ม่นย�ามากขึน้ โดยคณะฯ และบรษิทั Roche 
จะร่วมกันผลักดันการใช้เทคโนโลยีการตรวจทางการแพทย์ขั้นสูงด้าน 
การถอดรหสัพนัธกุรรมจากชิน้เนือ้มะเรง็ ดว้ยเทคโนโลยกีารตรวจมะเรง็
แบบครอบคลุม (Comprehensive Genomic Profiling: CGP) ที่ได้
มาตรฐานระดับโลกมาใช้เพื่อเลือกแผนการรักษามะเร็งได้อย่างแม่นย�า
และให้ผลการรักษาที่ดี และมีเวชภัณฑ์ในการรักษามะเร็งท่ีตรงกับ 
ผลตรวจ โดยการสนับสนุนจาก EEC จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์
ได้เข้าใจความหลากหลายของรูปแบบการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งได้ดี
ยิ่งขึ้น ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัย 
ยามะเร็งทางคลินิก และยังเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถ
เข้าถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบแม่นย�าและจ�าเพาะบุคคล ผู้ป่วย
และสถานพยาบาลต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการตรวจดังกล่าวได้สะดวกขึ้น 
โดยไม่จ�าเป็นต้องส่งไปตรวจยังต่างประเทศ และเข้าถึงยามะเร็งรุ่นใหม่
ได้มากขึ้น ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็ง 
ในระดับภูมิภาค
 “เหนือสิ่งอื่นใด การจะท�าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ไม่ได้อยู่แค่ 
การสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย โครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัย 
และการพัฒนาระบบบริการเพื่อน�าไปใช้ได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและ
ประชาชนเท่านั้น สิ่งที่เราคาดหวังมากไปกว่านั้นคือ ศิริราชเป็นต้นแบบ
การพัฒนาและขยายองค์ความรู้นี้ไปสู่ระบบสุขภาพทั่วประเทศ ก้าวสู่ 
ระดับสากล (World Changer) หากเราสามารถผลักดันองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยเีหลา่นีจ้ากศริริาชใหอ้ยูใ่นระบบสขุภาพของประเทศไทยได ้ 
จะเปน็กา้วส�าคญัทีจ่ะท�าใหค้นไทยเขา้ถงึการรกัษาโรคมะเรง็แบบแม่นย�า
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้ดีขึ้น และจะเป็นฐานส�าคัญในการพัฒนาต่อยอด
การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านการแพทย์แม่นย�า เพื่อสุขภาวะ 
ที่ดีของประชาชนทั่วประเทศ” ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร กล่าวทิ้งท้าย
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“อยำกจะเชิญชวนน้อง ๆ 
ที่สนใจให้มำสมัครกันนะครับ  

ทักมำคุยแลกเปลี่ยนควำมเห็นกันได้ครับ 
แต่ส�ำคัญที่สุดอยำกให้ท�ำควำมเข้ำใจกับตัวเอง
ก่อนว่ำชีวิตของน้องต้องกำรแบบไหน เพรำะ 

ไม่ว่ำจะเลือกเส้นทำงไหน เรำก็สำมำรถ 
ประสบควำมส�ำเร็จ และสร้ำงสรรค์สิ่งดี ๆ 

ให้กับสังคมได้ ส�ำคัญสุดอยู่ที่ ใจรัก 
และควำมตั้งใจครับ”

	 รางวัลพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ถือเป็น
ทุนพระราชทานท่ีน้อง	ๆ	 นิสิต/นักศึกษาแพทย์หลายคนฝันใฝ่ในวิชาชีพทางด้าน 
การแพทย์	ท่ีจะได้มโีอกาสไปศกึษา/วจิยั/อบรม	จากผู้เชีย่วชาญอาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิ
จากสถาบันในต่างประเทศ	 เพื่อน�าความรู ้มาพัฒนาวงการแพทย์ ไทย	 สืบสาน 
พระราชปณิธานตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม
พระบรมราชชนก	เพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

(น้องริชชี่)(น้องริชชี่)

ในปีนี้ เราจะพามาท�าความรู้จักน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ 3 ท่าน เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขอรับ
พระราชทานทนุโครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2565 จะเป็นใครกันบ้างนัน้ มาร่วมให้ก�าลงัใจและท�าความรูจ้กักับน้อง ๆ กนัค่ะ 

ส่งพลังใจให้นักศึกษาแพทย์ศิริราช 
เข้าชิงทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2565

	แรงบนัดาลใจในการเสนอโครงการขอรบัพระราชทานทุนฯ
  อีกด้านหนึ่ง ผมก็มีความอยากรู ้เสมอครับ ว่าโลกของเรา 
ในอนาคตจะมอีะไรใหม่ ๆ  เกดิข้ึนบ้าง นัน่ท�า ให้ผมสนใจเรือ่งวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและได้มโีอกาสเข้าไปท�าวจิยัพฒันาการรกัษามะเรง็รปูแบบใหม่ ๆ   
อย่าง Cancer Immunotherapy ครับ ตอนนั้นเปิดโลกผมมากว่า  
นี่มนุษย์เราสามารถควบคุมเซลล์ หรือสิ่งที่เล็กยิ่งกว่าอย่าง ไวรัส  
ให้ท�างานได้ดั่งใจขนาดนี้เลยหรอ  

เมื่อผมได้มีโอกาสดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผมจึงรู ้สึกว่า 
เราสามารถประยกุต์เทคโนโลยเีหล่านัน้ มาลดความทกุข์ทรมาน และเพิม่
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยของเราได้หรือไม่ ส่ิงนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจ 
ให้ผมท�าวจิยัมาตลอด และเสนอโครงการศกึษาพฒันา Oncolytic Virus 
หรือไวรัสสลายมะเร็งน้ีขึ้น เพราะเช่ือว่าไวรัสที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมให้ไม่
ก่อโรค จะสามารถแฝงตัวเข้าไปท�าลายเซลล์มะเร็งและสภาพแวดล้อม 
ของมะเรง็ได้ รวมทั้งกระตุน้ภมูคิุม้กนัให้มาท�าลายมะเรง็อีกทางหนึ่งด้วย 

	ความรูสึ้กท่ีได้รบัการคดัเลือกเข้ารบัพระราชทานทุนในครัง้น้ี 
  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาถึง 
ในรอบนี ้รูส้กึภมูใิจครบัทีไ่ด้ก้าวไปข้างหน้าตามความชอบและความตัง้ใจ
ของเรา และรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ท�าให้ผมกลายเป็นผมในทุกวันนี้ 
 
	เป้าหมายในอนาคต 

    ผมมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสาธารณสุขของประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ 
โดยเริ่มต้นจากการมุ่งมั่นศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย 
โรคมะเร็งครับ

	นศพ.	ประณัยเดช		เฮงสวัสดิ์		(น้องริชชี่)	
 โครงการท่ีเสนอขอเข้ารบัพระราชทานทนุ : การพฒันาไวรสั
สลายมะเร็ง เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและท�าลายมะเร็งท่อน�้าดี; 
Engineered Comprehensive Oncolytic Herpes Simplex Virus-1 
(ecoHSV-1) to Modulate Tumor-Immune Microenvironment 
in Cholangiocarcinoma

	แรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์
 ผมเป็นคนทีม่นีสัิยอยากรูอ้ยากเหน็ตัง้แต่เดก็ครบั ความอยากรู้
อยากเห็นของผมมีหลายด้าน หนึ่งในนั้นก็คือด้านชีวิตมนุษย์ หรือ 
เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตายครับ ความอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ท�าให้ผมมี 
ความชอบและรู้สึกสนุก ท่ีได้เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ 
ว่าร่างกายเรามอีะไรบ้าง และเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไรบ้าง และแก้ไข
ยังไงได้บ้างตั้งแต่เกิดจนตายเลย พอเราได้น�าความเข้าใจเหล่านั้น  
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลคนไข้ท่ีมีความทุกข์ ให้เขาทุกข์น้อยลง  
ตรงนี้ท�าให้เรารู้สึกดีในทุก ๆ วัน ครับ 

ส่งพลังใจให้นักศึกษาแพทย์ศิริราช	
เข้าชิงทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	2565

Interview
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 (น้องบ1ี) (น้องบี1)

“ตัวผมเองมีคติ 
ประจ�ำใจ คือ “Do what you 

love, love what you do” ท�ำในสิ่ง
ที่เรำรัก ในสิ่งที่เรำมี passion  

ขณะเดียวกันก็รักในสิ่งที่เรำก�ำลังท�ำอยู่
เช่นกัน แล้วเรำจะท�ำงำนได้อย่ำงมี

ควำมสุขในทุก ๆ วัน”

 ตอนสมัครเข้าเรียนแพทย์ ผมเองยังไม่ได้รู้จักว่าแพทย์จริง ๆ 
เป็นอย่างไร ท�างานกันอย่างไร พอเข้ามาเรียนช่วง 3 ปีแรกก็ยังไม่ได้เห็น
การท�างานของแพทย์มากนัก รู้เพียงว่าต้องเรียนเน้ือหาปริมาณมาก 
เพือ่เตรยีมตวัขึน้ชัน้คลนิกิต่อไป เมือ่ขึน้ชัน้คลนิกิทีไ่ด้มโีอกาสดแูลผูป่้วย 
ได้มีประสบการณ์การท�างานในฐานะแพทย์มากขึ้น มีหลายเหตุการณ์ 
ที่เป็นความประทับใจ ครั้งหนึ่งได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วย 
ยาเคมีบ�าบัดที่มีผลข้างเคียงคือการติดเช้ือ ได้มีโอกาสดูแลร่วมกับ 
ทมีแพทย์ประจ�าบ้านจนผูป่้วยหายจากการตดิเชือ้และกลบับ้านไปใช้ชีวติ
กับครอบครัวได้ เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ประทับใจและท�าให้
ผมรู้จักถึงความเป็นแพทย์มากยิ่งขึ้น

 แรงบันดาลใจในการเสนอโครงการขอรบัพระราชทานทนุฯ	
 โครงการทีผ่มเสนอเพือ่ขอรบัพระราชทานทนุโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เร่ิมต้นจากความสนใจทางด้านศัลยศาสตร์ 
และพบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดจ�านวนไม่น้อยที่เป็นผู้สูงอาย ุ
ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้มากกว่าและใช้เวลา 
ฟื้นตัวนานกว่าวัยผู้ใหญ่ ผมจึงเกิดความสนใจว่าถ้าเราสามารถศึกษา
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารโมเลกุลขนาดเล็กในเลือด  
(metabolomics) และจลิุนทรย์ีในทางเดนิอาหาร (gut microbiomics) 
และน�ามาท�านายโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดในผู้ป่วย
สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ และน�าไปสู่การเตรียมตัวตั้งแต่ก่อน 
ผ่าตัด น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยต่อผู้ป่วย ผมจึงเลือกท�าโครงการน้ี  
โดยหวังว่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและท�าให้ผู้ป่วย 
สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดฟื้นตัวได้ดีขึ้น

 ความรูส้กึท่ีได้รบัการคดัเลอืกเข้ารบัพระราชทานทุนในครัง้น้ี	
 ผมรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้เป็นตวัแทนของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล เพื่อเสนอขอรับพระราชทุนฯ และรู้สึกดีใจที่ได้ต่อยอด
ความฝันของตนเองในการเป็นแพทย์นักวิจัย หากผมได้รับพระราชทุนนี้
ผมจะตัง้ใจท�าโครงการดังกล่าว เพือ่ช่วยให้ผูป่้วยสูงอายทุีเ่ข้ารบัการผ่าตดั
มคีณุภาพชวิีตทีด่ ีรวมทัง้สร้างองค์ความรูใ้หม่และน�าไปต่อยอดในอนาคต

 เป้าหมายในอนาคต
 ผมวางเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ทางด้านตับ ตับอ่อน 
และทางเดนิน�า้ด ีและศลัยแพทย์ปลกูถ่ายอวยัวะ โดยจะน�าประสบการณ์
การวิจัยทั้งจากที่ผ่านมาและจากการท�าโครงการน้ีมาพัฒนาต่อยอด 
กับเส้นทางอาชีพศัลยแพทย์ต่อไป

 นศพ.	พิชญ์ธวิศ	สรรพโรจน์พัฒนา		(น้องบี1)	
 โครงการที่เสนอขอเข้ารับพระราชทานทุน : Precision  
Analysis of Metabolomics, Microbiomics, and Deep Learning 
to Predict Clinical Outcomes of Geriatric Patients Undergoing 
Major Surgery

 ท�าไมถึงเลือกเรียนแพทย์	
 ผมสนใจชีววิทยามาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบกับ
ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสเข้ามาท�าโครงงานเก่ียวกับมะเร็ง 
ที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ตอนนั้น
ผมเริ่มมีความสนใจที่จะเป็น “แพทย์นักวิจัย” เพราะนอกจากจะได้ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาแต่ละคนแล้ว งานวิจัยท่ีเราท�านั้น 
ยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นไปอีก
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“ฟ้ำตั้งใจจะเป็นแพทย์

สำขำประสำทวิทยำ ควบคู่กับ 
กำรท�ำงำนวจัิยด้ำน Bioinformatic ค่ะ 
เพรำะในอนำคต แพทย์จะใช้เครื่องมือ 
ที่แม่นย�ำมำกขึ้น เฉพำะบุคคลมำกขึ้น  

ถ้ำเข้ำไปพัฒนำจุดนี้ ได้  
ก็จะเพิ่มคุณภำพกำรรักษำ 
ในประเทศไทยให้ดีขึ้นค่ะ”

 แม้ว ่ำผลกำรตัดสินจะเป็นอย่ำงไร เยำวชนทั้ง 3 คนนี้ ก็จะเดินหน้ำในเส้นทำงสำยกำรแพทย์เพื่อพัฒนำและ 
น�ำสิ่งที่ดีมำสู ่วงกำรแพทย์ของไทยต่อไป ติดตำมผลงำนและร่วมส่งก�ำลังใจให้น้อง ๆ ได้ใน www.si.mahidol.ac.th/th/  
หรือ www.facebook.com/si.studentaffairs

 ความรูส้กึท่ีได้รบัการคดัเลอืกเข้ารบัพระราชทานทุนในครัง้น้ี	
 รู ้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ ยิ่งกว่านั้นรู ้ สึกขอบคุณทุกคนท่ี 
คอยช่วยเหลือมาตลอด ช่วงเตรียมโครงการและสัมภาษณ์ มีเพื่อนรุ่นพี่ 
รุ่นน้อง และอาจารย์หลายท่านมาก ๆ ที่เข้ามาให้ก�าลังใจ ช่วยแนะน�า 
จุดที่ท�าให้ดีขึ้นได้ รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองเยอะมากในเส้นทางท่ีผ่านมา 
หากได้รับพระราชทานทุนก็จะท�าให้ดีที่สุดค่ะ 

 เป้าหมายในอนาคต
 ฟ้าตัง้ใจจะเป็นแพทย์สาขาประสาทวทิยา ควบคูก่บัการท�างาน
วิจัยด้าน Bioinformatic ค่ะ เพราะในอนาคต แพทย์จะใช้เครื่องมือ 
ที่แม่นย�ามากขึ้น เฉพาะบุคคลมากขึ้น ถ้าเข้าไปพัฒนาจุดนี้ได้ ก็จะเพิ่ม
คุณภาพการรักษาในประเทศไทยให้ดีขึ้นค่ะ

 แรงบันดาลใจในการเสนอโครงการขอรบัพระราชทานทนุฯ	   
 ฟ้าเสนอโครงการ Partial reprogramming in hippocampal 
neuron as potential treatment for age-associated cognitive 
decline ซึ่งเป็นการย้อนอายุทางชีวภาพของเซลล์ประสาทเพื่อใช้รักษา
ภาวะสมองเสื่อมจากการแก่ชรา   
 ปัจจุบันจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วมาก หนึ่งในปัจจัยเสี่ยง 
ของการติดบ้านติดเตียงคือการมีประสิทธิภาพสมองลดลง คิดภาพว่า 
ถ้าเราสามารถท�าให้สมองเด็กลงได้ ผู้สูงอายุก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ท�างานที่รักได้นานขึ้น และยังลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย 

 (น้องฟ้า)

 นศพ.	นภสิริ	พุทธันบุตร	(น้องฟ้า) 
 ชื่อโครงการที่เสนอขอเข้ารับพระราชทานทุน : Partial  
reprogramming in hippocampal neuron  as potential treatment 
for age-associated cognitive decline 
 

 ท�าไมถึงเลือกเรียนแพทย์		
 ฟ้าชอบชีววิทยามาตั้งแต่ช่วงประถม เพราะรู้สึกว่าน่าสนใจ 
และหลากหลายมาก ๆ แต่พอขึ้นชั้นมัธยมก็เบนไปสายฟิสิกส์เพราะ
ชีววิทยาดูเป็นวิชาท่องจ�า เวลาเห็นเพื่อนท่ีชอบชีววิทยาก็จะรู ้สึก 
ประมาณว่า เธอจ�าได้ยงัไงกนันะ (หวัเราะ) ตอนเลอืกคณะกล็งัเลระหว่าง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ สุดท้ายได้คุยกับแพทย์ 
ท่านหนึ่งที่รู้จักกัน คุณจะไม่เสียใจท่ีได้เลือกอาชีพน้ี ซ่ึงพอเข้ามาเรียน 
ก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วจริง ๆ ค่ะ

 ความประทับใจ	เมื่อเข้ามาเป็นนักเรียนแพทย์		
 ช่วงพรีคลินิกเรียนสนุกมาก รู้สึกเปลี่ยนมุมมองไปจากที่เคย 
คิดว่าชีววิทยาคือการท่องจ�า กลายเป็นว่ามีเหตุผลและขั้นตอนที ่
เชือ่มโยงกนัทกุอย่าง รูส้กึว้าว! ว่าโรคนีเ้กดิข้ึนแบบนีน้ีเ่อง พอมาชัน้คลนิกิ 
ได้เจอกับผูป่้วยมากขึน้ ท�างานมากข้ึน ประทบัใจทกุครัง้เวลาเหน็อาจารย์
คุยกับผู้ป่วย เพราะเป็นเหมือนศิลปะเฉพาะบุคคลเลยว่าจะท�ายังไง 
ให้ผู้ป่วยเชื่อใจ ท�ายังไงให้เขารักษาสุขภาพตัวเอง เวลาผู้ป่วยที่เราดูแล 
มาขอบคุณก่อนออกจากโรงพยาบาล ก็รู้สึกว่าที่ท�างานและอยู่เวรมา
มากมายก่อนหน้านี้คุ้มค่าแล้ว
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How to ·Ôé§
@โรงพยาบาลศิริราช

áÂ¡¢ÂÐ
เพื่อส�งต�อไปรีไซเคิล

อย�างถูกวิธี

à·à¤Ã×่Í§´×่Á·Ô้§¡‹Í¹ ÅŒÒ§¹้Óà»Å‹Ò
à¾×่Í¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
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Ã‹ÇÁÃÑ¡ÉÒâÅ¡ä»¡ÑºàÃÒ Siriraj Green Hospital
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เทเท ล�างล�าง ทิ้งทิ้ง

ÊÓËÃÑº·Ôé§
ขวด แก�ว

และกล�องพลาสติก
ทุกชนิด

?
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อ่านเอาเรื่อง

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะต้อง
เดินทางเข้ามาขอรับค�าแนะน�าปรึกษา จากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย ์
ที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังมีเคสที่ป่วยเป็นโรคติดเกมจ�านวนมากที่ยังไม่ได้
รับการดูแลอย่างทั่วถึง ดังนั้น “Chatbot ติ๊กต็อก” จึงเป็นสื่อที่จะช่วย
อ�านวยความสะดวกให้ผูป้กครองสามารถเข้าถึงปรกึษาปัญหาการเล่นเกม
ในเด็กและวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น ท�าให้เด็กได้รับการดูแลที่รวดเร็วข้ึน ถูกต้อง
และเหมาะสม ฉบับนี้จึงเป ็นโอกาสที่ดีที่ เราจะพาคุณมารู ้จักกับ  
“Chatbot ติ๊กต็อก” ที่ปรึกษาออนไลน์ สร้างสรรค์ ปลอดภัย  
เมื่อให้เด็กเล่นเกม ที่จะช่วยปลดล๊อคไขข้อข้องใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้ดูแลบุตรหลานของท่านอย่างถูกวิธี

”Chatbot ติก๊ต็อก”

3.

เล่นเกมแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ เช่น เล่นแค่ช่ัวโมงนึง รู้ตัว 
อีกทีก็เช้�แล้ว  

ให้คว�มสำ�คัญเกมเป็นลำ�ดับแรกของชีวิต แล้วละท้ิงกิจวัตร 
ประจำ�วันอ่ืน ๆ ไป เช่น ไม่กินอ�ห�ร ไม่นอน ไม่เรียน  
ไม่ออกกำ�ลังก�ย มีคว�มรู้สึกอย�กเล่นเกมอยู่ตลอดเวล�  
ทุกอย่�งห�ยใจเข้�ออกก็เป็นเกม  

เกิดผลกระทบจ�กก�รเล่นเกม เช่น เล่นเกมแล้วม�เรียนหรือ
ทำ�ง�นส�ยทกุวัน กำ�ลงัถกูให้ออกจ�กง�น เกดิปัญห�สมัพนัธภ�พ
กบัคนรอบตวั ห�กมีส่ิงท่ีม�ขดัขว�งก�รเล่นเกมจะรูสึ้กหงดุหงดิ 
ฉุนเฉียว กระวนกระว�ย  

1.

2.

   รู้ ได้อย่างไรว่าเด็กติดเกม ?  

 ในปี 2018 องค์การอนามยัโลก ได้ประกาศ
เกณฑ์การวนิจิฉยัโรคตดิเกมอย่างเป็นทางการ ซึง่เป็น
ปัญหาทางสุขภาพจิตที่แพทย์เป็นผู้ให้การวินิจฉัย 
โดยมีเกณฑ์หลัก ๆ 3 ข้อ คือ 

   มารู้จัก Chatbot ติ๊กต็อก กันเถอะ

 ผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “Chatbot  
ติ๊กต็อก” เป็นแชทบอทให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการติดเกมใน
ประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ระหว่าง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ร่วมกันพัฒนาแชทบอทให้ค�าปรึกษาแก้ปัญหาเด็กติดเกม เป็นตัวช่วย
ส�าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ก�าลังเผชิญปัญหาบุตรหลานติดเกม เพื่อขอ 
ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางนักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์โดยตรงได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอคิวในการนัดตรวจกับจิตแพทย์ในระบบของ 
โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบประเมินพฤติกรรมระดับการ 
ติดเกมของบุตรหลาน และสามารถเข้าชมคลิปวีดีโอ หรือ Infographic 
ให้ความรู้และค�าแนะน�าปรึกษาปัญหาเด็กติดเกม โดยบุคคลที่เข้ามา 
ขอรับค�าปรึกษา จะได้ค�าแนะน�าและวิธีแก้ไขปัญหาติดเกมที่สามารถ 
น�าไปใช้ได้จริง 

ช่วยชีวิตให้ง่ายขึ้น 
ปรึกษาปัญหาติดเกมออนไลน์ 

อ่านเอาเรื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถปรึกษาปัญหาเด็กติดเกมฟรี! ได้ที่ลิงก์  

https://bit.ly/healthygamerchatbot หรือ Line@:  

@healthygamer หรือสแกน QR code ตามที่แสดงปรากฎไว้

 ปัญหำเด็กติดเกม นับเป็นปัญหำเรื้อรัง พบมำกในเด็กและวัยรุ่นที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ไม่เพียงแต่เด็กและวัยรุ่นเท่ำนั้น  
กำรติดเกมหรือโซเชียลมีเดีย ยังกระจำยทุกช่วงวัย โดยเฉพำะในยุค Metaverse ที่ท�ำให้คนหลุดไปอยู่ ในโลกเสมือนจริงได้อยำ่งเต็มตัว 
เด็กติดเกมง่ำยขึ้น ซึ่งอำจส่งผลโดยตรงทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ โดยเฉพำะกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันและอำจส่งผลทำงด้ำนพฤติกรรม 
ควำมรุนแรง หรือพฤติกรรมไม่เหมำะสมที่อำจก่อให้เกิดกำรลอกเลียนแบบและน�ำไปสู่อำชญำกรรมได้หรืออำกำรป่วยทำงจิตเวชได ้
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ผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

https://bit.ly/healthygamerchatbot
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ผู้ปกครองต้องพยำยำมฝึกให้เด็กสำมำรถควบคุมตัวเองได้ 
เช่น กำรตั้งกฎกติกำในเรื่องของระยะเวลำกำรเล่นเกมของเด็ก กฎกติกำ
เรือ่งของหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ต้องมำก่อนเสมอ เป็นต้น นอกจำก
นั้นแล้วกำรสือ่สำรเชิงบวกกับลูกยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่พ่อแม่ควรตระหนัก 
ช่ืนชมเมื่อลูกท�ำอะไร ๆ  ได้ดี แนะน�ำเมื่อผิดพลำด หลีกเล่ียงกำรใช้ค�ำพูด
ที่รุนแรงและท�ำร้ำยจิตใจลูก

  แผนการพัฒนา Chatbot ติ๊กต็อก  ในอนาคต

 ทีมงานผู้พัฒนา Chatbot ประกอบด้วย จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มุ่งม่ันที่จะให้การสร้าง Chatbot ในครั้งน้ีสร้างความรู้ความเข้าใจ 
รวมทัง้ช่วยเหลอืครอบครวัทีก่�าลงัประสบปัญหาดงักล่าว แต่เนือ่งจากยงัอยูใ่นช่วงเริม่ต้น ท�าให้บางครัง้บอทอาจจะตอบไม่ตรงค�าถาม หรอืยงัไม่เข้าใจ
สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการจะสื่อ ในส่วนนี้จึงเป็นจุดที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคต หากมีผู้ใช้บริการจ�านวนมากเท่าไร บอทก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
นอกไปจากแล้วผู้พัฒนามุ่งหวังว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานน�า Chatbot ไปใช้กับคนที่ประสบปัญหาการเล่นเกม รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ท�างานกับเด็ก
และวัยรุ่นต่อไปในอนาคต

  ค�าแนะน�าผู้ปกครองในการดูแลเด็กและวัย รุ่นป้องกันปัญหาติดเกม

 ปัจจุบันการเล่นเกมของเด็กและวัยรุ่น เปรียบเสมือนกิจกรรมความบันเทิงของเด็ก ที่จะท�าให้เด็กมีสังคม และเสริมสร้าง
ความสุขในช่วงเวลาว่างได้ หากเล่นในระดับที่พอดี แต่หากเล่นมากเกินไป ก็อาจจะท�าให้มีพฤติกรรมเสพติดหรือหมกมุ่นท�าให ้
เกิดโทษและกลายเป็นปัญหาตามมา อย่างไรก็ดี พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลเอาใจใส่อย่างสม�่าเสมอ  
ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการหลีกเลี่ยงหน้าจอเวลามีปฏิสัมพันธ์กับลูก ควบคุมตนเองไม่ใช้หน้าจอเกินความจ�าเป็น สิ่งส�าคัญคือ 
การสื่อสารกับลูกก่อนที่ลูกจะเล่นเกม ตั้งแต่ให้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เล่นเกม ขณะเดียวกันต้องรู้เท่าทันว่าขณะนี ้
ลูกก�าลังเล่นเกมอะไรอยู่ สังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ลูกเผชิญอยู่เป็นแบบใด เพื่อที่จะให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
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ทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

พัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพ

ความผกูพนัของผูป่้วย/ผูร้บัผลงานต่อองค์กร (Patient/Customer 
Engagement) หมายถึง แรงหนุนของผู้ป่วย/ผู ้รับผลงานที่ทุ ่มเทให้กับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้น ๆ ขึ้นกับความสามารถขององค์กรในการ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง เพือ่ให้ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานยงัคงใช้ผลติภัณฑ์หรอืบรกิาร เป็นการรกัษา
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานไว้ ตลอดจนการแสดงออกถึงความผูกพัน และความภักดี 
ต่อตราสินค้า ความเต็มใจของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานในการท�าธุรกิจกับองค์กร  
และแนะน�าตราสินค้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้คนอื่นรู้จักอย่างแข็งขัน 
สามารถแบ่งการสร้างความผูกพันและความภักดีต่อตราสินค้าได้เป็น 4 ระดับ 
ดังนี้  1. สร ้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้ป ่วย/ผู ้ รับผลงาน (Confidence)  
2. ความมีคุณธรรมขององค์กร (Integrity) 3. การสร้างความภูมิใจของผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน (Pride) และ 4. การสร้างให้เกิดความต้องการอยากใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Passion)

จากบทความฉบบัทีแ่ล้ว เรือ่ง “เสยีงลกูค้าและความส�าเรจ็

ขององค์กร” ที่แสดงถึงการมุ ่งเน้นในการตอบสนองความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน โดยองค์กร

ต้องมีกระบวนการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจาก 

กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด  

ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งส่วนหนึ่งได้จากการรับฟัง

เสียงสะท้อนจากการให้บริการ เพ่ือใช้ประโยชน์ ในการสร้าง

สมัพนัธ์ทีด่ ีจนเป็นการสร้างความผกูพนักบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 

และน�าสู่การสร้างแบรนด์ (Brand) หรืออัตลักษณ์ที่เป็น DNA 

ขององค์กร  

เป้าหมายของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ไม่ได้
เน้นเพียงแค่การบริการผู้ป่วย/ผู้รับผลงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูล
การใช้บริการและความต้องการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน น�ามาวิเคราะห์และ 
ใช้ประโยชน์ในการพฒันากระบวนการเพือ่ให้บรกิารทีต่รงจดุและมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการก�าหนดนโยบายในด้านการจัดการที่มุ ่งเน้นผู ้ป่วย/ 
ผูร้บัผลงาน ซึง่เป้าหมายสงูสดุการสร้างความผกูพนัของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน คอื 
ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) อันเกิดจากมีความเชื่อมั่น ทัศนคติที่ดี
และผูกพันกับองค์กร องค์กรจึงจ�าเป็นต้องมีการค้นหาและวิเคราะห์ 
ความต้องการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างสม�่าเสมอ เช่น  
การใช้เครือ่งมือแบบส�ารวจความพงึพอใจและความผกูพนั รวมทัง้ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ควบคู ่กับการสร้างสมดุลการบริหารท้ังทาง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กร 
มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการก�าหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพ ประจ�าปี โดยในปี 2565 ภายใต้ค�าว่า“CEE.EO (C-E-E-EO)” โดยมี
หัวข้อ “Engagement” เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคลากรและหน่วยงานทุกระดับ  
เหน็ความส�าคญัในการสร้างความผกูพนั ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอนที่ I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับ 
ผลงาน (Patient/Customer Engagement) ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการสร้าง
และเรียนรู้จาก Patient/Customer Experience เพื่อวิเคราะห์และใช้ข้อมูล
ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน สู่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในองค์กร เพื่อการ 
ส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ ได้มกีารสร้างความผกูพนักับผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ในพนัธกจิหลกั
ทั้ง 3 ด้าน โดยวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างหลักสูตร 
พฒันาผูเ้รยีน ให้บรกิารการรกัษาพยาบาลผูป่้วย ด้วยคณุภาพระดบัสากล และ
พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคม สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
และยกระดับความเชื่อม่ันในผลผลิตและการบริการขององค์กร ท�าให้คณะ 
ยงัคงเป็นอนัดบั 1 ในความเชือ่มัน่และศรทัธาของประชาชน และได้รบัรางวลั
จากภายนอกอย่างต่อเนือ่ง

ที่มา : 
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/, https://www.tqa.or.th/wp-content/uploads/2020/01/,  https://www.ftpi.or.th/course/73906/, https://www.research-system.siam.edu

ภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอนที่ I-3.2 
ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Engagement)

ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน 
(Patient/Customer Engagement)

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/knowledges_files/532_18_28bGspi.pdf
https://www.tqa.or.th/wp-content/uploads/2020/01/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2563-2564-1.pdf
https://www.ftpi.or.th/course/73906
https://www.research-system.siam.edu/images/independent/2559/Consumer_commitment_communicating_through_social_medias_to_consumer_behaviors_in_Phasi_Charoen_distric/6.2_Chapter_2_.pdf
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พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
แบบผู้ใหญ่ในวัยท�งาน ตอนที่ 2 เรื่อง : งำนจัดกำรควำมรู้ทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

อ้างอิงจาก
https://www.wisdommaxcenter.com/การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) คืออะไร มีหลักการอย่างไร
ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/km

 โดยสรุป กำรเรียนรู ้ของผู้ใหญ่จะสัมพันธ์กับแนวคิดกำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้น�ำตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นกำรเรียนรู ้อย่ำงอิสระ  
รับผิดชอบตนเอง เรียนรู ้ในสิ่งที่ตนเองสนใจด้วยควำมสมัครใจ ท�ำให้กำรเรียนรู ้เป็นไปอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย มีแรงจูงใจมำกกว่ำ และสำมำรถน�ำประโยชน์ 
จำกกำรเรียนรู้ไปใช้ได้ดีและยำวนำนกว่ำกำรเรียนรู้ที่ถูกชักจูงจำกปัจจัยภำยนอก จึงเป็นกระบวนกำรที่ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต

 จากการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่จะเห็น 
ได้ว่า มีความสัมพันธ์กับเรื่อง Active learning ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ผ่าน 
การลงมือท�า ท�าให้เกิดความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ในกระบวนการ 
เรียนรู้ที่ไม่ใช่จากการฟังเพียงอย่างเดียว โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ม ี
ส่วนร่วมในการเรยีนรู ้ให้บคุลากรได้มโีอกาสอ่าน พดู ฟัง คิด และสะท้อน
ในสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ องค์กรสามารถน�าหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ไป 
ปรับใช้กับการพัฒนาทักษะบุคลากร ซ่ึงสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการท�างาน (on the job training) 
การท�ากิจกรรมกลุ่ม เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การฝึกอบรมต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น โดยค�านึงถึงความต้องการและ
ความสนใจ โดยต้องชี้ให้เห็นว่าเหตุใดหรือท�าไมจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้  
จะได้รบัประโยชน์อะไรจากการเรยีนรู ้และจะสญูเสยีประโยชน์อะไรบ้าง

หากไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้น มีการค�านึงถึงสถานการณ์และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู ้ใหญ่เป็นหลักส�าคัญ นอกจากนี้ควรค�านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย  เพราะฉะนั้นการสอนผู้ใหญ่จะต้อง 
จดัเตรยีมการในด้านนีอ้ย่างเหมาะสม เช่น รปูแบบของการเรยีนการสอน 
เวลาที่ใช้ท�าการเรียน สถานที่ หรือ Platform ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ 
ผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรคือ ผู้บริหารซึ่งมีบทบาท 
ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่บคุลากรได้เรยีนรูอ้ย่างเตม็ท่ี มนีโยบาย
และสิ่งสนับสนุน มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของการท�างานท่ีเหมาะ 
กับการเรียนรู ้ และปลูกฝังให้บุคลากรให้ความส�าคัญกับการเรียนรู ้ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ส�าคัญในการท�างานให้บุคลากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลต่อ 
การพัฒนาองค์กรให้อยู่รอดใน VUCA World

การเรียนรู ้ของผู้ใหญ่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์กรควรให้ความส�าคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้

 Structure of Learning Experience  
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ควรมีก�าหนดการ 
ทีย่ดืหยุน่ เพือ่ตอบสนองต่อข้อจ�ากดัเรือ่งเวลา ควรเน้นการเรยีน
การสอนแบบ face-to-face ให้บคุลากรได้มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ 
ตัวอย่างเช่น การสัมมนากลุ่มย่อย หรือการอภิปราย เป็นต้น

 Learning Climate บรรยากาศการเรียนรู้ที่มี 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะผู้เรียนผู้ใหญ่ต้องการท่ีเป็น 
ที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่น ควรเปิดโอกาสให้มี
การแบ่งปันและรับฟังความคิดเห็นในกลุ่ม จะส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้มากขึ้น 

 Focus of Learning ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ใช้และวิเคราะห์จากประสบการณ์ของตนเอง มีอิสระ 
ในการวางแผนและจัดการการเรียนรู้ของตัวเอง หรือเรียนรู ้
ผ่านการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน และประเด็นการเรียนรู้ควรอยู่ใน
รูปของการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีล้วน ๆ

 Teaching-Learning Strategy and Media  
การเรียนควรเป็นไปในรูปแบบเชิงการแก้ปัญหา หากมีการจัด
กิจกรรม ควรเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
ให้มากที่สุด โดยการมีส่วนร่วมในวิธีการเรียนการสอน เช่น วิธี
สมมตบิทบาท หรอืมีส่วนร่วมในการประเมนิ (Self-assessment) 
เป็นต้น

2.

4.3.

 ในยุคปัจจุบันท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า VUCA World  (Volatility =  
ความผันผวน Uncertainty = ความไม่แน่นอน Complexity = ความซับซ้อน และ Ambiguity =  
ความคลุมเครือ) องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้องค์กร 
สามารถอยู ่รอดในสภาพแวดล้อมที่ เปล่ียนแปลงคือ บุคลากร ท่ีต้องมีการเรียนรู ้ตลอดเวลา ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรอยู ่รอดและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ดังนั้นองค์กร 
ต้องเข้าใจในหลักการเรื่อง การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning)

อ้างอิงจาก
https://www.wisdommaxcenter.com/การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) คืออะไร มีหลักการอย่างไร
ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/km

 Structure of Learning Experience  
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ควรมีก�าหนดการ 
ทีย่ดืหยุน่ เพือ่ตอบสนองต่อข้อจ�ากดัเรือ่งเวลา ควรเน้นการเรยีน
การสอนแบบ face-to-face ให้บคุลากรได้มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ 
ตัวอย่างเช่น การสัมมนากลุ่มย่อย หรือการอภิปราย เป็นต้น

 Learning Climate บรรยากาศการเรียนรู้ที่มี 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะผู้เรียนผู้ใหญ่ต้องการท่ีเป็น 
ที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่น ควรเปิดโอกาสให้มี
การแบ่งปันและรับฟังความคิดเห็นในกลุ่ม จะส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้มากขึ้น 

 Focus of Learning ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ใช้และวิเคราะห์จากประสบการณ์ของตนเอง มีอิสระ 
ในการวางแผนและจัดการการเรียนรู้ของตัวเอง หรือเรียนรู ้
ผ่านการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน และประเด็นการเรียนรู้ควรอยู่ใน
รูปของการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีล้วน ๆ

 Teaching-Learning Strategy and Media  
การเรียนควรเป็นไปในรูปแบบเชิงการแก้ปัญหา หากมีการจัด
กิจกรรม ควรเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
ให้มากที่สุด โดยการมีส่วนร่วมในวิธีการเรียนการสอน เช่น วิธี
สมมตบิทบาท หรอืมีส่วนร่วมในการประเมนิ (Self-assessment) 
เป็นต้น

 ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า VUCA World  (Volatility =  
ความผันผวน Uncertainty = ความไม่แน่นอน Complexity = ความซับซ้อน และ Ambiguity =  
ความคลุมเครือ) องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้องค์กร 
สามารถอยู ่รอดในสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง คือ บุคลากร ที่ต ้องมีการเรียนรู ้ตลอดเวลา ให้ทัน 
ต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้บุคลากรอยู่รอดและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ดังนั้น องค์กร 
ต้องเข้าใจในหลักการเรื่อง การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning)

1.
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สร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างไร ให้ใช้ได้จริง

 คณะฯ ได้มกีารจดัท�ามาตรฐานการปฏบิตังิานต่าง ๆ  
ภายใต้ระบบเอกสารคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล ซึ่งการจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงาน จะเกิด
ขึ้นจากการวิเคราะห์ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และอาจรวมถงึแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏบิตัิ
งานทีผ่่านมา เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้กีย่วข้อง ดงันัน้มาตรฐานการปฏบิติังาน
จึงจัดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) อย่างหนึ่ง  
ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานด�าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และยังช่วยลดข้อผิดพลาดจาก
การท�างานที่อาจเกิดขึ้นซ�้าๆ ได้อีกด้วย หากท่านม ี
ข้อสงสยัเกีย่วกับมาตรฐานการปฏบิติังาน หรือเครือ่งมอื 
Lean สามารถติดต่อได้ทีง่านบริหารทรพัยากรสขุภาพ 
ตกึอำานวยการชัน้ 1 โทร. 98300 หรอื 98418 e-mail: 
sirirajum@mahidol.edu

คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน

คลิปวิดีโอสื่อการสอน

Infographic

 1. กำาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขต เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบ
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ามาตรฐานปฏิบัติงาน และมีการก�าหนดขอบเขต
ของกระบวนการ เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 
 2. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจและครอบคลุม โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
    ก�าหนดขัน้ตอนปฏบิตังิาน เรยีงตามล�าดบัก่อน-หลงั เพือ่ให้ผู้ปฏบิตัิ
งานสามารถท�าตามได้ ซึง่ต้องไม่ขดัต่อกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือมาตรฐาน
ทีเ่ก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยอาจท�าเป็น Flow chart ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
   ก�าหนดผู้รับผิดชอบ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในแต่ละ 
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อประกอบการอ้างอิงและสืบค้นรายละเอียด
   เนือ้หามคีวามกระชับ ใช้ภาษา/ค�าศพัท์เฉพาะ หรอืรปูแบบเหมาะสม
กบัผูป้ฏบิตังิาน เช่น จดัท�ามาตรฐานเป็นภาษาท้องถิน่ส�าหรบัพนกังานต่างด้าว 
หรอืการจดัท�าเป็นรปูภาพ คลปิวดิโีอ แสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ฉพาะ
เจาะจง หรอืกรณผีูป้ฏบัิติงานทีไ่ม่สามารถอ่าน-เขยีนได้ 
  อย่างไรก็ตาม เม่ือจัดท�าระเบียบปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ควรให ้
ผูเ้กีย่วข้อง ผูเ้ช่ียวชาญ หรอืผูม้อี�านาจ ร่วมตรวจสอบรายละเอียดให้ครบ
ทุกมุมมอง เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 
การปฏบิตังิาน 
  

 3. สื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการน�ามาตรฐาน
ไปใช้งานคือ การสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น 
ผูป้ฏบิตังิานโดยตรง ผูท้ีม่หีน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิาน เพือ่รบัทราบ
แนวปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานนั้นๆ โดยช่องทาง 
การส่ือสารจะต้องเหมาะสม และเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง 
ทัว่ถงึ เป็นระบบ อาจมหีลายช่องทาง เช่น การจัดท�าประกาศร่วมกับ
การชี้แจงผ่านการประชุม การอบรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติ ให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ควรเป็นการส่ือสารสองทาง เพื่อเป็น
ช่องทางหนึง่ในการน�าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็จากผู้ปฏบิตังิานมา
พจิารณาเพือ่ปรบัปรงุมาตรฐานปฏบิตังิานทีเ่กดิจากการใช้งานจรงิ 
รวมทั้งมีแหล่งจัดเก็บที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 4. ทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ควรก�าหนด 
ให้มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นระยะ หรือเมื่อมี
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในหรือ
ภายนอก เพือ่ปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏบิตังิานให้เป็นปัจจุบนัและ
เหมาะสม หรอืเพือ่วเิคราะห์หาโอกาสในการพฒันางานให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ เช่น ทบทวนข้ันตอนปฏบิตัใินการเก็บแบบประเมนิ
ผลความพงึพอใจการให้บริการ เมือ่คณะฯ มกีารประกาศนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection  
Policy) เป็นต้น 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หรือ Standardized work จัดเป็นหน่ึง 
ในเครื่องมือ Lean ที่นิยมน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำน เน่ืองจำกสำมำรถช่วยให้
เกิดวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ ใช้อ้ำงอิงในกำรท�ำงำนได้ ซึ่งมำตรฐำนปฏิบัติงำนที่ดีนั้น 
จะท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ เมื่อบุคลำกรปฏิบัติตำมมำตรฐำนปฏิบัติงำนแล้ว ผลของกำรปฏิบัติงำน 
จะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ของงำน ดังนั้น ในกำร 
จัดท�ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จ�ำเป็นต้อง

ตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

IRB

พิจารณา และปรับแก้

กํากับ /ติดตามโดยเน้น

    จนกระทั�งได้ผ่านการรับรอง
    ประเด็นจริยธรรมที�เกี�ยวข้อง
    กับอาสาสมัคร

    ประเด็นจริยธรรม

ส่งผลงาน Manuscript
 

IRB

IRB IRB

รายงานความก้าวหน้า และขอต่ออาย ุ
โครงการก่อน COA หมดอายุ ทุกป�

จริยธรรมการวิจัยในคน 

กรณีโครงการ
ระยะเวลา > 1 ป�

การปรับเปลี�ยนการดําเนินการศึกษาวิจัย 
ต้องได้รับอนุมัติจาก IRB และ R2R ก่อน 
จึงจะสามารถดําเนินการได้

รายงานเหตุการณ์/การดําเนินการที�เบี�ยงเบนไปจากที�ระบุในโครงการวิจัย
ปรับแก้โครงการวิจัย Protocol Amendment เช่น เพิ�ม/ลดจํานวนผู้เข้าร่วมวิจัย 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (ถ้ามี)
    ขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูล/สืบค้นเวชระเบียน

Submit 
โครงการ

ผู้วิจัยพัฒนา 
Proposal

ผู้วิจัยดําเนินโครงการวิจัย
ตามข้อตกลง

ของแหล่งทุน และ IRB
เข้าใจขอบเขตงานวิจัย
ประโยชน์ ความเสี�ยง
และสิทธิ�ของอาสาสมัคร

รายงานความก้าวหน้า 
ทุก 6 เดือน

งานวิจัย 
แล้วเสร็จ

ส่งผลงาน Manuscript
แจ้งป�ด IRB

ผู้วิจัย และ R2R 
ร่วมผลักดัน

การนําไปใช้ประโยชน์

R2R อนุมัติทุน
กํากับ/ติดตาม/ช่วยเหลือ 
ให้การวิจัยดําเนินไปตาม 
แผนอย่างถูกต้อง

กรณีติดป�ญหา

นักสู้ R2R
เสน้ทาง

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

www.si.mahidol.ac.th/r2r    

อีกไม่ก่ีเดือนก็จะสิ้นปี 2565 แล้ว เพื่อน ๆ ที่มีปัญหาในการท�างาน ต้องแก้งานแล้วแก้งานอีก  
ไม่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการอะไรก็ยังไม่ส�าเร็จ ลองเปิดใจมองหาวิธีการใหม่ ๆ มาช่วยดีม้ัยคะ อาจจะใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น CQI, Lean, Design Thinking หรือจะเลยเถิดไปถึงการวิจัยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะ  
เพราะหน่วย R2R พร้อมดูแลทุกโจทย์วิจัยให้เพื่อน ๆ ท�าวิจัยได้ส�าเร็จ จนน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ถ้าตัดสินใจเข้าวงการ R2R แล้ว จะถือว่าเพื่อน ๆ เป็นครอบครัวเดียวกัน และพร้อมก้าวสู่เส้นทาง
นักสู้ R2R แล้วนะคะ หนทางที่จะเดินต่อไป จะสนุกสนานแค่ไหน จะได้พบกับใคร และต้องท�าอะไรบ้างนั้น 
รับรองว่าไม่ยากค่ะ ตามไปดูได้เลย 

R2R

R2R

R2R

นักสู้ R2R

http://www.si.mahidol.ac.th/r2r
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IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

 กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัยสำรสนเทศ และกำรรักษำควำมลับ
ส่วนบุคคล ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยสำรสนเทศของคณะฯ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่เรำทุกคน
ควรจะต้องรู้ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้บริหำรคณะฯ ได้เห็น
ถึงควำมส�ำคัญและมีนโยบำยก�ำหนดให้บุคลำกรและนักศึกษำภำยในคณะทุกคนเข้ำอบรมและ 
สร้ำงควำมตระหนักรับรู้ ท้ังหลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA 
Awareness ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ�ำทุกปี โดยเปิดอบรม เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65  
ท่ีผ่ำนมำ โดยมีบุคลำกรและนักศึกษำทุกคนผ่ำนกำรอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ครบ 100 % 

IT แนะวิธีเข้าถึงรายงาน 
(IT Security & PDPA Awareness)

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสารสนเทศและศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) ได้จัดท�าระบบการรายงานผลการเข้ารับ 
การอบรมระดับหน่วยงาน หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร Basic PDPA Awareness ผ่านโปรแกรม Tableau เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละหน่วยงาน เช่น หัวหน้าภาควชิา หวัหน้าฝ่าย/งาน หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย สามารถเข้าไปดภูาพรวมและผลลพัธ์ของผูเ้ข้าอบรม
หน่วยงานของตนเองได้ว่าบุคลากรในสังกัดผ่านเกณฑ์อบรมตามมาตรฐานความปลอดภัย PDPA หรือไม่ ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป  
โดยมีวิธีการเข้าดูรายงาน ดังนี้

ใคร ๆ
ก็ท�ำได้

พิมพ์ URL http://sidataportal.si/index.php

พิมพ์ Username AD ตนเอง (ชื่อจริงภำษำอังกฤษ.นำมสกุล 3 ตัวแรก) 
- พิมพ์ Password : รหัสเดียวกันกับที่ตั้งในระบบ eDOC หรือ SivWORK
- จากนั้นให้คลิกปุ่ม Sign in 

เลือกเมนู กลุ่มรำยงำนสำรสนเทศ > เลือกหลักสูตร IT Awareness & PDPA Management 
Report (ฝ่ายสารสนเทศ) 

สิทธิ์กำรเรียกดูรำยงำน สำมำรถดูรำยงำน ได้ 2 มุมมอง ดังนี้ 

มุมมองภำพรวมระดับคณะฯ หลักสูตร PDPA – เลือกเมนูค�าว่า PDPA 
Awareness   ระบบจะแสดงภาพรวม ระดับคณะฯ

 มุมมองภำพรวม ระดับหน่วยงำนตนเอง เลือกหลักสูตร  IT 
Security Awareness Operation ระบบจะแสดงภาพรวม ระดับหน่วยงาน

มุมมองระดับหน่วยงำนตนเอง เลือกหลักสูตร  PDPA Awareness  
Operation   ระบบจะแสดงภาพรวม ระดับหน่วยงาน

กำรออกจำกระบบ
- คลิกรูปฟันเฟือง ด้านขวาบนของหน้าจอ 
- เลือก “ออกจากระบบ”   ดังภาพ

1.
2.

3.

4.

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีมฝึกอบรม งำนบริกำรสำรสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ำยสำรสนเทศ โทร. 41062, 99187

 มุมมองภำพรวมระดับคณะฯ หลักสูตร IT Security – เลือก
เมนูค�าว่า IT Security Awareness  ระบบจะแสดงภาพรวม ระดับคณะฯ
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IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ รูทั้นกลโกง 

เตือนภัย  

ระวังถูกดูดข้อมูลมือถือ ! จากแอปเงินด่วน แอปเงินกู้ออนไลน์นอกระบบ ปัจจุบัน 
มีแอปเงินกู ้ออนไลน์จำานวนมาก บ่อยครั้งที่มิจฉาชีพใช้แอปเงินกู ้เหล่านี้มาล่อลวงให้เรา 
หลงเชื่อ มักใช้คำาโฆษณาที่ชักจูงที่ทำาให้การกู้เงินดูเป็นเรื่องง่าย เช่น อนุมัติไวใน 10-15 นาที, 
ติดแบล็คลิสต์ก็สามารถกู้ได้, ผ่อนจ่ายได้รายเดือน, ให้วงเงินสูง เป็นต้น เห็นได้เป็นจำานวนมาก
บน Google, โฆษณาเฟซบุ๊ก หรือทาง Play Store

ขอบคุณข้อมูลจาก www.it24hrs.com

หากท่านต้องการกู้เงินจริงๆ ควรเลือกผู้ให้บริการด้านสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย ภายใต ้
การก�ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้ท่ี www.bot.or.th/app/ 
BotLicenseCheck ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

พฤติการณ์ทั้ง 8 ข้อนี้ ล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น หากท่านก�าลังตกเป็นเหยื่อของขบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์ สามารถเข้าแจ้งความ
ร้องทุกข์ด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือหากต้องการค�าแนะน�าหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือผ่านเว็บไซต์ www.pct.police.go.th หรือ โทร. 1599

ระวัง ถูกดูดข้อมูลมือถือ ! จากแอปเงินด่วน

ล่าสุด กรมสอบสวนกลาง ( CIB ) เผย 8 พฤติการณ์ของแอปเงินด่วน แอปเงินกู้ออนไลน์นอกระบบ  ดังนี้ 

สร้างแอปส�าหรับเปิดกู้เงินที่ดูน่าเชื่อถือ

ใช้ค�าพูดไม่สุภาพ ด่า ข่มขู่ หากไม่ท�าตามเงื่อนไข

ปล่อยวงเงินกู้สูงกว่าที่ขอ เพื่อเรียกเก็บคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยที่สูง

เรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่าค�้าประกัน หรือค่ามัดจ�า

ดอกเบี้ยมีอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด ระยะเวลาช�าระไม่เกิน 1 สัปดาห์

 ได้รบัเงินกู้ไม่เต็มจ�านวน โดยอ้างว่าหักค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม โดยอาจหักสงูถึง 40% 

สามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ รูปภาพ วีดิโอ ข้อมูลโซเชียลมิเดีย ในโทรศัพท์ 
จากการที่โหลดแอปลงในโทรศัพท์มือถือ

ส่งข้อความไปข่มขูกั่บบุคคลในรายชือ่ผู้ติดต่อในโทรศพัท์ หรอืโพสต์ประจานผูกู้ผ่้าน
เฟซบุ๊ก เพื่อให้รีบน�าเงินมาช�าระ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

แอปเงินกู้เถ่ือนระบาดหนัก  

แอปเงนิกู้ออนไลน์นอกระบบ ดอกเบ้ียโหด ทวงหน้ีประจาน
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	 ติดตามการอบรม	 pearls	 in	 medical	 education	 หรือการอบรมอ่ืน	 ๆ	 
ของ	 SHEE	 ได้ที่ลิงค์	 https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.php/pearls-in- 
medical-education

 มหำวิทยำลัยมหิดล ก�ำลังมุ่งสู่กำรเป็น Digital university ซ่ึงจะค่อย ๆ เคล่ือนจำกกำรใช้เทคโนโลยีในมหำวิทยำลัยแบบเก่ำ พัฒนำให้เกิด
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดประโยชน์กับมหำวิทยำลัย นักศึกษำ อำจำรย์ ในมหำวิทยำลัย รวมถึงศิษย์เก่ำได้มำกข้ึน โดยในกำรบรรยำยนี้ 
อำจำรย์ได้ชี้แจ้งให้เห็นถึงกำรใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ ในสมัยก่อน และได้แนะน�ำให้เห็นถึงโครงกำรใหม่ๆ ทั้งที่สำมำรถใช้ได้แล้วและทั้งก�ำลังอยู่ ในกำรพัฒนำ  
มำแนะน�ำดังต่อไปนี้

Pearls in medical education :  
Technology to support higher education

การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

	 การใช้เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ในสมัยก่อน	สามารถแบ่งเป็น	4	ส่วนที่ส�าคัญได้แก่
 1. ระบบการเข้าศึกษา (admission) เช่น  
การท�าสัญญา ในสาขาที่มีการเซ็นสัญญาชดใช้ทุน
 2. ระบบการเรียนการสอน (teaching and learning) เช่น  
จัดการเรียนในระบบ e-learning รวมถึงการสอบ
 3. ระบบติดตามหลังจบการศึกษา (after graduation) เช่น  
ระบบสอบถามเรื่องการเข้าพิธีรับปริญญา
 4. ระบบส่งเสริมการเรียน (enhanced learning) เช่น การให้ทุน
การศึกษา หลักสูตรออนไลน์ (online course) เพื่อเพิ่มเติมทักษะส่วนต่าง ๆ 
ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในระดับที่มีอยู่ในสมัยก่อน ยังมีปัญหาในการใช้งาน หรือ 
pain point ในหลากหลายประเด็น เช่น
 Personalized learning คือ ไม่สามารถจัดการเรียนที่มีความ
จ�าเพาะต่อความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน
 Group participation คือ ไม่สามารถที่จะยืนยันการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายให้ห้องเรียนได้ โดยเฉพาะการเรียนรูปแบบ online
 Hybrid learning คือ ไม่สามารถที่จะท�าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนที่ใช้รูปแบบการเข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนจริง กับนักเรียนที่เลือกเรียน
ผ่านทาง online ในเวลาเดียวกัน อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ดี
เท่าที่ควร
 Uncertainties คือ ไม่สามารถกับความไม่แน่นอน ความไม ่
เท่าเทียมของนักเรียนแต่ละบุคคล ในหลายๆแง่มุม เช่น สัดส่วนการเรียน  
(work life balance) และการใช้ชีวิตที่นักศึกษาต้องการ 

	 ดังนั้น	 จึงมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบัน	
เพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาในการใช้งานเหล่าน้ีได้มากขึ้น	 โดยแบ่งเป็น	 4	 ส่วน 
ข้างต้น	ได้แก่
 1. 	 ระบบการเข้าศึกษารูปแบบใหม่	(Novel	admission)
  a. ระบบยืนยันตัวตน online (Online identification) เพื่อเข้า
ด�าเนินการสมัครของมหาวิทยาลัยบางส่วนแบบ online ได้ 
  b. ระบบเข ้าดูมหาวิทยาลัยจ�าลอง (Virtual tour and  
extended reality) เพื่อให้ผู ้ที่ไม่เคยเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยมาก่อน  
สามารถจ�าลองการเดินทางและเรียนรู้เส้นทางในมหาวิทยาลัยได้

  c. รวมถึงในอนาคต ถ้ามีการพัฒนาด้าน metaverse มากขึ้น 
อาจท�าให้สามารถเดินทางมาสมัครเรียน รวมไปจนถึงจ่ายค่าศึกษาต่าง ๆ 
online ได้ด้วย blockchain
 2. 	 ระบบการบริการแบบใหม่	(Novel	service)
  a. ระบบบัตรยืนยันตนเสมือน (Virtual ID card) ในการเข้าใช้
บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าเรียน การขอเข้าจองพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยล่วงหน้าในการท�ากิจกรรม
  b. ระบบการส่งโฆษณาแบบจ�าเพาะ (Smart ads) ในการสามารถ
เลือกส่งข่าวสารที่ส�าคัญตรงให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ โดยผ่าน We  
Mahidol application
  c. ระบบการส่งและถ่ายโอนหน่วยกิต (Data exchange)  
ผ่านทาง digital transcript โดยปัจจบัุน สามารถใช้ระบบนีส่้งเอกสาร online 
ได้โดยถือว่าเป็นเอกสารทางราชการ
 3. 	 ระบบการเรยีนการสอบแบบใหม่	(Novel	teaching	and	learning)
  a. การน�า learning management system ท่ีทันสมัย 
เข้ามาใช้ เช่น Microsoft team หรือ Google for education
  b. ระบบ คลงัหลกัสตูร (Course warehouse) และ ระบบแนะน�า
หลักสูตร (Course recommendation) ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสอนเกี่ยวกับ
สมรรถนะ (Competency) ที่ผู ้จ ้างงานมักต้องการ โดยอ้างอิงจาก 
การเชื่อมกับ Application จัดหางาน LinkedIn
  c. การน�าระบบจัดการหน้าจอที่แสดงผล (Virtual desktop 
interface) เพื่อท�าให้การสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์มีมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
  d. มีการจัด workshop เพ่ืออบรมบุคลากรให้มีทักษะด้าน 
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ได้ลองแก้ปัญหาที่อาจเกิดในการ
ท�างานจริง
 4. 	 ระบบติดตามความส�าเร็จแบบใหม่	(Novel	success	tracking)
  a. มีระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) เก่ียวกับปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จต่อไปของศิษย์เก่ามหิดล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้
มหาวิทยาลัยวิเคราะห์และน�าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบัน จะพยายามก�าจัด
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบเก่าได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
ในด้าน ระบบการเข้าเรียน การจัดการเรียนการสอน บริการเสริม และ 
การติดตามข้อมูลจากศิษย์เก่า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในด้านเทคโนโลย ี
เกิดขึ้นได้รวดเร็วและมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้น ท้ังนักศึกษา 
อาจารย์ รวมไปถึงศิษย์เก่า ควรหมั่นติดตามเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษาและมหาวิทยาลัยอยู ่สม�่าเสมอเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี 
เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด 
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เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

การศึกษา-วิชาการ



23232323



2424

วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : ฐิติพงศ์ ศิลปารัตน์

ศิริราชได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปี 2564”

 ขอแสดงความยนิดกีบั ศ.ดร.นพ.วปิร วิประกษติ สาขาวชิาโลหติวทิยาและอองโคโลย ีภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล ม.มหิดล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) จากผลงานการศึกษาวิจัยด้านโลหิตวิทยาและธาลัสซิเมีย ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการวิจัยและแสวงหา 
องค์ความรู้ใหม่เพื่อช่วยพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยทางโลหิตวิทยาและโรคโลหิตจางธาลัสซิเมียให้ดียิ่งขึ้นไป

ศิริราชร่วมประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์
โรคภูมแิพ้และโรคระบบทางเดนิหายใจ ประจ�าปี 2565

 ศ. ดร. นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล 
ได้รับเกียรติจากมูลนิธินานาชาติเมนารินี (Fondazione Internazionale Menarini) 
ประเทศอิตาลี ให้เป็นประธานการประชุมนานาชาติด้านเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และ 
โรคระบบทางเดนิหายใจ ประจ�าปี 2565 “International Symposium on Allergy & 
Respiratory Medicine 2022”  ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 - 17 ก.ค. 2565 
โดยม ีรศ. ดร. นพ.พงศกร ตนัตลีิปิกร ภาควชิาโสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา  คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
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 รศ.คลินิก นพ.พอล เอ. เกาดิโอ จากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเยล สหรัฐอเมรกิา เข้าปฏบิตัหิน้าท่ีในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ
อาคันตุกะชาวต่างประเทศระดับสากล ณ ภาควิชาจักษุวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันที่ 19 - 25 ก.ค. 
2565 เพ่ือถ่ายทอดความรู้และความช�านาญด้านจักษุวิทยาให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ของภาควิชาจักษุวิทยา

เรื่อง : ฐิติพงศ์  ศิลปำรัตน์

English for you by Mr. Worldwide                                                              

	 ยงัไม่จบนะครบั	ส�ำหรบัค�ำยอ่ท่ีใช้ในกำรวินจิฉยัโรคทีใ่ชก้นัทัว่	ๆ	ไป	ฉบับหน้ำ	เรำจะมำน�ำเสนอส่วนท่ีเหลอืกนัตอ่	
ส�ำหรับฉบับนี้	คอลัมน์	Mr.	Worldwide	ขอลำไปก่อน	สวัสดีครับ

สำ�นวนภ�ษ�อังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิลด์ไวด์ ตอน ภ�ษ�อังกฤษในโรงพย�บ�ล

ผูเ้ชีย่วชาญอาคนัตกุะชาวต่างประเทศระดบัสากล 

เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ จักษุวิทยาศิริราช

AE  ย่อมาจาก Acute exaerbation การก�าเริบฉับพลัน

DM  ย่อมาจาก Diabetes Mellitus โรคเบาหวาน

HT  ย่อมาจาก Hypertension โรคความดันโลหิตสูง

DLD  ย่อมาจาก Dyslipidemia โรคไขมันในเลือดสูง

CVA  ย่อมาจาก Cerebro Vascular Accident 
 โรคทางหลอดเลือดสมอง

Fx  ย่อมาจาก Fracture กระดูกหัก

DHF ย่อมาจาก Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออก 
 จากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)

DF ย่อมาจาก Dangue Fever ไข้เลือดออกระยะแรก

URI ย่อมาจาก Upper Respiratory Infection การติดเชื้อ 
 ทางเดินหายใจส่วนบน
COPD ย่อมาจาก Chronic Obstructive Pulmonar Disease  
 โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

	 ฉบับที่แล้วเรำได้เรียนรู้ค�ำศัพท์และบทสนทนำ
เกี่ยวกับโรคฝีดำษวำนรไปแล้ว	 ฉบับน้ีเรำจะมำเรียนรู้ 
ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับค�ำย่อที่ใช้ในกำรวินิจฉัย
โรคที่ใช้กันทั่ว	ๆ	ไปกันครับ
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HR Information
เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
HR Information
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HR Information
เรื่อง : ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช
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กลับมาอีกคร้ังกับการรอคอย... 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงาน 

มอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำาป ี  

2562 – 2564 โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน 

มอบโล่รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ ได้รับ

รางวัล รวมทั้งหมด 204 ท่าน 247 รางวัล  

เพื่อยกย่องชมเชย สร้างขวัญและกำาลังใจ  

เชิดชูเกยีรติ และให้รางวลัแก่บคุลากรของคณะฯ 

ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียง จนมีผลงาน

เป็นท่ีประจักษ์ และเสียสละเพื่อประโยชน์และ

ความก้าวหน้าของคณะฯ 

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย

ความอบอุน่ โดยมผีูบ้ริหาร และบุคลากรศริิราช 

ร ่วมแสดงความยินดีกับผู ้ที่ ได ้ รับรางวัล  

เ ม่ือวันที่  11 ส.ค. 65 ณ ห ้องประชุม 

ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 

โรงพยาบาลศิริราช

 และเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสต์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบ 
เข็มอันทรงเกียรติ เน่ืองในงานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจ�าปี 2563 - 2565 ให้แก่บุคลากรต้นแบบวัฒนธรรมศิริราช ที่มีพฤติกรรมตรงตามค่านิยม
วัฒนธรรมศิริราช มีผู้ถูกเสนอช่ือให้ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 400 ท่าน แบ่งเป็น บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ�านวน 358 คน บุคลากร 
สังกัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ�านวน 21 คน และ บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จ�านวน 21 คน ณ ห้องประชุม 
ตรีเพ็ชร อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๑๐๐ ปี ชั้น 15

ศิริราชเชิดชูเกียรติ 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวศิริราช
ศิริราชเชิดชูเกียรติ 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวศิริราช
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 คลนิกิผูส้งูอาย ุภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล ขอเชญิชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  “วนัอลัไซเมอร์โลก” 
Alzheimer’s day ในวันท่ี 2 ก.ย. 65 ตั้งแต ่ 08.30 - 16.30 น.  
โดยรับชมออนไลน์ได ้ทั้งทาง Zoom Meeting : 993 8054 9527  
หรือ ทาง Facebook Live : https://m.facebook.com/dementia.geri.
siri/ หรือ https://m.facebook.com/Sipv.Siriraj/  
   พบกับกิจกรรมและของรางวัลร่วมสนุกมากมาย แล้วพบกันนะคะ 

Look Forward @ Siriraj

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(SHEE) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

ทักษะ non-technical ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ  
ท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ สามารถอธิบายและสอดแทรกทักษะ  
non- technical ในระหว่างการสอนแบบต่าง ๆ ได้ 

	 อ่ำนรำยละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์	shee.si.mahidol.ac.th/learn	
โทร.	0	2419	5193	/	0	2419	9978	E-mail	:	sishee@mahidol.edu			Face-
book:	@mahidol.shee	Line	:	@shee.connect

  โอกาสมาถึงแล้ว กับการค้นหา
พธิกีรหน้าใหม่ภาคภาษาองักฤษ หากคณุเป็น
คนทีม่ทีกัษะด้านภาษาองักฤษและมใีจรกังาน

พธิกีร งานวเิทศสัมพนัธ์ เชิญชวนบคุลากรผูท้ีส่นใจ เข้าร่วมประกวด 
พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ  MC Rising Star 2022 ชิงเงินรางวัล
มูลค่ากว่า 16,000 บาท สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันน้ี – 9 ก.ย. 65  
สแกน QR code ได้ที่ 
 ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/en 
หรือ Facebook Page: Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol 
University). 

	 สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม	ไดท่ี้	งำนวิเทศสมัพันธ์	โทร.	0	2419	9465	–	6	
ตอ่	110	(คณุอรรถวิทย์		อศัวิษณ)ุ	E-mail	:	irsiriraj@gmail.com

 ก้าวสู่องค์กรชั้นน�าระดับโลก... คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “มหกรรมคุณภาพ” (Quality 
Fair) ประจ�าปี 2565 ในหัวข้อ “Meta-Skills towards World Class  
Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นน�าระดับโลก” ในวันที่  
8 - 9 ก.ย. 65 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  
และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร ์ค (SiBN, IPTV  
และ Facebook Live งานพัฒนาคุณภาพ) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
- On-site (จ�ากัด 300 คน)   - Online (ไม่จ�ากัดจ�านวน) 
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.si.mahidol.
ac.th/th/division/soqd 
 มาร่วมกจิกรรมภายในงานเพือ่ลุน้รบัของรางวลักนันะคะ

 ขอเชิญร ่วมตอบแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ การสื่อสารภายใน
องค์กร ไตรมาส 3/2565 เพียงสแกน  
QR Code ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ก.ย. 65  
ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม มีสิทธิ์ลุ้น
รบัของรางวลั กระบอกน�า้เกบ็ความเยน็ 
/โคมไฟเอนกประสงค ์  (อย ่างละ  
1 รางวัล) 
 ส อ บ ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ ท่ี  
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช เชิญชวนบุคลากรผู้ท่ีสนใจ
เข้ารบับรกิารทางการแพทย์แผนไทยในโครงการ “อบรมระยะสัน้เพ่ือเพิม่พนู
ทักษะทางวชิาชพี ส�าหรบัแพทย์แผนไทยประยุกต์” ในกลุม่โรคทางกล้ามเนือ้ 
กระดูก และเส้นเอ็น โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 
แบ่งเป็นรอบให้บรกิารในวนัที ่1 , 8 ,15 , 28 ก.ย. 65 ตัง้แต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส�ารองเข้ารับบริการได้ที่ 0 2419 8824 (คุณฐิตารีย์   
จันทร์ใหม่)  

โทร. 96912 (คุณอุรวสี นุรักษ์เข) ในวันและเวลาราชการ

 1. Basic non-technical skills for 
healthcare providers ประจ�าปี 2565  
ในวันที่  15 - 16 ก.ย. 65 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ (SiMR) ช้ัน 12 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล หรือรับชมการถ่ายทอดสด 
ทางออนไลน์ (SHEE Streaming) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร
ลงทะเบยีนได้ที ่https://sirad.onvirtual-meeting.com/home.php 
หรือสแกน QR code 
 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7074 ต่อ 106, E-mail :  
siradconference@gmail.com

 2. การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ วันที่ 
27 ก.ย. 65 ณ ห้องประชุม 1514 ชั้น 15 
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้เรยีนรู้
เกี่ยวกับวิธีวิจัย “การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้” 
แนวคิด วิธีการ และกระบวนการในการ 
ท�าวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

 ภาควชิารงัสวีทิยา ขอเชญิรงัสแีพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านอนุสาขา
ภาครังสี วิทยา แพทย์เวชปฏิบัติท่ีสนใจ  
เข ้าร่วมการประชุมวิชาการรังสีวิทยา 
ประจ�าปี 2565 (SIRAD 2022) ในหัวข้อ
เรื่อง Radiology Influencer ในวนัที ่1 - 2 
ก.ย. 65 ในรปูแบบ Hybrid (Online และ 
Onsite) ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร 





กรุณาส่ง ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2523

ไปรษณีย์ศิริรำช

กรุณาส่ง ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2523

ไปรษณีย์ศิริรำช
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