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คำาถามประจำาฉบับ

ผู้โชคดีจากการตอบปัญหาชิงรางวัลฉบับเดือนกรกฎาคม 2565

ส่งคำาตอบท่ี 
กองบรรณาธิการวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ตึกอำานวยการ 
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ผู้โชคดีจากการตอบปัญหาชิงรางวัลฉบับเดือนกันยายน 2565

 เราชาวศิริราช ขอเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้ ด้วยการเชิญชวนคนไทยน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม และเชิญชวนคนไทย น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 พร้อมกันนะคะ นอกจากนี้เรายังขอเชิญชาวศิริราช
ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ในโอกาสด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และขอต้อนรับ
คณะผู้บริหารชุดใหม่ ปี 2565 – 2569 ซึ่งเราชาวศิริราชเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดใหม่นี้ จะน�าพาศิริราชไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน
ที่มีความก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน ติดตามบทสัมภาษณ์ Interview with Dean ได้ในคอลัมน์ Interview
 ด้านวิทยาการทางการแพทย์ พบกับหลากหลายแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ เริ่มจากแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการดื้อต่อ 
โบทลูนัิมท๊อกซนิ ให้หน้ากลบัมาสวย ด้วยศูนย์วจิยัภาวะดือ้โบทลิูนมัทอกซนิศิรริาช ต่อด้วย ศริิราชจบัมอืศนูย์ประมวลผล พลกิโฉมการท�างานวถิใีหม่ 
ในแง่ของการดแูลสขุภาพเรามวีธิกีารออกก�าลงักายแบบแอโรบคิและแบบแอนแอโรบิค จากนัน้สถานการแพทย์แผนไทยประยกุต์แนะน�าวธิแีก้ปวดเข่า 
ด้วยท่ากายบริหารแบบฤๅษีดัดตน และสมุนไพรไม่ไกลตัว เรื่อง พลับพลึง ซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะคะ
 ส�าหรับด้านการพัฒนา ศิริราชยังคงมุ่งมั่นสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ ติดตาม Next Level Department : PA พัฒนากระบวนงาน 
ผ่านแนวคิด Innovation (คอลัมน์นโยบายและแผน) และพาไปพบกับการวัดผลการด�าเนินการ (Performance Measurement) การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ในองค์กร ตอนที่ 1 และ Upskill Data Transformation with Excel : IF AND OR  
ด้านการศึกษางานวิจัย เรียนรู้ Immersive Computing technology for teaching and learning in health science education และ 
R2R Award 2022 : นักสู้ R2R ผู้ไม่เคยแพ้ ติดตามข่าวสารการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมการศึกษาแพทยศาสตร์แห่งภาคพื้นยุโรป 
(AMEE2022) ในคอลัมน์วิเทศสัมพันธ์
 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศิริราช ก็ยังคงเดินหน้าไม่หยุดยั้ง ฝ่ายสารสนเทศแนะน�าการใช้งาน VPN ผ่าน Mobile เปลี่ยนจาก  
Pulse Secure เป็น Secure Access พร้อมแนะวธิป้ีองกันภยัคกุคามทางไซเบอร์ ส�าหรบัผู้สงูอายุ มกุไม่ใหม่แต่ผู้ใหญ่ควรรู ้! ส�าหรบัด้านทรพัยากร
บุคคล ภูมิใจน�าเสนอกิจกรรม CoP Logic Model ส�านักงานภาควิชา และร่วมแสดงความชื่นชมกับผู้ที่มีหลักในการปฏิบัติงานด้วยวัฒนธรรมศิริราช 
จนได้รับค�าชมเชยจากผู้รับบริการ ในด้านสิ่งแวดล้อม พบกับ How to ท้ิง ถังขยะสีเขียวและระบบท�าน�้าเย็นแบบศูนย์รวมประหยัดพลังงาน  
ก่อนจากกัน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมชม คอนเสิร์ตการกุศล ศิริราชสุขสันต์ปันสุข ครั้งที่ 4 “Give Hands & Saving Lives ด้วยมือผู้ให้  
ด้วยใจต่อชีวิต” รายได้สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ติดตามรายละเอียดได้จากปกหลังค่ะ
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชิน	ี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 เนื่องใน	 “วันมหิดล”	 จากนั้น
พระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกแก่ผู ้มีอุปการคุณและผู้ท�าคุณประโยชน์แก ่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 จ�านวน	 76	 ราย	ณ	 ศาลาศิริราช	 ๑๐๐	ปี	 รพ.ศิริราช	 
เมือ่วันที	่24	ก.ย.	65

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ	
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกมุาร	ี กรมพระศรี
สวางควัฒน	 วรขัตติยราชนารี	 องค์ประธานจัดงาน 
หารายได้ฯ	 พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษ 
เนือ่งในวนัมหดิล	เมือ่วันที	่17	ก.ย.	65

ศิริราชจัดกิจกรรม “วันมหิดล”

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	ม.มหดิล	จดักจิกรรมเนือ่งใน	“วนัมหิดล”	 
เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 
พระบรมราชชนก	และสบืสานพระราชปณธิานช่วยเหลอืผูป่้วยด้อยโอกาส	การนี	้คณะฯ	
ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	กรมพระศรีสวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี	ทรงรับ
เป็นองค์ประธานจดังานหารายได้	และพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการเฉลมิพระเกยีรต	ิ
ภายใต้แนวคิด	“วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย หลังพ้นภัย COVID – 19” โดยแพร่ภาพ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	

ส�าหรบักจิกรรมวันมหดิลในปีนี	้ได้มกีารออกรับบรจิาคคร้ังใหญ่ของนกัศกึษา
วิทยาเขตบางกอกน้อยที่ร่วมใจกันออกรับบริจาคทั่วกรุงเทพและปริมณฑลและ	 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก โดยมีผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทุกภาคส่วนมาร่วม	 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก	 ภายใต้มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาด	 COVID	 –	 19	การแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ฯ	 หัวข้อ	 “น่าน	 
แซนด์บ๊อกซ์”	 โดย	 นายบัณฑูร	 ล�่าซ�า	 ประธานกิตติคุณ	 บมจ.	 ธนาคารกสิกรไทย	 
เป็นองค์ปาฐก	ณ	 ห้องประชมุราชปนดัดาสิรนิธร	อาคารศรสีวรนิทริา	ชัน้	 1	 รพ.ศริริาช	
นอกจากนี	้พพิธิภัณฑ์ศิรริาชยงัเปิดให้ชม	นิทรรศการพเิศษ หวัข้อ “ข้าพระพทุธเจ้า... 
อยากจะเรียนหมอ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสร้างกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น 1 
โทร. 0 2419 7658 - 60  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเททองหล่อ “พระพุทธเมตตา
ศริริาชคณุากร” โดยม ีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล นายณรงค์ รกัร้อย ผูว่้าราชการจงัหวดัสมทุรสาคร 
พร้อมด้วยผู้บรหิารคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล และคณะกรรมการจดัสร้างพระพทุธเมตตาศริริาชคณุากร เฝ้า ฯ รบัเสดจ็ ณ รพ.ศิรริาช เมือ่วนัที ่18 ก.ย. 65

ส�าหรับการจัดสร้าง “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” นั้นจัดสร้างเป็น พระพุทธรูปบูชา และ พระบูชาห้อยคอ ผู้ท่ีสนใจสามารถร่วมบริจาค 
และจองบูชา เพื่อน�ารายได้สมทบทุนก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” และจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สอบถามและติดต่อ 
จองบูชาได้ที่ งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ โทร. 0 2419 7646-8 ในวันและเวลาราชการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง  https://www.si.mahidol.
ac.th/th/SiACG 

รางวัล SiData+ Award จุดประกาย…การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช	(SiData+)	ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (SiData+ Workshop)  
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้สามารถวเิคราะห์ข้อมูลของภาควชิา/หน่วยงาน	 และน�ามาใช้สร้างรายงานเป็นภาพ	
Visualization	 ด้วยโปรแกรม	 Tableau	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน	พร้อมจัดการแข่งขัน	 โดยมี	 6	 ทีมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	 และได้มอบรางวัล	 
SiData+	Award จ�านวน 7 รางวัล	ได้แก่	รางวัลชนะเลิศ ทีมภาควิชาจุลชีววิทยา	รางวลัรองชนะเลศิ อนัดับ 1 ทมีงานการเงนิ	ฝ่ายการคลงั	รางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน ทีมจากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช	 และรางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่	 ทีมงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ	 
ส�านักงานคณบดี,	 ทีมงานประเมินต้นทุน	 ฝ่ายการคลัง,	 ทีมศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด	 ฝ่ายวิจัย	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัล 
เพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด	ณ	 ห้อง	 304	 -	 305	 อาคารศนูย์วจิยัฯ	 (SiMR)	 เมือ่วนัที	่ 27	 ก.ค.65	ทีผ่่านมา	 และขอบคณุภาควชิา/หน่วยงาน 
ทีส่นบัสนนุการพฒันาศกัยภาพแก่บคุลากรมา	ณ	โอกาสนี้

   ผู้ทีส่นใจชมตัวอยา่งผลงานของผูเ้ขา้รว่มไดโ้ดยสแกน QR Code ดา้นล่างนี ้ หรือเขา้ถงึไดที้ ่ https://tabsoft.co/3pndEiS ตดิตาม
กจิกรรมต่าง ๆ  ของ SiData+ ไดท้าง Facebook: https://www.facebook.com/SiDataPlus หรอืเวบ็ไซต ์https://si.mahidol.ac.th/data 
สอบถามหรือสนใจเรียนรู้หลกัสูตร  Basic, Intermediate หรอื Advance Tableau ไดท้ี ่0 2414 1368 หรอื 0 2414 1373

โอกาสนี้	 ขอแสดงความยินดีกับบุคคลคุณภาพ	ประจ�าปี	 2564	 ได้แก่	ศ.นพ.อภิชาติ	อัศวมงคลกุล	 เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
และออร์โธปิดิคส์	และกายภาพบ�าบัด	เมื่อวันที่	8	ก.ย.	65	ณ	ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร	อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	G

งานมหกรรมคุณภาพ ประจ�าปี 2565  Quality Fair 2022
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจ�าปี 2565  

Quality Fair 2022 “Meta-Skills towards World Class Organization : Meta-Skills สู่การ 
เป็นองค์กรชัน้น�าระดบัโลก” เมือ่วนัที	่8	–	9	ก.ย.	65	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	รศ.	นพ.ก้องเขต	เหรยีญสวุรรณ		
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธาน	 พร้อมด้วย	 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ	 วัฒนาภา	 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ศ.พญ.ดวงมณี		เลาหประสิทธิพร	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	
รศ.นพ.วิศิษฎ์	 วามวาณิชย์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช	 คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีเปิด	 
และเยีย่มชมนทิรรศการผลงานพฒันาคณุภาพของทกุภาควชิา/หน่วยงานของศริริาช	ผลงานทีไ่ด้รบัรางวลั
นวัตกรรมดีเด่น R2R Award 2022, KM Award 2022, รางวัลโครงการติดดาว	 เเละ	รางวัลบุคคล
คณุภาพประจ�าปี	2564	(Quality	Person	of	the	Year	2021)	การแสดงปาฐกถาพเิศษ	เรือ่ง	“Meta-Skills 
towards World Class Organization : Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นน�าระดับโลก” 

https://tabsoft.co/3pndEiS


33

คุณเลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ มอบเงินจ�านวน 3,000,000 บาท 
เพือ่สมทบกองทนุ “กายอปุกรณ์เพือ่ผูพ้กิาร” รบัมอบโดย รศ.นพ.วศิษิฎ์  
วามวาณชิย์  ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศริริาช ร่วมด้วย  รศ.พญ. กลุภา ศรสีวสัดิ์ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร และอาจารย์ธนธชั จรัสรุง่โอฬาร 
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ณ โถงตึกอ�านวยการ  
ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ไทยธานีเคมี จ�ากัด น�าโดย คุณพิสิษฐ์ พูนสรณ์ศิริ  
มอบเงนิจ�านวน 1,200,000 บาทเพือ่สมทบกองทนุ “ไทยธานเีพือ่ผูป่้วย
ยากไร้” รบัมอบโดย รศ.นพ.วศิษิฎ์ วามวาณชิย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ศิริราช ณ โถงตึกอ�านวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท โลหะกิจรุ ่งเจริญทรัพย์ จ�ากัด น�าโดย คุณสมบุญ   
แต่โสภาพงษ์ และครอบครัว มอบเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท เพ่ือสมทบ
กองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” รับมอบโดย 
คุณดุจปราถนา พิศาลสารกิจ หัวหน้าพยาบาลคลินิกผู ้ สูงอายุ  
โรงพยาบาลศิริราช ณ หมู่บ้านวิลล่ารอยัล พุทธมณฑล สาย 2

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่ม ว.ต.ท.  
รุ่น 30 มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราช 
สู้ภัยโควิด” รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลศริริาช ร่วมด้วย ศ. นพ. อภชิาต ิ อศัวมงคลกุล หัวหน้าภาควชิา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด ณ โถงตึกอ�านวยการ  
ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ�ากัด น�าโดย คุณสุทธิค�า   
แต่โสภาพงษ์ มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน  
“กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” รับมอบโดย รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ณ หอสมุดศิริราช ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช

คณุบงัอร  - คณุอาทติญา  บญุม ีมอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
เพื่อสมทบกองทุน “ผู้ป่วยยากไร้” รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  
วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ณ โถงตึกอ�านวยการ  
ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
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ธารน�้าใจเพื่อผู้ป่วย
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เรื่อง : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
ศิริราชรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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เคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หรือเครื่องท�าน�้าเย็น (Chiller) ใช้ในการท�าน�้าเย็น 
เพ่ือใช้ในระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อให้เป็นไปตาม 
ความต้องการ โดยทั่วไปปัจจัยหรือพารามิเตอร์ของอากาศที่ต้องควบคุม ประกอบด้วย 
อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายลม และปริมาณลม 

การปรับอากาศ ช่วยให้เกิดความรู้สึกสบายต่อผู้อยู่อาศัย 
ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานอุสาหกรรม หรือสถานที่กว้างๆ เช่น  
หอประชมุ สนามกฬีา การท�าน�า้เยน็อาจจะใช้ในการระบายความร้อน
ให้เคร่ืองจักรหรือการปรับอากาศใช้เพื่อควบคุมสภาวะอากาศ 
ในกระบวนการผลิตเครื่องท�าน้้าเย็น (Chiller) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้น�าระบบ
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์มาใช้งานที่ หอประชุมราชแพทยาลัย  
โรงพยาบาลศิริราช ตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ได้น�าโครงการระบบท�าน�้าเย็นรวมศูนย์ และระบบอื่น ๆ  
ที่จะช่วยลดการใช้พลังงานน�ามาใช้ภายในโรงพยาบาลศิริราช  
ซึ่งพวกเราคงจะได้เห็นโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้  
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“ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาและหน่วยงาน 
เทียบเท่า (Department Performance Agreement : PA)”  
เป็นการท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาควชิากบัคณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลักได้แก่การวางแผน
และการติดตามในรูปแบบตัวชี้วัดท่ีมีความหลากหลายและปริมาณ 
ข้อมูลจ�านวนมาก อาทิ การศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และ 
บริการทางการแพทย์ เดิมทีนั้นกระบวนการวางแผนฯ ต้องจัดท�าข้อมูล
ไปมาระหว่างผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ครั้ง ท�าให้เกิดขั้นตอนการท�างาน 
ที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ัง แต่ด้วย

เทคโนโลยทีีมี่ความก้าวหน้ามากขึน้ งานบรหิารยทุธศาสตร์ ฝ่ายนโยบาย
และแผน ภายใต้การก�ากับโดยรองคณบดีฝ่ายนโยบายแผน จึงได้ม ี
การน�า SharePoint หนึ่งใน Application ของ Microsoft Office 365 
ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัมหดิล มาใช้ออกแบบกระบวนการ 
วางแผนฯ หรือ ระบบ SiPAS (Siriraj Performance Agreement  
System) ที่เป็นหนึ่งใน Module ของระบบ SiSMS (Siriraj Strategic 
Monitoring System) 

การพัฒนากระบวนการวางแผนข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับ
ภาควชิาฯ ผ่าน Application ดงักล่าว โดยทัง้ภาควชิา คณะท�างานกลยทุธ์
ย่อย หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปก�าหนด แก้ไข และตรวจสอบตัวชี้วัด
ที่ได้ก�าหนดค่าเป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานท่ี  
ท�าให้ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการท�างานได้อย่างดี 

นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่ต้องท�างานร่วมกันแล้ว ทีมงานยังมุ่งที่จะสร้างให้เกิด Innovation  
ของการท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการ โดยคาดหวังว่าข้อมูลที่สามารถติดตามได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
จะน�าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาในทุกด้านของคณะฯ ต่อไป

Next Level…Department PA 
พัฒนากระบวนงานผ่านแนวคิด Innovation

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจับมือกับภาควิชา

และหน่วยงานเทียบเท่าในการลงนาม “ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาและหน่วยงาน

เทียบเท่า (Department Performance Agreement : PA) ประจ�าปี 2566” นับเป็นปีที่ 5 

ของความร่วมมือระหว่างภาควิชาและคณะฯ ที่เป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันความก้าวหน้า

ของศิริราช แล้วยังปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานในรูปแบบใหม่ผ่านระบบสารสนเทศด้วย  

	 สอบถามข ้อมูลเ พ่ิมเติมได ้ที่คุณอรปทุม	 และคุณณัฐธิดา	 
งานบริหารยุทธศาสตร์	ฝ่ายนโยบายและแผน	โทรศัพท์	0	2414	1378
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เรื่อง : ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

“แอโรบคิ” หมายถงึ การออกก�าลงักาย
ทีร่่างกายต้องการใช้ออกซิเจน “แอนแอโรบิค” 
หมายถึง การออกก�าลังกายที่ร ่างกาย ไม่ใช้
ออกซิเจน ระหว่างการออกก�าลังกายในระดับ 
ปานกลางถึงหนัก เช่น การว่ิงระยะสั้นต่าง ๆ  
โดยผมขอยกตัวอย่างการว่ิงระยะ 100 เมตร  
ซึ่งเป็นการที่ร่างกายจะต้องท�างานอย่างหนักถึง 
ขั้นที่ว่าระบบหลอดเลือดหัวใจไม่สามารถขนส่ง
ออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้รวดเร็วพอ ในขณะท่ี
ก�าลังวิ่งด้วยความเร็วคุณจะไม่สามารถหายใจได้
อย่างสะดวกหรืออาจจะไม่ได้หายใจเลยเพราะ
ระดับความหนักของงานมีมากท�าให้คุณออกแรง
จนถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถรับออกซิเจนได้
เพียงพอกับความต้องการ เราเรียกว่า การออก 
ก�าลงักายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic exercise)  
ซึ่งจะพบว่าตนเองหอบเหนื่อยโดยสามารถคง
ระดับความหนักได้เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม ระหว่างช่วงการ 
ออกก�าลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic exercise) 
คุณจะออกก�าลังกายด้วยระดับความหนักที่ก�าลัง
พอดี เช่น การวิ่งระยะ3-5กิโลเมตรและว่ิงไป 
เร่ือย ๆ ไม่ต้องใช้ความเร็วมาก น่ันหมายถึงว่า
ระบบหลอดเลือดหัวใจของคุณจะสามารถ 
ส่งออกซิเจนไปให้กล้ามเนื้อและคงระดับการ 
ออกก�าลังกายขณะนั้นต่อไปได้เรื่อยๆ 

 การออกก�าลงักายแบบแอโรบคิ (Aerobic exercise)
ตวัอย่างการค�านวณระดบัอตัราการเต้นของหัวใจ (Target hart rate zone) 220 - 

อาย ุX เปอร์เซน็ต์ความหนกัของการออกก�าลงักาย หากเราต้องการออกก�าลงักายให้อัตราการ
เต้นของหัวใจอยู ่ที่ 60-80 เปอร์เซนต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดสามารถท�าได้ดังนี้  
อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (Maximam HR) = 220 - อายุ วิธีการค�านวณให้คิด 2 ครั้ง และรักษา
ระดับอัตราการเต้นของหัวใจให้ฮยู่ระหว่าง สองค่านี้ 220-อายุ x 0.60,  220-อายุ x 0.80 

การออกก�าลังกายแบบแอโรบิค ประโยชน์ที่ได้รับ : พัฒนาสมรรถภาพของหลอด
เลือดหัวใจและสร้างความทนทาน เพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด และเผาผลาญ
แคลอรี่จ�านวนมาก เป็นการลดน�้าหนักได้อีกด้วย

 การออกก�าลังกายแบบแอนแอโรบิค
ประโยชน์ที่ ได ้รับ : สร ้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความทนทาน  

ช่วยให้คุณออกแรงหนัก ๆ ได้นานขึ้น และเผาผลาญแคลอรี่ได้มากจากความหนักท่ีมากขึ้น 
ระดับของอัตราการเต้นชีพจรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการฝึกเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายต่าง ๆ มีดังนี้

1. ระดับที่มีการเผาผลาญไขมันในร่างกายความหนัก 50-60 % Max. HR.
2. ระดับที่ช่วยรักษาสุขภาพปอดและหัวใจให้แข็งแรงความหนัก 60-80 % Max. HR
3. ระดบัทีช่่วยพฒันาระบบการท�างานแบบใช้ออกซเิจนความหนกั 70-80 % Max. HR.
4. ระดบัทีช่่วยพฒันาระบบการท�างานแบบไม่ใช้ออกซเิจนความหนกั 80-90 % Max. HR.
5. ระดบัทีต้่องระมดัระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิกบัร่างกายความหนกั 90-100 % Max. HR.

การออกก�าลังกาย
แบบแอโรบิค และแบบแอนแอโรบิค
ต่างกันอย่างไร

 ดังนั้น ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะฝึกอย่างไร 
แต่ที่ส�าคัญจะต้องไม่หักโหมค่อย ๆ ท�าไป และส�าหรับผู้ที่ 
ไม่เคยออกก�าลงักายมาก่อนหรอืเพิง่เริม่ต้น ควรฝึกแบบ 
แอโรบิกก่อนเม่ือมีความแข็งแรงมากขึ้น แล้วค่อยเพ่ิม 
การฝึกแบบ แอนแอโรบิคเพื่อความปลอดภัยครับ
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 ระบบ d-signature มีรูปแบบหรือขั้นตอนอย่างไร  
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ

1.1	 ผู ้ใช้งานแจ้งความประสงค์ขอเปิดใช้งาน	 เมื่อผู ้ดูแลระบบ 
ด�าเนนิการเพิม่ข้อมลูผู้ใช้งานในระบบให้แล้ว	จะมอีีเมลแจ้งไป
ถึงผู้ใช้งานให้เปิดใช้งานในระบบ	

‘ศิรริาช’ จบัมือ ‘ศูนยป์ระมวลผล’
พลิกโฉมการท�างานวถีิใหม่ด้วย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท 
ศนูย์ประมวลผล จ�ากดั  เปิดตัวโครงการ  “ระบบลงลายมือชือ่ดจิทัิล 
d-Signature” ตอบโจทย์การท�างานวิถีใหม่ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ทั้งพร้อมเข้าสู่องค์กรไร้กระดาษอย่างแท้จริง  

‘d-Signature’ 

1.2	ขัน้ตอนการพสิจูน์ตวัตนเพือ่ยนืยนัว่าบคุคลนัน้เป็นผูใ้ช้งานจรงิ	
ตามข้อเสนอแนะ	มาตรฐานฯ	ว่าด้วยการพสูิจน์และยนืยนัตัวตน
ทางดิจิทัล	 (Digital	 Identity)	ของ	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	ในระดับ	IAL	2.3		

 จุดเริ่มต้นของ d-signature เกิดขึ้นได้อย่างไร
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	มีเป้าหมาย
สูก่ารเป็น	smart	hospital	อย่างเตม็รปูแบบ	โดยการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์
ใช้ในกระบวนการท�างาน	รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	และการท�าสัญญา
ต่าง	ๆ	ซึ่งปัจจุบันมีเอกสารจ�านวนมาก	และต้องจัดเก็บเป็นเวลานานหลายปี	
ทางคณะฯ	ได้มองหา	solution	ทีจ่ะมาช่วยแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้	จงึน�ามาสูค่วาม
ร่วมมอืในครัง้นี	้ด้วยการผนัสิง่เหล่านีเ้ข้าไปอยูใ่นดจิทิลัแพลตฟอร์ม	ช่วยให้เรา
ท�างานต่าง	 ๆ	 ได้เร็วขึ้น	 ผลกระทบเชิงบวกกับธรรมชาติก็ดีขึ้น	 โดยระบบ	 
d	-Signature	นี้	เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ลดความสิ้นเปลือง
ของทรัพยากร	 จากการลดปริมาณเอกสารจ�านวนมหาศาล	 และยังเพิ่มความ
มัน่ใจในความปลอดภยัด้วยมาตรฐานการพสิจูน์ยนืยนัตวัตนตามมาตรฐานของ
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	หรือ	ETDA	เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ	ใช้งานได้จริง	มีผลทางกฎหมาย	ตามมาตรฐานสากล	 
		 ความร่วมมือในครั้งนี้	 เกิดขึ้นระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	ร่วมกับ	บริษัท	ศูนย์ประมวลผล	จ�ากัด	นับเป็นก้าวส�าคัญของคณะฯ	
ด้วยการเป็นองค์กรน�าร่องใช้งานระบบ	d-Signature	เพือ่ก้าวไปสูก่ระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์	 และเช่ือว่าวันนี้คงเป็น
บนัทกึประวตัศิาสตร์อกีหน้าหนึง่ของคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	อกีทัง้
จะเป็น	Solution	ที่ส�าคัญที่จะท�าให้สามารถท�างานได้เร็วขึ้น	ดีขึ้น	ปลอดภัย
มากขึ้น

 ระบบ d-Signature คืออะไร
		 ระบบ	d-Signature	เป็นระบบทีใ่ช้ในการลงลายมือชือ่ดจิทิลับนไฟล์
สัญญาข้อตกลง	และ	เอกสารต่าง	ๆ	ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	รวมถึงมีระบบ
ในการบริหารจัดการเอกสารต่าง	ๆ	ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		สามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	เป็นมิตรแก่ผู้ใช้งาน	ลงนามในเอกสารได้ทุกที่	ทุกเวลา	
ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการด�าเนนิงานภายในองค์กร	ประหยดั
ค่าใช้จ่าย	และลดเวลาในการจดัท�าเอกสารต่าง	ๆ 	นอกจากนีย้งัใช้วธิกีารพสิจูน์
ตัวตนของผู้ลงนามในเอกสาร	 ด้วยการยืนยันใบหน้า	 และ/หรือลายนิ้วมือ	 
เพื่อให้มีความแม่นย�า	และความปลอดภัยสูงสุด	ตามข้อเสนอแนะ	มาตรฐานฯ	
ว่าด้วยการพสิจูน์และยนืยนัตัวตนทางดจิทิลั	(Digital	Identity)	ของ	ส�านกังาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	ในระดับ	IAL	2.3	

2. ขั้นตอนการลงลายมือชื่อ
1.	 ผู้ใช้งานจะท�าการสร้างเอกสารที่ต้องการลงนามให้อยู ่ใน 

รูปแบบ	 PDF	 file	 ในระบบ	 d-Signature	 โดยก�าหนดผู้มี 
หน้าที่ลงลายมือชื่อตามล�าดับ	 ระบบจะท�าการแจ้งเตือนทาง
อเีมล์ไปยงัผูเ้กีย่วข้องให้ด�าเนนิการลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนิกส์	
ตามล�าดับที่ก�าหนดไว้	 ระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล 
ไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ทราบว่าเอกสารสมบูรณ์แล้ว
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2.	 การลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์		ผูล้งลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนกิส์
จะต้องเข้ารหัสผู้ใช้งานและยืนยันรหัส	 OTP	 เพื่อให้ระบบ
ประทับ	 Digital	 Certificate	 รับรองเอกสาร	 ซึ่งเป็นไปตาม 
ข้อเสนอแนะ	 มาตรฐานฯ	 ว่าด้วยการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	
(Authenticator	Assurance)	ของ	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	แบบ	Multi-factor	authentica-
tion	ในระดับ	AAL	2.1	

 ความแตกต่างระหว่างการลงนามท่ัวไป กับ d-signature  
	 ในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณจะมีการจัดท�าสัญญาเป็นจ�านวนมาก	
เดิมการลงนามในสัญญาบริษัทคู่ค้าจะต้องเข้ามาลงนามที่คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล	โดยการลงนามสญัญาจะต้องลงนามบนเอกสารทกุหน้าทุกแผ่น
ทัง้ต้นฉบบัและส�าเนา		สญัญาทีล่งนามครบถ้วนแล้วจะถกูน�าไปใช้บรหิารสญัญา
ในระหว่างระยะเวลาสญัญา	โดยผูใ้ช้งานต้องจัดเกบ็อย่างปลอดภยัและใช้พืน้ที่
ในการจดัเกบ็ค่อนข้างมาก	เมือ่สญัญาสิน้สดุลงเอกสารจะถูกน�าไปจดัเกบ็ทีค่ลงั
เก็บเอกสารอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	5	ปี	เมื่อน�าระบบ	d-Signature	มาใช้งาน	
ท�าให้คู่ค้าสามารถลงนามผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ	 ได้โดยไม่ต้อง
เสยีเวลาเดนิทางมาทีค่ณะฯ	อกีทัง้การลงนามเป็นการลงนามเอกสารคร้ังเดยีว
แต่ครอบคลุมเอกสารทั้งฉบับจึงช่วยลดเวลาไม่ต้องลงนามทุกหน้าทุกแผ่น	 
และด้วยเอกสารเป็น	digital	file	ที่มีระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย
สามารถเรยีกดเูอกสารได้ทกุเวลา	จงึไม่จ�าเป็นต้องจดัเกบ็เอกสารเป็นกระดาษ
อีกต่อไป	 เพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน	 และลดปริมาณการใช้กระดาษ	 
และพืน้ทีก่ารจดัเกบ็เอกสารของคณะฯ	ได้อกีเป็นจ�านวนมาก	(สะดวก	รวดเรว็	
ปลอดภัย	ลดการใช้ทรัพยากร)

เพราะการเซ็นอนุมัติเอกสาร เป็นเร่ืองส�าคัญเเละละเอียดอ่อน เราจึงค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าตอบโจทย์การใช้งาน ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย เเละปลอดภัยของข้อมูล

 นวัตกรรมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
 ส�าหรับในเฟสแรกน้ี	 จะเร่ิมใช้งานในส่วนของการจัดท�าสัญญากับคู่ค้าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ประกอบด้วย	 สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ	 และสัญญาการใช้บริการของหน่วยบริหารคู่สัญญา	 สังกัดส�านักงานผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	 โดยมีคู่ค้าที่ได้ร่วมพัฒนาระบบนี้ 
มาด้วยกันคือ	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (ETDA),	บริษัท	ดีเคเอสเอช	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด,	บริษัทซิลลิค	ฟาร์มา	จ�ากัด	และบริษัทเอสซีจี 
แอคเค้าน์ติ้ง	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี	

ในอนาคตจะมีการขยายผลระบบ	 d-Signature	 ให้ครอบคลุมกับคู่ค้าทุกราย	 และสามารถรองรับทุกกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนเรื่องการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์ในการจัดซ้ือจัดจ้าง	 และสามารถรองรับกับ	 พ.ร.บ.	 การปฏิบัติราชการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	ที่จะมีการประกาศใช้ในไม่ช้านี้

ทัง้นีต้้องขอขอบคณุ	บรษิทั	ศนูย์ประมวลผล	จ�ากดั,	ผูอ้�านวยการกองคลงั,	ผูอ้�านวยการกองกฎหมาย,	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรพัย์สนิและพัสด,ุ	 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ,	 ทีม	 PDPA	 ของ	 SiData+,	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง,	 ผู้บริหารและเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรม,	
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (ETDA),	 บริษัท	 ดีเคเอสเอช	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด,	 บริษัทซิลลิค	 ฟาร์มา	 จ�ากัด	 และบริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง	 
เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	 ที่ช่วยกันพัฒนาระบบน้ีให้เกิดการท�าสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบบอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานราชการของประเทศไทยเป็นครั้งแรก	
โดยคณะจะน�าระบบ	 d-signature	 น้ีเผยแพร่ไปสู่องค์กรอื่น	 ๆ	 ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล	 เช่น	 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อมหาวิทยาลัยและเป็นต้นแบบส�าหรับการท�า	e-procurement	ระดับชาติต่อไป

คู่ค้าเดินทางมาลงนาม
ที่คณะฯ

ท�าผ่านแพลดฟอร์ม
ออนไลน์

ลงนามครั้งเดียวครอบคลุม
เอกสารทั้งฉบับ

คู่ค้าเดินทางมาลงนาม
ที่คณะฯ

สัญญามีทั้งต้นฉบับ 
และส�าเนา

สัญญาเป็น	PDF
ชุดเดียว

จัดเก็บเอกสาร 
จ�านวนมาก

จัดเก็บเอกสารเป็น
Digital	file
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Interview

ศ.นพ.อภิชาติ   อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

with Dean
ขอแสดงความยนิดกีบั ศ.นพ.อภชิาต ิอศัวมงคลกลุ 

ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร ์
ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ป ี 2565 – 2569 
และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจ�าปี 2564  
Quality Person of the Year 2021 โอกาสนี้ 
วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติจาก
ท่านคณบด ีมาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดการท�างาน
การบริหารท่ีจะท�าให้เรารูจ้กัทา่นมากขึน้ กบับท
สมัภาษณ์พิเศษท่ีไมเ่คยเปิดเผยทีไ่หนมากอ่น

1. ความรู้สึกเมื่อได้รับต�าแหน่ง
 แน่นอนที่สุด	 ผมรู ้สึกดีใจท่ีรับความไว้วางใจจาก 
พวกเราชาวศิริราชให้เป็นคณบดี	 ซ่ึงก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
ที่จะต้องดูแลชาวศริริาชทกุคน	 รวมถึงการด�าเนนิงานของศิรริาช	 
ในอีก	 4	 ปี	 ข้างหน้า	 เพราะฉะน้ัน	 ต�าแหน่งท่ีได้รับมาก็จะเป็น 
ความรบัผดิชอบที่ต้องท�าต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา	 
การวิจัย	 การให้บริการผู้ป่วย	 รวมถึงจะต้องเป็นผู้น�าในการ
บริหารจัดการของคณะฯ	 และเป็นต้นแบบของสถาบัน 
ทางการแพทย์	 เป็นตัวอย่างให้โรงพยาบาลหรือองค์กรสถาบัน 
อื่น	ๆ	น�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต

2. จุดเริ่มต้นเส้นทางการบริหาร
ปี	พ.ศ.	2541	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	
ปี	พ.ศ.	2548	 ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 
 และกิจกรรมพิเศษ
ปี	พ.ศ.	2550	–	2554	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร		
ปี	2551	-	ปัจจุบัน					 ประธานคณะกรรมการโครงการ				
																											 เยาวชนรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	
ปี	พ.ศ.	2552	-	2555	 ประธานอนุสาขาเนื้องอกกระดูก 
	 และเนือ้เยือ่เก่ียวพนั	ราชวทิยาลัย	
	 แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ปี	พ.ศ.	2554	–	2558	 รองหัวหน้าภาควิชาฯ	ฝ่ายบริหาร
	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และ	
	 กายภาพบ�าบดั
ปี	พ.ศ.	2558	–	2562	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร		

ปี	พ.ศ.	2562	–	2565	 หวัหน้าภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และ

	 กายภาพบ�าบดั

Interview
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ตลอดระยะเวลาเส้นทางการบริหารตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2541	 

จวบจนถึงปัจจุบัน	 ก็นับเป็นเวลากว่า	 25	 ปีแล้ว	 ที่ผมได้ท�างานร่วมกับ 

ทุก	ๆ	ฝ่าย	และได้เห็นถึงปัญหาที่เราต้องน�ามาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	 

มีประสบการณ์และท�างานในการดูแลพันธกิจของคณะฯ	 ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	การดูแลให้บริการผู้ป่วย	การบริหารงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล	 พัสดุ	 งบประมาณ	 การเงินการคลัง	 เทคโนโลย ี

ฝ่ายสารสนเทศ	 และสาขาอื่น	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องของภาควิชาฯ	 และคณะฯ	 

สิง่เหล่านีเ้ป็นส่วนหน่ึงในการผลักดนัให้การท�างานภาควชิาฯ	มคีวามเจริญ

ก้าวหน้า	 สอดคล้องสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ	 และมีส่วนช่วยให้

มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจ/นโยบายที่ก�าหนดไว้

3. หลักการท�างานของอาจารย์เป็นอย่างไร
	 หากพูดถึงรูปแบบการท�างานของผมคือ	 “ท�างานเพื่องาน”  

สิ่งส�าคัญคือต้องมีเป้าหมาย	รู้หน้าที่ของตนเอง	และในฐานะที่เราท�างาน

ในระดบับรหิาร	เป้าหมายของผมคอืต้องประสานความร่วมมอืการท�างาน

ทกุคนให้ได้	ขณะเดยีวกนัการผลกัดนัเป้าหมายให้ส�าเรจ็	โดยอาศยัปัจจยั

หลายอย่าง	เพราะฉะนัน้	หลกัการท�างานของผม คอื เน้นการมส่ีวนร่วม 

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยุติธรรม มีสัจจะ มองส่วนรวมเป็นที่ต้ัง  

เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ผมเชื่อเสมอว่า 

ไม่ว่าเราจะก้าวขึ้นไปอยู่สูงแค่ไหนก็ตาม สิ่งส�าคัญคือเราต้องม ี

ความเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งคนดีต้องมีคุณสมบัตินี้ และผมม่ันใจว่า

ผมจะเป็นคณบดีที่มีความเสมอต้นเสมอปลายครับ

4. แนวคิดในการผลักดันศิริราชไปในทิศทางใด
ตลอดจนแผนการด�าเนินงานในอนาคต

โครงการที่อยากผลักดันอันดับต้น	 ๆ	 คือ	 ด้านการศึกษา  

การสร้างนวัตกรรม การท�าวิจัยที่จะยกระดับให้ศิริราชอยู่ในเวที 

ระดับชาติและระดับนานาชาติได้ และการดูแลบุคลากรศิริราชให้มี

ความสขุควบคูก่นัไป ปัจจบุนัเรามโีรงพยาบาลศริริาช	โรงพยาบาลศริริาช	

ปิยมหาราชการุณย์	 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	 และศูนย์วิทยาการ

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ	 จ.สมุทรสาคร	 ท่ีก�าลังเกิดข้ึนในปีหน้า	 

ดงันัน้	สิง่ท่ีต้องการให้เกดิขึน้คอื การสร้างความเชือ่มัน่ และความภาค

ภูมิใจให้กับชาวศิริราชทุกคนท่ีได้มีส่วนร่วมในการท�างานให้ศิริราช 

ท�างานเพือ่ประชาชน ให้ทกุคนรู้สกึมคีณุค่า พร้อมมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างสรรค์

สิ่งดี ๆ เพื่อประชาชนและประเทศชาติ	 นอกจากนี้	 คณะฯ	 จะดูแล

สวัสดิการ	ค่าตอบแทนบุคลากร	สร้างขวัญและก�าลังใจที่ดีในการท�างาน	

แม้ค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้มากเม่ือเทียบเท่ากับทางภาคเอกชน	 

แต่อย่างน้อยบุคลากรชาวศิริราชทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนท่ีสามารถ 

น�าไปดูแลและเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวได้อย่างมั่นคง

สิ่งที่ผมอยากบอกกับบุคลากรชาวศิริราชคือ	 พวกเราโชคด ี

ทีม่โีอกาสท�างานให้ประชาชนทกุภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นการให้บรกิารดแูล

รักษาผู้ป่วย	 ให้ความรู้ด้านการศึกษากับนักศึกษา	 แพทย์	 และบุคลากร

ทางการแพทย์	 รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรผู้ที่มีส่วนได้ส่วน

เสียในการสนับสนุนการด�าเนินงานของศิริราช	 ตลอดจนสร้างนักวิจัย 

ทีมุ่ง่มัน่ผลติผลงานวจิยั	นวตักรรมใหม่	ๆ 	มาพฒันาผลกัดนัให้ศิรริามีความ

ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา	 จวบจนถึงปัจจุบันนี้	 ศิริราชจะเจริญก้าวหน้า 

อย่างม่ันคงขึน้อยูก่บัมอืของพวกเราทกุคนทีจ่ะช่วยกนัผลักดนัและขบัเคลือ่น

สิง่ดี	ๆ	ให้เกดิประโยชน์กบัประชาชน	สงัคม	และประเทศชาตต่ิอไป

5. ความคาดหวังของศิริราชในอีก 4 ปีข้างหน้า
	 แน่นอนที่สุด	 คือ	 ผมอยากเห็นศิริราชเป็นที่พึ่งของประชาชน	

และยังคงเป็นที่ไว้วางใจ	 เช่ือมั่นของคนไทยอยู ่เสมอ	 สิ่งส�าคัญคือ	 

ศิรริาชต้องเป็นผู้น�า	เราจะต้องชีน้�าให้กบัสังคมถงึแนวทางทีดี่และถกูต้อง	

ในการผลกัดนัพนัธกจิทีส่�าคญัด้วยวัฒนธรรมของศริริาช	หากเราต้องการ

สร้างสรรค์สุขภาวะที่ดีแก่มวลมนุษยชาติ	 เราก็ต้องเป็นผู ้น�าด้วย 

ผลงานที่เราท�าให้เป็นที่ประจักษ์สู ่สาธารณชนได้อย่างไม่มีข้อกังขา	

เป็นต้นแบบสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน	 และด้วยการท�างาน 

ที่เข้มแข็งและผลงานต่าง	ๆ	ที่โดดเด่นจะท�าให้ศิริราชก้าวสู่การเป็นผู้น�า 

ในเวทีระดับโลกได้	 ผมเชื่อม่ันว่าในอีก	 4	 ปีข้างหน้า	 ศิริราชจะเจริญ

ก้าวหน้าเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและสังคมโลกอย่างแน่นอน



12121212

	 ที่ส�าคัญต้องอย่ากลัวความล้มเหลว	 เราต้องกล้าที่จะเริ่มต้น 

ท�าส่ิงใหม่	 และเชื่อมั่นในส่ิงที่เราท�าและท�าส่ิงนั้นให้ดีที่สุด	 เราทุกคน 

มีดีในตัวของตัวเอง	 ฉะนั้นแล้วเราต้องให้เกียรติกัน	 รับฟังความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกัน	 ให้ค�าแนะน�ากันด้วยเหตุและผล	 สิ่งส�าคัญที่ผมขอเน้นย�้า

คือ	 เราทุกคนต้องมีส่วนร่วม	 เพราะฉะนั้น	จงอย่ากลัวความล้มเหลว 

เพราะนัน่ คอืส่ิงทีจ่ะท�าให้เราประสบความส�าเรจ็ได้ในอนาคต อุปสรรค

เป็นเรื่องปกติ	เราต้องเข้าใจเหตุ	และใช้สติ	สมาธิ	น�าทางปัญญา	จะท�าให้

เราแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ได้	ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ดี	พวกเราทุกคนมีสิทธิ์

แสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ผมยินดีที่จะรับฟังและให้โอกาส

เสมอ	เพราะเราเป็นทมีเดยีวกนั	เราจะช่วยกนัแก้ไขปัญหาและขบัเคลือ่น

อนาคตของศิริราชไปด้วยกัน	 ผมเชื่อว่า	 ศิริราชเจริญก้าวหน้ามาถึง

ปัจจุบันได้เพราะคนศิริราช 

6. ครอบครัวมีส่วนช่วยสนับสนุนการท�างาน
อย่างไร
	 ผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะครอบครัวที่มีความอบอุ่นและเข้าใจ 

ในงานของแต่ละคน	 ครอบครัวคือพลังใจท่ีส�าคัญคอยสนับสนุนและ 

ให้ก�าลังใจและเคียงข้างอยู่เสมอมา	 ผมโชคดีที่มีภรรยา	 (พญ.อัญชลี	 

อัศวมงคลกุล)	 เป็นคู่ชีวิตเป็นเพ่ือนคู่คิดและเป็นกัลยาณมิตรที่ดี	 มีอะไร

เราก็คุยกัน	 ให้เกียรติกัน	 ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน	 กึ่ง	 ๆ	 ก็เป็นการ 

ขออนุญาตไปในตัว	 (หัวเราะ)	 ซ่ึงผมโชคดีท่ีภรรยาผมเองก็เป็นคุณหมอ	 

ที่เข้าใจการท�างานของผม	 ท�าให้เรามีทัศนคติที่เหมือนกันคือ	 ท�างาน 

เพ่ือคนไข้ ท�างานเพือ่ส่วนรวม	ในบางครัง้ทีผ่มรูส้กึกงัวลใจหรอืมปัีญหา	

ภรรยายินดีท่ีจะสนับสนุนและคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดี	 และร่วมแก้ปัญหา	

เสนอแนวคิดที่มีประโยชน์	 ท�าให้ผมได้มุมมองที่หลากหลายแตกต่างไป

จากความคิดของตวัเอง	 สามารถน�ามาบรูณาการ	 สูก่ารตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุ 

ได้อย่างครอบคลุม		

 

7. อยากฝากอะไรถึงพ่ีน้องชาวศิริราช
 ผมคิดว่า	 ศิริราชจะพัฒนาได้ก้าวไกลขึ้น	 หากมีนวัตกรรม 

องค์ความรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 เราทุกคนมีสิทธ์ิกล้าแสดงความคิดเห็นของตน	 

แสดงความสามารถ	ซึง่จะท�าให้ศริริาชเป็นองค์กรแห่งความคดิสร้างสรรค์	

แลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกัน	 เพื่อผลักดันความคิดสร้างสรรค์นี้ 

ไปสู่องค์ความรู้ใหม่	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการท�าวิจัย	ระบบ	R2R	ความคิดที่ดี

จะน�าไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น	 สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่

ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ	สังคมและประเทศชาติ	

	 เพราะเราคือครอบครัว	ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเริ่มต้น
ทีต่ัวเรา	หากเรามีความรัก	สามัคคี	ให้เกียรติซึง่กันและกัน	
มจีดุมุง่หมายเดยีวกนัในการท�าประโยชนเ์พ่ือผูอื้น่	ตามรอย
พระราชปณธิานสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร	อดลุยเดชวกิรม	
พระบรมราชชนก	 เราก็จะมีความสุขในการเป็น	 “ผู้ให้”	 
ทั้งกายและใจ	 ที่รายล้อมด้วยสังคมและวัฒนธรรมศิริราช
หล่อหลอมให้เรามีความคิดดี	 ท�าดี	 ส่ิงดีๆ	 ก็จะบังเกิดแก่
ตนเอง	 ครอบครัว	 และประเทศชาติ	 ในการสร้างสรรค์สุข
ภาวะแก่มวลมนุษยชาติอย่างยัง่ยืน	ในขณะเดียวกันศิริราช
จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน	 และเป็นที่พ่ึง 
ให้กับประชาชนตลอดไป
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อ่านเอาเรื่อง
เรื่อง รศ.ดร.นพ.ยุทธนา  ศรีนวลประเสริฐ

รศ.ดร.นพ.ยุทธนา  ศรีนวลประเสริฐ
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

อ่านเอาเรื่อง
เรื่อง รศ.ดร.นพ.ยุทธนา  ศรีนวลประเสริฐ

 ในยุคท่ีคนส่วนใหญ่หนัมาดแูลตวัเองมากข้ึน ตวัช่วยลดริว้รอย
ให้ดูอ่อนวยัอย่างการฉีดโบทูลนัิมทอกซิน (Botulinum toxin) จงึเป็น
ที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ต้องการดูแลความสวย
ความงามลดเลือนริ้วรอย แต่ทว่าเม่ือคนนิยมฉีดกันมากข้ึน ปัญหา
ต่าง ๆ หรือผลข้างเคียงย่อมตามมา เม่ือฉีดในปริมาณท่ีมากเกินไป
หรอืบ่อยเกินไปจนท�าให้เกิดการดือ้โบทูลนัิมทอกซิน ได้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะ
แก้ไขได้หากเรารูว้ธีิการรกัษาอย่างถกูวธีิและปลอดภัย จากค�าแนะน�าของ
แพทย์ผู้เชีย่วชาญจนเกิดเป็นศนูย์วิจยัภาวะการดือ้โบทูลนัิมทอกซินข้ึน

รศ.ดร.นพ.ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ อาจารย์ประจ�าภาควิชา 
วิทยาภูมิคุ้มกัน	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 เล่าว่า	 
จุดเริ่มต้นของการใช้โบทูลินัมทอกซิน	 คือการน�ามารักษาโรคทางกล้าม
เนือ้ของผูป่้วย	และพัฒนาต่อมาจนเป็นนวตักรรมความงามเพือ่ลบริว้รอย	
ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมเป็นอย่างมาก	ทุกช่วงอายุ	โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น	

โบทูลินัมทอกซินเป็นสารแปลกปลอมอย่างหน่ึง	 เม่ือเข้าสู่
ร่างกายแล้วจะกระตุน้ให้สร้างภมูคิุม้กนั	ชนดิแอนตบิอดี	้(Antibody)	ขึน้มา	
เพื่อต่อต้านสารแปลกปลอมดังกล่าว	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในเหตุปัจจัยที่ท�าให้ฉีด
แล้วไม่ได้ผลหรือเกิดอาการด้ือโบทูลินัมทอกซินน่ันเอง	 เพื่อลด
การกระตุ้นร่างกายไม่ให้สร้างภมูคิุม้กนัต่อต้านโบทลูนิมั-
ทอกซนิ	จงึควรปฏบิตัติามค�าแนะน�าของแพทย์	ใน
ปริมาณที่เหมาะสม	 ถูกวิธี	 เว้นระยะการฉีดท่ี 
ไม่บ่อยจนเกนิไป	แต่ปัญหาทีเ่กดิข้ึนคอื	ผูป่้วย
บางรายไม่เข้าใจเกีย่วกบัการใช้โบทลูนัิมทอกซิน	
ท�าให้การฉีดแล้วไม่ตอบสนอง

ปัจจยัท่ีท�าให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อโบทูลนัิมทอกซิน ได้แก่ 

1. การใช้โบทูลินัมทอกซินที่ไม่มีคุณภาพ	นอกจากจะ
ไม่ได้รับประโยชน์ตามต้องการแล้ว	 ยังจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันเมื่อฉีดครั้งต่อ	ๆ	ไป	อาจเห็นผลน้อยลงหรือฉีดแล้วไม่ได้
ผลแม้ว่าครั้งต่อไปจะได้รับโบทูลินัมทอกซินที่มีคุณภาพก็ตาม

2. ใช้ในปรมิาณทีไ่ม่เหมาะสม	ทัง้น้อยจนไม่ได้ผลท่ีควร
หรือมากเกินไป	ล้วนกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิกันมาต่อต้าน

3. การฉีดโบทูลินัมทอกซินบ่อยเกินไป	 เมื่อร่างกายได้
รับสารโบทูลินัมทอกซินบ่อยมาก	 ๆ	 ร่างกายก็จะตอบสนองด้วย 
การสร้างแอนตบิอดีข้ึน้เร่ือย	ๆ 	จนท�าให้การฉีดครัง้หลัง	ๆ 	ไม่เกดิผล	
ซึง่เป็นหลกัการเดยีวกบัการฉดีวคัซนีเพือ่ให้ร่างกายสร้างภมูคุ้ิมกนั
ขึ้นมาเพื่อป้องกันโรค

4. ฉีดในบริเวณที่ไม่ควรฉีด เช่น	บริเวณร่อง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ท�าให้ไม่เห็นผลชัดเจน

จากความรู ้ทางวิทยาภูมิคุ ้มกันและ
ความเป็นสิ่งแปลกปลอมของโบทูลินัมทอกซิน	
จึงเป็นข้อสันนิษฐานว่า	 ร่างกายจะสร้าง
ภมูคุ้ิมกนัต่อต้านโบทลูนิมัทอกซนิขึน้จนท�าให้
ดือ้ต่อโบทลูนิมัทอกซนิ	หรอืไม่	ศ.	พญ.รงัสมิา	
วณิชภักดีเดชา	 จึงได้ริเริ่มชักชวนทีมวิจัยใน

การพฒันาการตรวจหาภูมคุ้ิมกนัเพือ่ช่วยกนัแก้
ปัญหานี้	 เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผู ้ป่วย

แต่ละรายให้เหมาะสมต่อไป	 ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
พฒันาชดุทดสอบขึน้ส�าเรจ็	จนได้รบัการยอมรบัให้ตพิีมพ์

ในวารสารระดบันานาชาต	ิอกีทัง้กระบวนการทดสอบได้ด�าเนนิการ
ส่งขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจากส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว	

แก้ปัญหาการดื้อโบทูลินัมทอกซิน ให้หน้ากลับมาสวย

ด้วยศูนย์วิจัยภาวะดื้อ
โบทูลินัมทอกซินศิริราช
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 ภาควชิาวทิยาภูมิคุม้กันได้เปิดให้บรกิารทดสอบมาเกือบ 1 ปีแล้ว ซ่ึงยังอยู่ในช่วงเริม่ต้นซ่ึงเปิดรบัการทดสอบจากการขอส่งตรวจ 
จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีผ่านการฝึกอบรมเท่าน้ัน เพราะต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิกท่ีผ่านการคัดกรองประวัติคนไข้ซ่ึงจ�าเป็นข้อมูลในการ
แปรผลเพ่ือช่วยวินิจฉัยภาวะด้ือโบทูลินัมทอกซินและการให้ค�าแนะน�าเพื่อการรักษาของผู้ป่วยต่อไป นับเป็นศูนย์ภาวะด้ือโบทูลินัมทอกซิน 
ที่แรกของประเทศไทยและในทวีปเอเชีย 

จุดเริ่มต้นของศูนย์วิจัยภาวการณ์ดื้อโบทูลินัมทอกซิน

ด้วยการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อโบทูลินัมทอกซิน	 สามารถ 
น�ามาให้บริการทางคลินิกในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้	 จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
ในการเปิดศูนย์วิจัยภาวะดื้อโบทูลินัมทอกซินศิริราช	 ซึ่งศูนย์ฯ	 
เป็นการบูรณาการระหว่างคลินิกและปรีคลินิก	 เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย	 
โดยใช้ข้อมูลทางด้านคลินิก	 เช่น	 ประวัติการฉีดโบทูลินัมทอกซิน 
ของผูป่้วยว่าเคยฉดีชนดิใดบ้าง	ประเภทใดบ้าง	ปรมิาณมากน้อยเพยีงใด	 
เคยฉีดมานานแค่ไหนจนไม่ตอบสนอง	 ลักษณะการไม่ตอบสนอง 
อย่างไร	โดยจะใช้ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบในการเลือกการทดสอบ
ให้สอดคล้องกับประวัติของผู้ป่วยเพื่อหาแนวทางการรักษาของผู้ป่วย
แต่ละคนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ยงัเป็นการสนบัสนนุการท�างาน
ของแพทย์ในการเลือกวิธีการรักษาหรือเลือกใช้โบทูลินัมทอกซินได้
อย่างเหมาะสม	 ท�าให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาฉีดโบทูลินัมทอกซินได้อีก
ครัง้อย่างปลอดภัย	น�าไปสู่การตอบโจทย์ว่าผู้ป่วยสามารถฉดีโบโบทลูนิมั
ทอกซินชนิดใดได้บ้างที่เหมาะสมกับร่างกายและภูมิคุ้มกันของตนเอง	

ซึ่งทางทีมวิจัยได้เล็งเห็นว่าการทดสอบน้ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้ป ่วย	 
อีกทั้งการได้มาซึ่งองค์ความรู้น�าไปสู่แนวทางรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ปัจจุบันประเทศไทยมีโบทูลินัมทอกซิน	 (Botulinum	 toxin)	
ชนิด	A	และ	ชนิด	B	แต่ที่ใช้อย่างแพร่หลายคือ	ชนิด	A	แต่ก็ยังมีสามารถ
แบ่งชนิดย่อยได้อกีตามความแตกต่างของโปรตนีประกอบโบทลูนิมัทอกซนิ	
(complexing	 proteins)	 	 อันเป็นผลมาจากการผลิตของแต่ละบริษัท	 
ยิ่งโบทูลินัมทอกซินที่โปรตีนประกอบจนท�าให้โมเลกุลของโบทูลินัมทอก
ซินใหญ่ขึ้นก็ยิ่งกระตุ้นมีความสามารถภูมิคุ้มกันมากขึ้น	

อย่างไรก็ตาม	เมื่อต้องการที่จะฉีดโบทูลินัมทอกซิน	ควรศึกษา
ข้อมูลโบทูลินัมทอกซินอย่างถ่ีถ้วน	 เช่น	 สถานประกอบการมีความ 
น่าเชื่อถือมีมาตรฐาน	 รู ้ว่าฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดใด	 หรือยี่ห้อใด	 
ผ่านการรับรองส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ควรฉีด 
ในบริเวณท่ีจ�าเป็นและในปริมาณท่ีเหมาะสม	 ไม่เร่งรัดผลลัพธ์จนเกินไป	
ควรรอดกูารเปลีย่นแปลงทีจ่ะเหน็ผลภายใน	2	สปัดาห์	และเว้นระยะห่าง
ในการเติมสารโบทูลินัมทอกซิน	3	เดือน	และควรอยู่ภายใต้การควบคุม
ของแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 เพราะถ้าฉีด 
ในต�าแหน่งที่เหมาะสมและปริมาณท่ีพอเหมาะ	 จะมีความปลอดภัยสูง	
และช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และลดการเกิดอาการ
แทรกซ้อนอื่นๆ	เช่น	คิ้วตก	คอห้อย	มุมปากเบี้ยว	เป็นต้น	จากการศึกษา
พบว่าภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดไปแล้ว	 3	 เดือน	 ภูมิคุ้มกันโบทูลินัมทอกซิน 
จะลดลง	นัน่หมายความว่า	อย่างน้อยควรเว้นระยะการฉอีย่างน้อย	3	เดอืน	
จงึจะมปีระสทิธิภาพและโอกาสเกดิการดือ้โบทูลนิมัทอกซินน้อยลง
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ทีมบริการวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพ

การวัดผลการด�าเนินการ 
Performance Measurement  

การที่จะเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ จะต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่สอดคล้อง 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งองค์กร เพ่ือใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ�าวันและผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ รวมทั้ง 

การบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้งต้องใช้ผลท่ีสามารถแสดงแนวโน้มการคาดการณ์ปัญหาและโอกาส 

เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และที่ท�าส�าคัญคือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 

การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

1.3 ระบบการก�าหนดนโยบายการจัดเก็บ วิเคราะห์และรายงานผล  
เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

1.4 ระบบการติดตาม ความถี่ และผู้รับผิดชอบ
1.5 กระบวนการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ
2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) มีกระบวนการเลือกข้อมูล

และสารสนเทศเชิงเปรยีบเทยีบทีส่�าคัญ เพือ่ยกระดบัการตดัสนิใจในระดับ
ปฏบิตักิารและระดบักลยทุธ์ รวมทัง้การสร้างนวตักรรมให้เกิดประสทิธภาพ 
ประสิทธิผล

3) ข้อมูลลูกค้า (Customer Data) มีกระบวนการเลือกและใช้ข้อมูล 
และสารสนเทศด้านความต้องการของลกูค้า รวมถงึข้อร้องเรยีนของลกูค้า 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมท้ัง 
การสร้างนวตักรรม เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ ความพงึพอใจ และความผกูพนั 
จนถึงความศรัทธา และสร้างกลุ่มลูกค้าตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

4) ความไวในการวัด (Measurement Agility) กระบวนการวัดผลการ 
ด�าเนินการดังกล่าวต้องสามารถสนองต่อความเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน 
หรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด เพื่อใช ้
ในการบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ การบริหารจัดการ 
และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

www.oknation.net/blog/tqaaward/2011/10/18/entry-1
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 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล  ก�าหนดระบบการรวบรวมข้อมลูและตวัวัด

ส�าคญัเพือ่ใช้ประเมินความส�าเร็จขององค์กร ตดิตามผลการด�าเนินการประจ�าวันของทัง้ 

3 พันธกิจหลักและการบริหารจัดการ และระดับ กลยุทธ์ มีการปรับปรุงระบบการวัด 

วเิคราะห์ และใช้ผลตวัช้ีวดั อย่างต่อเน่ือง โดยระบบการวดั วเิคราะห์ และรายงานประกอบ

ด้วย 1) ก�าหนดข้อมูลและตัววัดส�าคัญที่ใช้ในการติดตามประเมินผล และระดับในการ 

ตดัสนิใจในการบรหิารจดัการ 2) วิเคราะห์และสร้างความเชือ่มโยงของตวัวดัและตวัชีว้ดั

ของแต่ละพันธกิจหลักของคณะฯ ด้วย SiKPI matrix 3) บูรณาการตัววัด และตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน/ขีดความสามารถระดับองค์กร (Organization Performance  

Indicator; OPI) เพื่อถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ ทั้งระดับคณะฯ ระดับภาควิชา และ 

หน่วยงานสนับสนุน ด้วยการใช้เคร่ืองมือ Logic model เพื่อจัดท�า Work process  

indicator (WPI)  4) รวบรวม จดัเกบ็ ข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ เข้าสูร่ะบบตามข้อก�าหนด) 

วเิคราะห์และจดัท�า dashboard ให้สะดวกในการเข้าถงึและใช้งาน 5) วเิคราะห์และรายงาน

ผลตามล�าดับช้ันความรับผดิชอบในท่ีประชุมต่าง ๆ ตดิตามการบรรลผุลตามเป้าหมาย 

รวมท้ังการประเมินผลกระทบท้ังระยะสัน้ ระยะยาว และ 6) ทบทวน ปรับปรุง ระบบการวัด 

วิเคราะห์ รายงานผล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในการ 

ด�าเนินงานของคณะฯ ก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ ความรู ้ผลงานวจิยั และนวัตกรรม 

ต่อไป สอดรบักบัเป้าหมายองค์กรท่ีเป็นเลศิ มุ่งสูอ่นาคตด้วยผลงานท่ีเป็นเลศิ

องค์ประกอบการวัดผลการด�าเนินการขององค์กร (Performance 

Measurement) มี 4 เรื่อง ดังนี้

1) ระบบการจัดการตัววัดผลการด�าเนินการ (Performance measures) 
1.1 องค์กรมีการรายงาน การก�าหนดตัววัดผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ 

(Key organizational performance measures) รวมทั้งตัววัด 
ด้านการเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมการปฏิบัติการ 
และกลยุทธ์ 

1.2 องค์กรมีกระบวนการในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไป 
ในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการของข้อมูลและสารสนเทศ 

การวัดผลการด�าเนินการ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องวางระบบ/วิธีการ ตั้งแต่เลือก รวบรวม วิเคราะห์และใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การวางแผนการปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรมในการด�าเนินการขององค์กร จึงต้องมีการก�าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ  
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรท่ีไม่ได้คาดการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้ด้วย

www.canva.com
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เรื่อง : งานจัดการความรู้ทีมบริการวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ

 ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างรวดเร็ว เกิดความไม่แน่นอน 
และมกีารแข่งขนัสงู ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการของผูร้บับรกิารให้เปลีย่นไปด้วย การวเิคราะห์
และจัดการ supply chain จึงเป็นสิ่งส�าคัญและเร่งด่วนที่องค์กรต้องให้ความส�าคัญ เพราะจะท�าให้องค์กร
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้ผู้รับบริการ และมีความสามารถในการบริหาร
องค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สิ่งส�ำคัญในกำรจัดกำร supply chain คือ ทุกหน่วยงำน 
ต้องเข้ำใจควำมหมำยของค�ำว่ำ supply chain และมองภำพรวมท้ังระบบต้ังแต่กระบวนกำร 
น�ำเข้ำวตัถดิุบ (input) ไปจนถงึกำรส่งมอบ (output) ให้แก่ผูร้บับรกิำร เพื่อหน่วยงำนจะได้รูว่้ำตนเอง
มส่ีวนเกีย่วข้องอะไรและอย่ำงไรในกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์/บรกิำร/สนิค้ำให้แก่ลกูค้ำขององค์กร

ห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain คือ กระบวนการที่ท�าให้เกิดสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ (demand) ของลูกค้า 

หรือผู้รับบริการ ซึ่งการจัดการ supply chain มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน ดังภาพ 

(Supply Chain Management) ในองคก์ร

อ้างอิงจาก		https://sites.google.com/site/karcadkarsoxupthan/home		https://www.qualitythestory.om/ห่วงโซ่อุปทาน

จากภาพ จะเห็นได้ว่า Supply Chain จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1  ห่วงโซ่อุปทานต้นน�้า (Upstream supply chain)  

เป็นห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิต เป็นกระบวนการจัดหาวัตถุดิบจาก 

ผู้สนับสนุนด้านวัตถุดิบ (Supplier) ตั้งแต่การประสานงาน จัดซ้ือ  

ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิต

2  ห่วงโซ่อุปทานกลางน�้า (Midstream supply chain)  

หรือห่วงโซ่อุปทานภายในการผลิต คือ การเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็น

ผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ตั้งแต่การจัดการ

วัตถุดิบเบื้องต้น การประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพ 

ของสินค้านั้น ๆ

3  ห่วงโซ่อุปทานปลายน�้า (Downstream supply chain) 

เป็นห่วงโซ่อุปทานในการจัดส่งสินค้า เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ  

และครอบคลุมไปถึงกระบวนการตรวจสอบสินค้าจนถึงมือผู้รับบริการ 

การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

ห่วงโซ่อปุทานต้นน�า้
(Upstream 

supply chain)

ห่วงโซ่อุปทาน
ปลายน�้า

(Downstream 
supply chain)

ห่วงโซ่อุปทาน
กลางน�้า

(Midstream 
supply chain)

ลูกค้า/ผู้รับบริการ

องค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทาน

ผู้สนับสนุนด้านวัตถุดิบ
(Supplier)

ผู้สนับสนุนด้านวัตถุดิบ
(Supplier)

ผู้กระจายสินค้า
(Wholeselers)

ผู้บริโภค
(Customer)

ผู้บริโภค
(Customer)

 ตอนหน้าเรามาติดตามกันว่า ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การจัดการ Supply Chain ในองค์กรประสบความส�าเร็จมีอะไรบ้างในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ในองค์กร (ตอนที่ 2) 

(ตอนท่ี 1)

1.3 ระบบการก�าหนดนโยบายการจัดเก็บ วิเคราะห์และรายงานผล  
เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

1.4 ระบบการติดตาม ความถี่ และผู้รับผิดชอบ
1.5 กระบวนการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ
2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) มีกระบวนการเลือกข้อมูล

และสารสนเทศเชิงเปรยีบเทยีบทีส่�าคญั เพือ่ยกระดบัการตดัสนิใจในระดับ
ปฏบิตักิารและระดบักลยทุธ์ รวมทัง้การสร้างนวัตกรรมให้เกิดประสทิธภาพ 
ประสิทธิผล

3) ข้อมูลลูกค้า (Customer Data) มีกระบวนการเลือกและใช้ข้อมูล 
และสารสนเทศด้านความต้องการของลกูค้า รวมถงึข้อร้องเรยีนของลกูค้า 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้ง 
การสร้างนวตักรรม เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ ความพงึพอใจ และความผกูพนั 
จนถึงความศรัทธา และสร้างกลุ่มลูกค้าตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

4) ความไวในการวัด (Measurement Agility) กระบวนการวัดผลการ 
ด�าเนินการดังกล่าวต้องสามารถสนองต่อความเปล่ียนแปลงท้ังภายใน 
หรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือท่ีไม่ได้คาดคิด เพื่อใช ้
ในการบริหารจัดการ การปรับเปล่ียนกระบวนการ การบริหารจัดการ 
และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

www.oknation.net/blog/tqaaward/2011/10/18/entry-1

www.canva.com

https://www.qualitythestory.om/ห่วง
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Upskill Data Transformation 
with Excel : IF AND OR

ในยุคดิจิตอล องค์กรต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู ่รอด  
รวมถึงบุคลากรต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับภาระงานท้ังการเรียนรู้เรื่องใหม่ (Reskill) และการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ทั้งนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ในส�านักงานต้องมีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่เป็นประจ�า ซ่ึงมีเครื่องมือและสูตรค�านวณหลากหลายรูปแบบที่สามารถน�ามาประยุกต์ ใช้
กับงาน เช่น ใช้ข้อมูลเพื่อการคัดกรอง/การคัดเลือก ในครั้งนี้ขอยกตัวอย่างการประยุกต์ ใช้สูตร IF ร่วมกับสูตร AND และ OR ในการสร้างฟิลด์
ค�านวณในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สูตร	IF	(OR(เงื่อนไขที่	1,เงื่อนไขที่	2,เงื่อนไขที่	3),	ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไข
เป็นจริง,	ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ) 
สามารถเขียนสูตรในช่อง	G2	คอื	G2=IF	(OR(C2>=3,D2>=400,E2>=36),	
“ผ่าน”,	“ไม่ผ่าน”)

กรณีที่ 3 สูตร IF ร่วมกับสูตร AND ใช้กับการค�านวณหลายเงื่อนไข 
ที่ต้องการทุกเงื่อนไขเป็นจริง
สูตร	AND	จะให้ผลลัพธ์เป็นจรงิเมือ่ทกุเงือ่นไขในสูตรมค่ีาเป็นจรงิเท่านัน้	
และให้ผลลัพธ์เป็นเท็จเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสูตรมีค่าเป็นเท็จ
ค�านวณผู้มีสิทธิสอบรอบสัมภาษณ์	(คอลัมน์	H)	จากผลการสอบข้อเขียน	
(คอลัมน์	F)	และ	ผลการสอบภาษาอังกฤษ	(คอลัมน์	G)
ก�าหนดเง่ือนไข	 “ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์	 จะต้องสอบผ่านการสอบข้อ
เขียน	และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์”
สูตร	 IF(AND(เงื่อนไขที่	 1,เงื่อนไขที่	 2),	 ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง,	
ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)
สามารถเขยีนสตูรในช่อง	H2	คอื	H2=IF(AND(F2=“ผ่าน”,	G2=“ผ่าน”),	
“มีสิทธิสอบ”,“ไม่มีสิทธิสอบ”)
เมือ่คดัลอกสตูรลงข้อมลูทกุแถวแล้วจะสรปุได้ว่า ผูส้มคัรท่ีมีสทิธิสอบ
สัมภาษณ์ (คอลัมน์ H) คือ ผู้สมัครล�าดับที่ 2 4 และ 5

ตัวอย่างตารางฐานข้อมูล

จะเห็นได้ว่าการใช้สูตรค�านวณในการสร้างฟิลด์ค�านวณนั้น จะช่วยให้การท�างานสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาด ทั้งน้ีโปรแกรม  
Microsoft Excel ยังมีสูตรค�านวณและเคร่ืองมืออีกมากท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 
สามารถติดต่อได้ที่งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ตึกอ�านวยการ ช้ัน 1 โทร. 98300 หรือ 98418 e-mail : sirirajum@mahidol.edu

ยกตวัอย่างฐานข้อมลูคะแนนของผู้สมคัรสอบเข้าท�างาน	ประกอบด้วย	คะแนนสอบข้อเขยีนและคะแนนสอบภาษาองักฤษ	เพือ่ใช้คดัเลอืกผูส้มคัรทีม่สีทิธิสอบสมัภาษณ์

สามารถใช้สูตร IF เพื่อค�านวณค่าตามเงื่อนไข ได้ 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 สูตร IF ใช้กับการค�านวณแบบเงื่อนไขเดียว
สตูร	IF	ใช้แสดงผลโดยตรวจสอบเงือ่นไขว่าเป็นจรงิหรอืเทจ็	แล้วแสดงค่า
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ค�านวณผลการสอบข้อเขยีน (คอลมัน์ F) จากคะแนนสอบข้อเขียน (คอลมัน์ B) 
ก�าหนดเงื่อนไข “คะแนน ≥50 = ผ่าน คะแนน <50 = ไม่ผ่าน”
สูตร	 IF	 (เงื่อนไข,	 ค่าท่ีแสดงเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง,	 ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไข 
เป็นเท็จ)
สามารถเขียนสูตรในช่อง	F2	คือ	F2=IF	(B2>=50, “ผ่าน”,	“ไม่ผ่าน”)	

กรณีที่ 2 สูตร IF ร่วมกับสูตร OR ใช้กับการค�านวณหลายเงื่อนไข 
ที่ต้องการเพียงบางเงื่อนไขเป็นจริง
สูตร	OR	จะให้ผลลัพธ์เป็นจริงเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสูตรมีค่าเป็น
จริง	และให้ผลลัพธ์เป็นเท็จเมื่อทุกเงื่อนไขในสูตรเป็นเท็จทั้งหมด
ค�านวณผลการสอบภาษาอังกฤษ	 (คอลัมน์	 G)	 จากคะแนนสอบ	 IELTS	
(คอลัมน์	C)	TOEIC	(คอลัมน์	D)	MU	GRAD	(คอลัมน์	E)
ก�าหนดเงื่อนไข	 “คะแนนสอบ	 IELTS	 ≥3.0	 หรือ	 คะแนนสอบ	 TOEIC	
≥400	 หรือ	 คะแนนสอบ	MU	GRAD	≥36	 อย่างใดอย่างหนึ่ง	 =	 ผ่าน	 
ถ้าไม่ผ่านทุกเงื่อนไข	=	ไม่ผ่าน”

mailto:sirirajum@mahidol.edu
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เรื่อง : หน่วยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

แน่นอนว่าบทสรุปของการประกวดย่อมมีทั้งผู้ที่ได้และไม่ได้รับรางวัล	 แต่พวกเราชาวศิริราชรับรู ้

และช่ืนชมกับทั้ง	 18	 ผลงานวิจัย	 รวมถึงอีกหลายๆผลงานที่ไม่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้	 เชื่อมั่นว่า 

ทุกการเดินทางของทีมวิจัย	 คือความตั้งใจท่ีจะท�าหน้าท่ีดูแลและให้บริการทางสุขภาพอย่างเต็มที ่

แก่ประชาชนทุกคน	

ขอบคุณทีมวิจัยทุกท่านที่มีส ่วนร ่วมในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กรของเรา	 

เพราะแต่ละก้าวของทุกท่านคือก้าวส�าคัญของศิริราชแห่งนี้	 และขอแสดงความยินดีกับ	 13	 ผลงานวิจัย	 

ทีไ่ด้รบัรางวลั	R2R	Award	2022	จากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	ในงานมหกรรมคณุภาพคณะฯ	

ประจ�าปี	2565	เมือ่วนัที	่8	-	9	ก.ย.	65	ณ	ห้องประชมุราชปนดัดาสรินิธร	อาคารศรสีวรนิทิรา	ชั้น	G		

สามารถติดตามรายละเอียดของ 13 ผลงานวิจัย 
ได้ที่  Hall of Fame R2R Award

R2R Award 2022 :  
นักสู้ R2R ผู้ ไม่เคยแพ้

การประกวด R2R Award 2022 ท่ีผ่านมา มีทีมวิจัย
เข้าร่วมกระบวนการประกวดท้ังสิ้น จ�านวน 18 ทีม ทุก ๆ ทีม
เป็นตัวแทนของนักสู้ R2R ท่ีตั้งใจพัฒนาการท�างาน การดูแล
ผู้ป่วย ด้วยกระบวนการวจิยั ซึง่เป็นหน่ึงในเครือ่งมือพฒันางาน
ท่ีพวกเราชาวศิริราชรู้จักกันเป็นอย่างดี ในช่ือว่า R2R
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IT society
เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศ ขอแนะน�าช่องทางการเข้าศึกษาการติดตั้งและการใช้งาน VPN ผ่าน Mobile เปลี่ยนจาก Pulse Secure เป็น Secure Access ดังนี้

การใช้งาน VPN ผ่าน Mobile เปลี่ยนจาก 
Pulse Secure เป็น Secure Access

	 เนื่องจากระบบ	 Vpn	 ที่น�ามาใช้ในคณะฯ	 เพ่ือสนับสนุนด้านการงานบริการสารสนเทศ 
ของคณะฯ	 มีการเปลี่ยนแปลง	 Application	 VPN	 บนอุปกรณ์มือถือ	 เนื่องจากบริษัท	 Ivanti	 
ได ้ เข ้า ซ้ือกิจการของ	 Pulse	 secure	 ส ่งผลให ้	 ขณะนี้ 	 Application	 VPN	 บนมือถือ 
ที่มีการ	 update	 มีหน้าตา	 Icon	 ที่เปลี่ยนไป	 รวมถึงวิธีการใช้งานเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วน 
ของการกด	connect	ทุกท่านสามารถใช้งานตามปกติเช่นเดิมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่

หากมีข้อสงสัยหรอืติดปัญหาการใชง้าน สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี IT Helpdesk โทร. 99228

1. เข้าผ่าน Si vWORK  ได้ทั้ง Computer และบน Mobile 2.    เลือกเมนู Library (ห้องสมุด)  3.    เลอืกเมน ูการใช้งานระบบสารสนเทศ

4.  เลือกเมนู การใช้งาน VPN รูปแบบใหม่

2

1

4 5

3

5.  ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูคลิปวีดีโอวิธีการใช้งาน VPN รูปแบบใหม่  

 โดยจะมีวิธีการใช้งานบน Computer และบน Mobile

202020
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เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ
IT society

ขอบคุณข้อมูลจาก www.it24hrs.com

เพราะช่วงน้ีมิจฉาชีพมักจะคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ท่ีจะ
ขโมยเงินจากกลุ่มผู้สูงอายุ ดังน้ันเคล็ดลับท่ีน�ามาแชรน้ี์ 
ชว่ยปอ้งกันภัยหลอกลวงจากทางออนไลน ์แม้วา่คณุจะเปน็
ผู้สูงอายุ หรอืคณุเปน็วยัท�างาน หรอืวยัรุน่ก็ตาม

 เปิดใช้งานการต้ังค่าความปลอดภัย
เหล่าน้ีในโทรศัพทม์ือถือ

 1  เปิดตั้งค่าล็อกโทรศัพท์  โดยมี 3 ตัวเลือกหลักเกีย่ว

กบัการลอ็กโทรศพัท์ ได้แก่ รหสัผ่าน, PIN หรอืไบโอเมตริกซ์  

รหสัผ่านเป็นตวัเลอืกทีป่ลอดภยัทีส่ดุ ตามหลกัการแล้ว รหสัผ่าน

ของคณุควรมคีวามยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษรและประกอบด้วย

ตัวอักษรและตัวเลขปนกันไป คุณอาจตั้งรหัสด้วยแบบนี้ ดังนั้น

รหัสผ่านทีม่ช่ืีอคูส่มรสของคณุและปีท่ีคณุพบจงึเป็นจดุเริม่ต้นทีดี่

 2  ซ่อนการแสดงตัวอย่างการแจ้งเตือน เพราะเป็น

ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แม้ว่า

โทรศัพท์ของคุณจะล็อกอยู ่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณ 

ท�าโทรศัพท์หาย ทุกคนสามารถอ่านข้อความของคุณได้ และ 

คนแปลกหน้าอาจเห็นข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนตัวได้

 3  เปิดอัปเดตอัตโนมตัสิ�าหรบัแอปและความปลอดภยั

ของโทรศัพท์มือถือ จะได้ไม่จ�าเป็นต้องมองหาแอปที่ยังไม่ได้

อัปเดตด้วยตนเองเพื่อคอยกดปุ่ม Update โดยทั้ง App Store 

และ Play Store จะอัปเดตแอปให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่เช็ก 

ให้แน่ใจว่าคุณใช้ Wi-Fi เพื่อที่การดาวน์โหลดจะไม่เกี่ยวกับ 

ใช้บนเครื่อข่ายมือถือ 4G, 5G ซึ่งอาจเกิดค่าใช้จ่ายมือถือได้

 ระวังและหลีกเล่ียงการถูกหลอกลวง
ทางออนไลนท่ี์ผู้สูงอายุอาจหลงเชือ่

 1  หลอกลวงหาคู่ออนไลน์ หากนัดพบบุคคลที่ไม่รู้จัก

อาจเป็นอันตรายได้

 2  ฟิชช่ิง จากข้อความ SMS หรือ อีเมล ที่แอบอ้าง 

จาก ธนาคาร บริษัทสาธารณูปโภค หรือหน่วยงานรัฐบาล

 3  Vishing (หรือ voice phishing) หรือง่ายสุดคือ 

แก๊งคอลเซน็เตอร์ โดยแอบอ้างจากธนาคาร, ไปรษณย์ีไทย, DHL 

หรือแม้กระท่ัง กสทช. ตลอดจนอ้างเป็นหลานของคุณด้วย 

แนะน�าอย่าโอนเงิน หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด

 4  ภยัหลอกลวงวันหยดุ เช่น ให้ระมดัระวงัเม่ือรบัสาย

ที่ไม่พึงประสงค์ หลีกเล่ียงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

แก่ตัวแทนท่องเที่ยวที่ไม่รู ้จัก แนะน�าใช้ตัวแทนท่องเที่ยว  

ที่เพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวแนะน�าและไว้ใจได้แทน

 5  อ้างว่าคุณเป็นผู้โชคดี โดยทั่วไป พวกเขาอ้างว่า 

คุณถูกหวย คุณเป็นผู ้โชคดีได้รางวัล แต่พวกเขาต้องการ 

รายละเอียดบญัชขีองคณุเพ่ือด�าเนนิการกับการจัดส่งของรางวลั 

หรือเงินรางวัล เรื่องนี้ต้องระวังและเช็กว่าคุณเคยร่วมกิจกรรม

จริงและได้รางวัลจริงหรือไม่

มิจฉาชีพมีแนวโน้มพุ่งเป้าหมายไปที่ผู้สูงอายุทางออนไลนม์ากข้ึน ด้วย
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลกระทบต่อการใชช้วีติประจ�าวนัของ
กลุ่มผู้สูงวยัท่ีไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างทันการณ ์ซึ่งชอ่งโหวน้ี่ถกู
ใช้เป็นช่องทางการท�าทุจริตและฉ้อโกงของกลุ่มมิจฉาชีพ ดังน้ันบทความน้ีจึงได้
รวบรวมเคล็ดลับด้านความปลอดภัย ส�าหรบัผู้ใหญ่หรอืผู้สูงอายุใหไ้ม่ตกเปน็เหยื่อกล
อบุายของกลุ่มมิจฉาชพีทางออนไลน์

username
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วิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ส�าหรบัผู้สูงอายุ  มุกไม่ใหม ่แต่ผู้ใหญ่ควรรู้ !
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ติดตามการอบรม pearls in medical education หรือการอบรมอื่น ๆ  ของ SHEE  ได้ที่ลิงค์ https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.php/pearls-in-medical-education
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เรื่อง : ศูนย์ความเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) 

การศึกษา-วิชาการ

อ.ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

hardware	ของ	simulation	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน
แต่ยังคงประสิทธิภาพการเรียนการสอนไว้ได้	 เช่น	 การสอน	 ACLS	
ใน	virtual	reality	เพื่อทดแทนการสอนในหุ่นจ�าลอง	อีกทั้งปัจจุบัน
มีระบบ	5G	ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพในด้านภาพและเสียงให้สมจริง
ยิ่งขึ้นในการใช้งานระบบ	virtual	reality

Immersive	 education	 สามารถช่วยเตรียมนักศึกษา
แพทย์ก่อนไปตรวจกับผูป่้วยจรงิโดยการพดูคยุซักประวตั	ิตรวจร่างกาย
กับ	 Avatar	 ที่มีการตอบสนองเหมือนคนจริงและสามารถสร้าง	 
Avatar	ของอาจารย์ทีส่อนนกัศกึษาแพทย์เกบ็ไว้เป็นระยะเวลานาน
เพื่อลดการสอนซ�้าโดยไม่จ�าเป็น	 Avatar	 ท่ีสร้างในยุคปัจจุบัน 
มคีวามใกล้เคยีงกับคนจรงิมาก	อกีทัง้ยงัสามารถสร้างสภาพแวดล้อม
ให้	avatar	อยู่ในลักษณะของ	metaverse	ซึ่งมีโปรแกรมส�าเร็จรูป
ท่ีถูกสร้างไว้พร้อมใช้งาน	แต่ยงัขาดผูท่ี้สามารถใช้งานได้อย่างช�านาญ
จึงจ�าเป็นต้องส่งคนไปฝึกวิธีการใช้งานให้มากขึ้น	

Immersive	education	สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนในด้าน	 Pre/intraoperative	 decision	 teaching	 
strategies	situation	awareness	deep	learning	และ	surgical	
procedure	 ได้ดี	 ซึ่งการเรียนการสอนและระบบทั้งหมดสามารถ 
น�ามาเก็บไว้บนระบบ	 cloud	 ปัจจุบันมีการใช้งาน	 Immersive	
education	 จ�านวนมาก	 เช่น	 ระบบ	 digital	 histology	 ที่ใช้ใน 
การเรียนการสอน	histology	แทนการส่องกล้องจุลทัศน์	ระบบ	VR	
ที่จ�าลองการใส่	 C-line	 เพื่อลดความเสี่ยงในการใส่กับผู้ป่วย 
จริง	ระบบ	VR	จ�าลองการท�า	arthroscopy	เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า Immersive technology มีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญคือการเสริมสร้างความสามารถของแพทย์เพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับการดูแล 
ที่ดีที่สุด อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยว่าแพทย์มีประสบการณ์ ในการรักษา ท�าหัตถการต่าง ๆ อย่างช�านาญ

การสื่อสารประกอบด้วย Listening Speaking Reading 
และ Writing ซึ่งจุดประสงค์คือการถ่ายทอดความรู้และความคิด 
ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 

Immersive technology	เป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยเสรมิสร้าง
การสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 ให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน 
และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้ให้มีความหลากหลาย 
ให้สอดคล้องกับ	learning	style	ของผู้เรียนแต่ละคน	อีกทั้งยังช่วย
ให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองต่อไป 
ในอนาคต	(life-long	learning)	

การเรยีนการสอนในโรงเรยีนแพทย์ในยคุปัจจบุนัสามารถน�า	
Digital	 twin	 ซึ่งคือการจ�าลองวัตถุต่าง	 ๆ	 ให้มีความเสมือนจริง 
และสามารถเปลี่ยนแปลงตามวัตถุต้นแบบมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	ปัจจุบันการสร้าง	Digital	 twin	ยังมีค่าใช้จ่ายมาก
เนื่องจากสร้างได้ยากต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขามาประยุกต์	 
แต่ในอนาคตอันส้ัน	 Digital	 twin	 จะเป็นส่ิงที่เข้ามาทดแทน	 

 ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูล การมีเนื้อหาสาระท่ีเป็นของตนเองเป็นหน่ึงในกุญแจ
ส�าคัญ (Content is king) ทีจ่ะท�าใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
ตลอดระยะเวลา 134 ปีของศิริราชนั้นมีเนื้อหาข้อมูลเป็นของตนเองจ�านวนมากซึ่งควรถูกจัด
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนสืบต่อไป

Immersive computing technology 
for teaching and learning in health science education
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วิเทศสัมพันธ์
เรื่องและภาพ : ฐิติพงศ์ ศิลปารัตน์

ศริริาชตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลเมโย คลนีคิ 
สหรฐัอเมรกิา

 รศ. ดร. พญ.ฉันทนา สิทธิจรูญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผศ. ดร.ทัศนียา  
รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ�ารัส กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) รศ. พญ.กษณา รักษมณี จากภาควิชา
วิสัญญีวิทยา พร้อมด้วย นศพ.ศุภโชค เจริญศักดิ์โยธิน และ นศพ.อรณิชา ภัทรเลาหะ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม 
การศึกษาแพทยศาสตร์แห่งภาคพื้นยุโรปประจ�าปี 2565 (AMEE 2022) ณ เมืองลียง ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 – 31 ส.ค. 2565

 วันที่ 22 ส.ค. 2565 ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากโรงพยาบาลเมโย คลีนิค แห่งเมืองโรเชสเตอร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา น�าโดย ศ. พญ.สเตซีย์ ริซซา ผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์ แผนกปฏิบัติการระหว่างประเทศและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ  
คณุรอยสตนั เลก็ กรรมการบรหิารประจ�าภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ในการเข้าร่วมหารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืด้านการบรกิารและการดแูลรกัษาเนือ้งอก 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา ร่วมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองสถาบัน

ศริริาชเขา้ร่วมการประชมุวิชาการของสมาคมการศกึษา
แพทยศาสตรแ์ห่งภาคพื้นยุโรป(AMEE2022)
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English for you by Mr. Worldwide                                                              
สำานวนภาษาอังกฤษ โดย มิสเตอร์ เวิลด์ไวด์ ตอน ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล

วิสญัญแีพทยช์าวต่างชาติเขา้รบัการฝึกอบรม 
ณ หน่วยระงบัปวดศริริาช

 ยินดีต้อนรับ พญ.นีนา โจฮันนา อองตวน ที. ลิม จากฟิลิปปินส์ และ นพ.โมฮัมหมัด สุเนด จากบังคลาเทศ วิสัญญีแพทย์ผู้ได้รับทุน 
จากสมาคมการศึกษาเรือ่งความปวดนานาชาติ (International Association for the Study of Pain: IASP) และ สหพนัธ์สมาคมวสิญัญแีพทย์แห่งโลก 
(World Federation of Societies for Anaesthesiologists: WFSA) ในการเข้ารบัการฝึกอบรมทางคลนีคิหลักสตูรนานาชาต ิ“Siriraj’s Internation-
al Fellowship Training in Clinical Pain Management 2022” ระหว่างวนัที ่1 ส.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2566 ณ หน่วยระงบัปวด ภาควิชาวสิญัญวิีทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ควบคุมการฝึกอบรมโดย รศ.นพ.นนัตสรณ์ สญิจน์บุณยะกลุ และ รศ.นพ.ปราโมทย์ เอือ้โสภณ  

ยงัไม่จบเพียงเทา่นีน้ะครบั ฉบับหนา้เราจะมาน�าเสนอค�าย่อทีใ่ชใ้นการวนิจิฉยัโรคท่ีใชก้นัท่ัว ๆ ไป ตอนสุดทา้ย 
ฉบบัน้ี คอลมัน์ Mr. Worldwide ขอลาไปกอ่น พบกนัใหมฉ่บับหน้า สวสัดีครบั

	 ฉบบัท่ีแลว้	เราไดเ้รยีนรูค้ �ายอ่ท่ีใชใ้นการวินิจฉยัโรคท่ีมกัใชก้นัไปแลว้	ฉบบันีเ้ราจะมาเรยีนรูค้ �ำยอ่ทีใ่ชใ้นกำรวนิจิฉยั 
โรคทีใ่ชก้นัทัว่ ๆ ไปกนัตอ่

ยอ่มำจำก Acute Renal Failure   
ไตวำยฉบัพลนั

ย่อมาจาก Subdural hematoma  
เลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองชัน้ดูรำ

SDH ย่อมาจาก Acute Renal Failure   
ไตวำยฉบัพลนั

ARF

ย่อมาจาก  Epidural hematoma 
เลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมอง

EDH

ย่อมาจาก  Subarachnoid hemorrhage 
เลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองชัน้อะรำชนอยด์

SAH

ย่อมาจาก Intra cerebral hemorrhage   
เลอืดออกในสมอง

ICH

ย่อมาจาก Urinary Tract Infection   
กำรตดิเชือ้ทำงเดนิปัสสำวะ

UTI

CRF ย่อมาจาก Chronic Renal Failure  
ไตวำยเรือ้รงั

ESRD ย่อมาจาก End Stage Renal Disease   
โรคไตวำยเรือ้รงัระยะสดุทำ้ย

ATN ย่อมาจาก Acute Tubular Necrosis   
โรคไตวำยฉบัพลนั

CAPD ย่อมาจาก Continuous Ambulatory  
Peritoneal Dialysis กำรลำ้งไตทำงชอ่งทอ้ง
ชนดิตอ่เนือ่งดว้ยตนเอง
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HR Information
เรื่อง : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
HR Information

“ ” Logic Model ส�ำนักงำนภำควิชำ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานจัดการความรู้ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 
ภูมิใจน�าเสนอกิจกรรม CoP Logic Model ส�านักงานภาควิชา ที่จัดขึ้นในช่วงเดือน
ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จ�านวน 6 ครั้ง โดยมีสมาชิกกลุ่มหลัก คือ 
เลขานุการภาควิชาและบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานตาม Logic Model 

สรุปแบบประเมินกิจกรรม

ส�าหรับกิจกรรม “CoP” Logic Model ส�านักงานภาควิชา มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดการจัดท�า Logic Model โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้เกิดแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติในการท�า Logic Model ของส�านักงานภาควิชา และถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อให้หน่วยงานมีการน�า Logic Model ไปใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์/วางแผนการด�าเนินงาน

และด้วยกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มส�านักงานภาควิชามีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุน พันธกิจด้านการศึกษา 
ด้านการวิจัยและวิชาการ ด้านการบริการ และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านทรัพย์สิน 
และพัสดุ ฯลฯ ท�าให้กิจกรรม CoP ที่จัดขึ้นนั้นเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมประสิทธิภาพเรื่องการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขเพื่อเสริมประสิทธิภาพการท�างานที่ดียิ่งขึ้น และถือได้ว่าผลของกิจกรรมนั้นเป็นที่พึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังข้อมูลสรุป

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องขอขอบคุณงานจัดการความรู้ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ งานพัฒนาคุณภาพ และที่ส�าคัญที่สุดคือสมาชิกกลุ่ม
อย่างเลขานุการภาควิชาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ร่วมกันท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และกลายเป็นชุมชนนักปฏิบัติด้าน Logic Model  
ส�านักงานภาควิชาอย่างทุกวันนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สัญญาว่าจะร่วมส่งเสริมและพัฒนางาน พัฒนาคน ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะฯ 
เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวเดินและน�าพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลของกิจกรรม “CoP” Logic Model ส�านักงานภาควิชา ได้ที่ 
หน้าเว็บไซด์ https://www2.si.mahidol.ac.th/km/category/cop/support/logicmodel/
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HR Information
เรื่อง : ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช

“ ” Logic Model ส�ำนักงำนภำควิชำ
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร



	 ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช	
เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเลือด 
เพื่อส�ารองให้ผู้ป่วย	 ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรงพยาบาลศิริราช	 เนื่องจากเลือด
ขาดแคลนทกุหมู ่สามารถบรจิาคเลือด
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช 
อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา 
ชั้น 3	 เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้น 
วันหยุดนักขัตฤกษ์	 เวลา	 08.30	 -	
16.00	น.	สอบถามโทร	0	2414	0100,	
0 	 2414	 0102	 Facebook	 :	 
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช

ศิริราช	 (สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้	 2	 เท่า)	 โดยจะมีการจัดแสดง 
ผลงานนิทรรศการภาพวาด	ในวันที่	7	ต.ค.	65	ณ	โถงอาคาร	๑๐๐	ปี	
สมเด็จพระศรีนครินทร์	รพ.ศิริราช
	 สอบถามรายละเอียดผลงานได้ท่ี	 Line	 ID	 :	 @maitree	 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได ้ ท่ี	 งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ	์ 
โทร.	0	2419	7646	–	8	(ในวันเวลาราชการ)

	 ขอเชิญผู้ท่ีสนใจร่วมประมูล
ภาพวาด	“สาดสี สร้างสรรค์ สานฝัน 
ผู้ป่วยมะเร็ง” โดยคุณไมตรี	 ลิมปิชาต	ิ 
นักเขียนระดับต�านานสู่ศิลปินวาดภาพ 
วัยเกษียน	จ�านวน	40	ภาพ	เริ่มประมูล
ภาพได ้ตั้ งแต ่วัน น้ี 	 –	 7	 ต.ค.	 65	 
(ปิดประมูลเวลา	15.00	น.)	ผ่านเว็บไซต์	
www.si.mahidol.ac.th/th/prpro 
ject/sidonate/	 โดยรายได้จากการ 
ประมูลฯ	 สมทบทุนช่วยผู ้ป่วยมะเร็ง
ยากไร้	 มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาล

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 ขอเชิญชวน 
คนไทยร่วมงาน	 ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 ครบรอบ 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565  
ณ โรงพยาบาลศิริราช	 จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมบ�าเพ็ญกุศลและ 
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	 จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม	 และปฏิญาณตนให้แก่บัณฑิตแพทย์	 รุ่น	 127		 
ที่ส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2564		ในวันที่	20	ต.ค.	65	 
เวลา	13.00	-	15.00	น.	ณ	ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร		
อาคารศรีสวรินทิรา		ชั้น	G	รพ.ศิริราช

 สอบถามและตดิต่อจองบชูาได้ท่ี งานกจิการ
พิเศษและองค์กรสัมพันธ์ โทร. 0 2419 7646-8  
ในวันและเวลาราชการ ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทาง  
https://www.si.mahidol.ac.th/th/SiACG หรือ
สแกน QR Code  

รายละเอียด

จ�านวนผลิต
ด้านหลัง

มีพญานาค

จ�านวนผลิต
แบบลอยองค์

ราคาเช่า

บูชา

เนื้อทองค�า 

(ประมาณ	2	บาท)
100 100 199,999

เนื้อเงินลงยา 500 500 4,999

เนื้อเงิน 500 500 4,599

เนื้อนวโลหะ 3,000 3,000 2,999

เนื้อกะไหล่ทอง 10,000 10,000 499

รายละเอียด ขนาด จ�านวนผลิต ราคา (บาท)

เนื้อบรอนซ์

หน้าตัก	9	นิ้ว 299 249,999

หน้าตัก	5	นิ้ว 3,000 89,999

หน้าตัก	3	นิ้ว 3,000 19,999

                     พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร   

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร”  
เพื่อน�ารายได้สมทบทุนก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

พระบูชาห้อยคอ ขนาด 3 ซม.
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