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นำ�ส่งได้ที่ฝ่�ยก�รคลัง ตึกชัยน�ทนเรนทร�นุสรณ์  

ชั้น ๒ คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 
หรือสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่คุณม�ลัย วังสุขสันต์  
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ร่วมทำำานุบำำารุงิพระพุทำธศาสนา

พระบำาทำสมเด็จพระเจ้าอยู่่่หััว พระบำาทำสมเด็จพระเจ้าอยู่่่หััว 
ทำรงิพระกรุณัาโปรดเกล้้าฯ พระราช็ทำานผ้้าพระกฐิินทำรงิพระกรุณัาโปรดเกล้้าฯ พระราช็ทำานผ้้าพระกฐิิน

ติามท่ำ� คณัะแพทำยู่ศาสติร์ศิริราช็พยู่าบำาล้ คณัะเทำคนิคการแพทำย์ู่ คณัะพยู่าบำาล้ศาสติร์ 
แล้ะคณัะกายู่ภาพบำำาบัำด มหัาวิทำยู่าลั้ยู่มหิัดล้

ขอพระราช็ทำานไปทำอดถวายู่ยัู่งิท่ำ�ชุ็มนุมสงิฆ์์
ณั วัดพระยู่าทำำา วรวิหัาร

แขวงิบ้ำานช่็างิหัล่้อ เขติบำางิกอกน้อยู่ กรุงิเทำพมหัานคร
ในวันศุกร์ท่ำ� ๔ พฤศจิกายู่น พุทำธศักราช็ ๒๕๖๕ เวล้า ๑๔.๐๐ น.

จึงิขอเร่ยู่นเชิ็ญผ้่้ม่จิติศรัทำธามาร่วมงิานดังิกล่้าวโดยู่พร้อมเพร่ยู่งิกัน
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ได้ทุกที่ ทุกเวล� 
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นายแบบ - นางแบบ
•  นศพ. ประณััยเดช เฮงสวััสด์� 
•  นศพ. พ์ชญ์์ธว์ัศ สรรพโรจน์พัฒนา 
•  นศพ. นภส์ร์ พุทธันบุุตร 
ถ่่ายภาพ
• นายณััฐวััฒน์ ชาครียนันท์ 
 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

Contact us : บทคว�มหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกส�รฉบับนี้  
เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่�น และก�รนำ�เสนอ
ข้อคว�มจ�กเอกส�รนี้ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญ�ต 
จ�กผู้เขียนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยลิขสิทธิ์

The Editorial Crews
ท่ี่�ปรึึกษา : 
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

บรึรึณาธิิการึ : 
รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

กองบรรณาธิการ : น.ส.จันจิรา เรืองสอน น.ส.เกรวี มณีโชติ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ งานกิจกรรม 
เพื่อสังคม สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาคุณภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ 
และอาคารสถานที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

warasansiriraj@gmail.com
0 2419 6916 , 0 2419 9273
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ภาพจากปก

คำำาถามประจำาฉบัับั

เปลืือกมัังคุุด ในตำำารึับยาไที่ย รึักษาโรึคุอะไรึได้บ้าง

ส่งคำ�ตอบได้ที่  
กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รศิริร�ชประช�สัมพันธ์ ตึกอำ�นวยก�ร ชั้น 1 
ภ�ยในวันที่ 18 พ.ย. 65

ผู้โชคดีจ�กก�รตอบปัญห�ชิงร�งวัล ฉบับเดือน ตุล�คม 2565
1. คุณม�รศรี สมบุศย์รุ่งเรือง   
2. คุณดลพร สุวรรณวิจิตต์  

•เราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน แค่หันมาออกกำาลังกาย ... งานสร้างเสริม 
สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับสมัคร
บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม Fit From Home Challenge with My Boss  
Season 9 เพียงคุณรวมกลุ่มโดยมีหัวหน้าทีม และมีสมาชิกในทีม  
ไม่เกิน 19 คน (19+1) ร่วมกิจกรรมสร้างความแข็งแรงและลดน้ำาหนัก 
ในเวลา 8 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65 ทีมใดที่ลดสัดส่วน
ไขมันได้มากที่สุด จะได้รับรางวัลบัตรเข้าใช้บริการ Fitness Center 
ฟรี 15 ครั้ง พร้อมรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามรายละเอียด 
เพิ่มเติมและสนใจสมัครได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ 0 2419 9981

•เริ่มแล้วกับกิจกรรม Siriraj Exercise by 
Fitness Center งานสร้างเสริมสุขภาพ เชิญ
ชวนทุกคนมาร่วมออกกำาลังกายกลางแจ้งกับ
เทรนเนอร์จาก Siriraj Fitness Center ได้ 
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 16.30 - 
17.30 น. ณ สนามกฬีากลางแจง้ โรงพยาบาล
ศิริราช (กรณีวันที่ฝนตกซึ่งทำาให้พื้นสนามลื่น
และอาจจะเกดิอนัตรายจงึขอยกเลกิการสอน) 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ 
โทร. 0 2419 9668 (ศิริราชฟติเนสเซ็นเตอร์) 
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันนะคะ

•งานลอยกระทงปนีี ้ศริิราชขอชวนมารว่มงานลอยกระทง  
ประจำาปี  2565 “ศิริ ร�ชสืบส�นประเพณีไทย  
ลอยกระทง สขุสดใส ต่�งวยั หวัใจเดยีวกนั”  
ในวันที่ 8 พ.ย. 65 ณ โรงพยาบาลศิริราช  
ภายในงานพบกับกิจกรรม การประกวด
ประดิษฐ์กระทง (ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์) การประกวด 
การแต่ งกายงาม การประกวด 
นางนพมาศ  (ณ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ป)ี  
ตระการตาด้วยแสง สี เสียง และ 
ขอเชิญร่วมแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย  
ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พ.ย. 65  ติดต�มร�ยละเอียด
ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th
สอบถ�ม โทร. 0 2419 6912  0 2419 7653   
0 2419 7655 ในวันและเวล�ร�ชก�ร

• องคก์รแพทยศ์ริิราช คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ  
และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “ความต้องการ
ครั้งสุดท้าย (Livig will) การเตรียมตัวของทุกคน” 
ในวันที่ 13 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 - 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคารพระศรีนครินทร์ ชั้น 15  
รพ.ศิริ ราช ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง  
ผ่านระบบ (SiBN) IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล Siriraj  
Channel สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานองค์กรแพทย์
ศิริราช โทร. 0 2419 2832
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 สวัสดีครับชาวศิริราชที่รักทุกท่าน วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

เป็นฉบับแรกที่ผมกลับมารับหน้าที่บรรณาธิการอีกครั้ง ห่างจากฉบับสุดท้าย 

ที่ผมรับหน้าที่บรรณาธิการในปี 2559 เกือบ 6 ปี 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งชาวศิริราช วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ 

และศิริราชเองต่างก็เติบโตขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามเวลาและปัจจัยรอบด้าน 

หน้าที่ของผมคือทำาให้วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ได้ทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  

เป็นสื่อกลางที่กระจายข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นและเป็นประโยชน์ไปยังผู้อ่านทุกท่าน  

รวมถงึสาระและความบนัเทิงต่าง ๆ  ผมมัน่ใจวา่จะทำาใหว้ารสารศริริาชประชาสัมพนัธ์

เป็นอีกสิ่งที่ชาวศิริราชรู้สึกรอคอยท่ีจะได้เห็นได้อ่านช่วงต้นเดือนของทุกๆ เดือน  

และจะเป็นอีกความภูมิใจของทีมงานเบื้องหลังทุกคน รอติดตามกันนะครับ

  บรรณาธิการ

Editor’s etc 



	 ศ.นพ.อภิชาติ	 อัศวมงคลกุล	 คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 
นำาทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่	 วางพวงมาลัยถวาย 
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จเจ้าฟ้า
ศิริราชกกุธภัณฑ์	 ณ	 พลับพลาสยามินทราศิริ
ราชานุสรณีย์	 สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช	 
จากนั้นได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระราชา 
นสุาวรีย	์สมเด็จพระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม	 
พระบรมราชชนก	 พระราชานุสาวรีย์	 สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 พระพุทธเมตตา
คณุากร	และสิง่ศกัดิสิ์ทธิ	์ไหวศ้าลพระภูม	ิตา	-	ยาย	 
ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล	 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล	 สร้างขวัญและกำาลังใจ 
ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่	เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65 

	 เมื่อวันที่	7	ต.ค.	65	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	ม.มหดิล	จดัคอนเสริต์การกศุล	ศริริาชสขุสนัต์
ปันสุข	 ครั้งที่	 4	 ‘Giving	 Hands	 &	 Saving	 Lives’	 
ด้วยมอืผูใ้ห	้ดว้ยใจตอ่ชวีติ	ณ	หอประชมุราชแพทยาลยั	 
รพ.ศิริราช	 โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน	 จิตอาสาระดับ
แถวหน้าของเมืองไทย	 ได้แก่	 ตู่-นันทิดา	 แก้วบัวสาย	 
บุรินทร์	บุญวิสุทธิ์	บี-พีระพัฒน์	เถรว่อง	ลูกหว้า-พิจิกา	 
จิตตะปตุตะ	ไมค์-ภทัรเดช	สงวนความด	ีสปาย-ภาสกรณ	์ 
รุ่งเรืองเดชาภัทร์	 และ	 แอ๊ค-โชคชัย	 หมู่มาก	 มาร่วม 
มอบความสุข	 ถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะและ 
ทรงคุณค่า	 สร้างความประทับใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มา
ร่วมงาน	 รายได้ทั้งหมดจะนำาไปสมทบกองทุนมูลนิธิ
โรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือช่วยเหลือค่ารักษา 
ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราชต่อไป	

	 เมือ่วนัที	่8	ต.ค.	65	ศ.นพ.อภชิาต	ิอศัวมงคลกลุ	คณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 พร้อมด้วย	 
ผู้บริหาร	 อาจารย์	 ศิษย์เก่า	 และศึกษาปัจจุบัน	 ร่วมต้อนรับ
นักศึกษาแพทย์ศิริราช	 ชั้นปีที่	 2	 รุ่น	 132	 ขึ้นสู่ท่าน้ำาศิริราช	 
จากนั้นนักศึกษาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้า 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	
พระบรมราชชนก	 และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม	SI	FRESHY	
NIGHT	 2022	 ร่วมพูดคุยกับรุ่นพ่ีศิริราช	 แชร์ประสบการณ์ 
ทุกเร่ืองราวเส้นทางชีวิตการเรียนในร้ัวศิริราช	 ภายในงาน
บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความรกัและความอบอุน่ของชาวศริริาช
ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	

Look Back

คณบดีี นำำ�ทีีมผู้้�บริิห�ริคณะฯ ชุุดีใหม่ สัักการะส่ั�งศัักด่ิ์�ส่ัทธ่ิ์�ภายในคณะฯ เพ่ื่�อความเป็็นส่ัร่มงคล

คอนำเสิิร์ิตศิิริิริ�ชุสุิขสัินำต์ปัันำสุิข ครัิ�งทีี� 4 
‘Giving Hands & Saving Lives’ ด้ิ์วยม่อผู้้้ให้้ ด้ิ์วยใจต่่อชีีว่ต่

“เม่�อก้��วข้�นำท่ี� เจ้��กั้บข��พีี่�นำ�องกั้นำ" 
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	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	13	ตุลาคม	2565	คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	 จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์	 ปีที่	 6	 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ”	 
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของภายในงานได้มีพิธีทำาบุญตักบาตร	พระสงฆ์สวด 
พระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์	 เจริญจิตภาวนา	 ปาฐกถาเทิดพระเกียรติจาก 
ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	การจัดแสดงนิทรรศการและภาพยนตร์
อันทรงคุณค่าในความทรงจำา	 เน่ืองในวันศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์	 โดยมีประชาชน 
เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	65

	 ศ.	 นพ.อภิชาติ	 อัศวมงคลกุล	 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
เป็นประธานแถลงข่าว	เปิดตัว	“Siriraj	H	Solutions”	 
ศนูยด์แูลสขุภาพครบวงจรแหง่แรกนอกพืน้ทีโ่รงพยาบาล	 
และเป็นแห่งแรกในศูนย์การค้าด้วยคอนเซ็ปต์ 	 
“Smart	Medical	Center”	ที่เข้าถึงง่าย	เน้นการดูแล
สุขภาพกอ่นการเจบ็ปว่ย	และใหบ้รกิารทางการแพทย์
ในรูปแบบเฉพาะบุคคล	 ตอกย้ำาศักยภาพทำาเลทอง
ของที่ตั้งโครงการไอซีเอส	 ทำาให้ประชาชนสามารถ

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์	 รุ่น	 127	 ...	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 จัดพิธีมอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปฏิญาณตน 
ใหแ้กบั่ณฑติแพทย ์รุน่ 127 ทีส่ำาเร็จการศึกษาปกีารศกึษา	
2564	 เมื่อวันที่	20	ต.ค.	65	ณ	ห้องประชุมราชปนัดดา 
สิรินธร	อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	G

เปิ็ดิ์ตั่ว “SIRIRAJ H Solutions” 
ศ้ันย์ด้ิ์แลสุัขภาพื่ครบวงจรแห่้งแรก

นอกพ่ื่�นที�โรงพื่ยาบาล

ย่นดีิ์กับบัณฑ่ิต่แพื่ทย์ รุ่ินำ 127

เลือกเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ดูแลสุขภาพฯ	แห่งนี้ได้ง่าย	สะดวกและรวดเร็ว	 โดยมี	 ศ.คลินิก	นพ.วิศิษฎ์	 วามวาณิชย์	 ผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาลศิรริาช	และคุณสพุจน	์ชยัวฒันศ์ริกิลุ	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ไอซีเอส	จำากดั	ผูด้ำาเนินโครงการไอซีเอส	มกิซย์สู	ไลฟส์ไตลท์าวน์	 
และผู้บริหารคณะฯ	ร่วมงานแถลงข่าว	ณ	วัฒนาฮอลล์	ชั้น	3	ไอคอนสยาม	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	65

ศิิริะก้ริ�นำพี่ริะภู้บ�ลนำวมินำทีร์ิ ปีัทีี� ๖ “ในห้ลวงผู้้้ทรงสัถ่ิต่ในดิ์วงใจ”
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 คณุอนงค ์ทีปสวุรรณ พร้อมครอบครวั 
มอบเงนิจำานวน 50,000,000 บาท เพือ่สมทบ 
กองทุน “มูลนิธิโรคมะเร็งผู้ป่วยยากไร้  
โรงพยาบาลศิรริาช” กองทนุ “ภาควชิาจกัษวุทิยา”  
กองทุน “ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา”  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาวักกะวิทยา  
สาขาวิชาประสาทวทิยา ภาควชิาศัลยศาสตร์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สาขาวิชา 
ป ร ะ ส า ท ศั ล ย ศ า ส ต ร์  รั บ ม อ บ โ ด ย	 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 	 วัฒนาภา	 ที่ปรึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ศ.คลินิก
เกียรติคุณ	 พญ.คุณหญิงไธวดี	 ดุลยจินดา	 
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ผศ.พญ.จันทิมา	 ศาสตรสุนทร	 อาจารย์	 
ทีป่รกึษาประจำาภาควชิาโสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	 
ศ.พญ.งามแข	 เรืองวรเวทย์	 อาจารย์ประจำา
สาขาวิชาโรคต้อหิน	 ภาควิชาจักษุวิทยา	 
รศ.นพ.	เฉนยีน	เรอืงเศรษฐกจิ	หวัหนา้ภาควชิา 
ศัลยศาสตร์	 รศ.นพ.ภาวิน	 เกษกุล	 หัวหน้า 
ภาควิชาโสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	และ	รศ.นพ.
ยงชัย	นิละนนท์	ประธานศูนย์โรคหลอดเลือด
สมอง	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	 ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ	 ตึกมหิดล
บำาเพ็ญ	ชั้น	2	โรงพยาบาลศิริราช 

 คุณวรัญญา จันทรประเสริฐ พร้อม
ครอบครวั มอบเงนิจำานวน 10,000,000 บาท  
เพ่ือสมทบกองทนุ “กายอปุกรณเ์พือ่ผูพ้กิาร” 
และ สมทบกองทุน “ภาควิชาวิสัญญีวิทยา” 
รับมอบโดย	 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์	 วัฒนาภา	 
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	ผศ.	นพ.	สมเกียรติ	อรุณพฤกษากุล	 
รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 	 และ	 
ผศ.	นพ.วรการ	จริานนัตรัตน์	แพทยป์ระจำาภาค 
วิชาวิสัญญีวิทยา	 สาขาวิชาวิสัญญีศัลยกรรม
ท่ัวไป	 ศรีษะ	 คอ	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล	 ม.มหิดล	 ณ	 ห้องรับรองงาน
ประชาสัมพันธ์ 	 ตึกอำ านวยการ	 ชั้น 	 1	 
โรงพยาบาลศิริราช

 ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) 
มอบเงินบริจาคจากค่าบริการบัตรเครดิต	
จำานวน	11,155,121.88	บาท	โดยคุณยรรยง	 
ไทยเจริญ	 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	 ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	 กลุ่มธุรกิจ	 Wholesale	 
และรองผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส	ประธานเจา้หนา้ที ่
บริหาร	 กลุ่มธุรกิจ	 Wealth	 สมทบกองทุน	
“ เ พ่ือโรงพยาบาลศิริ ราช”	 รับมอบโดย	 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 	 วัฒนาภา	 ที่ปรึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	
และ	รศ.	พญ.	อุบลรัตน์	สันตวัตร	รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง	 ณ	 ห้องประชุมสิรินธร	 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	ชั้น	G	โรงพยาบาลศิริราช

 คุณสมศักดิ์  -  คุณวิไลวรรณ -  
ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ มอบเงินจำานวน 
1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน  
“ผูป้ว่ยยากไร ้โรงพยาบาลศริริาช”	รบัมอบโดย	 
ผศ.	นพ.	ธารา	วงศ์วิริยางกูร	รองผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาลศิริ ราช	 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	ณ	 ห้องรับรองงาน 
ประชาสัมพันธ์ 	 ตึกอำ านวยการ	 ชั้น 	 1	 
โรงพยาบาลศิริราช

 บรษิทั โตโยตา้ เค.มอเตอรส์ ผูจ้ำาหนา่ย 
โตโยต้า จำากัด นำาโดย	 คุณจิรเดช	 สมภพ
รุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โตโยต้า	 
เค.มอเตอร์ส	 ผู้จำาหน่ายโตโยต้า	 จำากัด	 
คุณชัยพร	 สมภพรุ่งโรจน์	 รองกรรมการ 
ผู้จัดการ	 บริ ษัท	 โตโยต้า	 เค.มอเตอร์ส	 
ผู้จำาหน่ายโตโยต้า	 จำากัด	 มอบเงินจำานวน	
4,000,000	 บาท	 เพื่ อสมทบกองทุน	 
“แพทย์หญิงละอองศรี	อัชชนียะสกุล”	กองทุน	
“เพือ่ผูป้ว่ยโรคภมูแิพท้างผวิหนงั”	และ	กองทนุ	
“ภมูแิพผ้วิหนงั”	รบัมอบโดย	ศ.	คลนิกิ	นพ.	วศิษิฎ	์ 
วามวาณิชย์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช	
ศ.	 คลินิกเกียรติคุณ	 นพ.ธีรวัฒน์	 กุลทนันทน์	
ท่ีปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	 ศ.	 พญ.	 กนกวลัย	 กุลทนันทน์	 
ภ.ตจวิทยา	 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมู
โนวิทยา	 ศ.	 พญ.ละอองศรี	 อัชชนียะสกุล	 
ภ.จักษุวิทยา	 สาขาวิชาจักษุวิทยาเด็กและ
กล้ามเน้ือตา	 และ	 รศ.พญ.ลีนา	 จุฬาโรจน์
มนตรี	 ภ.ตจวิทยา	 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และ 
อิมมูโนวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราช
พยาบาล	ม.มหดิล	ณ	หอ้งประชุมศริริาชมลูนธิ	ิ
ตึกมหิดลบำาเพ็ญ	ชั้น	2	โรงพยาบาลศิริราช
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บ��นำไม่เกิ้นำ 4 ชัุ�นำ
ใช้้น้ำำ��พร้้อมกััน้ำ 3 จุุด + เคร้่�องทำำ�น้ำำ��อุ�น้ำ 2 เคร้่�อง

= 300 วัตต์

บ��นำไม่เกิ้นำ 3 ชัุ�นำ
ใช้้น้ำำ��พร้้อมกััน้ำ 2 จุุด + เคร้่�องทำำ�น้ำำ��อุ�น้ำ 1 เคร้่�อง

= 200 วัตต์

บ��นำไม่เกิ้นำ 2 ชัุ�นำ
ใช้้น้ำำ��พร้้อมกััน้ำ 2 จุุด + เคร้่�องทำำ�น้ำำ��อุ�น้ำ 1 เคร้่�อง

= 150 วัตต์

บ��นำไม่เกิ้นำ 2 ชัุ�นำ
ใช้้น้ำำ��พร้้อมกััน้ำ 2 จุุด 

= 100 วัตต์

วิธีเล่ือกป่๊� มน้ำำ�า
อัตโน้ำมัติ

เล่ือกัตััวแทำน้ำจุำ�หน้ำ��ย
ท่ำ�ได้ม�ตัร้ฐ�น้ำ

0101 0303

0202 0404

0505
จุุดติัดตัั�งก๊ัอกัน้ำำ��
ภ�ยใน้ำบ้้�น้ำม่ก่ั�จุุด 

โดยเฉพ�ะจุุดอ�บ้น้ำำ�� 
จุุดซัักัล้ื�ง ห้องน้ำำ��ก่ั�ห้อง

ป๊ั๊�มน้ำำ��เส่ียงควร้เง่ยบ้
ไม�สีะดุ้งกัลื�งดึกัทุำกัคร้ั�ง

ท่ำ�ม่กั�ร้เปิั๊ดใช้้น้ำำ�� ร้ะดับ้เส่ียง
จุะอย่�ท่ำ� 50-60 เดซิัเบ้ลื

จุำ�น้ำวน้ำผู้่้พักัอ�ศััย
ก็ัม่สี�วน้ำ ห�กัใช้้น้ำำ��ใน้ำเวลื�

พร้้อมกััน้ำ คว�มแร้ง
ของน้ำำ��จุะอ�อน้ำลืง

จุำ�น้ำวน้ำชั้�น้ำภ�ยใน้ำบ้้�น้ำ 
เพ่�อคำ�น้ำวณคว�มส่ีง
ของร้ะยะทำ�งท่ำ�ต้ัอง
สี�งแร้งดัน้ำน้ำำ��ให้ถึึง

เร่�องทีี่�ต�องร้�ก่อน้ำซ่ื้�อป่๊� มน้ำำ�าใช้�ภายใน้ำบ้�าน้ำ เร่�องทีี่�ต�องร้�ก่อน้ำซ่ื้�อป่๊� มน้ำำ�าใช้�ภายใน้ำบ้�าน้ำ 
เพ่ื่�อลืดการใช้�ไฟฟา้ภายใน้ำบ้�าน้ำเพ่ื่�อลืดการใช้�ไฟฟา้ภายใน้ำบ้�าน้ำ
ให้�สิิ้�น้ำเป่ล่ืองค่่าใช้�จ่ายน้ำ�อยทีี่�สุิ้ดให้�สิิ้�น้ำเป่ล่ืองค่่าใช้�จ่ายน้ำ�อยทีี่�สุิ้ด

ฝ่ายวิศวกรรมบริการฯ หวังว่าเนื้อหาข้างต้นนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ที่กำาลังจะหาซื้อปั๊มน้ำาใหม่ หรือผู้ที่กำาลังจะเปลี่ยนปั๊มน้ำาเก่านะครับ

ศิิริราช้รวมใจ อนุ้ำรักษ์์พื่ลัืงงาน้ำ ศิิริราช้รวมใจ อนุ้ำรักษ์์พื่ลัืงงาน้ำ ||  ฝ่่ายวิศิวกรรมบ้ริการแลืะอาค่ารสิ้ถาน้ำทีี่�ฝ่่ายวิศิวกรรมบ้ริการแลืะอาค่ารสิ้ถาน้ำทีี่�
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น้ำโยบ้ายแลืะแผู้น้ำ

  “โคร้งกั�ร้อ�ค�ร้ร้ักัษ�พย�บ้�ลืแลืะสีถึ�น่้ำศิัร้ิร้�ช้” 
เป็ั๊น้ำสีถึ�น่้ำร้ถึไฟฟ้�ขน้ำสี�งมวลืช้น้ำแห�งแร้กัของปั๊ร้ะเทำศัไทำย 
ท่ำ�กั�อสีร้้�งขึ�น้ำภ�ยใต้ัแน้ำวคิดกั�ร้ใช้้ปั๊ร้ะโยช้น์้ำร้�วมกััน้ำของ 
ร้ะบ้บ้ขน้ำสี�งมวลืช้น้ำแลืะร้ะบ้บ้สี�ธ�ร้ณสุีข  คำา นึงถึิง 
การอำานวยความสัะดิ์วกให้้แก่ผู้้้ป่็วยสัามารถิเข้าถึิงการ
บร่การไดิ์้อย่างสัะดิ์วกและรวดิ์เร็ว สัามารถิลดิ์ทั�งระยะเวลา
ในการเด่ิ์นทางและความแออัดิ์ในโรงพื่ยาบาลได้ิ์ นอกจากนี�  
ยังมีการบร่ห้ารจัดิ์การแบบครบวงจรตั่�งแต่่ผู้้้ป่็วยนอก 
และผู้้้ป่็วยใน รวมถึิงการส่ังต่่อการรักษาอีกด้ิ์วย
 “สถานีศิริราช” เป็นการบูรณาการทำางานร่วมกันเพ่ือ
สร้างระบบขนส่งมวลชนเพ่ือสุขภาพของคนไทย ผ่านความร่วมมือ 
ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีท่ีมี 
โรงพยาบาลศิริราชเป็นจุดเช่ือมต่อสำาคัญระหว่าง	2	สถานี	 ได้แก่	
สถานีศิริราช	(รถไฟฟ้าสายสีส้ม	ดำาเนินการโดย	รฟม.)	และสถานี
ธนบรีุ-ศิริราช	(รถไฟฟา้สายสแีดงออ่น	ดำาเนนิการโดย	รฟท.)	ทำาให้
มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดระบบสาธารณสุขท่ีทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายข้ึน

	 ในสว่นของ	“อาคารรกัษาพยาบาล” มโีครงสรา้งสงู 15 ชัน้  
มีแนวคิดการสร้างอาคารที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพท้ังด้านการ
บริการทางการแพทย์ การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม การคำานึงถึงความปลอดภัยที่ครอบคลุมกฎหมาย
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต่าง ๆ  ทั้งยังคำานึงถึงระเบียบ 
สำานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการอนรุกัษแ์ละพฒันากรงุรตันโกสนิทร์  
และเมืองเก่าปี 2564 อีกด้วย โดยอาคารรักษาพยาบาล 
แบ่งพื้นที่การทำางานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่รถไฟฟ้าสาย 
สีแดงอ่อน พื้นท่ีรถไฟฟ้าสายสีส้ม และอาคารรักษาพยาบาล  
ซึ่งประกอบด้วยงานบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	 Ambulatory	 
Unit,	 One	 Day	 Surgery	 ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ	 
เชน่	การบริการผู้ปว่ยดา้นอายรุกรรม	การบริการผู้ปว่ยทีร่กัษาแลว้ 
กลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักค้างคืน	 ห้องผู้ป่วยวิกฤต	 (ICU)	 
ห้องเจาะเลือด	ศูนย์ตรวจสุขภาพ	คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ	คลินิก
ผิวหนัง	คลินิกเลเซอร์	คลินิกเลสิก	และคลินิกไตเทียม	เป็นต้น

	 สำาหรบั	“โครงการอาคารรกัษาพยาบาลและสถานศิีรริาช”	นัน้	 
เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	 2565	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ 
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 
เสนอการดำาเนินโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช	 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ	 2566	 -	 2569	 ด้วยวงเงินงบประมาณ	 3.8	 
พันล้านบาท

“อาค่ารรักษ์าพื่ยาบ้าลืแลืะสิ้ถานี้ำศิิริราช้”
สิ้ถานี้ำขน้ำส่ิ้งมวลืช้น้ำเพ่ื่�อสุิ้ขภาพื่แลืะสิ้าธารณสุิ้ข 
แห่้งแรกของป่ระเที่ศิไที่ย
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มาร้�จัก การห้ดตัวของกลื�ามเน่้ำ�อ 
(Muscle Contraction) กัน้ำเถอะ

Isometric  
Contraction 
เป็นการออกกำาลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้ออยู่กับที่ 
ไม่มีการเคลื่อนไหว	โดยการเกร็งกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง 
จนมีการเกร็งตัว	(Tension)	แล้วคลายออก	 
เช่น	การดันกำาแพง	เป็นต้น

Isotonic  
Contraction 

เป็นการออกกำาลังกายแบบมีการยืด	-	หดตัว 
ของกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว	โดยการหดตัวสั้นเข้า 

และคลายออกได้	แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	คือ	 
Concentric	Contraction	(กล้ามเนื้อขณะหดสั้นเข้า)	 

และ	Eccentric	Contraction	(กล้ามเนื้อขณะยืดเหยียดออก)	 
เช่น	การยกและวางสิ่งของ	การลุกนั่ง	การออกกำาลังกาย 

แบบมีแรงต้านหรือการยกน้ำาหนัก	เป็นต้น	 
การออกกำาลังกายประเภทนี้	สามารถสร้างความแข็งแรง 

ให้กับกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ	โดยตรง	ทำาให้กล้ามเนื้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

Isokinetic  
Contraction 
เป็นการออกกำาลังกายที่การทำางานของกล้ามเนื้อ 
มีการเคลื่อนไหวที่ความเร็วคงที่เป็นไปอย่างสม่ำาเสมอ	 
เช่น	การออกกำาลังกายแบบใช้เครื่องออกกำาลังกาย	 

โรงเรียน้ำแพื่ที่ย์สิ้ร�างเสิ้ริมสุิ้ขภาพื่ | ยลืวรณัฏฐ์์ จีรัช้ตกรณ์

การหดตััวของกล้้ามเน้ื้�อ (Muscle Contraction) หมายถึึง 
การหดสัั้�นื้เข้าแล้ะเหยียดออกรวมถึึงการเพ่ิ่�มความตึังของกล้้ามเน้ื้�อ 
แบ่่งออกเป็็นื้ 3 ป็ระเภท ได้แก่

ร้่้อย��งน่้ำ�แล้ืวเร้�ลืองม�เล่ือกัร้่ปั๊แบ้บ้กั�ร้ออกักัำ�ลัืงกั�ย 
ท่ำ�ถ่ึกัต้ัอง เหม�ะสีม แลืะม�เริ้�มออกักัำ�ลัืงกั�ยกััน้ำเลืยน้ำะคร้ับ้6
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การรักษ์าที่างค่ลิืนิ้ำก การรักษ์าที่างค่ลิืนิ้ำก 
ด�วยด�วยออกซิื้เจน้ำอัตราการไห้ลืส้ิ้งออกซิื้เจน้ำอัตราการไห้ลืส้ิ้ง

ร้ศั.น้ำพ.นั้ำฐพลื ฤทำธิ�ทำยมัย
สัาขาว่ชีาโรคระบบการห้ายใจและวัณโรค 

ภาคว่ชีาอายุรศัาสัต่ร์

	 การรักษาด้วยออกซิเจนเป็นการรักษาประคับประคอง
ที่สำาคัญในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันชนิด 
ออกซิเจนในเลือดต่ำา	 เพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดสูงขึ้นมาก 
เพียงพอที่จะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายตามความต้องการ
ระหว่างที่รอให้การรักษาเฉพาะแก่โรคหรือภาวะท่ีทำาให้เกิด 
ออกซิเจนในเลือดต่ำา	 นอกจากนี้การรักษาด้วยออกซิเจนยังถูก 
นำามาใช้ในภาวะอื่นๆ	 ด้วย	 เช่น	 ภายหลังการถอดท่อช่วยหายใจ
เพ่ือป้องกันการต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำา	 หรือระหว่างการใส่ 
ท่อช่วยหายใจเพื่อป้องกันการเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำา 
ขณะทำาหัตถการดังกล่าว	 เป็นต้น	 ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้า 
ในดา้นววิฒันาการและเทคโนโลยเีกีย่วกบัการรกัษาดว้ยออกซเิจน
เป็นอย่างมากจึงทำาให้มีการคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์การ 
ให้ออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ
การหายใจล้มเหลวมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีผลลัพธ์การรักษา
ที่ดีขึ้น
	 การให้ออกซิเจนผ่านอุปกรณ์อัตราการไหลต่ำาเป็นวิธีที่
ใช้บ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ	 หมายถึง	 อุปกรณ์ท่ีจ่ายอัตราการไหล 
ของออกซเิจนผา่นระบบกา๊ซของโรงพยาบาลหรอืจากถงัออกซเิจน	 

รูปที่ 1 อุปกรณ์ให้ออกซิเจนอัตราการไหลต่ำา

(ซึ่งเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ร้อยละ100)	 ได้น้อยกว่าอัตราการไหล 
ของอากาศทีผู่ป้ว่ยตอ้งการ	จงึมขีอ้จำากดัคอื	เมือ่ผูป้ว่ยหายใจเขา้ไป
ก็จะมกีารสดูเอาอากาศภายนอกทีบ่รรยากาศห้องซ่ึงมคีวามเข้มขน้ 
ของออกซิเจนเท่ากับร้อยละ	 21	 เข้าไปผสมด้วยเพ่ือให้ได้อัตรา 
การไหลรวมตามที่ต้องการ	 จึงทำาให้ความเข้มข้นของออกซิเจน
สุดท้ายที่ผู้ป่วยได้รับน้ันไม่คงที่	 ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการผสมของ
อากาศภายนอก	 ลักษณะการหายใจ	 และอัตราการหายใจของผู้
ป่วย	นอกจากนี้การบริหารออกซิเจนดว้ยอุปกรณ์อัตราการไหลต่ำา 
ในผู้ป่วยที่มีภาวะหอบเหน่ือยหายใจเร็วและมีภาวะออกซิเจน 
ในเลือดต่ำารุนแรง	 อาจส่งผลให้อาการเหน่ือยไม่ดีข้ึนเน่ืองจาก 
อตัราการไหลของอากาศทีไ่ดร้บันอ้ยกวา่ทีต่อ้งการและไมเ่พยีงพอ 
ที่จะลดงานในการหายใจ	 โดยอุปกรณ์ให้ออกซิเจนอัตราการ 
ไหลต่ำานั้นมีหลายชนิด	เช่น	simple	nasal	cannula,	oxygen	face	
mask	with	 reservoir	 bag	 หรือ	 tracheostomy	 collar	mask	
เป็นต้น	(รูปที่	1)

พื่ัฒน้ำาการแพื่ที่ย์พื่ัฒน้ำาการแพื่ที่ย์
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รูปที่ 2 อุปกรณ์ให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง
เอกสารอ้างอิง
1.		นัฐพล	ฤทธิ์ทยมัย.	ใน:	
หนังสือการรักษาทางคลินิก
ด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง	 
(Clinical	use	of	high-flow	
oxygen	therapy).	พิมพ์ซ้ำา 
ครั้งที่	1.	กรุงเทพฯ:	 
พริ้นท์เอเบิ้ล;2565.	
2.		Rochwerg	B,	Einav	S,	
Chaudhuri	D,	Mancebo	
J,	Mauri	T,	Helviz	Y,	et	al.	
The	role	of	high	flow	nasal	
cannula	as	a	respiratory	
support	strategy	in	adults:	 
a	clinical	practice	guideline.	 
Intensive	Care	Med	
2020;46:2226-37.

Air entrainment nebulizer High-flow nasal oxygen cannula

	 อุปกรณ์	high-flow	nasal	oxygen	cannula	เป็นอุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงผ่านทาง	
nasal	cannula	ชนิดพิเศษซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่า	simple	nasal	cannula	ที่ใช้กันทั่วไป	โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมี
ส่วนประกอบที่สำาคัญ	ได้แก่	ตัวควบคุมอัตราการไหล,	เครื่องผสมอากาศกับออกซิเจน	(air-oxygen	blender),	
หม้อต้มน้ำาและให้ความชื้น	(heated	humidifier),	ท่อนำาอากาศแบบขาเดียว	(single	limb	breathing	circuit)	
และ	 nasal	 cannula	 ในปัจจุบันสามารถกำาหนดอัตราการไหลของอากาศผสมได้มากที่สุดเท่ากับ	 60	 ลิตร 
ต่อนาท	ีและสามารถปรบัระดบัความเขม้ขน้ของออกซเิจนไดต้ัง้แตร้่อยละ	21	ถงึ	100	นอกจากน้ีการทีอ่ปุกรณ์
นีม้หีมอ้ตม้น้ำาและให้ความชืน้ร่วมดว้ยทำาใหอ้ากาศผสมทีจ่่ายใหแ้กผู่ป้ว่ยนัน้มอีณุหภมูแิละความชืน้ทีเ่หมาะสม 
ช่วยให้การขับเสมหะมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น	 ซึ่งจากข้อมูลจากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า	 high-flow	 nasal	 
oxygen	cannula	ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาทีเ่ปน็ผลดตีอ่ผู้ปว่ยหลายประการ	โดยจะสัมพนัธกั์บ
อัตราการไหลของอากาศผสมที่สูงขึ้น	ทำาให้งานในการหายใจของผู้ป่วยลดลง	ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำาดีขึ้น	
ช่วยลดอาการเหนื่อย	และผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น	ในปัจจุบันข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วย	high-flow	nasal	oxygen	
cannula	ไดแ้ก	่ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะการหายใจลม้เหลวเฉยีบพลนัชนดิออกซเิจนในเลอืดต่ำา	เพือ่ปอ้งกนัภาวะหายใจ
ล้มเหลวภายหลังการถอดท่อช่วยหายใจ	และหลังการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก	เป็นต้น

	 ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์การให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง	 หมายถึง 
อปุกรณ์ทีส่ามารถจา่ยอตัราการไหลของอากาศผสมไดเ้ทา่กบัหรอืมากกวา่ความตอ้งการ
ของผูป้ว่ย	โดยทัว่ไปถา้อปุกรณ์ดงักลา่วสามารถจา่ยอตัราการไหลไดอ้ยา่งน้อย	30	ลติร 
ต่อนาที	 ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง	 จึงทำาให้ลดหรือ 
ไม่เกิดการผสมของอากาศภายนอกกับออกซิเจนความเข้มข้นร้อยละ	 100	 ส่งผลให้ 
ระดบัความเขม้ขน้ของออกซเิจนทีผู่ป้ว่ยไดรั้บมคีา่คงที	่นอกจากนีย้งัสามารถทีจ่ะกำาหนด 
หรือปรับระดับความเข้มข้นของออกซิเจนตามที่ต้องการได้	 อุปกรณ์ให้ออกซิเจน 
อัตราการไหลสูงท่ีใช้บ่อยในปัจจุบัน	 ได้แก่	 air	 entrainment	 nebulizer	 และ	 
high-flow	nasal	oxygen	cannula	(รูปที่	2)
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เป่ดิบ้ที่สัิ้มภาษ์ณ์พิื่เศิษ์ 
อาจารย์ดีเด่น้ำ ป่ระจำาป่ ี2564
เชิ้ดช้้ค่ร้ผู้้�ให้� ผู้ลิืตบั้ณฑิิตคุ่ณภาพื่
ส่้ิ้การเรียน้ำร้�ยุค่ดิจิตอลื

ขอแสัดิ์งความย่นดีิ์กับ 3 อาจารย์
แพื่ทย์ศ่ัร่ราชีในโอกาสัได้ิ์รับรางวัล 
แพื่ทย์ดีิ์เด่ิ์นของสัภาอาจารย์ศ่ัร่ราชี  
ป็ระจำาปี็ 2564 ได้ิ์แก่ 

ร้ศั.ดร้.น้ำพ.เชิ้ดศัักัดิ� ไอร้มณ่ร้ัตัน์้ำ 
ภาคว่ชีาศััลยศัาสัต่ร์ 
รางวัลอาจารย์ดีิ์เด่ิ์นทางคล่น่ก

ผู้ศั.ดร้.น้ำพ.ภัทำร้บุ้ตัร้ ม�ศัร้ัตัน้ำ 
ภาคว่ชีาชีีวเคมี 
รางวัลอาจารย์ดีิ์เด่ิ์นทางป็รีคล่น่ก

อ.พทำ.ปั๊.สุีภ�วด่ ตัั�งจิุตัร้เจุร้ิญ 
สัถิานการแพื่ทย์แผู้นไทยป็ระยุกต์่ 
รางวัลอาจารย์ดีิ์เด่ิ์น 
สัาขาว่ทยาศัาสัต่ร์สุัขภาพื่ 

ฉบับนี�เราจึงขอเช่ีดิ์ช้ีคร้ผู้้้ให้้  
พื่ร้อมนำาเสันอเร่�องราวเส้ันทางชีีว่ต่
อาจารย์แพื่ทย์ศ่ัร่ราชีและ 
ความป็ระทับใจบทบาทความเป็็นคร้
ของทั�งสัามท่านส่้ัการผู้ล่ต่บัณฑ่ิต่ 
ให้้กลายเป็็นแพื่ทย์ที�ดีิ์ในสัังคม

ร้ศั.ดร้.น้ำพ.เชิ้ดศัักัดิ� ไอร้มณ่ร้ัตัน์้ำ

ภาคว่ชีาศััลยศัาสัต่ร์ 
อาจารย์ดีิ์เด่ิ์นทางคล่น่ก

Interview

จุดิ์เร่�มต้่นของการเป็็นอาจารย์แพื่ทย์ 
	 ผมเป็นศิษย์เก่าของศิริราชรุ่น	 102	 เริ่มต้นเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2534	 จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษาเมื่อปี	 พ.ศ.	 2540	 หลังจาก 
เรียนจบก็ได้ใช้ทุนต่างจังหวัด	 แล้วก็กลับมาศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำาบ้าน	 สาขา
ศัลยศาสตร์	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	
เมือ่จบการศกึษาแลว้	อาจารยผ์ูส้อนคงเหน็วา่เรามคีวามเหมาะสมทีจ่ะทำาหนา้ทีเ่ปน็ครไูด	้ 
ผมก็ได้บรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ที่ศิริราชนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับ	

ความคาดิ์ห้วังในการเป็็นอาจารย์แพื่ทย์
	 ผมอยากใชค้วามรูค้วามสามารถทีผ่มม	ีมาใชใ้หเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ	เพราะผม 
เชื่อในคำากล่าวของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 ที่ว่า	 
ความสำาเรจ็ทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยูแ่คว่า่เราไดเ้รยีนหนงัสือ	แตอ่ยูท่ีว่า่เราไดน้ำาวชิาความรูท้ีเ่รา
ได้	 ไปใช้สร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ	 ดังนั้น	 ผมเองก็คาดหวังว่าสิ่งต่างๆ	 ที่ผมได้
รับจากศิริราช	วิชาความรู้	ทักษะต่างๆ	ที่ผมมีผมจะสามารถถ่ายทอดและนำาไปใช้สร้าง
ประโยชน์ให้กับคนได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ

 ห้ลักการทำางานที�ทำาให้้ป็ระสับความสัำาเร็จ
	 หลักการทำางานของผม	คือ	1. เราต้องยอมรับในความหลากหลาย	ผมทำางาน
กบัผูค้นทีม่คีวามหลากหลายมาก	และผมกพ็บวา่	คนทกุคนลว้นมคีณุคา่	มคีวามสามารถ
ในตัวของตัวเอง	 มีทัศนคติมุมมองความคิดที่น่าสนใจ	 ถ้าเราสามารถดึงความแตกต่าง 
ทางความคิด	 ทักษะ	 ความสามารถของทุกคน	 มาหล่อหลอมรวมกันอย่างเหมาะสม	 
ก็จะเกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสังคม	 ซึ่งเราต้องยอมรับในสังคม 
ที่มีความแตกต่าง	 ดึงเอาความสามารถของหลายๆ	 คนมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน	 
2. ความยืดหยุน่	เราพยายามออกแบบกระบวนการทำางาน	การเรยีน	หรอืการจัดอบรมตา่งๆ	 
ให้มีความยืดหยุ่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ทำาให้ทีมงานสามารถทำางานกับเราได้อย่าง 
เต็มที่และเต็มศักยภาพ

Congrats
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จุดิ์เร่�มต้่นของการเป็็นอาจารย์แพื่ทย์
 ภายหลังสำาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปี	 พ.ศ.	 2545	 
ผมไดป้ฏบิตังิานชดใชท้นุทีภ่าควชิาชวีเคม	ีคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	ม.มหิดล	 
ในระหว่างปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุน	 ผมได้มีโอกาสสนับสนุนการสอนของอาจารย์ 
ในภาควิชา	 ตลอดจนได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ช้ันปรีคลินิกจากอาจารย์หลายท่านทั้งของภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาอ่ืนๆ	 รวมถึง 
ผู้บริหารของฝ่ายการศึกษาในขณะน้ัน	 จึงได้มองเห็นถึงการอุทิศตน	 การทุ่มเท 
แรงกายแรงใจของอาจารย์ทุกท่านในการถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์	 และเจตคติ 
ให้แก่ลูกศิษย์	 ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้ผมได้เรียนรู้	 ยึดถือ	 และซึมซับจิตวิญญาณ 
ความเป็นครูแพทย์	นอกจากนี้	อาจารย์หัวหน้าภาควิชาฯ	ยังได้กรุณาเปิดโอกาสให้ผม 
ได้สอนน้องๆ	นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	2	อีกด้วย	ในเวลาต่อมา	ผมได้รับพระราชทาน 
ทนุมลูนธิอิานนัทมหดิลไปศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก	จากนัน้จงึได้กลบัมาเปน็อาจารย์
ที่ภาควิชาชีวเคมีในที่สุด

ห้ลักการสัอนในสัไต่ล์ของอาจารย์เป็็นอย่างไร
	 สว่นตวัจะเนน้ทีก่ารเรียนรูข้องนกัศึกษาผา่นกจิกรรมทีเ่นน้การมีปฏสัิมพนัธ ์
กับนักศึกษา	 หรือ	 Active	 Learning	 เป็นหลัก	 โดยพยายามจัดกิจกรรม	 Active	
Learning	ในรูปแบบที่หลากหลาย	ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดจากสิ่งที่เขา 
ได้ไปศึกษาด้วยตนเองมาก่อนหน้า	 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์	
เชือ่มโยงความรู	้และการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มชัน้	โดยมเีปา้หมายหลกัในการสอน 
ทีจ่ะตอ้งตอบโจทยใ์ห้ไดว้า่	เราตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดอ้ะไรหลงัจากจบชัน้เรยีนในหัวขอ้นี	้ 
โดยเราจะตอ้งออกแบบการเรยีนรู	้จดักจิกรรมทีต่อบสนองวตัถปุระสงคท์ีเ่รากำาหนดไว	้ 
โดยเนน้การมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน	ผลลพัธคื์อผู้เรียนมคีวามเขา้ใจ	สามารถเชือ่มโยงได ้
นำาไปประยุกต์ใช้ได้	 นอกจากนี้เรายังต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนรู้	 ผมคิดว่าการเน้นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมเป็น 
สิ่งสำาคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือและตั้งใจจากทั้งสองฝ่าย

ความภาคภ้ม่ใจในการเป็็นอาจารย์แพื่ทย์
 ความภาคภูมิใจในบทบาทของความเป็นครู	 คือ	 การเห็นลูกศิษย์ที่เราสอน	 
ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน	 มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ	 
จบไปเปน็แพทยท์ีด่แูลรกัษาผูป้ว่ย	ไปเปน็อาจารยแ์พทยท์ีร่ว่มหลอ่หลอมขดัเกลาศษิย์	 
เหนอืสิง่อืน่ใดมากกวา่รางวลัทีไ่ด	้คอืการเหน็ลกูศษิยจ์บไปแลว้สามารถทำาประโยชน์
เพือ่สงัคมและประเทศชาต	ิเปน็พลเมอืงทีด่แีละมคีณุภาพของสงัคม	ความภาคภมูใิจ
อกีประการหนึง่คอืการมสีว่นรว่มในกจิกรรมพบอาจารยแ์พทยใ์นรายวชิา	Humanistic	 
medicine	 โดยส่ิงหนึ่งที่เรามักจะสอนนักศึกษาอยู่เสมอ	 ก็คือ	 ให้เขาได้เรียนรู้ชีวิต	 
เข้าใจเพื่อนมนุษย์	 รู้จักเห็นใจผู้อื่น	 เอาใจเขามาใส่ใจเรา	 และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
เหมือนที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเรา	เมื่อได้อ่าน	reflection	report	ของนักศึกษา
แล้วพบว่า	น้องๆ	ได้รับข้อคิดและมุมมองดังกล่าวกลับไปภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	
ก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมาก	

ผู้ศั.ดร้.น้ำพ.ภัทำร้บุ้ตัร้ ม�ศัร้ัตัน้ำ
ภาคว่ชีาชีีวเคมี  
อาจารย์ดีิ์เด่ิ์นด้ิ์านป็รีคล่น่ก

 ผู้ลงานความภาคภ้ม่ใจ
	 ผลงานที่ผมภาคภูมิใจ	คือ	ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(SHEE)	ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
ความเป็นครู	พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
ทำาพันธกิจด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึง
ผมเองก็โชคดีและภูมิใจที่มีทีมงานที่มีศักยภาพมาก	 
ซ่ึงก็รว่มกนัสรา้งผลงานตา่งๆ	ใหก้บัคณะแพทยศาสตร์
ศิ ริราชพยาบาล	 และประเทศชาติ	 ไม่ว่าจะเป็น 
การสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา 
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ	2	หลกัสูตร	ทัง้หลักสตูรภาษาไทย	 
และหลักสูตรนานาชาติ 	 มี โครงการจัดอบรม	 
Workshop	 กิจกรรมต่างๆมากมาย	 การทำา	 Online	
Course	 วารสารวิชาการ	 SHEE	 Journal	 รายการ
สนทนาความรู้ทางการศึกษา	SHEE	Podcast	เป็นต้น	
ซึง่การทีเ่รามสีือ่หลากหลายรปูแบบ	จะชว่ยใหอ้าจารย	์
บุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้	
สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 ทุกที่ทุกเวลา	 อยากเรียนเมื่อไร 
ก็เรียนได้	 และผมก็เชื่อว่าเราจะเป็นต้นแบบในการ 
จัดหลักสูตรการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นทั้งในระดับ
องค์กรและหน่วยงานต่อไปครับ	

แนวค่ดิ์ในการสัอนของอาจารย์เป็็นอย่างไร
	 การสอนนักศึกษาในยุคปัจจุบัน	มิได้ให้ความรู้ 
เพียงเพ่ือให้ผู้เรียนท่องจำา	 หากแต่เราพยายามสอน
ให้ผู้เรียนรู้จักคิด	 วิเคราะห์	 และนำาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ได้จริง	 เป้าหมายการสอนของเราจะไม่ใช่
แคบ่รรยายเนือ้หาวชิาการ	เพราะผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู ้
ด้วยตนเองได้	แต่เป้าหมายสำาคัญคือ	เราจะทำาอย่างไร
ใหผู้เ้รยีนสามารถนำาทกัษะ	ความรู	้ไปปรบัใช	้วเิคราะห	์
และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้	ซึ่งหลักสูตรต่างๆ	
ที่ผมมีโอกาสได้สอนทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา	
เราจึงออกแบบหลักสูตรท่ีไม่เน้นการบรรยาย	 แต่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมในห้องเพื่อฝึกแก้ปัญหา	 และ	
ลงมือปฏิบัติ	

	 ทัง้น้ี	ผมตอ้งขอขอบคณุทางสภาอาจารยศ์ริริาช	
ท่ีเห็นคณุคา่ของงานทีผ่มทำา	และผมขอเปน็ตวัแทนของ
บุคลากรทางการศึกษาของคณะฯ	 ขอบคุณชาวศิริราช
ทกุทา่นทีร่ว่มมอืผลักดนังานตา่งๆทางการศกึษาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง	ผมและทมีงานสญัญาวา่เราจะพยายามทำางาน
ด้านการศึกษานี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับ
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จุุดเร่�มต้ันื้ของชีีว่ตัอาจุารย์แพิ่ทย์ในื้ศ่ิร่ราชี
	 เริม่ทำางานทีค่ณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	เมือ่	พ.ศ.	2546	ในตำาแหนง่อาจารย	์ 
โดยรบัผดิชอบหลักสตูรและเปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑติ 
เมื่อปี	พ.ศ.	2548	-	2555	ได้รับตำาแหน่งเป็นหัวหน้าหมวดวิชาเวชกรรมแผนไทย	สอนทั้ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ตลอดจนเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง/อาจารย์พิเศษของสถาบัน 
ที่ส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกอายุรเวท	 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์	
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 แพทย์ประจำาบ้าน	 รวมทั้งพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด	COVID	-	19	

อาจุารย์แพิ่ทย์ในื้สั้ไตัล์้ของ อ.พิ่ท.ป็.สุั้ภาวดี ตัั�งจุ่ตัรเจุร่ญ 
  หลังจากสำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอายุรเวทฯ	เมื่อปี	พ.ศ.	2534	ก็ได้ถูกคัดเลือก
ใหเ้ปน็ครฝึูกหดัอยู่ในโรงเรยีน	วนัทีเ่ขา้รบัการปฐมนเิทศจาก	ศ.นพ.อวย	เกตสุงิห	์ผูอ้ำานวยการ 
โรงเรยีนอายรุเวทฯ	ทา่นกล่าวใหโ้อวาทไวว้า่	“เปน็ครูแพทยต้์องเปน็แบบอยา่งทีดี่ใหน้กัศกึษานะ  
ท่ีสำาคัญตอ้งศึกษาหาความรูใ้สต่วัอยูเ่สมอนะครับ”	ฟงัคำาท่ีทา่นอาจารยส์ัง่สอนทำาใหต้ระหนกั
จนถงึทกุวันน้ีค่ะ	คำาวา่	ตอ้งเปน็แบบอยา่งทีด่	ีตอ้งทำาตวัอยา่งไร	กต็อ้งศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ	 
(รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ)	และมีอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่เราได้ศึกษาการทำางาน	การดำาเนิน 
ชีวิตประจำาวันจากท่านอาจารย์	 สำาหรับอาจารย์ที่ยึดเป็นต้นแบบในการทำางานนอกจาก
ท่านแล้วคือ	รศ.พญ.บุญเรือง	นิยมพร	ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความเมตตาแก่ลูกศิษย์มาก	ใจดี 
เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์	 ท่านช่วยพัฒนางานแพทย์แผนไทย	 ได้เห็นการทำางานของท่าน
ทำาใหม้แีรงบนัดาลใจในการทำางาน	แมว้า่งานนัน้จะยากและหนกัเพยีงใดกส็ามารถทีจ่ะผา่น 
มันไปได้เพราะว่า	 “เราเป็นศิษย์มีครู”	 สิ่งที่สำาคัญ	คือ	มีอิทธิบาท	4,	พรหมวิหาร	4	 และ 
จรรยาบรรณของความเป็นครูแพทย์	ฯลฯ	

อ.พทำ.ปั๊.สุีภ�วด่ ตัั�งจิุตัร้เจุร้ิญ 
สัถิานการแพื่ทย์แผู้นไทยป็ระยุกต์่ 
รางวัลอาจารย์ดีิ์เด่ิ์น  
สัาขาว่ทยาศัาสัต่ร์สุัขภาพื่

อยากฝากอะไรถึิงอาจารย์แพื่ทย์รุ่นน้อง
 ขอเปน็กำาลงัใจใหอ้าจารย์ทกุทา่นในการทำาหนา้ที ่
ความเปน็คร	ูแนน่อนทีส่ดุ	การเปน็ครตู้องใชค้วามพยายาม 
เป็นอย่างมาก	 ในการทุ่มเทกายและใจ	 ด้วยความวิริยะ	 
อุตสาหะ	 มุ่งมานะ	 ในการอบรมสั่งสอนศิษย์	 ผมเชื่อว่า 
อาจารย์ทุกคนมีความมุ่ง ม่ันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นครูที่ดี 	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์อย่างแน่นอน	 
ผมมั่นใจว่า	 อาจารย์จะภาคภูมิใจที่ได้เห็นศิษย์ของเรา 
จบไปเป็นแพทย์ที่ ดี 	 ทำ าประโยชน์ เพื่ อสั งคมและ 
ประเทศชาติ	ต่อไปครับ

 	 สิ่งที่เป็นตัวตนของอาจารย์สุภาวดี	 
คือการได้รับการสะท้อนจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน	บุคคลรอบข้าง	
นักศึกษา	ซึ่งได้รวบรวมข้อความไว้	ดังต่อไปนี้	 
“อาจารย์มีความเป็นครูสูง เป็นครูที่ดี นึกถึง
นักศึกษาเสมอ มีความรู้ความสามารถมี 
องค์ความรู้ที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ดีของเพื่อน 
รว่มงานและนกัศกึษา มคีวามละเอยีดรอบคอบ 
ในการทำางาน สามารถเป็นต้นแบบของ 
ความมีระเบียบวินัยได้ มีความเสมอต้น 
เสมอปลาย ช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์หลัง 
ปรญิญาไดด้มีาก งานบรกิารสามารถทำาหนา้ที่
ได้ดี แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ดูแลและใส่ใจ 
ผู้มารับบริการดี เห็นใจต่อเพื่อนร่วมงาน  
มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มุ่งม่ันตั้งใจ  
กล้าที่จะปรับเปล่ียนรูปแบบการทำางานชื่นชม 
ในเรือ่งการต้ังใจเรยีนรูแ้ละปรบัตวัตอ่เทคโนโลย ี
ใหม่ๆ เป็นอาจารย์ท่านแรกในภาควิชาที่
ตัดสินใจสอนนักศึกษาผ่านทางออนไลน์  
มุ่งมั่นตั้งใจทำางานดี และมีความมุ่งม่ันและ
ทุ่มเทต่อวิชาชีพ” จากผลการประเมินดังกล่าว
ได้สะท้อนถึงตัวตนของความเป็นอาจารย์ 
ของตนเองค่ะ	

	 สิ่งท่ีทำาทุกวันนี้คือ	 ทำาหน้าที่ของเรา 
ให้ดีที่สุด	มีจิตสำานึกของความเป็นครูอยู่เสมอ	
ที่สำาคัญคือต้องพัฒนาตนเอง	 มีศิลปะใน 
การทำางานและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันค่ะ	

ความภาคภูม่ใจุ 
ในื้การเป็็นื้อาจุารย์แพิ่ทย์
 ความภาคภูมิใจ	คือ	“สิ่งที่เราได้ทุ่มเท 
ในงาน ทำาเต็มท่ีกับงานน้ันแล้ว ได้ทำางาน 
ในหน้าที่ให้ดี ได้ทำางานเพื่อวิชาชีพ ได้ทำางาน 
เพื่อส่วนร่วม ทำาในสิ่งที่ดีที่สุด นับเป็นความ 
ภาคภูมิใจของอาจารย์เสมอค่ะ”12
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สัารสักัดิ์จากเป็ล่อกมังคุดิ์  
ป้็องกัน - รักษาอัลไซเมอร์ 
ได้ิ์อย่างไร
	 คณะผู้วิจัย	 เร่ิมจากดำาเนินการวิจัย
ต้ังแต่ในเซลล์ทดลอง	 จากการศึกษาพบว่า	
สาร	α-mangostin	มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์	
ß-secretase	 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ตัด	 Amyloid	 
Precursor	 Protein	 ในตำาแหน่งท่ีทำาให้เกิด	
β-amyloid	 ท่ีเป็นพิษต่อเซลล์สมอง	 มีฤทธิ์
ต้านการอักเสบ	 โดยการลด	expression	ของ	
TNF-a,	 IL-6,	 IL-8,	 และ	 IL-1ß	 (สารบ่งชี้ 
การอกัเสบ)	และตา้นอนมุลูอสิระ	ปกปอ้งการตาย 
ของเซลล์ประสาทจากสารชักนำาต่างๆ	 เช่น	
hydrogen	 peroxide,	 polychlorinated	 
biphenyls	และ	β-amyloid	และยับยั้งเอนไซม์ 
อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส	ได้ร้อยละ	44	เท่ากับ
ยาสมองเสือ่มในปจัจบุนั	จากนัน้จงึมกีารศกึษา
โดย	 ศ.ดร.จินตนา	 สัตยาศัย	 และคณะผู้วิจัย	 
ถงึประโยชน์ของสารสกดัเปลือกมงัคดุ	ตอ่ความจำา 
และอารมณ์ในหนูทดลอง	พบว่า	หนูมีความจำา
ที่ดีขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นและไม่เกิดพิษ	 ทั้งชนิด
พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง	

ผู้ลืของสิ้ารสิ้กัดจากผู้ลืของสิ้ารสิ้กัดจากเป่ล่ือกมังคุ่ดเป่ล่ือกมังคุ่ด
ต่อการร้�คิ่ดแลืะอาการที่างจิตป่ระสิ้าที่ต่อการร้�คิ่ดแลืะอาการที่างจิตป่ระสิ้าที่

ใน้ำผู้้�ป่ว่ยโรค่อัลืไซื้เมอร์ใน้ำผู้้�ป่ว่ยโรค่อัลืไซื้เมอร์

สัารสักัดิ์จากเป็ล่อกมังคุดิ์และโรคอัลไซเมอร์
 เป็ล่อกมังคุดิ์ (Mangosteen pericarp) ในต่ำารับยาไทย ไดิ์้ถิ้กนำามาใชี้ 
ในการรักษาโรคต่่ดิ์เชี่�อ สัมานแผู้ล แก้ท้องเสัีย เน่�องจากมีสั่วนป็ระกอบ 
ที�สัำาคัญค่อ แซนโทนชีน่ดิ์ต่่างๆ (xanthone derivatives) ซึ�งอุดิ์มอย่้ในสั่วน
ของเป็ล่อก มากกว่าสั่วนอ่�นๆ โดิ์ยแซนโทนที�มีการว่จัยมาก ค่อ α-mangostin  
และ γ-mangostin ซึ�งพื่บว่าเป็ล่อกมังคุดิ์และแซนโทนมีฤทธิ์่�ต่้านป็รสั่ต่  
ต่้านเซลล์มะเร็ง ต่้านอนุม้ลอ่สัระ ต่้านการอักเสับ และป็กป็้องเซลล์ป็ระสัาท 
อย่างไรก็ต่ามฤทธิ์่�ป็กป็้องเซลล์ป็ระสัาทไม่มีการศัึกษาในมนุษย์ โดิ์ยเฉพื่าะ 
ในผู้้้ที�มีสัมองเสั่�อม

	 โรคอัลไซเมอร์	 เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดถึงร้อยละ	 60-70	 ที่ทำาให้
เกิดภาวะสมองเสื่อม	 และพบมากขึ้นตามอายุ	 โดยพยาธิสภาพหลักที่เกิดขึ้น	
คือ	การที่มี	amyloid	plaques	ซึ่งเป็น	β	-amyloid	ที่ตกตะกอนในสมองและ
มีเซลล์อักเสบล้อมรอบ	 และยังมี	 hyperphosphorylation	 ของโปรตีนทาว	 
(tau	protein)	ทำาให้เกดิ	neurofibrillary	tangles	ในเซลลป์ระสาท	แตน่อกจากนัน้ 
ยังเกิดจากการที่มีการอักเสบ	 (neuroinflammation),	 การสูญเสียการทำางาน 
ของไมโทคอนเดรีย	 (mitochondrial	 dysfunction)	 และ	 oxidative	 stress	 
ยาแผนปัจจบุนัทีม่ใีนปจัจบุนัเปน็ยาทีอ่อกฤทธิป์ระคบัประคองอาการ	โดยยบัยัง้
เอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส	(acetylcholinesterase)	เอนไซม์นี้	มีหน้าที่ 
ในการทำาลายอะซิตลิโคลนี	ซึง่เปน็สารสือ่ประสาททีช่ว่ยความจำา	หรอืยาท่ีออกฤทธิ ์
ลดการเกิดพิษต่อเซลล์ประสาทจากกลูตาเมต	 อย่างไรก็ตาม	 การออกฤทธิ์ 
ทีก่ระบวนการเดยีวไม่สามารถแกพ้ยาธกิำาเนิดอืน่	ๆ 	ของการเกดิสมองเสือ่มได	้
และบางรายยังเกิดผลข้างเคียงจากยา	สำาหรับยาใหม่	Aducanumab	ที่ได้รับ	
การขึน้ทะเบียนจากองคก์ารอาหารและยา	(FDA)	ของอเมรกิา	เปน็	monoclonal	 
antibody	ที่กำาจัด	β	-amyloid	ที่ตกตะกอนในสมอง	ก็ยังอยู่ในการถกเถียงกัน
ถึงน้ำาหนักความน่าเชื่อถือของข้อมูล	เนื่องจากผลการศึกษาในระยะที่	3	ได้ผล
ขัดแย้งกันและทางยุโรปเองก็ยังไม่ให้ขึ้นทะเบียนจำาหน่าย

ศั.น้ำพ.ว่ร้ศัักัดิ� เม่องไพศั�ลื 
สาขาเวชศาสตร์์ผู้้�ส้งอายุุ  
ภาควิชาเวชศาสตร์์ป้้องกัันและสังคม

	 มังคุด	 (ชื่อวิทยาศาสตร์:	 Garcinia mangostana .)	 ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้	 เป็นผลไม้ที่มีทำาเลในการปลูก 
ในคาบสมุทรมลายูและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในประเทศไทยมีแหล่งปลูกที่สำาคัญคือ	 ภาคใต้และภาคตะวันออก	 
ในพืน้ทีแ่ถว	รพ.ศริริาช	ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช	(รชักาลที	่1)	มวีงัสวนมงัคดุ	ใกลก้บัศาลาตน้จนัทร ์
และวัดระฆังโฆสิตาราม	มีการปลูกมังคุดซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่รู้จักในฐานะผลไม้เมืองบางกอกในประวัติศาสตร์

อ่าน้ำเอาเร่�องอ่าน้ำเอาเร่�อง
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การขยายผู้ลในอนาคต่

	 มังคุดเป็นผลไม้ส่งออกที่สำาคัญของประเทศ	 
โดยเฉพาะไปจนี	แมอ้าจมปัีญหากระทบในชว่งโควดิ-19	 
แต่กระบวนการแปรรูปส่วนต่างๆ	 ของมังคุดที่ มี
ประโยชน์ในทุกส่วนแม้ในส่วนต่างๆ	 ที่ไม่สามารถ 
รับประทานได้แ ต่มีสรรพคุณตามตำ ารายาไทย	 
เนน้การจำาหนา่ยในประเทศเพิม่ขึน้และเพิม่การสง่ออก	
น่าจะมีส่วนในการช่วยเศรษฐกิจของประเทศ	 และยัง 
ส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย	 ควรมีการผลักดันงานวิจัย
สารสกัดจากเปลอืกมงัคุดตา้นสมองเสือ่มสูเ่ชงิพาณชิย์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้างต่อไป	

	 อยา่งไรก็ตาม	คณะผูว้จัิยพบวา่	α-mangostin	ทัง้หมด	และ	water	extract	 
α-mangostin	 แม้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกัน	 แต่	 α-mangostin	 
ทัง้หมด	มผีลเปน็พษิตอ่เซลลด์ว้ย	(จงึมกัมกีารนำามาทดลองในการตา้นเซลลม์ะเร็ง)	 
จึงใช้วิธีการสกัดแบบ	 water	 extract	 เพื่อให้มีส่วนที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์
ปะปนน้อยสุด	 (<2%)	 ทีมผู้วิจัยจึงสกัดเปลือกมังคุดโดยวิธีมาตรฐานของ
การสกัดสมุนไพร	 ซ่ึงการสกัดแต่ละคร้ังจะควบคุมปริมาณ	 Total	 phenolic	
compounds	 ให้คงที่	 จากน้ันจะตรวจต่อด้วย	 HPLC	 เพ่ือยืนยันรูปแบบของ
สารสกัดที่แยกได้จากสารสกัดให้คงที่ทุกครั้ง	 (ซึ่งวิจัยต่อเน่ืองพบว่าน่าจะเป็น	 
Proanthocyanidin	 และ	 Epicatechin)	 เม่ือทำาสารสกัดให้แห้งเป็นผง	 

		 อย่างไรก็ดี	สมุนไพร	และยาต่าง	ๆ	ที่ทดสอบในเซลล์ทดลองและ 
สัตว์ทดลองว่าน่าจะได้ผลดี	 เมื่อมาทดสอบในมนุษย์อาจไม่ได้ผล
เช่นเดียวกัน	 เนื่องจากข้ามสายพันธุ์และในมนุษย์มักมีปัจจัยต่างๆ	 
ที่มีผลต่อการออกฤทธ์ิของสารสกัด	 และการเกิดโรคที่หลากหลาย	 
ศ.นพ.วีรศักดิ์	เมืองไพศาล	และคณะผู้วิจัย	ได้ทำาการวิจัยในคนที่แข็งแรงดี	 
เพื่ อดูผลในการยับยั้ งอนุมูลอิสระ	 ป้องกันการเป็นพิษต่อเซลล์ 	 
และจากการติดตามไม่พบการเกิดพิษระยะสั้นและระยะ	6	เดือน	หลังจาก 
ผลการศกึษาในคนทัว่ไปพบวา่สารสกดัจากเปลอืกมงัคุดมฤีทธิต้์านอนุมูลอสิระ 
ของเม็ดเลือดแดงและลดการทำาลายที่เกิดจากอนุมูลอิสระต่อโปรตีน 
ในเม็ดเลือดแดงและเลือด	 ไม่มีผลข้างเคียงที่สำาคัญ	 จึงได้ทำาการศึกษา 
ในผู้ที่มีภาวะสมองเส่ือมจากโรคอัลไซเมอร์ โดยวิธีวิจัยแบบสุ่ม	 และมี 
กลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง	 (double-blinded	 randomized	 
controlled	 trial)	คือ	ทั้งผู้วิจัย	ผู้ประเมินผู้ป่วย	ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยเอง 
ในระหว่างการวิจัย	 ไม่ทราบว่าได้สารสกัดเปลือกมังคุดหรือยาหลอก	 
โดยการตดิตามอาการทางจติประสาท	การรูค้ดิ	ดว้ยแบบประเมนิมาตรฐาน
หลายเคร่ืองมือ	 ประเมินความสม่ำาเสมอของการรับประทานสารสกัด
และตรวจประเมินผลข้างเคียงและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	 การติดตาม	 
5	 ครั้งใน	 6	 เดือน	 และการโทรศัพท์ติดตามอีก	 4	 ครั้ง	 พบว่า	 ระดับ	 
4-Hydroxy-2-nonenal	 หรือ	 HNE	 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระดับสารที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของกระบวนการออกซิเดช่ันของกรดไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของเยือ่หุม้เซลล	์พบวา่สารสกดัจากเปลือกมงัคดุยงัสามารถลดระดบั	HNE	
ลงได้เม่ือเทียบกับยาหลอก	 มีผลช่วยชะลอการเกิดการสูญเสียจากสภาวะ
ออกซิเดชั่นได้	สามารถต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยและมีสัดส่วนของผู้ป่วย
ที่มีความจำาดีขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับยาหลอก

 ขอขอบพระคุณ	 ศ.พญ.นีโลบล	 เนื่องตัน,	 
ศ.ดร.ภญ.ปริ่มเฉนียน	 มุ่งการดี	 และคณะผู้ วิจัย	 
คลินิกผู้สูงอายุ	 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	 
ภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 
และคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผู้ป่วย
และญาติ	 ตลอดจนแหล่งทุนจากกรมการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	กระทรวงสาธารณสขุ	
ที่สนับสนุนให้การวิจัยดำาเนินสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ตรวจเชค็ความปลอดภยัของผงสกดัว่าไมม่กีารปนเปือ้นของยาฆ่าแมลง	โลหะหนกัทีอ่นัตราย	หรอื	 
cyanide	 และไม่พบจุลชีพก่อโรค	 ทำาการบรรจุในแคปซูล	 และยาหลอก	 ในสถานผลิตที่ได้
มาตรฐาน	 GMP	 เพ่ือความปลอดภัย	 ได้ปริมาณบรรจุคงท่ี	 และทนทานตลอดช่วงเวลาของ 
การศึกษาวิจัย	
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 “บุคลากร (Workforce)” ถ่ิอเป็็นส่ันทรัพื่ย์และกำาลังสัำาคัญ  
ในการขับเคล่�อนองค์กรให้้เก่ดิ์การพื่ฒันาอย่างต่่อเน่�องและบรรลเุป้็าห้มาย 
ที�ตั่�งไว้ ดัิ์งนั�น องค์กรจึงต้่องคำานึงถึิง การพัื่ฒนาขีดิ์ความสัามารถิ  
การบร่ห้ารความเพื่ยีงพื่อของบคุลากรในการทำางาน การสัง่เสัร่มสุัขภาพื่ 
และความป็ลอดิ์ภัยของบุคลากร รวมทั�งความเป็็นอย่้ของบุคลากร  
ซึ�งรวมถึิง “การสันับสันุนการทำางานและสัวัสัด่ิ์ภาพื่ของบุคลากร  
(Workforce Work Support and Security)” ซึ�งเป็็นห้นึ�งในมาต่รฐาน 
โรงพื่ยาบาลและบร่การสุัขภาพื่ ฉบับที� 5 ต่อน I-5 บุคลากร (Workforce) 
ในข้อย่อย ข. ที�ป็ระกอบดิ์้วย ข้อกำาห้นดิ์ 3 ข้อ ซึ�งคณะแพื่ทยศัาสัต่ร์ 
ศ่ัร่ราชีพื่ยาบาล เล็งเห็้นความสัำาคัญเป็็นอย่างย่�ง จึงมีการบร่ห้ารจัดิ์การ  
เพ่ื่�อด้ิ์แลสัวัสัด่ิ์ภาพื่และสันับสันุนให้้บุคลากรสัามารถิทำางานไดิ์้เต็่ม 
ขีดิ์ความสัามารถิ ดัิ์งนี�

 จากที�กล่าวมาข้างต้่น จะเห็้นได้ิ์ว่าทุกห้น่วยงานสัามารถิมีส่ัวนร่วมในการส่ังเสัร่ม สันับสันุนการทำางาน 
และสัวัสัด่ิ์ภาพื่ของบุคลากรได้ิ์ ด้ิ์วยการพ่ื่จารณากำาห้นดิ์/ทบทวนตั่วชีี�วัดิ์ให้้เช่ี�อมโยงและสัอดิ์คล้องกับนโยบาย  
ความป็ลอดิ์ภัย อาชีีวอนามัย และสัภาพื่แวดิ์ล้อมในการทำางาน เพ่ื่�อร่วมกันพัื่ฒนาระบบที�เอ่�อต่่อการทำางาน สันับสันุน
ให้้บุคลากรของศ่ัร่ราชีทำางานได้ิ์อย่างมีป็ระส่ัทธ่ิ์ภาพื่ ป็ระส่ัทธ่ิ์ผู้ล รวมทั�งเป็็นการสัร้างความผู้้กพัื่น ที�เป็็นแรงห้นุน 
ให้้บุคลากรทุ่มเทการทำางานให้้กับองค์กร มุ่งส่้ัการเป็็นองค์กรที�น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization: 
HRO) องค์กรสัมรรถินะส้ัง (High Performance Organization: HPO) และการเป็็นองค์กรระดัิ์บโลก (World Class  
& World Changer) ต่่อไป็

รูปที่ 1 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอน I - 5 บุคลากร (Workforce):  
ข. การสนับสนุนการทำางานและสวัสดิภาพของบุคลากร (Workforce Work Support and Security)

 การสร้างความมั่นใจในการ 
ปรับปรุงและสนับสนุน เพื่อให้บุคลากร 
เข้าถึงส่ิงจำาเป็นในการทำางานได้อย่าง 
สะดวกและตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ที่จำาเป็น

   ตััวอย��ง กั�ร้ดำ�เนิ้ำน้ำกั�ร้ของศิัร้ิร้�ช้
•	จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ/software	ให้เหมาะสมกับบุคลากรตามบริบทงาน
•	จัดหาและส่งเสริมการใช้อุปกรณ์เฉพาะสำาหรับป้องกันในการปฏิบัติงานกับสารเคมี/ 
	 สารอันตราย/เคมีบำาบัด/เชื้อโรค	 และอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย	 ส่งผลให้ 
	 ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ	 ISO15189/15190	 สำาหรับ 
	 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 การทำาให้มั่นใจว่าสถานที่ทำางานมีสวัสดิภาพสำาหรับบุคลากร มีการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ทำางาน มีมาตรการ
ปกป้องคนทำางานจากความรุนแรง การกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการล่วงละเมิด

•	ประกาศนโยบาย	“ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการ 
	 ทำางาน”	
•	กำาหนดตัววัดด้านสภาพแวดล้อม	 ความปลอดภัย	 และสุขภาพใน 
	 การทำางาน	ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุลากร	และวเิคราะหผ์ล	เพือ่การบรหิารจดัการ/ 
 ปรับปรุงให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการทำางานของบุคลากร	 กำากับดูแลโดย 
	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน 
	 การทำางาน
•	กำาหนดจดุเนน้การพฒันาคณุภาพ	หวัขอ้	“Engagement”	ซึง่ประกอบด้วย	 
	 การเสริมสร้าง	 Healthy	 workplace	 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำางาน	 
	 และทำาให้เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร
•	จัดระบบความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทำางาน 
	 และข้อมูลสารสนเทศ	 ของบุคลากรและผู้มาติดต่อ	 เช่น	 access	 card,	 
	 CCTV	และการจัดจุดตรวจประจำาอาคาร	เป็นต้น

 การกำาหนดจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานโดยคำานงึถงึสขุภาพ ความเครยีด 
แ ล ะป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ งบุ ค ล า ก ร 
ผู้ปฏิบัติงาน

   ตััวอย��ง กั�ร้ดำ�เนิ้ำน้ำกั�ร้ของศิัร้ิร้�ช้
•	ประกาศกำาหนดกรอบเวลาการทำางานของนักศึกษาชั้นคลินิก	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
•	กำาหนดชั่วโมงการทำางานของบุคลากร	 โดยอ้างอิงจากกฎหมายแรงงาน	 และสภาวิชาชีพ	 
	 เช่น	แพทยสภา	และสภาการพยาบาล

พื่ัฒน้ำาคุ่ณภาพื่

การสิ้ร�างสิ้ภาพื่แวดลื�อมการที่ำางาน้ำ
ของบุ้ค่ลืากร แลืะค่วามผู้้กพัื่น้ำต่อองค์่กร

ทีี่มบ้ริการวิช้าการด�าน้ำพัื่ฒน้ำาคุ่ณภาพื่

•	เดินสำารวจความเสีย่งด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม 
	 ในการทำางาน	โดยงานอาชีวอนามัย
•	ตรวจสอบระบบโครงสรา้งอาคาร	ระบบอัคคภียั	ระบบไฟฟา้	และระบบลฟิต	์ 
	 โดยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย	
•	จัดหาอุปกรณ์	ระบบการแจง้เหตุ	และมาตรการระงับอัคคภียั	แผนทางหนไีฟ 
	 ฉุกเฉิน	และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
•	ประกาศ	 Siriraj	 2P	 Safety	 Goal	 (S2PSG)	 ซึ่งประกอบด้วย	 Siriraj	 
	 Personnel	 Safety	 Goals	 จุดเน้นด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	 
	 ด้านการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล	 โดยจัดทำา 
	 แนวปฏิบัติและการอบรมสำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจโรค 
	 ผู้ป่วยนอก	 ประสานงานโดยงานจัดการความรู้	 และกำาลังดำาเนินการ 
	 ขยายผลไปยังผู้ป่วยใน
•	ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตััวอย��ง กั�ร้ดำ�เนิ้ำน้ำกั�ร้ของศิัร้ิร้�ช้
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อ้างอิงจาก	https://sites.google.com/site/karcadkarsoxupthan/home
https://www.qualitythestory.com/การจัดการห่วงโซ่อุปทาน/

	 หลักคิดของการจัดการ	 supply	 chain	 มีความสำาคัญกับทุกองค์กรที่ต้องส่งมอบสินค้าและบริการแก่ผู้รับบริการ	 
ไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาล	เพราะโรงพยาบาลต้องมีการนำาเข้าของวัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	เช่น	ยาและเวชภัณฑ์	อุปกรณ์ทางการแพทย์	 
น้ำายาตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	และด้านการบริการที่ต้องจ้างบริษัทภายนอก	(Outsource)	เช่น	งานทำาความสะอาด	 
งานรกัษาความปลอดภยั	งานบรกิารอาหาร	เปน็ตน้	การจดัการ	supply	chain	จะทำาใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้า่แตล่ะกระบวนการ
มคีวามสำาคญัและสมัพนัธก์นัอยา่งไร	ตอ้งรบัอะไร	หรอืส่งมอบอะไรใหก้ระบวนการถดัไป	ซึง่จะตอ้งมกีารประสานความเชือ่มโยง
อยา่งไรร้อยตอ่	ลดกระบวนการทีซั่บซอ้น	และลดความสูญเสียทัง้เวลาและตน้ทนุ	มรีะบบงานภายในและภายนอกท่ีสอดคลอ้งกนั	
มกีารใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำากดัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	รวมทัง้มกีารพฒันาปรบัปรงุและสร้างนวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง	เพือ่ชว่ย
กันลดต้นทุนการดำาเนินการ	 โดยท่ีคุณภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการยังคงเดิมหรือดีขึ้น	 อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	
สุดทา้ยคอืองคก์รมกีารเติบโต	มคีวามกา้วหนา้	และสามารถสง่มอบสนิคา้และบริการทีม่กีารปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพสูผู่ร้บั
บริการต่อไปได้อย่างยั่งยืน	ส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ผู้่้บ้ร้ิห�ร้ ม่วิสัียทัำศัน์้ำแลืะเป้ั๊�หม�ยชั้ดเจุน้ำ 
สี�ม�ร้ถึมองภ�พร้วมของร้ะบ้บ้ได้ ม่คว�มไว้ว�งใจุ
ซึั�งกััน้ำแลืะกััน้ำร้ะหว��งผู้่้บ้ร้ิห�ร้ภ�ยใน้ำองค์กัร้
แลืะพัน้ำธมิตัร้ แลืะม่คว�มมุ�งมั�น้ำใน้ำกั�ร้ปั๊ร้ับ้ปั๊รุ้ง
ร้ะบ้บ้กั�ร้ทำำ�ง�น้ำขององค์กัร้ 

ผู้่้ปั๊ฏิิบั้ติั/บุ้คลื�กัร้ ม่คว�มสี�ม�ร้ถึใน้ำกั�ร้ทำำ�ง�น้ำ 
หลื�กัหลื�ยด้�น้ำ ร้วมทัำ�งคว�มสี�ม�ร้ถึด้�น้ำเทำคโน้ำโลืย่ 
เพ่�อสีนั้ำบ้สีนุ้ำน้ำกั�ร้ทำำ�ง�น้ำให้บ้ร้ร้ลุืเป้ั๊�หม�ย จึุงต้ัอง
เข้�ใจุเป้ั๊�หม�ยแลืะกัร้ะบ้วน้ำง�น้ำทุำกัร้ะบ้บ้ท่ำ�เก่ั�ยวข้อง  
ร้่้ว��ร้ับ้ผู้ลืง�น้ำจุ�กัใคร้ สี�งมอบ้ให้ใคร้

ผู้่้ม่สี�วน้ำได้สี�วน้ำเส่ีย (Stakeholder)  
แลืะผู้่้รั้บ้บ้ริ้กั�ร้ม่กั�ร้เช่้�อมโยง ส่ี�อสี�ร้  
แลืกัเปั๊ล่ื�ยน้ำข้อม่ลืสีำ�คัญซึั�งกััน้ำแลืะกััน้ำ 
ทำำ�ง�น้ำสีอดคล้ืองแลืะกัลืมกัล่ืน้ำ 
เป็ั๊น้ำไปั๊ใน้ำทิำศัทำ�งเด่ยวกััน้ำ 

ข้อม่ลื ม่กั�ร้ใช้้ข้อม่ลืชุ้ดเด่ยวกััน้ำ แลืะเป็ั๊น้ำข้อม่ลืท่ำ�ม่ปั๊ร้ะสิีทำธิภ�พถ่ึกัต้ัอง  
แลืะทัำน้ำตั�อเวลื� เพ่�อสี�งเสีร้ิมให้ผู้่้เก่ั�ยวข้องใน้ำห�วงโซั�อุปั๊ทำ�น้ำเกิัดกั�ร้ 
ใช้้ปั๊ร้ะโยช้น์้ำร้�วมกััน้ำ โดยใช้้ร้ะบ้บ้เทำคโน้ำโลืย่สี�ร้สีน้ำเทำศัแลืะกั�ร้ส่ี�อสี�ร้  
ท่ำ�สี�ม�ร้ถึเช่้�อมโยงแลืะแบ้�งป๊ั๊น้ำข้อม่ลืท่ำ�ม่ผู้ลืกัร้ะทำบ้ตั�อกั�ร้ดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำ 
ได้อย��งร้วดเร้็ว เพ่�อเพิ�มปั๊ร้ะสิีทำธิภ�พใน้ำกั�ร้ทำำ�ง�น้ำทัำ�งองค์กัร้อย��งส่ีงสุีด 
ทัำ�งใน้ำเร้่�องของเวลื� ต้ัน้ำทุำน้ำ แลืะกั�ร้เพิ�มศัักัยภ�พใน้ำกั�ร้แข�งขัน้ำ

คว�มคลื�องตััวแลืะคว�มสี�ม�ร้ถึใน้ำกั�ร้ฟ้�น้ำตััว (Agility & Resilience) 
สี�ม�ร้ถึปั๊รั้บ้เปั๊ล่ื�ยน้ำได้ตั�มกั�ร้เปั๊ล่ื�ยน้ำแปั๊ลืง สี�ม�ร้ถึตัอบ้สีน้ำอง 
ตั�อภ�วะวิกัฤติัหร้่อสีถึ�น้ำกั�ร้ณ์ท่ำ�ผิู้ดปั๊กัติัท่ำ�เกิัดขึ�น้ำ แลืะสี�ม�ร้ถึฟ้�น้ำตััว
จุ�กัวิกัฤติัดังกัลื��วได้อย��งด่

01

02

03 04

05

การจัดการห่้วงโซ่ื้อุป่ที่าน้ำ การจัดการห่้วงโซ่ื้อุป่ที่าน้ำ 
 (Supply Chain Management) ใน้ำองค์่กร (Supply Chain Management) ใน้ำองค์่กร ตอน้ำทีี่� 2

	 จากตอนที่แล้วที่แบ่ง	Supply	Chain	ออกเป็น	3	ส่วน	 
ได้แก่	 ห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำา	 (Upstream	 supply	 chain)	
ห่วงโซ่อุปทานกลางน้ำา	 (Midstream	 supply	 chain)	 หรือ 
ห่วงโซ่อุปทานภายในการผลิต	 และห่วงโซ่อุปทานปลายน้ำา	 
(Downstream	supply	chain)	

	 ห่วงโซ่อุปทานกลางน้ำาของการจัดการ	 supply	 chain	 
มีความสำาคัญต่อกระบวนการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือการส่งมอบผลงานที่ดี	 ซึ่งอาจมีการส่งมอบผลงานจาก
หน่วยงานหน่ึงไปยังหน่วยงานหนึ่งภายในห่วงโซ่อุปทานเอง	 
จึงต้องคำานึงถึงการลดกิจกรรมต่างๆ	ที่ไม่มีมูลค่าแต่ทำาให้เกิด 
ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น	 (ลด	 waste)	 เพื่อให้เกิดการลดต้นทุน	 
(save	cost)	โดยที่ยังคงประสิทธิภาพ	คุณภาพ	และคุณค่าของ 
การส่งมอบสนิค้าและบรกิาร	ปจัจัยสำาคญัทีต่อ้งคำานงึถงึในการ
จัดการ	supply	chain	ให้มีประสิทธิภาพ	ได้แก่

งาน้ำจัดการค่วามร้�

ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติมได้ที่  
Siriraj	KM	website	:	www2.si.mahidol.ac.th/km/
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พัื่ฒน้ำาสิ้มรรถน้ำะแลืะทัี่กษ์ะด�าน้ำการจัดการข�อม้ลื
ด�วยการอบ้รมออน้ำไลืน์้ำผู่้าน้ำระบ้บ้ SELECx
	 ทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
จะส่งเสริมให้สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูลจริง 
ในการบริหารจัดการงาน	 (Management	 
by	fact)	ทำาให้รับรู้สถานการณ์และคาดการณ์
ผลได้	 ช่วยประเมินประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
ของกระบวนการได้อย่างชัดเจนว่า	 อะไรท่ี
ควรต้องปรับปรุง	 หรือ	 ยังมีอะไรที่สามารถ 
พัฒนาให้ดีขึ้นได้	 เข้าใจความต้องการของ 
ผูร้บับรกิาร	และเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
ในการดำาเนนิการเรือ่งตา่งๆ	ไดด้ขีึน้	และยิง่เรา 
ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส้ันเท่าไหร่	 
จะยิ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เร็วเท่านั้น

	 สำาหรับผู้ที่ทำางานด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล	 หรือเป็นผู้ที่สนใจเร่ืองการวิเคราะห์ 
และนำาเสนอข้อมูล	 และมักพบปัญหาเหล่านี้ 
ในการทำางาน

ข้อมูล้ไม่คลี้นื้  
ต้ัองใช้ีเวล้านื้านื้ 
ในื้การตัรวจุสั้อบ่

ไม่รู้ว่าจุะว่เคราะห์ข้อมูล้อย่างไร  
มีเคร้�องม้ออะไรให้ใช้ีบ้่าง

ควรเล้้อกใช้ีกราฟแบ่บ่ไหนื้ 
ในื้การนื้ำาเสั้นื้อข้อมูล้
ให้น่ื้าสั้นื้ใจุ

หลัืกัส่ีตัร้ กั�ร้วิเคร้�ะห์แลืะน้ำำ�เสีน้ำอข้อม่ลืเพ่�อกั�ร้ตััดสิีน้ำใจุ
(Empower Data by LeTCI)
•การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยหลักการ	LeTCI
•	เทคนิคการนำาเสนอข้อมูลให้น่าสนใจด้วย	Visualization

หลัืกัส่ีตัร้ พลัืงกั�ร้บ้ริ้ห�ร้จัุดกั�ร้ข้อม่ลื
(Powerful Information Management: Basic Level)
•การจัดทำาฐานข้อมูล	และควบคุมความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล	
•การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย	Sort,	Filter	และ	AutoSum
•การนำาเสนอข้อมูลด้วย	Charts

หลัืกัส่ีตัร้ พลัืงกั�ร้บ้ริ้ห�ร้จัุดกั�ร้ข้อม่ลื
(Powerful Information Management:  
Intermediate Level)
•การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้วย	Table,	 
	 Remove	Duplicates,	Find	&	Select	และการใช้สูตร
•	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย	PivotTable
•	การนำาเสนอข้อมูลและสร้าง	Dashboard	ด้วย	PivotChart	 
	 และ	Slicer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ตึกอำานวยการ ชั้น 1  
โทร. 98300 หรือ 98418 e-mail: sirirajum@mahidol.edu

อบ้ร้มออน้ำไลืน์้ำผู้��น้ำร้ะบ้บ้ SELECx  
ได้ตัลือด 24 ช้ม.
• ศึกษาความรู้จากคลิปวิดีโอ	 
	 และเอกสารประกอบการเรียน	

•	ดาวน์โหลดไฟล์	Excel	เพื่อฝึกทักษะ 
	 โดยการปฏิบัติจริง

•	อบรมที่ไหน	เวลาใด	กี่ครั้งก็ได้	และทบทวนซ้ำา 
	 ได้ตลอด	ไม่ต้องกังวลเรื่องฟังไม่ทัน

•	รับประกาศนียบัตร	เมื่อผ่านการทดสอบ

1

2

3

เร้�ขอแน้ำะน้ำำ� 3 หลัืกัส่ีตัร้ออน้ำไลืน์้ำใน้ำร้ะบ้บ้ SELECx ท่ำ�จุะช้�วยให้ทำ��น้ำจัุดทำำ�ฐ�น้ำข้อม่ลื  
เพ่�อเตัร้ย่มคว�มพร้้อมกั�อน้ำกั�ร้วิเคร้�ะห์ สี�ม�ร้ถึใช้้เคร้่�องม่อวิเคร้�ะห์ได้อย��งเหม�ะสีม 
สีะดวกั ร้วดเร้็ว แลืะน้ำำ�เสีน้ำอได้น้ำ��สีน้ำใจุ ด้วยโปั๊ร้แกัร้ม Microsoft Excel  
ท่ำ�ทำ��น้ำใช้้ง�น้ำอย่�เป็ั๊น้ำปั๊ร้ะจุำ� ดังน่้ำ�
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 กั�ร้ปั๊ร้ะกัวดร้�งวัลืผู้ลืง�น้ำวิ จัุย R2R  
ด่เด�น้ำร้ะดับ้ปั๊ร้ะเทำศั ปั๊ร้ะจุำ�ปีั๊ 2564 ทำ่�ผู้��น้ำม�  
ม่ ผู้ ลื ง � น้ำ วิ จุั ย เ ข้ � ร้� ว ม กั � ร้ ปั๊ ร้ ะ กั ว ด ทำั� ง สีิ� น้ำ  
769 ผู้ลืง�น้ำ โดยได้ร้ับ้ร้�งวัลืใน้ำปั๊ร้ะเภทำตั��งๆ  
ร้วม 44 ผู้ลืง�น้ำ ซัึ�งผู้ลืง�น้ำจุ�กัคณะแพทำยศั�สีตัร้์
ศัิร้ิร้�ช้ ได้ร้ับ้ร้�งวัลื ร้วม 4 ผู้ลืง�น้ำ ได้แกั�

	 1.	 การศึกษาประสิทธิภาพ	 และความแม่นยำาของโปรแกรม 
คัดกรองเบาหวานจอตาอัตโนมัติ	 ในผู้ป่วยเบาหวาน	 โรงพยาบาลศิริราช	 
โดย	อ.พญ.นิดา	วงศ์ชัยสุวัฒน์	ภาควิชาจักษุวิทยา	และคณะ

	 ไม่เพียงแค่	 44	 ผลงานท่ีได้รับรางวัลผลงานวิจัย	 R2R	 ดีเด่นเท่าน้ัน	 
แต่ทั้ง	 769	 ผลงานทั่วประเทศ	 เป็นตัวแทนของนักสู้	 R2R	 ท่ีต้ังใจพัฒนา 
การทำางาน	 การดูแลผู้ป่วย	 ด้วยกระบวนการวิจัย	 เพื่อขับเคลื่อนการบริการ 
ด้านสาธารณสุขของประเทศให้ก้าวหน้าด้วยเครื่องมือ	R2R	

	 พวกเราขอเปน็ตวัแทนกลา่วขอบคณุทมีวจิยัทกุทา่นทีม่สีว่นรว่มในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการสาธารณสุขไทย	 และขอแสดงความยินดีกับ	 
4	 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้	 ในมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียน
โควิด	 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข	 ประจำาปี	 2565	 
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	ฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เมื่อวันที่	 14-16	กันยายน	2565	 
ที่ผ่านมา

ผู้ลืงาน้ำวิจัย 
R2R Siriraj 

ดังทัี่�วไที่ย
ใน้ำเวทีี่ระดับ้ป่ระเที่ศิ

•	อุบัติการณ์ของการจัดการ 
ความปวดที่ไม่เพียงพอใน 
หออภิบาลศัลยกรรม	 
โดย	พว.ณภัทร	ธิคม	 
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	 
และคณะ

• การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงที่บ่งชี้ 
การใช้เมทแอมเฟตามีนใน 
สตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฝากครรภ์	
โดย	พว.ปิยนุช	สายสุขอนันต์	
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา	และคณะ

• ผลของการปรับปรุงกระบวนการ 
การดูแลผู้ป่วยในการลดระยะเวลา 
จากการตัดสินใจผ่าตัดคลอด 
จนคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับ 
การผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน	 
โดย	รศ.	นพ.ดิฐกานต์	บริบูรณ์หัญสาร	 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	 
และคณะ

1 2 3

ปัริะเภูทีผู้ลง�นำริะดัีบ

ตติยภู้มิ

ปัริะเภูทีผู้ลง�นำ นำวัตก้ริริม/สิิ�งปัริะดิีษฐ์์

ห้น้ำ่วยพื่ัฒน้ำางาน้ำป่ระจำาสิ้้่งาน้ำวิจัย
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“Siriraj Experts” ส่ิ้บ้ค่�น้ำข�อม้ลื 
ผู้้�ที่รงคุ่ณวุฒิศิิริราช้ง่ายๆ ได�แลื�ววัน้ำนี้ำ�

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำาไปมาก	 ฝ่ายสารสนเทศได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้กับบุคลากรภายในคณะฯ	 เพ่ือรองรับการทำางานให้กับคณะฯ	 ในรูปแบบออนไลน์	 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	เกดิความปลอดภยัในการใชง้าน	และรองรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
โควิด	19	จึงได้จัดทำา	Siriraj	Experts	ระบบการสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิศิริราชขึ้น

Siriraj Experts ระบบการสบืคน้ขอ้มลูผูท้รงคณุวฒุศิริริาช อาท ิผลงานวจิยั ตำารา/
หนงัสอืทางวชิาการ บทความ หลกัสตูรการเรยีนการสอน การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ 

ข้อมูลด้าน HR และข้อมูลด้านวิชาการ สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้

IT society ฝ่า่ยสิ้ารสิ้น้ำเที่ศิ
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“Siriraj Experts” ส่ิ้บ้ค่�น้ำข�อม้ลื 
ผู้้�ที่รงคุ่ณวุฒิศิิริราช้ง่ายๆ ได�แลื�ววัน้ำนี้ำ�

	 ขอบคุณข้อมูลจาก	www.it24hrs.com
อ้างอิงภาพจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดัิ์งนั�น ห้ากเราร้้จักว่ธีิ์การใช้ีคอมพ่ื่วเต่อร์อย่างเห้มาะสัม  
นอกจากจะช่ีวยป็ระห้ยัดิ์พื่ลังงานแล้วยังช่ีวยลดิ์ค่าไฟฟ้าลงด้ิ์วยนะครับ

 วิธีใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ประหยัดไฟ  เทคนิคน้ีเคยใช้ใน
สถานการณ์โควิด 19 ที่ต้องอยู่กับบ้านและใช้คอมพิวเตอร์ในการ  
Work From Home กันมากขึ้น มาคราวน้ีค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มแพงขึ้น 
เทคนิคนี้ก็ยังช่วยได้เช่นกัน เราจึงขอแนะนำา 6 วิธีใช้งานคอมพิวเตอร์
อย่างไร ให้ประหยัดไฟมาแนะนำากัน

ใช้�ค่อมพิื่วเตอร์อย่างไร  
ให้�ป่ระห้ยัดค่่าไฟ

เลือกมุมทำางานที่มีแสงสว่างเพียงพอ	
เปลี่ยนจากการใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
มาเป็นใช้แสงจากธรรมชาติ	 
ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้มาก

ตั้ง	Sleep	Mode	เมื่อไม่ได้ใช้งาน	 
การเปิด	Sleep	Mode	จอภาพและ
ฮาร์ดดิสก์จะปิด	ทำาให้คอมพิวเตอร์ 
ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง

ถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งาน	แม้จะปิด
คอมพิวเตอร์แล้ว	ไฟฟ้ายังจ่ายมาเลี้ยง 
ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอด	ดังนั้นควรถอดปลั๊ก 
คอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน	 
เช่นเดียวกับจอคอมพิวเตอร์พีซี	และทีวี	 
ก็ต้องถอดปลั๊กด้วย

ตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการ
ระบายความร้อนได้ดี	เพื่อให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่ทำางานหนักจนเกินไป

เลือกขนาดหน้าจอให้เหมาะสม	
จอภาพเล็กช่วยประหยัดพลังงาน
มากกว่าควรเลือกจอภาพที่ขนาด 
ไม่ใหญ่เกินไป	ควรเลือกใช้จอ	LCD	
หรือ	LED	จะช่วยประหยัดไฟมากกว่า

เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัด 
พลังงานมีสัญลักษณ์	Energy	Star	 
ซึ่งจะใช้กำาลังไฟฟ้าลดลงถึง 
ร้อยละ	55	ในขณะที่รอทำางาน
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 ศ้ันย์ความเป็็นเล่ศัดิ์้านการศัึกษาว่ทยาศัาสัต่ร์สุัขภาพื่ ไดิ์้จัดิ์โครงการ Pearls in 
Medical Education ในวนัที� 12 ตุ่ลาคม 2565 ที�ผู่้านมา ในห้วัข้อ What should we do about  
bullying in medical schools? ซึ�งทางศ้ันย์ฯ ได้ิ์รับเกียรต่่จาก อ.นพื่.มาโนชี โชีคแจ่มใสั  
จากภาคว่ชีาน่ต่่เวชีศัาสัต่ร ์คณะแพื่ทยศัาสัต่ร ์มห้าว่ทยาลยัเชีียงให้ม ่มาเป็็นว่ทยากรในห้วัข้อนี�

Pearl in medical education 10/65
  What should we do about 
     bullying in medical 
       schools?

 อีกสิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยในสังคมแพทย์	 คือ	 Academic	 bully	 
ซึ่งหมายถึงการที่ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกอาย	 ดูถูกความเห็นที่สะท้อนถึง 
ความเปน็วชิาชพี	เชน่	การตำาหนวิา่ไมเ่กง่เพราะไมต่ัง้ใจ	มอบหมายงาน
ที่รู้ว่าผู้เรียนทำาไปแล้วไม่เกิดประโยชน์	 ทำาดีแล้วไม่มีการชื่นชมแต่เมื่อ 
ทำาผิดแล้วกลับตำาหนิ	 ซึ่งส่ิงเหล่านี้ทำาให้เกิดปัญหาในระยะยาว 
อย่างมากมาย	 ซึ่งจะพบว่าในโรงเรียนแพทย์นั้นระบบในการที่นักเรียน 
จะร้องเรียนนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะทำาให้นักเรียน 
เช่ือมัน่ไดว้า่หากมกีารรอ้งเรยีนแลว้จะเกดิการเปลีย่นแปลง	หรอืผูท้ีร่อ้ง
เรยีนจะไมถ่กูเปดิเผยตวัตน	ซึง่สิง่เหลา่นีเ้อง
เปน็อุปสรรคทีส่ำาคัญทีท่ำาใหผู้เ้รยีนไมก่ลา้
ที่จะร้องเรียนและทำาให้ไม่เกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน

Physical bully 
เช่ีน การทำาร้ายร่างกาย

Verbal bully 
เช่ีน การห้ยอกล้อเร่�องร้ป็ลักษณ์ 

เรียนไม่เก่ง เพื่ศัสัภาพื่
Social bully 
เช่ีน การห้ยอกล้อ

เพ่ื่�อให้้ผู้้้ถ้ิกกระทำาถ้ิกท่�งไว้ 
ไม่ให้้ยุ่งในงานที�ต้่องทำา 

ไม่ให้้ร่วมงาน ห้ร่อ 
การน่นทาเพ่ื่�อให้้ไม่ได้ิ์รับ

การยอมรับในสัังคม

Cyber bully เป็็นการห้ยอกล้อผู่้านทาง
ส่ั�อสัังคมต่่างๆ ซึ�งส่ัวนมากมันจะเป็็นการ bully 

ในร้ป็แบบ social และ verbal ร่วมกัน

	 ดังนั้นในฐานะท่ีเราเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือ	 ผู้ดูแลนักศึกษา	 
ควรที่จะมีการตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาเรื่องการ	 bully	 และ	
ต้องเชื่อว่าปัญหาเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ท่ีเราไม่รู้อาจจะเกิด
จากความไม่กล้าที่จะร้องเรียนของผู้เรียน	 อาจารย์จึงควรที่จะมีการ 
วางนโยบาย	 เพื่อป้องกันการเกิด	bully	อย่างชัดเจน	มีการดำาเนินการ 
กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง	 สร้างวัฒนธรรมการดูแลนักเรียน 
อย่างเท่าเทียม	ไม่ดูถูกหรือทำาให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจ	อีกสิ่งหนึ่งคือ
การที่ไม่ควรโทษเหยื่อ	หรือโทษว่าที่นักเรียนถูก	bully	เพราะตัวผู้เรียน
เองปฏบิตัตินไมถู่กตอ้งตามสิง่ทีป่ฏิบตักินัมา	ซึง่สิง่นีจ้ะทำาใหเ้ราเพกิเฉย
และไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

	 การดูแลผู้เรียนในเรื่องของการ	bully	ถือเป็นประเด็นที่มีความ
สำาคญัมากขึน้ในปจัจุบนั	ยิง่มกีารสรา้งความตระหนกัและวางระบบการ
ดแูลเรือ่งนีอ้ยา่งชดัเจนและรวดเรว็มากเทา่ไหรก่จ็ะยิง่สรา้งความนา่เช่ือ
ถือให้	 ผู้เรียนในยุคปัจจุบันยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้มาก
ขึ้นเท่านั้น	 ปัจจุบันทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
สขุภาพไดเ้ห็นความสำาคญัในเรือ่งของการพฒันาทกัษะในการ	feedback	
หรือ	การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	ทางศูนย์ฯ	จึงได้มี
การจดัอบรมหลากหลายรปูแบบเพือ่ให้ตอบสนองกบัความตอ้งการของ
ผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะ	 ในด้านการจัดการเรียนการสอนทาง
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 สามารถติดตามรายละเอียดของการอบรมนี้
ได้ที่	https://shee.si.mahidol.ac.th/index.php/th/

การศิึกษ์า - วิช้าการ | ศิ้น้ำย์ค่วามเป่็น้ำเลืิศิด�าน้ำการศิึกษ์าวิที่ยาศิาสิ้ตร์สิุ้ขภาพื่ (SHEE)

	 ในสังคมปัจจุบัน	 ปัญหาเรื่อง
การกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ร่างกาย	 วาจา	 หรือจิตใจเป็นปัญหาที่
ได้รับความสนใจมากขึ้น	 เน่ืองจากเป็น
ประเดน็ทีค่นในยุคปจัจบุนัใหค้วามสำาคญั	
ซึ่งการกลั่นแกล้งหรือ	 การ	 bullying	 
สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา	 โดยที่ใน
บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ผู้กระทำา
อาจจะไม่รู้ตัว	 แต่ส่ิงนั้นอาจจะส่งผล 
กระทบให้ผู้ถูกกระทำาเกิดความไม่สบาย
ทั้งในด้านกายหรือใจไปแล้ว	 ในสังคม
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพปัญหา
เหล่าน้ี	 เป็นปัญหาที่สามารถพบได้บ่อย
เนือ่งจากเปน็สังคมทีก่ารเรียนรูม้กัเกดิขึน้
ในสถานการณ์ในการทำางานจริงซึ่งทำาให้
ผู้เรียนสามารถที่จะโดนกลั่นแกล้งได้ง่าย
กว่าวิชาชีพอื่นๆ	 ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน
กันเอง	หรือ	 โดยเฉพาะจากผู้ที่มีอำานาจ
เหนอืกวา่	เชน่	อาจารยห์รอืรุน่พี	่โดยการ	
bully	สามารถแบง่ไดเ้ปน็	4	ประเภท	ดงันี้

วิทีย�ก้ริ : อ.นำพี่.ม�โนำชุ โชุคแจ่้มใสิ   
ภาคว่ชีาน่ื้ต่ัเวชีศิาสั้ตัร์ มหาว่ทยาลั้ยเชีียงใหม่
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ช่้างเที่ค่นิ้ำค่อุป่กรณ์ชี้วการแพื่ที่ย์จากภ้ฏาน้ำ 
เข�ารับ้การฝ่กึอบ้รมเชิ้งป่ฏิบั้ติการ ณ ศิิริราช้

	 ยินดี ต้อนรับช่างเทคนิค 
อุ ป ก ร ณ์ ชี ว ก า ร แ พ ท ย์ จ า ก 
ราชอาณาจักรภูฏาน	ในการเข้าฝึก 
อบรมเชงิปฏบิตักิารสำาหรับบคุลากร 
ฝ่ายดูแลและบำารุงรักษาอุปกรณ์	 
ณ	ภาควชิาโสต	นาสกิ	ลาริงซ์วิทยา	 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 
ม.มหดิล	เมือ่วนัที	่12	-	23	ก.ย.	65	 
ควบคุมการฝึกอบรมโดย	รศ. นพ. ภาวิน  
เกษกุล หัวหน้าภาควิชาโสต	นาสิก	 
ลาริงซ์วิทยา	 ภายใต้การอุปถัมภ์
โดยกรมความรว่มมอืระหวา่งประเทศ	 
( T h a i l a n d 	 I n t e r n a t i o n a l	 
Cooperation	Agency	(TICA)

ศิิริราช้เจรจาด�าน้ำค่วามร่วมม่อ 
กับ้สิ้ถาบั้น้ำการแพื่ที่ย์ชั้�น้ำเลิืศิของญีี่�ปุ่น่้ำ
	 เมื่อวันที่	1	-	2	ก.ย.	65	คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล	นำาโดย	ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล	ร่วมด้วย	ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล	หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 
และกายภาพบำาบัด	ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ	 ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช	 รศ. ดร. นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล	 หัวหน้าสถานวิทยา 
มะเร็งศิริราช	 รศ. นพ.สิทธ์ิ สาธรสุเมธี	 ผู้จัดการหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ	 และ	 รศ. นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ  
จากหน่วยผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป	 ได้เข้าเยี่ยมชมและเจรจาด้านความร่วมมือด้านวิชาการ	 การวิจัยและการแลกเปลี่ยน 
บคุลากรระหวา่งศิริราชกบัสถาบนัการศกึษาดา้นการแพทยช์ัน้เลศิของญ่ีปุ่น	ไดแ้ก่	มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์และทนัตกรรมแหง่โตเกยีว	 
(Tokyo	Medical	and	Dental	University)	โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยไคโอ	(Keio	University	School	of	Medicine)	ศูนย์สุขภาพ 
และการแพทย์แห่งชาติ	 (National	 Center	 for	 Global	 Health	 and	Medicine)	 และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว	 
(Tokyo	University	School	of	Medicine)

วิเที่ศิสิ้ัมพื่ัน้ำธ์ | ฐ์ิติพื่งศิ์ ศิิลืป่ารัตน้ำ์
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การแลืกเป่ลีื�ยน้ำเรียน้ำร้� 
ระดับ้ที่วิภาคี่ระห้ว่าง 
ศิิริราช้แลืะ ร.พื่.ตัน้ำต็อกเส็ิ้ง 
ค่รั�งทีี่� 1

	 เมื่อวันท่ี	 20	 ก.ย.	 65	 ศ.	 ดร.	 นพ.	 ประสิทธิ์	 วัฒนาภา	
เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	 และ	 ดร.	 ตั้ง	 คงชุง	 รองประธานกรรมการบริหาร	 
รพ.ตัน	ตอ็ก	เส็ง	ประเทศสงิคโปร	์รว่มกันเปดิงาน	"การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทวิภาคีด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ระหว่าง
ศิริราชและตันต็อกเส็ง ครั้งท่ี 1"	 มีหัวข้อในการเสวนา	 ได้แก่	
"Preventive and primary health care model to support care 
connection for older people" "Clinical care streams extending 
beyond acute hospital settings" และ "Building partnerships 
and digital Technology to enable care models."

ฉบับที�แล้ว เราได้ิ์เรียนร้้ “คำาย่อที�ใช้ีในการว่น่จฉัยโรคที�มักใช้ีกัน” 
ไป็แล้ว ฉบับนี�เราจะมาเรียนร้้คำาย่อที�เห้ล่อกันต่่อครับ

	 อันที่จริง	“คำาย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่มักใช้กัน”	นั้นยังมี
อกีมาก	แตเ่กรงวา่จะเปน็การนำาเสนอเนือ้หาเพยีงรปูแบบเดยีวมาก
จนเกินไป	จึงขอจบหัวข้อ	“คำาย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่มักใช้กัน”	
ไว้เพียงเท่านี้ก่อน	ฉบับหน้า	เราจะมานำาเสนอคำาศัพท์และสำานวน
ที่ใช้ในโรงพยาบาลกันต่อ	พบกับคอลัมน์	Mr.	Worldwide	ได้ใหม่
ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

ย่อมาจาก Congestive Heart Failure 
หั้วใจวาย

ย่อมาจาก	Necrotizing Fasciitis 
แผู้ลต่่ดิ์เช่ี�อเน่�อต่ายลุกลามถึิงชัี�นพัื่งผู่้ดิ์
 
ย่อมาจาก	Low Back Pain 
ป็วดิ์ห้ลัง

ย่อมาจาก	Myofascial Pain Syndrome 
ป็วดิ์เม่�อยกล้ามเน่�อ

ย่อมาจาก	Carpal Tunnel Syndrome 
โรคเส้ันป็ระสัาทที�ข้อม่อถ้ิกกดิ์รัดิ์
 
ย่อมาจาก	Herniated Nucleus Pulposus 
ห้มอนรองกระด้ิ์กเคล่�อน
 
ย่อมาจาก	Benign Prosthetic Hypertrophy 
ต่่อมล้กห้มากโต่

ย่อมาจาก	Sexual transmitted disease 
โรคต่่ดิ์ต่่อทางเพื่ศัสััมพัื่นธ์ิ์

ย่อมาจาก	Acute Gastroenteritis 
ลำาไส้ัอักเสับฉับพื่ลัน

ย่อมาจาก	Cancer 
โรคมะเร็ง

CHF

NF

LBP

MFPS

CTS

HNP

BPH

STD

AGE

CA

English for you  
by Mr. Worldwide 
สิ้ำาน้ำวน้ำภาษ์าอังกฤษ์  
โดย มิสิ้เตอร์ เวิลืด์ไวด์  
ตอน้ำ ภาษ์าอังกฤษ์ใน้ำโรงพื่ยาบ้าลื 
ตอน้ำทีี่� 18
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แบ้�งปั๊๊น้ำเสีร้ิมพลืัง 
(Sharing & Empowerment)

Seniority 
รักกัน้ำดุจพีื่�น้ำ�อง

ทีี่มงาน้ำวัฒน้ำธรรมศิิริราช้

สัวัสัดีิ์ชีาวศ่ัร่ราชีทุกท่านค่ะ สัำาห้รับฉบับนี�ทีมงานวัฒนธิ์รรมศ่ัร่ราชีขอนำาเสันอเน่�อห้าเกี�ยวกับ
ค่าน่ยมของวัฒนธิ์รรมศ่ัร่ราชี นั�นค่อ ค่าน่ยม Seniority รักกันดุิ์จพีื่�น้อง

ค่�นิำยม Seniority รัิก้กั้นำดุีจ้พีี่�นำ�อง ปัริะก้อบไปัดี�วย

	 ทัง้นี	้เราสามารถนำาหลกัปฏบิตั	ิในคา่นยิม	Seniority	น้ี	มาประยกุต	์ปรับใชกั้บการปฏิบตังิาน	หรือ	การดำารงชวีติประจำาวนัได	้ 
ตัวอย่าง	เช่น	ในเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจ	มีการทำางานร่วมมือกัน	ปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงาน	เพื่อผลักดันให้การดำาเนินงาน	
ประสบผลสำาเร็จ	ตรงตามเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล		หรือ	การแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ๆ	ที่จะเป็น 
ประโยชน์ตอ่การดำาเนนิงานแกเ่พือ่นรว่มงาน	หนว่ยงานของตนเอง	และหนว่ยงานอืน่ๆ	โดยมจีดุประสงค	์คอื	สามารถนำาองคค์วามรูน้ัน้ๆ	 
ไปพัฒนาองค์กร	และช่วยเสริมให้ระบบปฏิบัติงานนั้น	มีความราบรื่นมากกว่าเดิมยิ่งขึ้น	เป็นต้น	

	 ทีมงานวัฒนธรรมศิริราช	ขอเชิญชวนชาวศิริราชทุกท่าน	มาร่วมกันดำาเนินการสานต่อ	วัฒนธรรมศิริราช	วัฒนธรรมอันดีงาม	
โดยการนำาหลักปฏิบัตินี้	ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	และ	ชีวิตประจำาวันกันนะคะ	

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

คว�มเปั๊็น้ำพ่�เปั๊็น้ำน้ำ้อง 
(Brotherhood)

กััลืย�ณมิตัร้ 
(Good Friend)

สีอน้ำ แน้ำะน้ำำ� แลืะให้กัำ�ลืังใจุ 
(Coaching & Feedback)

เร้่ยน้ำร้่้ร้�วมกััน้ำทัำ�งใน้ำร้ะดับ้
องค์กัร้แลืะร้�ยบุ้คคลื 

(Learning)

ร้�วมแร้ง ร้�วมใจุ 
(Unity, Spirit, Teamwork)
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• ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 
ขอเชิญกุมารแพทย์	บุคลากรทางการแพทย์	และผู้ที่สนใจ	เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประจำาปี	 “Siriraj	Pediatric	Annual	Meeting	2022	 :	Changing	Trends	 in	 
Pediatric	 Practices"	 ระหว่างวันที่	 7	 -	 11	 พ.ย.	 65	ณ	 ห้องประชุมตรีเพ็ชร	 
อาคารพระศรนีครนิทร	์ชัน้	15	รพ.ศริริาช	สนใจสมคัรและตดิตามการประชมุไดท้ี	่ 
www.ped.si.mahidol.ac.th	สอบถามโทร.	0	2419	5962	(คุณวันดี	ทองใบศรี)	

•	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล	ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
วนัเบาหวานโลก	ประจำาป	ี2565	“Diabetes	:	Education	to	protect	tomorrow”	 
ในวันที่	14	 -	15	พ.ย.	65	เวลา	08.30	 -	15.30	น.	ณ	ศาลาศิริราช	๑๐๐	ปี	 
และโถงอาคาร	 ๑๐๐	 สมเด็จพระศรีนครินทร์	 รพ.ศิริราช	 ติดตามรายละเอียด
กิจกรรมได้ที่	 ศูนย์เบาหวานศิริราช	 www.si.mahidol.ac.th/th/division/ 
diabetes/	Facebook	ศูนย์เบาหวานศิริราช	Email	:	sidmcenter@gmail.com	
สอบถามโทร.	0	2419	9568

•	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 ชวนน้องๆ	 นักเรียน 
มัธยมศึกษามาค้นหาแรงบันดาลใจ	 ในงาน	 SIRIRAJ	 EDUCATION	 
EXPO	2022	 ในวันที่	 5	 พ.ย.	 65	 บนช่องทาง	Online	 และ	On	 Site	 
(จำานวนจำากัด)	 พบกับกิจกรรมมากมาย	 อาทิ	 Si	 METAVERSE	 
พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ศิริราชในโลกเสมือนจริง	 แบบกลุ่มย่อยในร่าง	 
Avar tar 	 พร้อมด้วยกิจกรรม	 Photo	 Booth	 ส่องนวัตกรรม 
และเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 วางแผนอนาคตหลังจบปริญญาตรี	 
คุยสดกับรุ่นพี่ ศิริราชตลอดงาน	 แชร์ประสบการณ์จากนักศึกษา	
อาจารย์และบุคลากรในวงการ	 Heal thcare	 ตัวจริ ง เสียงจริ ง	 
พร้อมเปิดพื้นท่ีให้ถาม	 -	 ตอบทุกข้อสงสัย	 ทุกเร่ืองราวชีวิตการเรียน	
และร่วมกิจกรรมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย	 ลงทะเบียนและติดตาม 
รายละเอียดได้ที่	WWW.SIRIRAJEDUCATIONEXPO.COM

•	กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม	Siriraj	Open	House	2022	งานเปิด
บา้นของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	ม.มหิดล	ในวันท่ี	5	พ.ย.	65	 
เวลา	07.30	-	16.00	น.	ณ	อาคารศรสีวรนิทริา	รพ.ศริิราช	ปนีีจ้ดัหนกั
จดัเตม็ในรปูแบบ	Onsite	ใหน้้องๆ	ไดเ้ปดิประสบการณก์นัอย่างเตม็ที	่
ลงทะเบยีนรว่มงานไดแ้ลว้วนันี	้(รบัจำานวนจำากดั)	ตดิตามรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่	 www2.si.mahidol.ac.th/division/education/siriraj 
openhouse2022	Facebook	:	Siriraj	Open	House

พบกับ... -	การประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน		
	 -	อาหารจำาลองและข้อมูลเพื่อการเลือกบริโภค		
	 -	เช็คบิลพลังงาน	ด้วยรายการอาหารแลกเปลี่ยน
											-	สิ่งที่ควรรู้	เมื่อต้องเจาะเลือด	&	ฉีดยาเบาหวาน	
	 -	เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน

	 พร้อมด้วยเรื่องราวด้านสุขภาพที่น่าสนใจอีกกว่า	23	เรื่อง	
และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล	เข้าชมฟรี!	ตลอดเดือน	

“นิทรรศการสุขภาวัฒนะ”  
ศูนย์เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะ	รพ.ศิริราช

เปิดบริการฟรี	ทุกวันจันทร์	-	เสาร์	เวลา	09.00	-	17.00	น.	
ณ	อาคารนวมินทรบพิตร	๘๔	พรรษา	ชั้น	G	รพ.ศิริราช

ติดต่อสอบถามโทร.	:	0	2414	0353

• ร่วมรณรงค์่วัน้ำเบ้าห้วาน้ำโลืก 
ใน้ำเด่อน้ำพื่ฤศิจิกายน้ำ กับ้นิ้ำที่รรศิการห้มุน้ำเวียน้ำ 
เร่�อง “เบ้าใจกับ้เบ้าห้วาน้ำ ด�วยอาห้ารสุิ้ขภาพื่” 
ตลือดเด่อน้ำ ณ นิ้ำที่รรศิการสุิ้ขภาวัฒน้ำะ
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อ่�นว�รส�รศิริร�ชประช�สัมพันธ์
ได้ทุกที่ ทุกเวล� 
เพียงสแกน QR Code

นายแบบ - นางแบบ
•  นศพ. ประณััยเดช เฮงสวััสด์� 
•  นศพ. พ์ชญ์์ธว์ัศ สรรพโรจน์พัฒนา 
•  นศพ. นภส์ร์ พุทธันบุุตร 
ถ่่ายภาพ
• นายณััฐวััฒน์ ชาครียนันท์ 
 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

Contact us : บทคว�มหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกส�รฉบับนี้  
เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่�น และก�รนำ�เสนอ
ข้อคว�มจ�กเอกส�รนี้ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญ�ต 
จ�กผู้เขียนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยลิขสิทธิ์

The Editorial Crews
ท่ี่�ปรึึกษา : 
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

บรึรึณาธิิการึ : 
รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

กองบรรณาธิการ : น.ส.จันจิรา เรืองสอน น.ส.เกรวี มณีโชติ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ งานกิจกรรม 
เพื่อสังคม สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาคุณภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ 
และอาคารสถานที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

warasansiriraj@gmail.com
0 2419 6916 , 0 2419 9273

Content

ภาพจากปก

คำำาถามประจำาฉบัับั

เปลืือกมัังคุุด ในตำำารึับยาไที่ย รึักษาโรึคุอะไรึได้บ้าง

ส่งคำ�ตอบได้ที่  
กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รศิริร�ชประช�สัมพันธ์ ตึกอำ�นวยก�ร ชั้น 1 
ภ�ยในวันที่ 18 พ.ย. 65

ผู้โชคดีจ�กก�รตอบปัญห�ชิงร�งวัล ฉบับเดือน ตุล�คม 2565
1. คุณม�รศรี สมบุศย์รุ่งเรือง   
2. คุณดลพร สุวรรณวิจิตต์  

•เราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน แค่หันมาออกกำาลังกาย ... งานสร้างเสริม 
สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับสมัคร
บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม Fit From Home Challenge with My Boss  
Season 9 เพียงคุณรวมกลุ่มโดยมีหัวหน้าทีม และมีสมาชิกในทีม  
ไม่เกิน 19 คน (19+1) ร่วมกิจกรรมสร้างความแข็งแรงและลดน้ำาหนัก 
ในเวลา 8 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65 ทีมใดที่ลดสัดส่วน
ไขมันได้มากที่สุด จะได้รับรางวัลบัตรเข้าใช้บริการ Fitness Center 
ฟรี 15 ครั้ง พร้อมรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามรายละเอียด 
เพิ่มเติมและสนใจสมัครได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ 0 2419 9981

•เริ่มแล้วกับกิจกรรม Siriraj Exercise by 
Fitness Center งานสร้างเสริมสุขภาพ เชิญ
ชวนทุกคนมาร่วมออกกำาลังกายกลางแจ้งกับ
เทรนเนอร์จาก Siriraj Fitness Center ได้ 
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 16.30 - 
17.30 น. ณ สนามกฬีากลางแจง้ โรงพยาบาล
ศิริราช (กรณีวันที่ฝนตกซึ่งทำาให้พื้นสนามลื่น
และอาจจะเกดิอนัตรายจงึขอยกเลกิการสอน) 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ 
โทร. 0 2419 9668 (ศิริราชฟติเนสเซ็นเตอร์) 
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันนะคะ

•งานลอยกระทงปนีี ้ศริิราชขอชวนมารว่มงานลอยกระทง  
ประจำาปี  2565 “ศิริ ร�ชสืบส�นประเพณีไทย  
ลอยกระทง สขุสดใส ต่�งวยั หวัใจเดยีวกนั”  
ในวันที่ 8 พ.ย. 65 ณ โรงพยาบาลศิริราช  
ภายในงานพบกับกิจกรรม การประกวด
ประดิษฐ์กระทง (ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์) การประกวด 
การแต่ งกายงาม การประกวด 
นางนพมาศ  (ณ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ป)ี  
ตระการตาด้วยแสง สี เสียง และ 
ขอเชิญร่วมแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย  
ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พ.ย. 65  ติดต�มร�ยละเอียด
ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th
สอบถ�ม โทร. 0 2419 6912  0 2419 7653   
0 2419 7655 ในวันและเวล�ร�ชก�ร

• องคก์รแพทยศ์ริิราช คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ  
และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “ความต้องการ
ครั้งสุดท้าย (Livig will) การเตรียมตัวของทุกคน” 
ในวันที่ 13 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 - 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคารพระศรีนครินทร์ ชั้น 15  
รพ.ศิริ ราช ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง  
ผ่านระบบ (SiBN) IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล Siriraj  
Channel สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานองค์กรแพทย์
ศิริราช โทร. 0 2419 2832
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 สวัสดีครับชาวศิริราชที่รักทุกท่าน วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

เป็นฉบับแรกที่ผมกลับมารับหน้าที่บรรณาธิการอีกครั้ง ห่างจากฉบับสุดท้าย 

ที่ผมรับหน้าที่บรรณาธิการในปี 2559 เกือบ 6 ปี 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งชาวศิริราช วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ 

และศิริราชเองต่างก็เติบโตขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามเวลาและปัจจัยรอบด้าน 

หน้าที่ของผมคือทำาให้วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ได้ทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  

เป็นสื่อกลางที่กระจายข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นและเป็นประโยชน์ไปยังผู้อ่านทุกท่าน  

รวมถงึสาระและความบนัเทิงต่าง ๆ  ผมมัน่ใจวา่จะทำาใหว้ารสารศริริาชประชาสัมพนัธ์

เป็นอีกสิ่งที่ชาวศิริราชรู้สึกรอคอยที่จะได้เห็นได้อ่านช่วงต้นเดือนของทุกๆ เดือน  

และจะเป็นอีกความภูมิใจของทีมงานเบื้องหลังทุกคน รอติดตามกันนะครับ

  บรรณาธิการ

Editor’s etc 



ปีีท่ี่� 34 ฉบัับัท่ี่� 460 พฤศจิิกายน 2565

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณี่ย์ศิิริราชำ

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณี่ย์ศิิริราชำ

เงิินสด 
นำ�ส่งได้ที่ฝ่�ยก�รคลัง ตึกชัยน�ทนเรนทร�นุสรณ์  

ชั้น ๒ คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 
หรือสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่คุณม�ลัย วังสุขสันต์  

ฝ่�ยก�รคลัง โทร. ๐๒ ๔๑๔ ๑๗๖๘

ธนาณััติิ 
สั่งจ่�ย ป.ณ. ศิริร�ช ๑๐๗๐๒  

ในน�ม คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 
(กฐินพระร�ชท�น)

เช็็คธนาคาร 
สั่งจ่�ย “วัดพระย�ทำ� วรวิห�ร”

ร่วมทำำานุบำำารุงิพระพุทำธศาสนา

พระบำาทำสมเด็จพระเจ้าอยู่่่หััว พระบำาทำสมเด็จพระเจ้าอยู่่่หััว 
ทำรงิพระกรุณัาโปรดเกล้้าฯ พระราช็ทำานผ้้าพระกฐิินทำรงิพระกรุณัาโปรดเกล้้าฯ พระราช็ทำานผ้้าพระกฐิิน

ติามท่ำ� คณัะแพทำยู่ศาสติร์ศิริราช็พยู่าบำาล้ คณัะเทำคนิคการแพทำย์ู่ คณัะพยู่าบำาล้ศาสติร์ 
แล้ะคณัะกายู่ภาพบำำาบัำด มหัาวิทำยู่าลั้ยู่มหิัดล้

ขอพระราช็ทำานไปทำอดถวายู่ยัู่งิท่ำ�ชุ็มนุมสงิฆ์์
ณั วัดพระยู่าทำำา วรวิหัาร

แขวงิบ้ำานช่็างิหัล่้อ เขติบำางิกอกน้อยู่ กรุงิเทำพมหัานคร
ในวันศุกร์ท่ำ� ๔ พฤศจิกายู่น พุทำธศักราช็ ๒๕๖๕ เวล้า ๑๔.๐๐ น.

จึงิขอเร่ยู่นเชิ็ญผ้่้ม่จิติศรัทำธามาร่วมงิานดังิกล่้าวโดยู่พร้อมเพร่ยู่งิกัน

ศิิ ริิ ริ Ò ช ป ริ Ð ช Ò สัั ม พัั น ธ์์
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