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 ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช ขอเชิญชวนประชาชน
และบุคลากรศิริราช ร่วมบริจาคเลือด เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช โดยเฉพาะหมู่เลือดโอ (O), 
เอ (A) และบี (B) พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึกในโครงการ
บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี 
สมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง” ตัง้แตวั่นที ่16 พ.ย. 
เป็นต้นไป (มีจำานวนจำากัด) เส้ือได้รับการสนับสนุน
จากสภากาชาดไทย ติดต่อขอบริจาคเลือดได้ที่   
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร  
๘๔ พรรษา ช้ัน 3 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ตัง้แตเ่วลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามโทร 0 2414 0100,  
0 2414 0102 (ในเวลาราชการ), Facebook :  
Sirirajbloodbank

 สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญ 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ และประสาทแพทย์ และเเพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
The 12th Siriraj Neuroscience Annual Conference : ESSENTIAL IN COMMON NEUROLOGICAL  
IPD CONSULTATIONS” ระหว่างวันที่ 19 - 20 ม.ค. 66 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม 
วีกิจวีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3 - 4 รพ.ศิริราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานสาขาวิชาประสาทวิทยา  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก โทร. 0 2419 7101 - 2, facebook : NeuroSiriraj

	งานคณุธรรมและจรยิธรรม เชิญชวนบคุลากรศริริาช 
เข้าร่วม “โครงการวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร”  
ครัง้ที ่2 ระหวา่งวนัที ่13 ม.ค.  - 24 ม.ีค. 65 ณ อทุยาน 
การเรียนรู้ พระพุทธศาสนานานาชาติ หอพระประวัติ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  
และวัดเขาสูงแจ่มฟ้า จ.กาญจนบุรี 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ธ.ค. 65 
(หรือจนกว่าจะเต็ม) ผู้ที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ที่  
QR CODE เปดิรบัสมคัรรอบละ 45 คน 
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม 
โทร. 0 2419 9294, 0 2419 9435 ในวันเวลาราชการ

 **หมายเหตุ  ใบเสร็จรับเงินบริจาค   สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยนำาส่งหลักฐานการบริจาคเงิน  
พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เเละเลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี มายังศิริราชมูลนิธิผ่านช่องทาง  
Line : @sirirajfoundation , E-mail : donate_siriraj@hotmail.com เเละ FAX : 0 2419 7687

 สอบถามรายละเอียดได้ที่  ศิริราชมูลนิธิ  โทร. 0 2419 7658-60, 0 2419  7688 เเละ 0 2414 1414  
หรือ Line : @sirirajfoundation

“ศิิริราชม้ลัน้ำิธิ”  
สามารถลัดหย่อน้ำภาษี์ได้ 2 เท่า ต์ลัอดปี 2565

   ศิริราชมูลนิธิ สะพานบุญแห่งการแบ่งปัน ... ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคท่ี “ศิริราชมูลนิธิ” สามารถ 
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตลอดปี 2565 ร่วมบริจาคได้ที่

1.  ศิริราชมูลนิธิ

 - ตึกมหิดลบำาเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. 
  วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 - รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.30 - 15.30 น.
 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
2.  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทกระเเสรายวัน หมายเลขบัญชี 016-3-00049-4  
 ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”
3.  สแกนผ่าน QR Code ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก 

 • ก่อตั้ง 26 เมษายน พ.ศ. 2431

 • โรงเรียนราชแพทยาลัย เริ่มดำาเนินการ พ.ศ. 2433

 • จำานวนเตียง 2,054 เตียง (โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 354 เตียง,
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 128 เตียง)

 • ผู้ป่วยนอก 3,200,000 ราย / ปี
  ผู้ป่วยใน 85,000 ราย / ปี
  จำานวนหอผู้ป่วยใน : 114
  จำานวนหออภิบาลผู้ป่วยหนัก : 16
  จำานวนห้องผ่าตัด : 69
  Case Mix Index = 2.69

 • Disease – Specific Certification
  : Total Knee Replacement Center (พ.ศ. 2565)
  : Liver Transplantation Center (พ.ศ. 2565)

  : Excellent Diabetic Center (พ.ศ. 2564)

 • ผลงานวิจัย 1,282 ฉบับ (พ.ศ. 2564)
  : Impact factor เฉลี่ย 3.6

  : จำานวนการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus = 13.9 / ฉบับ

 • จำานวนบุคลากร : 16,732 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)

 • จำานวนหลักสูตรก่อนปริญญา : 4
  จำานวนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก : 32
  จำานวนหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน : 33 
  จำานวนหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดและแพทย์เฉพาะทาง : 110

 • การรับรองมาตรฐาน 
  : Advanced HA (พ.ศ. 2564) 
  : JCI โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (พ.ศ. 2563)
  : Thailand Quality Class Plus (พ.ศ. 2564) 
  : CAP (พ.ศ. 2565) 
  : WFME (พ.ศ. 2558) 
  : AAHRRP (พ.ศ. 2557) 
  : Thailand Lean Award (พ.ศ. 2565)
  : Bangkok Clean & Green Hospital Plus (พ.ศ. 2565)
  : ISO 15189 , ISO 15190 , ISO 17025 , ISO 9100

น้ำายแบบ

•  นายเจษฎา สุวรรณวารี  
 หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ

ถ่ายภาพ 

•  นายไชยวัฒน์ บัวทอง  
 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

The Editorial Crews

คณÐแพัที่ยศิาสัต้ริ์ศิิริิริาชพัยาบัาล

29



วัันปิิยมหาราช
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายบังคมเบ้ืองหน้า 
พระราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  
โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการปฏิบัติการ พยาบาล เจ้าหน้าที่  
เเละนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ สถาบันการเเพทย์ 
สยามนิทราธริาช เเละ ตกึสยามนิทร ์โรงพยาบาลศริริาช โอกาสนี ้ผศ. พญ.สชุานนั หาญอมรรุง่เรอืง  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำานักศึกษาแพทย์ศิริราช พยาบาล เเละผู้ช่วยพยาบาล  
โรงพยาบาลศิริราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ฯ ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 65

กฐิินพระราชทาน
 ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
เปน็ประธานในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  
ประจำาป ี2565 รว่มดว้ย รศ. ดร.ยาใจ สทิธมิงคล  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม 
อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย ์อ.ดร.กภ.วรรณเพญ็ จนัทรศ์รินิเุคราะห ์ 
ผูช้่วยคณบดฝี่ายกจิการนักศกึษาและศษิยเ์กา่
สัมพันธ์ คณะกายภาพบำาบัด ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม
พธิ ีณ วดัพระยาทำา วรวหิาร เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 

ลอยกระทง ปิระจำำาปิี 2565
 ยิ่งใหญ่สมการรอคอย สำาหรับบรรยากาศสีสันงานวันลอยกระทง “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” 
โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และผู้บริหารคณะฯ วิทยาเขตบางกอกน้อย ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษามาร่วมงาน ภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก และตระการตาไปกับความงดงามของการประกวดแต่งกายงาม  
การประกวดนางนพมาศ และการประกวดประดิษฐ์กระทง ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65

ติดตามภาพบรรยากาศ
ภายในงานและ
ผลการประกวด
ประเภทต่างๆ ได้ที่ 
www.si.mahidol.ac.th/th/ 
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อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารแนะนำาหลักสูตรต่าง ๆ ณ ห้องประชุม
ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 65

ปลายนิ้วพร้อมแปลผล นิทรรศการวันเบาหวานโลก ให้คำาปรึกษาในการใช้ยาให้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคำาแนะนำาด้านโภชนาการ  
การออกกำาลังกาย ตลอดจนกิจกรรมเสวนาบนเวทีจากผู้เช่ียวชาญให้ความรู้ด้านเบาหวาน และการประกวดผลงานชิงเงินรางวัลด้านสื่อและ 
นวัตกรรมเบาหวาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย. 65 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช 

Siriraj OPEN House 2022
 เปิดประตูสู่เส้นทางเรียนแพทย์ศิริราช ... 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
จัดกิจกรรมเปิดบ้าน Siriraj Open House 
2022 ในรูปแบบ Onsite อย่างเต็มรูปแบบ  
ภายในงานได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เย่ียมชม
นิทรรศการผลงานของนักศึกษาและกิจกรรม 
Workshop หลกัสตูรตา่งๆ โดยม ีศ. นพ.อภชิาติ  

งานเบาหวัานโลก
 ศนูย์เบาหวานศิรริาช จดักจิกรรมเบาหวานโลก  
ปี 2565 World Diabetes Day : Education  
to Protect Tomorrow (เบาหวาน : พรุง่นีไ้มส่ายถา้
เรารูท้นั) โดยม ีศ. นพ.สโุรจน ์ ศภุเวคนิ รองคณบด ี 
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และ 
เจา้หนา้ที ่ ภายในงานจัดใหม้โีซนตรวจสมรรถภาพ 
ทางกาย วัดดัชนีมวลกาย การบริการเจาะน้ำาตาล 

จำัดปิระชุมนานาชาติิ Siriraj Traditional  
Medicine Conference 2022
 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำาปี 2565 Siriraj  
Traditional Medicine Conference (SiTMC) 2022 : Frontiers in  
research on traditional medicine in aging society ภายในงาน 
มกีจิกรรม Workshop และบรรยายแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์
ของศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมสำาหรับการดูแลผู้สูงอายุ จากวิทยากรแต่ละ
ประเทศ (UK, Australia, Iran, China, South Korea, Japan, Malaysia,  
Indonesia, Thailand) โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล เปน็ประธาน พรอ้มดว้ย รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์  
อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ นพ.ธงชัย 
เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสขุ เข้ารว่มพธิเีปดิงาน ณ หอ้งประชมุราชปนดัดาสรินิธร  
อาคารศรีสวรินทิรา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 65

เปิิดติัวันวััติกรรม “All new MSU - SOS 2023 : 
the Future of Acute Stroke Care is Now!”
 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล รว่มกบั คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรมล้ำาอนาคตสู่โลกวันนี้  “รถรักษาโรค 
หลอดเลือดสมอง รุ่น MSU - SOS 2023” รถรักษาโรค 
หลอดเลือดสมอง สุดล้ำา สแกน รักษา ส่งต่อ ครบจบที่เดียว 
ภายใน 15 นาที นับเป็นคันแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็น 
คันที่ 2 ของโลก โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  
ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ศ.คลินิก  
นพ. วศิษิฎ ์วามวาณชิย ์ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลศริริาช รศ.นพ.ยงชยั  
นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ผศ.ดร.พรชัย  
ชนัยากร รองคณบดีฝ่ายพฒันาคณุภาพกระบวนงาน ภาควชิาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ิ  
ผู้อำานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) 
มหาวทิยาลยัมหดิล และผูบ้รหิาร รว่มงานแถลงขา่วฯ ณ หอ้งประชมุ  
101 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) โรงพยาบาลศิริราช  
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 65
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) มอบโดย คุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายลูกค้าบุคคลคุณโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัตรเครดิต มอบเงินจำานวน 
66,638,266.72 บาท สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ 
วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องรับรองงานกิจการพิเศษและ
องค์กรสัมพันธ์ ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) มอบโดยคุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) คุณกำาธร ศิลาอ่อน  
คณะกรรมการบรหิาร บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จำากดั (มหาชน) คณุมณสีดุา ศลิาออ่น  
ประธานเจ้าหนา้ทีส่ำานกัพฒันาความยัง่ยนืและสือ่สารองคก์ร มอบเงนิจำานวน 10,000,000 บาท 
 สมทบกองทุน “วันมหิดล” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ศิริราช รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ แพทย์ประจำาภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช และประธาน 
ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ณ ห้องรับรองงานกิจการพิเศษและองค์กร
สัมพันธ์ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

คณุมาลินี สุขมงคล และครอบครัว มอบเงินจำานวน 5,500,000 บาท สมทบกองทุน  
“วันมหิดล” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำาเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

คณุไพบูลย์ โสภณพิศ มอบเงินจำานวน 2,000,000 บาท สมทบกองทุน “นายไพบูลย์ 
โสภณพิศ” รับมอบโดย รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ ห้องรับรองงานกิจการพิเศษและ 
องค์กรสัมพันธ์ ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บ ริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มอบโดยคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน  
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ คณุยพุนิ ธรีะโกเมน รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป มอบเงินจำานวน 1,500,000 บาท  
สมทบกองทุน “มูลนิธิโรคมะเร็ง” และสมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ 
ผู้สูงอายุระดับชาติ”รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 
ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ที่ปรึกษา 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ผศ.นพ.วรการ จิรานันตรัตน์  
แพทย์ประจำาภาควิชาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาวิสัญญีศัลยกรรมทั่วไป ศีรษะ คอ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำานวยการ ชั้น 2 
โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท รพ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มอบโดย นพ. วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ 
และทีม รพ.ธนบุรี มอบเงินจำานวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “เพื่อการรักษาผู้ป่วย 
ดอ้ยโอกาสถวายเปน็พระราชกศุลแด ่รชักาลที ่๙” รบัมอบโดย ศ.คลนิิก นพ.วศิษิฎ ์วามวาณิชย ์ 
ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลศริริาช คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล ณ หอ้งประชมุ
ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำาเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นำาโดย นายอภิสิทธ์ิ เตชะนิธิสวัสดิ์ มอบเงินจำานวน 
234,500 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ  
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จงัหวดัสมทุรสาคร รบัมอบโดย ศ.นพ.อภิชาต ิอศัวมงคลกลุ  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมด้วย รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดี
ฝา่ยกจิการพเิศษและองคก์รสัมพนัธ ์และ รศ.พญ.ปยิะภทัร เดชพระธรรม รองผูอ้ำานวยการ 
โรงพยาบาลศริริาชและประธานศนูยว์ทิยาการเวชศาสตรผ์ูส้งูอายรุะดบัชาต ิณ ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร 
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ธารน้ำำ�าใจเพ่ื่�อผู้้�ป่่วยธารน้ำำ�าใจเพ่ื่�อผู้้�ป่่วย



ทำำางาน้ำก็็สดชื่่�น้ำได�ทำำางาน้ำก็็สดชื่่�น้ำได�  
ด�วยต้�น้ำไม้� 5 ชื่น้ำิดด�วยต้�น้ำไม้� 5 ชื่น้ำิด

	 การนั่่�งทำำางานั่เป็็นั่เวลานั่านั่	 ๆ	 อาจทำำาให้้เราเกิด 
ความตึึงเครียด	 และดวงตึาเม่�อยล้าจากการจ้องห้นั่้าจอ
คอมพิิวเตึอร์เป็็นั่เวลานั่านั่	จะห้่นั่ไป็มองซ้้าย	มองขวาก็มีแตึ่ 
โตึ๊ะทำำางานั่	แฟ้้มเอกสารกองสูง	ดูบรรยากาศภายในั่ออฟ้ฟ้ิศ 
ของเรานั่่�นั่ไมส่ดใสเอาซ้ะเลย	ซ้ึ�งบรรยากาศภายในั่ออฟ้ฟิ้ศน่ั่�นั่ 
เป็็นั่สิ�งสำาค่ญอย่างห้นั่ึ�ง	 เพิ่�อช่่วยให้้เราคิดงานั่เกิด	Passion	
ความกระตึ่อร่อร้นั่	การมีใจร่กตึ่อการทำำางานั่เพิิ�มขึ�นั่ได้	
	 เราจึงขอแนั่ะนั่ำา	 5	 ตึ้นั่ไม้	 ทำี�นั่ำามาป็ลูกในั่ออฟ้ฟ้ิศ	 
เพิ่�อเพิิ�มเติึมสีส่นั่ให้้ก่บการทำำางานั่	 ลดความตึึงเครียด	 
เพิิ�มความรู้สึกสดช่่�นั่ในั่อากาศ	 สบายใจ	 สบายอารมณ์์ 
ตึลอดทำ่�งว่นั่มาแนั่ะนั่ำาก่นั่คร่บ

การป็ลูกตึ้นั่ไม้ในั่ออฟ้ฟ้ิศถื่อเป็็นั่ทำางเล่อกทำี�ดี	อาจจ่ดพิ่�นั่ทำี�ไว้สำาห้ร่บพิ่กผ่่อนั่ในั่ออฟ้ฟ้ิศ	
ก็จะช่่วยสร้างบรรยากาศสบายตึา	ความสดช่่�นั่ให้้ก่บการทำำางานั่เพิิ�มขึ�นั่นั่ะคร่บ

กระบองเพชรกระบองเพชร 
แคดตัสนั้นช่วยในเรื่องการดูดรังสี
จากคอมพิวเตอร์ เพราะหน้าจอ
คอมพิวเตอร์นั้น จะปล่อยรังสี 
UVA และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ออกมาจากทั้งทางด้านหน้า  
ด้านข้าง และด้านหลังจอ
คอมพิวเตอร์

กวัักมรกติกวัักมรกติ  
ช่วยฟอกอากาศและดูดสารพิษ 
เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างอึด 
ไม่ต้องรดน้ำาบ่อยๆ อาจจะ
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

เศรษฐิีเรือนนอก เศรษฐิีเรือนนอก 
สามารถดูดสารพิษจำาพวก
แอมโมเนียได้ดี ซึ่งสารเหล่านี้ 
อาจมาจาก เครื่องถ่ายเอกสาร,  
น้ำายาเช็ดกระจก,  
เครื่องถ่ายพิมพ์เขียว เป็นต้น

ลิ�นมังกรลิ�นมังกร 
ช่วยทำาให้อากาศสดใสขึ้น  
โดยปกติจะคายออกซิเจน 
ออกมาในตอนกลางคืน 
และดูดคาร์บอนไดออกไซด์ 
เข้าไป

พลูด่างพลูด่าง 
นิยมนำามาปลูกเป็นไม้ประดับ 
ภายในออฟฟิศเป็นอย่างมาก  
สามารถในการดูดสารพิษในอากาศ  
สามารถปลูกได้ทั้งในดินหรือในน้ำาก็ได้
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ศิิริราชื่รวม้ใจ อน้ำุรัก็ษ์์พื่ลัังงาน้ำ ศิิริราชื่รวม้ใจ อน้ำุรัก็ษ์์พื่ลัังงาน้ำ ||  ฝ่่ายวิศิวก็รรม้บริก็ารแลัะอาคารสถาน้ำทำ่�ฝ่่ายวิศิวก็รรม้บริก็ารแลัะอาคารสถาน้ำทำ่�



	 จากสถานการณ์์ 	 Covid-19	 ที่่�ผ่่านมาที่ำาให้้
สถานการณ์์ต่่าง	 ๆ	 บนโลกต่กอยู่่่ในสภาวะที่่�เปล่�ยู่นแปลง
อยู่่างฉัับพลันทัี่�งยู่ังคาดการณ์์ไม่ได้	 ประกอบกับข้้อม่ลข้อง
สำานักนวัต่กรรมแห่้งชาติ่	 ได้อ้างอิงถึงรายู่งานความเส่�ยู่ง
ประจำาปี	 2021	 (The	Global	 Risks	 Report	 2021	 16th	 
Edition)	 ซึ่ึ�งจัดที่ำาโดยู่	World	 Economic	 Forum	 (WEF)	
ว่า	 ในอ่ก	 10	 ปีข้้างห้น้า	 โลกข้องเราม่โอกาสเส่�ยู่งส่งที่่�จะ
เผ่ชิญกับวิกฤต่การณ์์สภาพภ่มิอากาศท่ี่�แปรปรวนอยู่่าง
รุนแรง	ความล้มเห้ลวข้องการจัดการด้านสภาพภ่มิอากาศ
และปัญห้าด้านสิ�งแวดล้อมที่่�เกิดจากพฤติ่กรรมข้องมนุษย์ู่	
ปัญห้าความเห้ล่�อมลำ�าที่างดิจิที่ัล	 รวมถึงปัญห้าเก่�ยู่วกับ
ความปลอดภัยู่ที่างโลกไซึ่เบอร์	 ล้วนเป็นปัญห้าที่่�ที่ำาให้้เกิด
การห้ยิู่บยู่กแนวคิดเร่�องการดำาเนินธุุรกิจอยู่่างยู่ั�งยู่่น	 ห้ร่อ 
“ESG”	ข้ึ�นมาเพ่�อมุ่งห้วังที่่�จะแก้ไข้ปัญห้าที่่�เกิดข้ึ�นในข้้างต่้น

ที่มา: https://www.nia.or.th/ESG-sustainability-concepts-or-trends        https://www.bangkokbanksme.com/en/esg-sdgs-sustainability

 โดย “ESG” ตามความหมายจากธนาคารโลก ได้นิยามไว้คือ 
“การนำาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลหรือธรรมาภิ
บาลมาพิจารณาในการวิเคราะห์ คัดเลือก และบริหารการลงทุน เพื่อ
สร้างโอกาสให้กับธุรกิจและดึงดูดนักลงทุน” ประกอบด้วย 3 มิติสำาคัญ

 • E - Environment ดา้นสิ่ิ�งแวัดลอ้ม การใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการดำเนินงาน 

 • S - Social ด้านสัิ่งคม การบริหารทรัพยากรบุคคล 
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีม รวมถึงดูแลความปลอดภยั และอาชวีอนามัย  
ตั้งแต่พนักงานของบริษัทไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่ทำงานตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 
และสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
ของแรงงาน ความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และมาตรการต่อตา้น
การทุจริต รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

 • G – Governance  การมนีโยบายทีใ่ชก้ำกบัดแูลกิจการทีดี่  
ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ต่อต้านการทุจริตรวมถึง มีวิธีการดำเนินงานท่ีจัดการความเส่ียง 
ในด้านต่างๆ ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย

   จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีการคาดการณ์แนวโน้มการดำาเนิน
ธุรกิจของโลกที่จะมุ่งไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มพลังงานสะอาดและกลุ่มสุขภาพ 
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำาทางสังคม

“ESG”“ESG” ก็ารดำาเนิ้ำน้ำธุรกิ็จอย่างยั�งยน่้ำ
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STRETCHING 
การยู่่ดเห้ยู่่ยู่ดกล้ามเน่�อ	(Stretching)	เป็นสิ�งจำาเป็นในการออกกำาลังกายู่	ห้ร่อเล่นก่ฬาให้้เกิดม่ประสิที่ธุิภาพ	 
และสร้างความได้เปร่ยู่บในการเคล่�อนไห้ว	เพราะจะช่วยู่ให้้เอ็นข้้อต่่อและเส้นใยู่กล้ามเน่�อ	ที่่�ได้รับการยู่่ดเห้ยู่่ยู่ด 
ม่ความยู่าวและมุมการเคล่�อนไห้วที่่�ด่		ที่ำาให้้สามารถช่วยู่ป้องกันการฉั่กข้าดข้องเส้นใยู่กล้ามเน่�อ	 
และลดการบาดเจ็บที่่�อาจจะเกิดข้ึ�น	วันน่�เราม่ที่่ายู่่ดเห้ยู่่ยู่ดกล้ามเน่�อแบบง่ายู่ๆ	มาฝากกันมาด่กันเลยู่ครับ

การย่ดเห้ยียดกล้ามเนั่่�อ	แบ่งได้เป็็นั่	2	แบบ	ค่อ

ทำ่า	High	Knees

 ยืนตรง กางขาออกเล็กน้อย 
 ประมาณสะโพก 

 วิ่งอยู่กับที่ โดยพยายาม 
 ยกเข่าสูงให้แตะมือ 
 ที่ยื่นออกมา

 ทำา 15 - 20 ครั้ง  
 ทำา 2 - 3 เซต

Dynamic	Squat	Stretch

 ยืนตรงให้มือแนบลำาตัว   
 กางขาออกประมาณ  
 ความกว้างของหัวไหล่

 ย่อเข่าลงใช้มือแตะหรือจับ 
 ที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง

 ยืดตัวขึ้นจากท่าเดิม 
 จากนั้นทำาซ้ำา ประมาณ 
 15 - 20 ครั้ง ทำา 2 - 3 เซต

 ยืน เท้านำา-ตาม วางเท้าสลับกัน  
 ซ้าย-ขวา โดยให้ส้นเท้าชิดติดพื้น 
 ปลายเท้าชี้ขึ้น 

  ก้มตัวลงโน้มมาข้างหน้า 
 มือข้างหนึ่งจับที่บริเวณหน้าแข้ง 
 หรือปลายเท้า ทิ้งสะโพก 
 ไปข้างหลังจนกว่าจะรู้สึกตึง 
 ที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 
 และน่องเต็มที่

 ทำาค้างไว้ 15 - 20 วินาที 
 เมื่อครบแล้วให้สลับทำาอีกข้าง

 ยืนตัวตรง ยกเข่าซ้ายขึ้น 
 และพับไปด้านหลัง โดยสามารถ 
 เกาะกำาแพงหรือวัสดุอื่นที่มั่นคง  
 เพื่อป้องกันการล้ม 

 จับด้านบนของเท้าไว้ด้วยมือ 
 ข้างเดียวกัน ดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพก 
 จนรู้สึกตึงเต็มทีท่ี่ด้านหน้าต้นขา 
 และสะโพก

 ทำาค้างไว้ 15 - 20 วินาที 
 เมื่อครบแล้วให้สลับทำาอีกข้าง

ดังนั�น เพื�อการเคลื�อนไหวัที�ดีและเพิ�มปิระสิ่ิทธิิภาพในการออกกำาลังกาย เรามาเริ�มยืดเหยียดกล้ามเนื�อไปิพร้อมกันเลยนะครับ

1.	การยู่่ดเห้ยู่่ยู่ดแบบเคล่�อนไห้ว	
(Dynamic stretching)

เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว 
ไปพร้อมกันด้วย โดยจะทำาในช่วง warm up สามารถทำาได้ดังนี้

2.	การยู่่ดเห้ยู่่ยู่ดแบบคงค้างไว้	
(Static stretching) 

คือ การยืดเหยียดแบบอยู่กับที่ เป็นการยืดกล้ามเนื้อ 
ค้างไว้ในท่าเดิม สามารถทำาได้ดังนี้ 

ก็ารย่ดเหย่ยดก็ลั�าม้เน้ำ่�อน้ำั�น้ำสำาคัญไฉน้ำ ?

ทำ่าย่ดกล้ามเนั่่�อตึ้นั่ขาด้านั่ห้ล่งแบบคงค้างไว้	 
(Hamstring	Static	Stretch)

ทำ่าย่ดกล้ามเนั่่�องอสะโพิกและตึ้นั่ขาด้านั่ห้นั่้า 
แบบคงค้างไว้	(Quadriceps	Static	Stretch)
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การฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพหััวใจ 
และปอด คืืออะไร
 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 
คอื กระบวนการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคหวัใจและ 
โรคปอดด้วยการผสมผสานการออกกำาลังกาย  
การให้ความรู้ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม 
กับผู้ป่วยแต่ละคน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วย
สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกาย (physiological 
condition) จนสามารถทำากิจกรรมต่างๆ ได้
ในระดบัทีเ่หมาะสม และฟืน้ฟสูภาวะทางจติใจ  
(psychological condition) ให้สัมพันธ์
กับสิ่ งแวดล้อมในสังคม (socia l ,  and  
env i ronmenta l condi t ions) รวมถึง
กระบวนการป้องกันโรคไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำา
และสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion)

รองศาสตึราจารย์	แพิทำย์ห้ญิงวิลาว่ณ์ย์	ถืิรภ่ทำรพิงศ์
ห้ัวห้น้าสาข้าเวชศาสต่ร์ฟื้้�นฟื้่ห้ัวใจ	ภาควิชาเวชศาสต่ร์ฟื้้�นฟื้่

หัวใจแลัะป่อดหัวใจแลัะป่อด

การฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพหััวใจและปอด ทำาที�ไหน

ใครท่�คืวรฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพ
หััวใจและปอด
 ผูป้ว่ยทีค่วรไดร้บัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
หัวใจ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วย
หลังขยายหลอดเลือดหัวใจ (percutaneous 
coronary intervention) ผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ผู้ป่วยก่อนหรือหลังผ่าตัดโรคหัวใจ 
เช่น ทำาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary 
artery bypass graft) ผ่าตัดลิ้นหัวใจ ผ่าตัด
เปลี่ยนหัวใจ เป็นต้น

 ผูป้ว่ยทีค่วรไดร้บัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ปอด เช่น ผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั (chronic  
obs t ruc t i ve  pu lmonary  d isease)  
โรคหลอดลมพอง (bronch iec tas is )  
โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในปอด (interstitial lung 
disease) โรคซสีตกิ ไฟโบรซสี (cystic fibrosis)  
โรคมะเร็งปอด (lung cancer) ผู้ป่วยก่อน
หรอืผา่ตดัเพือ่ลดปริมาตรปอด (lung volume 
reduction) และการผา่ตัดเปลีย่นปอด เปน็ตน้

ทำาไม ต้้องฟื้้�นฟืู้
สมรรถภาพหััวใจและปอด
 เน่ืองจากผูป่้วยโรคหวัใจและปอดมกัมี
อาการเหนื่อย หอบ หลายรายมีอาการเรื้อรัง
หรือมากขึ้นจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 
มีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ทำาให้  
ไมส่ามารถทำากจิวตัรประจำาวนัหรอืทำากิจกรรม
ต่างๆ หรือประกอบอาชีพที่เคยปฏิบัติได้  
บางรายมีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า ส่งผล 
ให้มีคุณภาพชีวิตแย่ลง ดังนั้น การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหัวใจและปอดจึงมีบทบาทสำาคัญ
เพื่อลดหรือควบคุมอาการของโรค เพิ่มความ
สามารถในการออกกำาลังกาย ทำาให้กลับมา
ใช้ชีวิตตามปกติได้ตามศักยภาพ เพิ่มความ
มั่นใจในการดูแลตัวเองหรือประกอบกิจวัตร
ประจำาวัน ส่งผลให้ลดอาการวิตกกังวลและ 
ซึมเศร้า สภาพจิตใจดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น

 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดสามารถทำาที่ไหนก็ได้  
อาทิ โรงพยาบาล ชุมชน หรือแม้แต่ที่บ้าน โดยสามารถปรับรูปแบบ 
ให้เข้ากับบริบทของผู้ป่วยแต่ละคน 

ในโรงพยาบาลหรือศูนย์ฟื้นฟู  
(Hospital-based or center-based setting)
 สามารถทำาได้ทั้งในรูปแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก เมื่อมี 
อาการคงที่และไม่มีข้อห้ามในการออกกำาลังกาย ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถ 
ออกกำาลังกายได้ด้วยตนเองหรือมีความเสี่ยงในการออกกำาลังกาย  
แพทย์อาจพิจารณาให้ออกกำาลังกายที่โรงพยาบาลภายใต้การดูแล 
และให้คำาแนะนำาของทีมบุคลากรการแพทย์

ในชุมชน (Community-based setting)
 เป็นรูปแบบที่แนะนำา เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาฟื้นฟูท่ีโรงพยาบาลและเพื่อให้คนในชุมชนมีบทบาทในการร่วมคิด
วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง
กับชุมชน โดยอาจทำาเป็นกลุ่มโดยใช้การออกกำาลังกายชนิดต่าง ๆ เช่น 
เต้นแอโรบิก รำาไทย รำาไม้พลอง

(Cardiopulmonary Rehabilitation)

ก็ารฟื้้� น้ำฟ้ื้ก็ารฟื้้� น้ำฟ้ื้
สม้รรถภาพื่สม้รรถภาพื่
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ที�บ้าน (Home-based setting)
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่บ้านนอกจากจะช่วยลดปัญหาเรื่องการเดินทางแล้ว ยังปลอดภัย 
และเพิ่มความทนทานในการออกกำาลังกายด้วย อาจทำาได้ในหลายลักษณะ อาทิ ออกกำาลังกาย 
ผ่านสื่อวิดีทัศน์และโทรศัพท์ติดตาม การฟื้นฟูทางไกล (tele-rehabil i tation) หรือมี 
นักกายภาพบำาบัดไปแนะนำาที่บ้านเป็นระยะ

การฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพหััวใจและปอด ทำาอย่างไร
โปรแกรมการการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ประกอบด้วย 

การออกกำาลังกาย 
 เป็นส่วนประกอบที่สำาคัญที่สุดของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ทำาให้ผู้ป่วย 
มีสมรรถภาพร่างกายดีขึ้น มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมากขึ้น อีกท้ังยังช่วย 
ลดอาการเหนื่อยในขณะที่ทำากิจกรรมต่าง ๆ และทำาให้การควบคุมอารมณ์และจิตใจดีขึ้น

การบริหารกล้ามเนื�อหายใจำ การทำากายภาพบำาบัดทรวังอก
 สามารถทำาไดโ้ดยวธิกีารฝกึหายใจหรอืฝกึดว้ยอปุกรณเ์พือ่เพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้
หายใจ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการระบายเสมหะ แพทย์อาจพิจารณาให้ได้รับการทำากายภาพบำาบัด
ทรวงอกที่เหมาะสม

การให้คำาปิรึกษาทางจำิติวัิทยาและสิ่ังคม 
 การให้คำาปรึกษาทางจิตวิทยาและสังคม การรักษาด้วยการรวมกลุ่ม การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีความสำาคัญอย่างย่ิง เพื่อช่วยลดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 
และสมาชิกในครอบครัว

การให้คำาแนะนำาแก่ผู้ปิ่วัยและครอบครัวั
 การใหค้วามรูแ้กผู่ป้ว่ยและครอบครวัในเรือ่งตา่ง ๆ  อาท ิความรู้เกีย่วกบัโรคและการดำาเนนิ
ของโรค การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การหยุดบุหรี่ โภชนาการและการรับประทานอาหาร 
ที่เหมาะสม การหลีกเล่ียงสาเหตุที่อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นทำาให้อาการของโรคแย่ลง เป็นต้น  
เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลควรได้รับควบคู่ไปด้วย

ทีม ฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพ
หััวใจและปอด
 ที มฟื้ นฟู สม ร ร ถภาพหั ว ใ จ 
และปอด  ประกอบด้ วยบุ คลากร 
ทางการแพทย์หลาย ๆ สาขา อาทิ  
แพทย์ (doctor) พยาบาล (nurse)  
นักกายภาพบำาบัด (physical therapist)  
นักบำาบัดทางเดินหายใจ (respiratory  
t he r ap i s t )  ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญด้ านการ 
ออกกำาลังกาย (exercise specialist)  
หรือนักสรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 
(exercise physiologist) เภสัชกร  
(pharmacist) นกัจติวทิยา (psychologist)  
นักโภชนาการ (nutr i t ionist) หรือ 
นักกำาหนดอาหาร (dietitian)

สิ่รุปิ
 การฟื้ นฟู สมรรถภาพหั ว ใจ 
และปอดต้องอาศัยการทำางานเป็นทีม 
การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว
และทีมผู้ รั กษา โดย ยึดผู้ ป่ วย เ ป็น
ศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายให้ ผู้ป่วย
สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และ
ให้อยู่ในสังคมได้ และมีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ ีรวมถงึปอ้งกนัโรคไมใ่หก้ลบัมาเปน็ซ้ำา 
และสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อไม่ให้เป็น 
โรคอื่นเพิ่มเติม
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“เริ�มจำากกำาหนดเปิ้าหมายก่อน“เริ�มจำากกำาหนดเปิ้าหมายก่อน
แล้วัจำะทำาให้เห็นภาพระหวั่างทางได้ชัดเจำนขึ้ึ�น ...”แล้วัจำะทำาให้เห็นภาพระหวั่างทางได้ชัดเจำนขึ้ึ�น ...”

มอส	ภัสสกร		ศักดิ�ปิยู่ะพันธุ์มอส	ภัสสกร		ศักดิ�ปิยู่ะพันธุ์

Work - Life Balance 
ใน้ำแบบของ Miss Healthy Model 2022

	 วนัน่�ที่ม่งานสรา้งเสรมิสขุ้ภาพศริริาช
ไดม่้โอกาสพ่ดคยุู่กบั	นอ้งมอส	นางสาวภสัสกร	 
ศักดิ�ปิยู่ะพันธ์ุ	 นักกายู่ภาพบำาบัดสาวสวยู่	 
จากโรงพยู่าบาลศิริราช	 ปิยู่มห้าราชการุณ์ยู่์	
(SiPH)	กบับที่บาที่	Miss	Healthy	Model	2022	
จากเวที่่มห้กรรมสร้างเสริมสุข้ภาพ	 2565	 
ที่่�ผ่่านมา	มาร้่จักน้องมอสให้้มากข้ึ�น	 และมาด ่
กันว่าน้องมอสม่มุมมองอยู่่างไรต่่อการด่แล
สุข้ภาพข้องคนที่ำางาน	 รวมถึงเธุอม่ที่ริค 
การด่แลต่ัวเองอยู่่างไรถึงสวยู่สดใสข้นาดน่�

แนั่ะนั่ำาตึ่วเองห้นั่่อย
 “สวัสดีค่ะ ชื่อมอส ภัสสกร ศักดิ์ปิยะพันธ์ เป็นนักกายภาพ 
บำาบัด หน่วยงานกายภาพบำาบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช  
ปิยมหาราชการุณย์ค่ะ”

พิูดถืึงตึำาแห้นั่่งทำี�ได้ร่บ
 “ได้รับตำาแหน่ง Miss Healthy Model 2022 ค่ะ รู้สึก 
ตื่นเต้นและเป็นเกียรติมาก ทราบมาว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จัดด้วย”

จุดเริ�มตึ้นั่ของการร่วมกิจกรรม
  “แรกเร่ิมไม่ได้ตั้งใจจะลงแข่งขัน เนื่องจากติดสอบพอดี  
แต่เมื่อมาทบทวนอีกครั้ง เราคิดว่าเรามีสิ่งที่อยากนำาเสนอ เรามี
ความภมิูใจในตัวเอง และมองวา่ตวัเองจะสามารถเปน็แบบอยา่งทีด่ ี
และเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ให้คนอื่นได้ จึงถามตัวเองว่าถ้าไม่ได้ 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะเสียดายหรือไม่ ซึ่งมอสก็ตอบตัวเอง 
ในตอนนั้นทันทีว่าน่าจะต้องเสียดายมากแน่ๆ เมื่อตัดสินใจได้ 
ดังนั้น จากความไม่ตั้งใจก็แปรเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นทันที”

สวยสดใส	สไตึล์มอส	มีเคล็ดล่บอย่างไร
 “มอสแบ่งการดูแลสุขภาพออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การรับประทานอาหาร และการออกกำาลังกายค่ะ ส่วนแรก 
การรับประทานอาหาร สำาหรับมอส จะไม่มีคำาว่า Cheat day เลย เพราะมอสมองว่าเราสามารถปรับการรับประทาน
อาหารให้เป็นในแบบที่เราชอบและได้สุขภาพที่ดีด้วยได้ เพราะน่ันจะทำาให้เกิดความยั่งยืนมากกว่า เราต่างรู้ค่ะว่า
อาหารใดที่รับประทานแล้วเกิดประโยชน์หรือโทษหากรับประทานมากเกินไป มอสจึงมองว่าการรักษาระเบียบวินัยและ 
ระดับความต้องการของตัวเองที่มากเกินไปก็เป็นอีกเรื่องที่สำาคัญค่ะ”

  ส่วนเรื่องการออกกำาลังกาย มอสคิดว่าเราไม่จำาเป็นต้องออกกำาลังตามแบบคนอื่นๆ ก็ได้ค่ะ ให้เราเร่ิมทำาจาก 
สิ่งที่เราชอบ แล้วมันจะทำาให้เรามีความสนุก และอยากที่จะทำามันอยู่ตลอด ยกตัวอย่างเช่น มอสชอบเต้น ถ้ามีเวลาว่าง 
มอสกจ็ะหาโอกาสไปเตน้คะ่ เตน้มาตัง้แตอ่นบุาล 2 ถา้ขอคณุแม่ แล้วคณุแมไ่มใ่ห ้กจ็ะแอบคณุแมไ่ปเตน้ตามงานโรงเรยีน
แล้วให้คุณแม่ตามไปจ่ายเงินทีหลังค่ะ (หัวเราะ)”
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ทำำาไมถืึงช่อบเตึ้นั่	
มีป็ระโยช่นั่์อย่างไรก่บมอส
 “การเต้นมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะ และ 
เป็นกิจกรรมที่สามารถทำาได้ ทุกเพศทุกวัยด้วย  
ด้านร่างกายก็ช่วยเรื่องของความแข็งแรง ความ
ทนทานความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ  
ความทนทานของระบบหัวใจและปอด ด้านจิตใจ  
ก็ทำาใหเ้ราผอ่นคลายความเครยีด มคีวามสขุสนกุสนาน

กับสิ่งที่ทำาเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบ”

Work-Life	Balance	
ก่บการดูแลสุขภาพิว่ยทำำางานั่	
ในั่มุมมองมอส
 “มอสคิดว่า เราอาจต้องยอมลดบางอย่าง  
เพื่อเพิ่มอีกอย่าง เราสามารถมีสุขภาพท่ีดีได้ในแบบ 
ของเรา สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการกำาหนดเป้าหมาย 
ด้านสุขภาพค่ะ เพราะมันจะทำาให้เราเห็นระหว่างทาง 
ได้ชัดขึ้นว่าเราต้องทำาอย่างไรบ้าง มอสเคยเป็นคนท่ี
ทำางานและอยูเ่วรเยอะๆ มากอ่นเพือ่ใหเ้ราถงึเปา้หมาย 
อ่ืนๆในชีวติเรว็ข้ึน แตเ่ราตอ้งตดัอยา่งอืน่ทิง้ไปหมดเลย
รวมถึงสุขภาพด้วย จนมอสมาตระหนักว่าเราสามารถ
ทำาสิ่งเหล่าน้ีไปควบคู่กับสุขภาพท่ีดีได้ เพราะหากเรา
ปล่อยเรื่องสุขภาพไปแล้ว เราจะไม่สามารถจะเอา
สุขภาพในวัยเท่านี้กลับมาได้อีกในวัยท่ีมากขึ้น เราจึง
เลอืกทีจ่ะลดบางอยา่งเพือ่เพิม่บางอยา่ง ใหเ้ราสามารถ

เป็นเราในแบบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนค่ะ”

ติดตามชมคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่เพจ งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช
https://www.facebook.com/healthpromotionsiriraj/videos/631544728469790

ฝากถืึงช่าวศิริราช่
 “อยากให้ทุกคนเริ่มกำาหนดเป้าหมายด้านสุขภาพของตนเองก่อน ทั้งเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น มอสมีเป้าหมายระยะสั้นคืออยากมีสุขภาพที่ดี  
รูปร่างที่เฟิร์มก่อนอายุ 30 ปี และเป้าหมายระยะยาวคือมอสอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในบั้นปลาย เป็นต้น เป้าหมายเหล่านี้จะทำาให้เรารู้ว่าต้องทำาอย่างไรบ้างค่ะ และอีก 
สิ่งที่สำาคัญคือเรื่องของการลงมือทำา การให้โอกาสตัวเอง การรับฟังเสียงของตัวเองค่ะ 
วา่ตวัเองนัน้ความจรงิแลว้ตอ้งการอะไร ใหโ้อกาสตวัเองไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา และลงมอื
ทำาเพื่อให้ตัวเรานั้นไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นค่ะ 

   ในศิริราชมีวิชาชีพและอาชีพที่หลากหลาย ทั้งคุณหมอ คุณพยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ด้านอื่นๆ ตลอดจนถึงพนักงานออฟฟิศ ทำาให้เราต่างมีลักษณะการ
ทำางานและการใชชี้วติทีแ่ตกตา่งกนั มอสมองวา่เราสามารถปรบัการดแูลสขุภาพใหเ้ปน็
ในแบบของเราได้เลยค่ะ เพื่อให้เราสามารถทำาไปให้ตลอดอย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ  
และเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีแล้ว เราก็จะสามารถส่งมอบบริการให้กับผู้ป่วยของเราได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกด้วยค่ะ”
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ชาวศิริราช 
จะสุขภาพ

ตลอดปี2566
     มาดูกันว่า ในปี 2566 งานสร้างเสริมสุขภาพ เตรียมอะไรไว้ให้ชาวศิริราชได้ร่วมสนุก
และมีสุขภาพแข็งแรงกันบ้าง มาดูกันเลยครับ ....

นอกจากนี้ ระหว่างปียังสุขภาพดีไปกับแหล่งบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ มากมาย

จับสลากกลุ่มสี มาลุ้นกันว่ากฬีาสี 2566 คุณจะอยู่ทีมไหน
งานเดินว่ิง ศูนย์ผู้สงูอายุศิริราช - สมุทรสาคร
ศิริราชเดิน-ว่ิง คร้ังท่ี 15
พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ (กีฬาสี) 
ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก
แข่งขัน “ลดน้ำหนัก” สำหรับสมาชิกกลุ่มสี
แข่งขัน “Challenge สุขภาพ” สำหรับสมาชิกกลุ่มสี
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  (Siriraj Health Fair)
แข่งขัน “กีฬา” สำหรับนักกีฬากลุ่มสี
พิธีปิดกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกองเชียร์ / ขบวนพาเหรด 

FEB

MAR

APR

MAY

MAY

DEC

JUN-AUG

JUN-AUG

OCT

OCT-DEC

SIRIRAJ FITNESS
CENTER

: เปิดบริการ :

SIRIRAJ FITNESS
CENTER

จันทร์ - ศุกร์ 6.00 - 22.00น.
เสาร์, อาทิตย์ วันหยุด 8.00 - 20.00 น.

: เปิดบริการ :

หอกีฬา ชั้น 12
แบดมินตัน/เทเบิลเทนนิส/
วอลเลย์บอล/บาสเกตบอล

หอกีฬา ชั้น 12
แบดมินตัน/เทเบิลเทนนิส/
วอลเลย์บอล/บาสเกตบอล

แบดมินตัน/
เทเบิลเทนนิส

วันจันทร์ 12.00 - 17.00 น.
วันพุธ, ศุกร์, เสาร์ 12.00 - 22.00 น.

วันจันทร์ 17.00 - 22.00 น.

วันอังคาร, พฤหัสบดี 12.00 - 22.00 น.

วอลเลย์บอล
บาสเกตบอล

สนามกีฬากลางแจ้ง

วันจันทร์ – วันเสาร์ 12.00 – 20.00 น.
: เปิดบริการ :

บาสเกตบอล/เทนนิส/ฟุตซอล/ตะกร้อ
สนามกีฬากลางแจ้ง สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ

วันจันทร์ 11.00 - 20.00 น.
วันอังคาร – วันเสาร์ 7.00 - 20.00 น.

: เปิดบริการ :

นิทรรศการสขุภาวัฒนะ
ศูนย์เรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะ

ร.พ.ศิริราช

วันจันทร์ - ศุกร์  7.30 - 17.00 น.
: เปิดบริการ :

ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ช้ัน G  

วันเสาร์  7.30 - 15.30 น.

SIRIRAJ FITNESS
CENTER

บาสเกตบอล/เทนนิส/ฟุตซอล/ตะกร้อ

12



13



ศ. นพ.อภิิชาติิ อัศวมงคลกุุล 
คณบดีีคณะแพทยศาสติร์์ศิร์ิร์าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดีล

ร้�จัก็คณับด่ร้�จัก็คณับด่

14

อ่าน้ำเอาเร่�อง



สูง 175 cm. 
นำ�าหนักุ 72 Kg  
BMI 23.5

ร์าศีติุลย์

เบอร์์ร์องเท้า 

US 9 ½ (42)

อาหาร์จานโปร์ดี : 

นำ�าพร์ิกุปลาทู

อาหาร์ที�ไม่ชอบ : 
อาหาร์จืดี

ร์้านอาหาร์โปร์ดี : 
The Bliss 
(Italian)

 สูติร์กุาแฟ : 
Black Coffee

 เคร์ื�องปร์ะดีับติิดีติัว : 
นาฬิิกุา

 สีที�ชอบ : 

เขีียว
 แบร์นดี์โปร์ดี : 

Mercedes, 
Polo

 กุีฬาโปร์ดี :
 Aston villa

งานอดีิเร์กุ :

อ่านหนังสือ

 สถานที�ท่องเที�ยว : 
ปร์ะเทศอิติาลี 

  วลีติิดีปากุ : 
“อย่ากุลัว

ความล้มเหลว”

 คติิธร์ร์มปร์ะจำาใจ : 
“ร์ู้ร์ักุสามัคคี”

15



ป่ระสิทำธิภาพื่แลัะป่ระสิทำธิผู้ลัของก็ระบวน้ำก็าร 
(Process Efficiency and Effectiveness)
 มาต้รฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่� 5 เรื�องของ I-6.2 ประสิทธิิผลของการปฏิิบัต้ิการ (Operation  
Effectiveness) กล่าวถึง องคื์กรม่วิธิ่การอย่างไรในการทำาใหั้มั�นใจว่าม่การบริหัารจัดการในการปฏิิบัต้ิการอย่างม่ประสิทธิิผล  
เพื�อส่งมอบคืุณคื่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และทำาใหั้องคื์กรประสบคืวามสำาเร็จ

  เรามั้ก็สับสน้ำกั็บ 2 คำา “ป่ระสิทำธิภาพื่ (Efficiency)” 
แลัะ “ป่ระสิทำธิผู้ลั (Effectiveness)” จึงขออธิบายง่ายๆ ดังน้ำ่� 
ป่ระสิทำธิภาพื่ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถที่ทำาให้เกิดผล 
ในการทำางานทั้งกระบวนการต้ังแต่ Input, Process และ Output  
ผลสำเร็จที่ได้จะพิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ความประหยัดหรือคุ้มค่า (ต้นทุน ทรัพยากร และเวลา) เป็นการผลิต
หรอืการทำสิง่ใดสิง่หนึง่ให้ได้ผลลัพธอ์อกมามากทีสุ่ด โดยใช้ต้นทนุหรือ
ทรพัยากรนอ้ยทีส่ดุ แตผ่ลออกมามากกวา่ต้นทุน พดูงา่ยๆ คอื “คุม้ทนุ” 
จงึมกัมคีำกลา่ววา่ “Do thing right” หมายถงึ ทำงานทีล่ดความผดิพลาด  
ทำซ้ำซ้อน โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง การใช้แนวคิด Lean 
จะทำให้คุ้มค่า คุ้มเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดพลังงาน นั่นคือ 
เน้นวิธีการ (Tactics) ที่ดีและเกิดคุณภาพงาน  

www.iok2u.com/article/information-technology/efficient-effective | www.appreciativesystem.com/post/how-to-stay-organized-at-work

 ป่ระสิทำธิผู้ลั (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ นั่นคือ 
พิจารณาจากการนำผลของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ผลสำาเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องมุ่งทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องได้คุณภาพ ตามความพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพของงานจะเกิดภายหลังประสิทธิผล ดังนั้นหากงานไม่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิดขึ้น ดังตัวอย่างเช่น

ปิระสิ่ิทธิิผล (Effectiveness)	ค่อ	การที่ำาสำาเร็จต่ามเป้าห้มายู่ห้ร่อวัต่ถุประสงค์ที่่�วางไว้	เช่น	ต่ั�งเป้าไว้ว่าห้นึ�งวัน
ต่้องผ่ลิต่ข้องให้้ได้	1,000	ชิ�น	เม่�อห้มดวันก็ผ่ลิต่ได้	1,000	ชิ�นพอด่	แบบน่�เร่ยู่กว่าการผ่ลิต่ม่ประสิที่ธุิผ่ล	100%	

ปิระสิิ่ทธิิภาพ	 ค่อ	การท่ี่�ที่ำางานได้ต่ามเป้าห้มายู่ที่่�วางไว้แล้ว	 และในการที่ำาได้ต่ามเป้านั�น	สามารถลดเวลาการที่ำางานห้ร่อลดที่รัพยู่ากร 
ห้ร่อลดต่้นทีุ่นในการดำาเนินการลงได้	 เช่น	ต่ั�งเป้าไว้ว่าห้นึ�งวันต่้องผ่ลิต่ข้องให้้ได้	1,000	ชิ�น	(Output)	ถึงเวลาผ่ลิต่จริงๆ	สามารถผ่ลิต่ได้ 
1,000	ชิ�น	 แต่่ใช้เวลาเพ่ยู่งครึ�งวันก็เสร็จ	 (ลด	 Input)	ห้ลังจากนั�นก็ได้พัฒนาต่่อจนที่ำาให้้ในเวลาครึ�งวันสามารถผ่ลิต่ข้องได้	 1,500	ชิ�น  
(เพิ�ม	Output)	น่�ค่อการผ่ลิต่อยู่่่ในระดับม่ผ่ลิต่ภาพ	(Productivity)	แบบน่�เร่ยู่กว่าการผ่ลิต่ครั�งน่�ม่ประสิที่ธุิภาพ

 ก็ารลัดต้�น้ำทำุน้ำม้้ลัค่าคงคลััง โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานกับบริษัทยาเพื่อลดอัตราคงคลัง มียาเพียงพอ แต่ไม่เหลือเฟือ  
(ไม่มียาค้างในคลังมากเกิน) ทำให้การบริหารการจัดซื้อยามีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนของโรงพยาบาล 

 ก็ารลัดต้�น้ำทำนุ้ำ แลัะก็ารป่ระหยดัคา่ใชื่�จา่ย ได้แก ่การตดิตามต้นทุนแปรผนั ต้นทุนดา้นยาและเวชภณัฑ ์โดย กก.เภสชักรรมและการบำบดั
ตดิตามการเปลีย่นแปลงของต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ การดำเนินการในระบบสนบัสนนุฝา่ยวศิวกรรมบรกิารฯ (งานซ่อมบำรุง/งานสือ่สาร/งานอาคาร 
สถานที่/งานรักษาความปลอดภัย/งานบำบัดน้ำเสีย) ขยายสู่หน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กร (Non-clinic) ด้วยการจ้างบริษัท Outsource  
มีการแต่งตั้ง กก.นโยบายจ้างเหมาบริการ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผนพร้อมติดตามผลลัพธ์ในการจ้างเหมาบริการจากภายนอก เพื่อให้
ภาควชิาหรอืหน่วยงานบรหิารจดัการบรษิทัจา้งเหมาบรกิารในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ มกีารตดิตามกระบวนการ
ทำงานของผู้ส่งมอบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานและการให้บริการตามเกณฑ์ทีก่ำหนดและได้รบัความพึงพอใจในการให้บริการเพิม่ขึน้

 ก็ารจัดก็ารต้�น้ำทุำน้ำโดยรวม้ ฝ่ายการคลังติดตามรายได้และควบคุมการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ รายงานงบการเงินทั้งภาพรวม แยกตาม
พันธกิจ และต้นทุนต่อหน่วย ด้วยกลไกการควบคุมด้านต้นทุนบัญชีติดตามต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ เช่น ด้านบุคลากร ควบคุมดูแลต้นทุน 
ด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์เต็มที่ เช่น ควบคุม 
การใช้ยานอกบัญชียาหลัก การรวมศูนย์การบริการของเคร่ืองมืออุปกรณ์ราคาสูง ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการ และศูนย์บริการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรรว่มกนั มกีารตดิตามการรายงานความเสีย่งและดชันคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทกุกลุม่ ชว่ยใหก้รรมการบรหิารคณะฯ 
ตัดสินใจบนพื้นฐานของการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนและความต้องการของลูกค้า 

 น้ำอก็จาก็น้ำ่�ม้าต้รฐ์าน้ำยังระบุว่า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิิบัติการ  
ซึง่คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมกีารบรหิารจดัการทำใหต้น้ทุนในการบริการลดลงหรอืคุม้คา่ โดยดำเนนิการผ่านแนวทาง หรอืวธิกีาร เช่น 

 จะเห็ันได้ว่าคืณะฯ ม่การบริหัารต้้นทุนผ่านผลงานท่�ส่งมอบคืุณคื่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ทำาใหั้สามารถ 
บริหัารจัดการภาพรวมของคืณะฯ ได้อย่างม่ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผล สอดคืล้องกับเป้าหัมายองค์ืกร คืือ  
องคื์กรท่�เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคืต้ด้วยผลงานท่�เป็นเลิศ เพื�อคืวามยั�งยืน16

พื่ัฒน้ำาคุณัภาพื่ ทำ่ม้บริก็ารวิชื่าก็ารด�าน้ำพัื่ฒน้ำาคุณัภาพื่



 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พูดถึงการจัดการ 
ความรู้ในคณะฯ ว่า คณะฯ มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีเป็นที่อ้างอิงของทุกหน่วยงาน หรือสถาบันที่ต้องการ
นำาระบบการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ศิริราชในฐานะท่ีเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เรามีความรู้ 
ประสบการณ ์ ข้อมลูตา่งๆ ทีเ่กดิจากการระดมสมอง รว่มมอื รว่มใจกนัอยา่งมากมาย ซึง่สามารถเผยแพรค่วามรูเ้หลา่นี ้ 
ในเชิงของการให้ความรู้ ผ่านการเขียนบทความต่างๆ การแต่งตำาราหรือเขียนผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับสังคม 
รวมถึงสร้างนโยบาย และ work instruction เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำางานและผู้รับบริการ นอกจากการเผยแพร่
แล้วต้องมีระบบการจัดเก็บความรู้ที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำาความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดสิ่งที่ดีย่ิงข้ึน  
จึงกล่าวได้ว่านี่คือความสำาคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความยินดีและภาคภูมิใจ
ท่ีคณะฯ เกิดการเรียนรู้ และนำาความรู้/ประสบการณ์น้ันไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าจะ 
เรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือการทำาวิจัย ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบของการจัดการความรู้ให้มีความเข้มแข็ง 
และดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

น้ำโยบายก็ารสน้ำับสน้ำุน้ำก็ารจัดก็ารความ้ร้� 
โดยคณับด่ คณัะแพื่ทำยศิาสต้ร์ศิิริราชื่พื่ยาบาลั

 ในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สิ่งสำาคัญ คือการสร้างบรรยากาศ ให้ทุกคน
มีความสุข และยินดีที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะที่เข้าใจระบบการทำางานของตัวเอง 
อย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะทำางานอยู่ในส่วนใดของโรงพยาบาล ทั้ง front office ที่ดูแลด้านการรักษาพยาบาล 
หรอื back office ทีด่แูลเกีย่วกบัการเรยีนการสอน การวจิยั ไมว่า่จะเปน็บคุลากรหรอืนกัศกึษา ลว้นมโีอกาส
ในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วย การเรียนการสอนกับนักศึกษา 
ทุกระดับ ซึ่งมีผลดีต่อการสร้างงานวิจัยเชิงลึกท่ีมีผลกระทบในเชิงบวก และการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ดี
กับผู้รับบริการ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย รวมถึงภูมิภาค และบนโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น 

 สุดท้าย ท่านคืณบด่ฝากข้อคืิดว่า “ต้้องการให้ัศิริราชเป็น Creativity organization  
ซึ่ึ�งแน่นอนท่�สุดว่าบรรยากาศน่�จะเกิดขึ�นไม่ได้ ถ้าพวกเราไม่ม่คืวามเคืารพซึึ่�งกันและกัน เราต้้อง
รับฟื้ังและต้ระหันักวิเคืราะหั์ เพราะคืวามคืิดของบุคืลากรท่�ปฏิิบัต้ิงานทุกคืนม่คืุณคื่าอย่างยิ�ง  
เราสนับสนุนให้ัมวิ่จยัท่�ต้อ่เนื�อง ไม่วา่จะเป็น R2R งานวิจยัเชิงลึก ทางด้าน basic ดา้น translational 
หัรือด้านคืลินิก เพราะจะส่งผลใหั้ศิริราช เป็นแหัล่งท่�สามารถผลิต้ผลงานต้่างๆ ท่�ม่ผลด่ต้่อการ 
ดูแลคืุณภาพช่วิต้ประชาชน และบัณฑิิต้ของเราในทุกๆ ระดับ รวมถึงการทำาใหั้เกิดงานวจิัยท่�ม่คืณุคื่า 
และม่ประโยชน์ต้่อมวลมนุษยชาต้ิ”
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ร้�จัก็ Data Visualization
     ง่ายๆ ใน้ำ 5 น้ำาทำ่

• เข้าใจข้อมูลได้ในทันท่ สามารถช่�ประเด็นสำาคืัญของเนื�อหัาได้
• แสดงการเปร่ยบเท่ยบ มองเหั็นคืวามแต้กต้่าง หัรือแนวโน้มของข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ�น
• ข้อมูลม่คืวามน่าสนใจ โดยการนำาเสนอท่�ม่เรื�องราว หัรือใช้ส่สันท่�ดึงดูด สวยงาม

 ปัจจบุนัการวเิคราะหแ์ละรายงานขอ้มลู เปน็สิง่ทีท่กุองคก์รใหค้วามสำาคญั เพือ่การวางแผนการดำาเนนิงาน 
หรือพัฒนากระบวนการทำางานต่างๆ แต่การทำาความเข้าใจกับตัวเลข หรือข้อความจำานวนมากๆ อาจต้องใช้ 
เวลานาน เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรืออาจเกิดโอกาสผิดพลาดในการส่ือสารได้ ดังนั้น การจัดทำา
ข้อมูลให้เป็นภาพ หรือ Data Visualization จึงเป็นขั้นตอนสำาคัญ สำาหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  
และสรุปผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนภูมิ แผนที่ ภาพกราฟิก หรือคลิปวิดีโอ เพื่อช่วยอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อน 
ให้เข้าใจง่าย และมองเห็นแนวโน้มของข้อมูลที่สำาคัญได้ชัดเจนมากขึ้น 

  การจัดทำา Data Visualization นอกจากต้องตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องคำานึงถึงคือ ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
หากเปน็ระดับผูบ้รหิาร รปูแบบการนำาเสนอจำาเป็นตอ้งมรีายละเอยีดเชงิลกึ เพือ่นำาไปสูก่ารวางแผน และการตดัสินใจ แตห่ากเปน็กลุม่ผูป้ฏบิตักิาร
ทั่วไป อาจจะนำาเสนอในรูปแบบผลการปฏิบัติงานในรอบปี เพื่อนำาไปพัฒนาและปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

รูป็แบบเป็รียบเทำียบ	/	จ่ดลำาด่บ	เห้มาะสำาห้ร่บการนั่ำาเสนั่อทำี�ตึ้องการเป็รียบเทำียบความแตึกตึ่าง	 
	และแสดงการกระจายตึ่ว	/	จ่ดลำาด่บข้อมูล

Histogram

Donut Chart

Scatter Plot 

Bar Chart

Pie Chart

Line Chart 

Pictogram

Bubble Chart

 Radar Chart

Boxplot

Tree Map

Area Chart

Lollipop Chart

รูป็แบบแสดงองค์ป็ระกอบ	เห้มาะสำาห้ร่บการนั่ำาเสนั่อโดยนั่ำาข้อมูลมาจ่ดเป็็นั่กลุ่มๆ	
เพิ่�อดูขนั่าด	/	ป็ริมาณ์ทำี�มากนั่้อย

รูป็แบบความส่มพิ่นั่ธ์์	ทำิศทำาง	ห้ร่อแนั่วโนั่้ม	เห้มาะสำาห้ร่บการนั่ำาเสนั่อข้อมูล
ทำี�แสดงการเป็ลี�ยนั่แป็ลงในั่แตึ่ละช่่วงเวลา	/	ในั่พิ่�นั่ทำี�ทำี�สนั่ใจ

สิ่รุปิปิระโยชน์ขึ้องการทำา Data Visualization

ต้ัวอย่างร้ป่แบบก็ารน้ำำาเสน้ำอทำ่�ใชื่�งาน้ำบ่อย

 ดังนั้นความแตกต่างของ Data Visualization กับกราฟทั่วไป ก็คือ การใช้ทักษะการเล่าเรื่องด้วยภาพให้มีความน่าสนใจ ด้วยวิธีที่ทุกคน
สามารถทำาได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Tableau, Google Data Studio หรือ Excel สำาหรับท่านที่สนใจเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการนำาเสนอข้อมูลในภาพรวมที่สำาคัญ หรือรายละเอียดในประเด็นที่ต้องการ สามารถปรึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โทร. 98300 หรือ 98418 e-mail: sirirajum@mahidol.edu
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 คุณนุชนารถ มั่นสิทธิกุล สังกัดงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และทีม เข้าใจปัญหาน้ี 
เพราะสัมผัสใกล้ชิดและรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลคุณแม่ให้นมกลุ่มนี้ ภาวะท่อน้ำานมอุดตัน 
เป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อย 1 ใน 5 อันดับของปัญหาในคลินิกเล้ียงลูกด้วยนมแม่ คุณแม่กลุ่มนี้จะเกิด 
ความเจบ็ปวดอยา่งมาก สง่ผลใหเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแมล่ดลง ดว้ยความตัง้ใจด ีคณุนชุนารถและทมีจงึคดิคน้
วิธีการนวดเต้านม โดยประยุกต์จุดเด่นของการนวดจากหลายแบบ หรือที่เรียกว่า Integrated Breast 
Massage (IBM) มาเปรยีบเทยีบกบัการนวดเตา้นมแบบเดิมทีเ่คยทำามา (Traditional Breast Massage: 
TBM) เป็นท่ีมาของผลงานวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบผลของการนวดระบายน้ำานมแบบผ่อนคลาย 
และแบบผสมผสานประยุกตต์อ่ขนาดของกอ้นในเตา้นมทีเ่กดิจากทอ่น้ำานมอดุตนัในมารดาระยะใหน้มบตุร”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขนาดของก้อนในเต้านม รวมถึงประเมินความเจ็บปวดในเต้านมอีกด้วย 

  งานวิจัยน้ี ใช้รูปแบบวิธีวิจัยแบบ Randomized Controlled Trial (RCT) กลุ่มตัวอย่างคือ  
กลุ่มคุณแม่ที่มารับบริการในคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.ศิริราช โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 42 คน  
กลุ่มทดลองจะได้รับการนวดแบบ IBM ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการนวดแบบ TBM พยาบาลจะวัดขนาด 
ของก้อนในเต้านมก่อนและหลังการนวดท้ัง 2 กลุ่ม โดยจะเป็นพยาบาลคนเดียวกันและ 
จะไม่ทราบว่าคุณแม่อยู่กลุ่มใด

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มที่ได้รับการนวดแบบ IBM ขนาดของก้อนใน 
เตา้นม และความเจบ็ปวดในเตา้นม ลดลงมากกว่ากลุม่ทีไ่ดร้บัการนวดแบบ 
TBM อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า วิธี IBM ช่วยลดขนาด 
ของก้อนในเต้านม และลดอาการเจ็บปวดได้จริง จึงช่วยส่งเสริม 
ให้คุณแม่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้นานตามความต้องการ  
โดยผลจากงานวจิยัถกูนำาไปใชก้บัคณุแมใ่นคลินกิเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่แล้วกว่า 1 ปี มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ขั้นตอนการดูแลและปฏิบัติตัวเมื่อมีภาวะท่อน้ำานม
อดุตนั เพือ่ใหค้ณุแมช่ว่ยเหลอืตนเองไดใ้นเบือ้งตน้  
ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา และยังได้มี
การสาธิต เผยแพร่ความรู้แก่ ผู้ศึกษาดูงาน 
ทัว่ประเทศเพือ่นำากลับไปประยกุตใ์ช้ในการดแูล
คุณแม่ให้นมที่หน่วยงานของตนต่อไป

 ผลงานวจิยันี ้เกดิจากความเจบ็ปวดของ
คุณแม่ ซ่ึงเป็นปัญหาหน้างานของทีมสหสาขา
วิชาชีพจากคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.ศิริราช 
ที่ไม่ละเลยเสียงโอดครวญของผู้รับบริการ และ
ยงัชว่ยเหลอืดแูลใหเ้หลา่คณุแมส่ามารถใหน้มลกู 
ต่อไปได้ด้วยรอยยิ้มและกำาลังใจจากทีมดูแล  
เป็นความภูมิใจของหนึ่งในผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัล R2R Award 2022 ค่ะ

ป่ระทำับใจคุณัแม้่ ให�น้ำม้น้ำวดเต้�าน้ำม้แบบใหม่้ 

“แม่ท่�ใหั้นมลูกไม่ได้ ทั�งท่�อยากจะใหั้ลูกได้ดูดนมมากๆ มันทุกข์นะคืุณ” 
เส่ยงโอดคืรวญจากคืุณแม่ท่�ม่ภาวะคืัดเต้้านม บอกกับพ่�พยาบาลเบาๆ 

ทว่าเส่ยงนั�นหันักแน่นไปด้วยคืวามกังวล และเจ็บปวดจากการพยายามใหั้นมลูก 

สนใจติดตามตัวอย่าง
ผลงานวิจัย R2R เพิ่มเติมได้ที่

Integrated breast
massage (IBM)
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วิธ่ต้รวจสอบเว็บฟื้ชิื่ชื่ิ�ง 
ม้าด้วิธ่ป่้องก็ัน้ำก็ารโดน้ำ Phishing
	 ฟื้ิชชิ�ง	(Phishing)	ค่อ	การโจมต่่ที่่�พยู่ายู่ามข้โมยู่เงิน 
ห้ร่อข้้อม่ลประจำาต่ัวข้องคุณ์	โดยู่ให้้เปิดเผ่ยู่ข้้อม่ลส่วนบุคคล	เช่น	
ห้มายู่เลข้บัต่รเครดิต่	ข้้อม่ลธุนาคาร	ห้ร่อรห้ัสผ่่านบนเว็บไซึ่ต่์
ที่่�แอบอ้างให้้ด่เห้ม่อนจริง	ซึ่ึ�งฟื้ิชชิ�งเป็นห้นึ�งในกลโกงที่่�โด่งดัง
และแพร่ห้ลายู่ที่่�สุดในโลกออนไลน์	ไม่ม่เด่อนไห้นที่่�ไม่ม่
ฟื้ิชชิงเลยู่	บางส่วนส่ญเส่ยู่ข้้อม่ลห้ร่อเงินจำานวนมห้าศาล
ให้้กับคนร้ายู่	ที่ำาให้้อาจต่กเป็นเห้ยู่่�อข้องการห้ลอกลวง
แบบฟื้ิชชิ�ง	บที่ความน่�จึงได้รวบรวมวิธุ่ต่รวจสอบฟื้ิชชิ�ง
เพ่�อไม่ให้้คุณ์ต่กเป็นเห้ยู่่�อเว็บฟื้ิชชิ�ง	โดยู่ม่วิธุ่ดังน่�

ทำาไมผู้ให้บริการอีเมลจึงเสนอเครื่องมือ

ป้องกันสแปมให้กับผู้ใช้ เพราะอีเมลขยะเป็น

ที่แพร่หลายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยหลายๆ ฉบับ

ถกูใชเ้พ่ือหลอกลวงแบบฟชิชิง่ ดงันัน้ ใหต้รวจ

สอบคณุสมบตัป้ิองกนัสแปมของอเีมลของคณุ 

โดยผูใ้หบ้รกิารส่วนใหญ่เสนอตวักรองปอ้งกนั

สแปมที่เปล่ียนเส้นทางอีเมลที่สงสัยว่าเป็น

สแปมไปยังโฟลเดอร์อื่น เช่น รวมอีเมลขยะ 

เป็นขั้นตอนแรกที่ดีในการป้องกันตัวคุณเอง

จากฟิชชิ่ง

บล็อกผู้ส่งอีเมลที่ไม่รู้จัก แปลกประหลาด น่าสงสัย การคลิกปุ่ม

บล็อกนั้นจะไม่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขา คนไม่รู้จัก 

และผู้ไม่หวังดีมาติดต่อกับคุณ

เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการพิจารณาว่าลิงก์นั้นปลอดภัย

หรือไม่ก่อนท่ีจะคลิก ลิงก์ท่ีเป็นอันตรายเป็นหนึ่งในส่วนสำาคัญ 

ของการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง ดังนั้น จึงควรมีสิ่งที่จะปกป้องคุณ

จากเวบ็ไซตท์ีอ่าจเปน็อนัตรายเหลา่นี ้นัน่คอืตรวจสอบลงิกก์อ่นเขา้

เว็บไซต์ ซึ่งเว็บที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบเว็บอันตรายได้  

มีดังนี้

บางเว็บไซต์อาจขอที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อให้สามารถใช้เพื่อประโยชน์

ของผู้ให้บริการได้ หากคุณให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยเป็นพิเศษ 

คุณอาจต้องการใช้อีเมลท่ีใช้แล้วท้ิงเมื่อลงทะเบียนกับไซต์ที่ไม่จำาเป็น

ส่วนใหญ่ เนื่องจากการแฮ็กและการร่ัวไหลของข้อมูลทำาให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยง

หากคณุใช้อุปกรณ์ใด ๆ  ทีเ่ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์นต็ ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่

คณุได้ตดิตัง้โปรแกรมปอ้งกนัไวรสัทีเ่ชือ่ถือได ้แคน่ีก้ส็ามารถสรา้งความ

แตกต่างได้ หากคุณตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์ 

เครื่องมือรักษาความปลอดภัยนี้ช่วยป้องกันได้

ข้อมูลจาก it24hrs.com

ใช่้ฟ้ีเจอร์	
Anti-Spam

ใช่้อีเมลแบบใช่้แล้วทำิ�ง	
แทำนั่ใช่้ทำี�อยู่อีเมลจริง

ตึิดตึ่�ง	Anitivirus	
และซ้อฟ้ตึ์แวร์
ด้านั่ความป็ลอดภ่ย

https://safeweb.norton.com   https://scanurl.net/
https://www.phishtank.com/
https://transparencyreport.google.com/
          safe-browsing/search

https://www.virustotal.com/gui/home/upload
https://www.psafe.com/dfndr-lab/
https://www.urlvoid.com/

ใช่้เว็บไซ้ตึ์
ตึรวจสอบลิงก์	
ก่อนั่คลิก

1 2

3

4 5

Block	ผู่้ส่งทำี�นั่่าสงส่ย

ทำ่�งห้มดนั่ี�	ค่อ	วิธ์ีตึรวจสอบเว็บฟ้ิช่ช่ิ�ง	และการป็้องก่นั่การถืูกโจมตึีโดยฟ้ิช่ช่ิ�ง
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	 การที่ำางานต่ามปกต่ิ	 บนคอมพิวเต่อร์ด้วยู่การลากเมาส์คลิก	 อาจที่ำาให้้การที่ำางานไม่คล่องต่ัวเที่่าที่่�ควร	ค่ยู่์ลัด	 
ห้ร่อ	 ช็อต่คัต่	 (Shortcut)	พวกน่�จะที่ำาให้้คุณ์คล่องต่ัวมากข้ึ�น	 ปฏิิเสธุมิได้ว่า	 คอมพิวเต่อร์	 เป็นส่วนสำาคัญในช่วิต่ข้อง
พวกเรา	ที่ั�งในแง่การที่ำางานและความบันเที่ิง	 วันน่�เราได้รวบรวมเคล็ดลับง่ายู่	 ๆ	ที่่�คุณ์ควรร่้เก่�ยู่วกับการใช้คอมพิวเต่อร์	 
(ส่วนให้ญ่เป็นกับวินโดว์	 แต่่ก็สามารถดัดแปลงใช้กับระบบ	Mac	OS	 ได้)	 ไม่ว่าจะเป็นค่ย์ู่ลัด	ห้ร่อเที่คนิคต่่าง	ๆ	 ท่ี่�คุณ์อาจ 
ยู่ังไม่ร่้	เราเช่�อว่าเคล็ดลับเห้ล่าน่�จะที่ำาให้้การที่ำางานกับคอมพิวเต่อร์ข้องคุณ์ง่ายู่ข้ึ�นไม่มากก็น้อยู่

9 ค่ย์ลััด  ใชื่�คอม้พิื่วเต้อร์ทำ่�น้ำ่าทำำาต้าม้

ขอบคุณข้อมูล : thoughtcatalog

วัิธิีกู้เวั็บไซติ์ที�เผลอปิิดโดยไม่ได้ติั�งใจำ

ลบทั�งคำา

เปิลี�ยนโปิรแกรมอย่างรวัดเร็วั

ล็อคหน้าจำอ desktop

ปิิดโปิรแกรมฉัับพลัน

ซ่อนหน้าทุกอย่างให้เปิ็นระเบียบ

วัิธิีลัดเขึ้้าสิู่่ task manager

หาแหล่งอ้างอิงขึ้องรูปิภาพ

คีย์ลัดสิ่ำาหรับ URL แบบเติ็ม

เคยไหม? มือเผลอไปกดปิดเว็บไซต์โดยไม่ตั้งใจ เรามีวิธีกู้เว็บแบบเรียบง่ายมากฝาก 
เพียงแค่กด Ctrl + Shift + T เว็บที่คุณเผลอปิดไป ก็จะเด้งกลับมาในทันที

กด backspace ลบแต่ละตัวอักษรเมื่อไหร่จะเสร็จ แต่ถ้าคุณกด Ctrl + backspace  
จะสามารถลบทีละคำาเลยทีเดียว เป็นอีกทางเลือกที่ประหยัดเวลาได้เล็กน้อย

หลายคนต้องสลับใช้โปรแกรม 2-3 โปรแกรมในการทำางาน งั้นลองกด Alt + Tab 
จะช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะต้องทำางานหลาย ๆ โปรแกรมก็ตาม

ถ้าหากมีธุระจนต้องห่างออกจากหน้าจอคอม อย่าลืมกด window + L 
เพื่อล็อคหน้าจอ desktop ไม่ให้ใครมายุ่งกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

บางครั้งโปรแกรมอาจเกิด error จนคุณสั่งปิดแบบปกติไม่ได้ ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้
กด Alt + F4 ทีเดียว โปรแกรมนั้น ๆ ก็จะปิดลงโดยทันที

เคยไหม? เปิด tab และโปรแกรมอื่น ๆ เต็มหน้าจอไปหมด ลองกด Windows + D 
เพื่อซ่อนหน้าทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบ

Windows บางเวอร์ชัน ถ้ากด ctrl+alt+delete อาจยังไม่เข้าถึง task manager  
ได้ทันที นอกเหนือจากวิธีดังกล่าว คุณสามารถกด Ctrl + Shift + escape  
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นทางลัดยิงตรงเข้าสู่ task manager เพียงคลิกเดียว

สำาหรับใครที่ต้องการสืบเสาะหาแหล่งอ้างอิงรูปภาพ คุณสามารถทำาได้โดยกด S ค้างไว้ 
แล้วกดคลิกขวาไปที่รูปภาพบนเว็บไซต์ที่ต้องการ เพียงเท่านี้คุณจะรู้ลิงก์ต้นทาง
ของรูปภาพนั้น ๆ และยังสามารถหารูปที่ใกล้เคียงภาพนั้นได้อีกด้วย

บางครั้งก็เป็นเรื่องเสียเวลาที่ต้องพิมพ์ www. แถมต้องลงท้ายด้วย . com หากต้องการ
ประหยัดเวลา พิมพ์แค่ชื่อเว็บไซต์แล้วกด Ctrl + Enter เท่านี้ก็ได้ URL แบบเต็มยศ 
เช่น พิมพ์ “google” ตามด้วย Ctrl + Enter เราก็จะได้ www.google.com
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1   สร้างสิ�งแวดล้อมให้้เกิดความป็ลอดภ่ยทำางใจ	
(psychological	safety)	ให้้แก่ผู่้เรียนั่

 การสร้างส่ิงแวดล้อมที่ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกถึง psychological safety  
หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทีใ่หค้วามรูส้กึปลอดภัยในการทำาสิง่ทีไ่มไ่ดถ้กูตอ้งสมบรูณ์
ทั้งหมดตั้งแต่แรก กล้าท่ีจะออกมาแสดงความเห็นและเรียนรู้ โดยการสร้าง 
สิง่แวดล้อมในเกิดความปลอดภยัเชน่นี ้จะประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่

รศ.นพ.ชัชวัาลย์ ศิลปิกิจำ     ภาคืวิชาจิต้เวชศาสต้ร์ 
                                                       คืณะแพทยศาสต้ร์ โรงพยาบาลรามาธิิบด่

Growth mindset in health science Education

 Growth mindset หัรือ แนวคืวามคืิดท่�ต้้องการพัฒนาและมองคืวามผิดพลาดเป็นการเร่ยนรู้ 
อยู่ในธิรรมชาต้ิของมนุษย์ทุกคืน แต่้กรอบและแรงกดดันทางสังคืมท่�ว่ากล่าวเมื�อผู้เร่ยนทำาไม่ถูกต้้อง  
ลงโทษเมื�อทำาได้ไม่ด่ อาจทำาใหั้ผู้เร่ยนมองคืวามไม่สมบูรณ์แบบเป็นสิ�งท่�ผิด ไม่กล้าทำาสิ�งใหัม่ และเร่ยนรู ้
ไปพร้อมกันเนื�องจากกลัวคืวามผิดพลาด ในการบรรยายน่� ได้อภิปรายเก่�ยวกับแนวทางในการสนับสนุน 
ใหั้เกิด growth mindset ขึ�นในโรงเร่ยนวิทยาศาสต้ร์สุขภาพ ดังน่�

 แนวความคิดที่ไม่ยอมรับในส่วนของตัวเองที่ไม่ดี  
เป็นความคิดที่ไม่ต้องการให้พัฒนาต่อขึ้นไป เนื่องจากถึงแม้ 
ผู้เรียนไม่ยอมรับและตัดสินพฤติกรรมบางอย่างของตนว่าเป็น 
สิง่ทีผ่ดิ กไ็มส่ามารถทำาใหล้ดพฤตกิรรมเหลา่น้ันไดจ้รงิ แนวทาง
ท่ีเหมาะสมมากกว่าคือมองว่าผู้เรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ 
ในแบบของตนเอง แต่งานบางอย่างอาจมีข้อพัฒนาที่ควรแก้ไข 
ซ่ึงสิ่งท่ีสำาคัญท่ีควรสร้างให้แก่นักเรียนก็คือภูมิคุ้มกันทางใจ 
(mental immunity) นั่นเอง 

 ห้ล่กการของการพ่ิฒนั่า	mental	 immunity  
ก็คือการพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง (self-awareness)  
มาจากความเข้าใจท่ีว่า ความคิดของเรานั้นมี 2 ระบบหลัก  
คือ 1 คิดอย่างรวดเร็ว มีอารมณ์ มีการคิดแบบตัดสินมาเกี่ยวข้อง  
และระบบท่ี 2 การคิดแบบมีระบบใช้เหตุและผล ซึ่งผู้เรียน 
ควรฝึกในการรู้ เท่าทันอารมณ์และความคิดในเชิงตัดสิน 
ของตนเอง และเขา้ใจวา่สิง่เหลา่นีเ้ปน็ธรรมชาตขิองความคดิเรา  
โดยสังเกตให้ทันและปล่อยวางความคิดในส่วนนี้ไป ซึ่งก็เปรียบ
การฝึกฝนให้รู้เท่าทันและปล่อยวางนี้ เหมือนการให้วัคซีน 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่ออารมณ์และความคิดตัดสิน หรือก็คือ 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ (mental immunity) 
 แนวทางการนำาไปฝกึปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิ growth mindset  
ท่ีง่ายท่ีสุดและสามารถทำาได้ในทุกวัน คือการพัฒนาทักษะ 
ในการมี self-awareness โดยพยายามตระหนักรู้อยู่กับสิ่งที่ 
กำาลังทำา สังเกต และรู้ให้เท่าทันอารมณ์หรือความคิดตัดสิน 
ที่คอยเข้ามาแทรก ครั้งไหนที่รู้ได้เร็วก็พยายามทำาให้ได้ใน 
ครั้งต่อไป คร้ังไหนท่ีรู้ได้ช้าก็สะท้อนคิดว่าเพราะเหตุใดแล้ว
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เชื่อว่าจะเป็นเหมือนการสร้าง
ตัวช่วยทางอารมณ์ (Mental aid) เพื่อรับมือกับอารมณ์นั่นเอง

 ส่วนแนวทางการส่งเสริมใหั้เกิด growth mindset  
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า หั รื อ อ ง ค์ื ก ร ท่� ด่ ท่� สุ ด  คืื อ ก า ร พั ฒ น า  
se l f -awareness  ของต้นใ ห้ัด่ ท่� สุด  และ เ ป็นแบบอย่าง  
(role model) ใหั้แก่ผู้ร่วมงาน สมาชิกในคืรอบคืรัวหัรือ 
บุคืคืลใกล้ชิด ให้ัได้เหั็นว่า การรู้เท่าทันอารมณ์ของต้นก่อใหั้เกิด 
พฤต้ิกรรมท่�ด่กว่าอย่างไร ซึึ่�งจะเป็นแรงกระตุ้้นใหั้ผู้ร่วมงาน 
หัรือคืนใกล้ชิดม่การนำาแนวคืวามคืิดน่�ไปปฏิิบัต้ิกับต้นเองต้่อไป

1.1	Inclusion	safety:	
หมายถึง มีความปลอดภัยเน่ืองจาก
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานหรือ
องค์กรของตน เช่น มีการแนะนำา
บคุลากรใหมใ่หรู้จั้กสถานทีแ่ละบุคคล
ในที่ทำางานใหม่ แนะนำานักเรียน 
ให้รู้จักอาจารย์ บุคลากร และสถานที่ 
ต่างๆ ซึ่งมีความสำาคัญมาก ในกรณี
ท่ีนักเรียนไม่คุ้นเคยกับสถาบันน้ันๆ 
เช่น จบการศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
มาก่อน 

1.2	Learner	Safety:	
หมายถึง มีความปลอดภัยเนื่องจาก
สามารถถาม หรือร่วมตอบคำาถาม
หรือแสดงความคิดเห็นได้โดยผู้สอน
ไม่ลงโทษว่ากล่าวแม้ว่ายังถามไม่ตรง
ประเด็นหรือตอบไม่ถูก เช่น การขอ
ความร่วมมือจากผู้สอนในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนให้ผู้เรียนเห็นว่า 
ความสนใจถามตอบของนกัศกึษาเปน็
สิ่งที่อาจารย์ให้ความสำาคัญมากกว่า
คำาตอบนั้นเป็นคำาตอบท่ีถูกหรือผิด 
และการมีส่วนร่วมนี้เป็นสิ่งสำาคัญ 
ที่ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

1.3	Contribution	safety:	
หมายถึง มีความปลอดภัยเน่ืองจาก
สามารถแสดงความคิดเห็นในการ
ทำางานร่วมกันได้ เช่น ในการทำา
กิจกรรมที่กรรมการมีท้ังนักศึกษา
และอาจารย์ อาจารย์รับฟังความเห็น
ของนักเรียนเสมอ ซึ่งอาจมีบทบาท
ในบริบทการทำางานมากกว่าบริบท 
การศึกษา

1.4	Challenger	safety:	
หมายถึง มีความปลอดภัยเนื่องจาก
สามารถแสดงความเห็นต่างได้ เช่น 
การ ท่ีมี วัฒนธรรมในการมองว่า 
ความเห็นที่ต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง  
แต่เปน็การเสนอเพือ่ใหไ้ดค้ดิในมมุมอง 
ที่กว้างขึ้น เป็นต้น

 ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมให้มี psychological safety นั้น ผู้สอน 
ในบทบาทของการเป็นแพทย์ก็ต้องไม่ปล่อยให้มาตรฐานการรักษาได้รับ 
ผลกระทบ หรือก็ยังคงต้องรักษา professionalism ให้ได้อยู่นั่นเอง

2   สร้างผู่้เรียนั่ให้้ยอมร่บ
ตึ่วเองได้ในั่ทำุกสถืานั่การณ์์ 
(Unconditional	
self-acceptance)

ติดตามการอบรม pearls in medical education หรือการอบรมอื่นๆ ของ SHEE
 ได้ที่ลิงก์ https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.php/pearls-in-medical-education
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ยินดีต้อนรับ ศ. นพ.มาโนช กุมาร ที่ปรึกษา
และผูอ้ำานวยการฝา่ยวสิญัญวีทิยาสำาหรบัเดก็ 
ภ.ผู้ป่วยวิกฤตวิสัญญี มหาวิทยาลัยจีนแห่ง
ฮ่องกง ที่เข้าปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
อาคนัตกุะชาวตา่งประเทศระดบัสากล (Siriraj 
International Visiting Scholars) ณ ภาควชิา 
วสิญัญวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  
ม.มหิดล เมื่อวันที่ 3 - 16 ต.ค. 65

เม่ือวันที่ 5 ต.ค. 65 คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยโปลีเทคนิคหงีอัน ประเทศ
สิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและนวัตกรรมบริการ  
ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล โดยมี พท.ป.สุกรี กาเดร์ เป็นวิทยากรในการนำาชมศึกษาดูงาน

ผู้้�เชื่่�ยวชื่าญอาคัน้ำตุ้ก็ะ
ชื่าวต้่างป่ระเทำศิระดับสาก็ลั
ป่ฏิบัต้ิงาน้ำ ณั ภาควิชื่าวิสัญญ่วิทำยา

วิทำยาลััยโป่ลั่เทำคน้ำิคหง่อัน้ำ สิงคโป่ร์ เข�าศึิก็ษ์าด้งาน้ำ 
ณั สถาน้ำก็ารแพื่ทำย์แผู้น้ำไทำยป่ระยุก็ต้์
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ศิิริราชื่เข�าร่วม้ก็ารป่ระชืุ่ม้วิชื่าก็ารน้ำาน้ำาชื่าต้ิ ISHAM

English for you by Mr. Worldwide                                                              
สำาน้ำวน้ำภาษ์าอังก็ฤษ์ โดย ม้ิสเต้อร์ เวิลัด์ไวด์  
ต้อน้ำ ภาษ์าอังก็ฤษ์ใน้ำโรงพื่ยาบาลั ต้อน้ำทำ่� 19

“Alive and kicking” เป็นสำานวนที่ใช้เพื่อจะสื่อว่า ผู้พูดนั้นมีสุขภาพดีแม้จะเคยมีปัญหาสุขภาพ 
(Meaning: In good health despite health problems.) ตัวอย่าง เช่น

รศ. ดร. นพ.เมธี ชยากุลคีรี จากสาขาวิชา 
โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ แ ล ะ เ ว ช ศ า ส ต ร์ เ ข ต ร้ อ น  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติ “21st Congress of the  
International Society for Human and 
Animal Mycology (ISHAM)” โดยนำา
เสนอผลงาน ในหัวข้อ “Anti-Granulocyte- 
Macrophage Co lony -S t imu la t ing  
Factor (Anti-GM-CSF) Autoantibodies -  
The Underrecognized Cause of  
Cryptococcosis in non-HIV Individuals 
in Thailand: Case Series from A Single  
Tertiary Care Hospital.” เมื่อวันที่ 20  
ก.ย. 65

ฉับับน่�เราจะมาเร่ยู่นร่้สำานวนภาษาอังกฤษที่่�เก่�ยู่วกับสุข้ภาพกันบ้าง	
โดยู่จะข้อนำาเสนอสำานวนที่่�พ่ดว่า	“Alive and kicking”

I had brain surgery last year, but I’m alive and kicking!
ปีที่แล้วฉันผ่าตัดสมองมา แต่ตอนนี้ฉันสบายดี

คงจะพอเข้าใจความหมายของสำานวน Alive and kicking แล้วใช่ไหมครับ? จะเห็นว่าสามารถนำาไปใช้ได้ไม่ยากเลย
สำาหรับฉบับหน้า เราจะนำาเสนอสำานวนที่ใช้ในโรงพยาบาลกันต่อ ลองติดตามกันดูนะครับ 

ฉบับนี้ Mr. Worldwide ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ

I had a car accident last week, but I’m still alive and kicking!
สัปดาห์ที่แล้วฉันประสบอุบัติเหตุรถชน แต่ฉันไม่เป็นอะไร
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 กรมพระราช วังบวรสถานพิมุข้	 
เป็นโอรสองค์ให้ญ่ในสมเด็จพระเจ้าพ่�นางเธุอ 
เจ้าฟื้้ากรมพระเที่พสุดาวด่	และพระอินที่รรักษา	
มพ่ระนามเดมิวา่	“ที่องอนิ”	ประสต่่เิม่�อวนัจนัที่ร์	
ข้ึ�น	๗	คำ�า	เดอ่น	๕	ปีข้าล	พ.ศ.	๒๒๘๙	ในรชัสมยัู่ 
พระเจา้บรมโกศ	ต่อ่มาในสมยัู่พระเจา้กรงุธุนบุร่	
รับราชการเป็น	 ห้ลวงฤที่ธุิ�นายู่เวร	 ต่่อมาได้
เล่�อนเป็น	 พระยู่าสุริยู่อภัยู่	 ผ่่้สำาเร็จราชการ 
เมอ่งนครราชสม่า	เม่�อแรกต่ั�งกรงุรตั่นโกสินที่ร์	 

 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข มีพระราชศรัทธามั่นคง 
ในพุทธศาสนา ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามน้อยใหญ่หลายแห่ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสถาปนาวัดบางว้าน้อย (วัดอมรินทราราม
วรวิหาร) ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง 
พระวิหาร พระเจดีย์ พระปรางค์ กำาแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง 
หอพระไตรปิฎก ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ และถนน 
ในพระอาราม ซึง่ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช 
ได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า วัดอมรินทรารามวรวิหาร

 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เสด็จทิวงคตในรัชกาลท่ี ๑  
เมือ่วนัเสาร ์เดือนอา้ย ขึน้ ๑๐ ค่ำา เวลา ๔ โมง ตรงกบัวนัที ่๒๐ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๓๔๙ พระชนมายุ ๖๑ พรรษา และพระราชทานเพลิงพระศพ  
ณ พระเมรทุอ้งสนามหลวง แลว้เชญิพระอฐัปิระดษิฐานไว ้ณ หอพระนาค 
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระอังคารบรรจุไว้ท่ีวัดบพิตรพิมุข  
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างพระพุทธรูป 

พระบาที่สมเด็จพระพุที่ธุยู่อดฟ้ื้าจุฬาโลกมห้าราช	ที่รงพระกรุณ์าโปรดเกล้าฯ	 
สถาปนาเป็น	 “สมเด็จพระเจ้าห้ลานเธุอเจ้าฟื้้ากรมพระอนุรักษ์เที่เวศร์”	
พระราชที่านที่่�ดินบริเวณ์	 “สวนลิ�นจ่�”	 ปากคลองบางกอกน้อยู่ฝั�งใต่้	 ใกล้กับ 
วดับางวา้น้อยู่	(วดัอมรินที่รารามวรวหิ้าร)		ให้ส้รา้งวงั	แลว้โปรดเกล้าฯ	ให้ส้ถาปนา 
ข้ึ�นเป็น	“กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข้”	ห้ร่อ	“กรมพระราชวังห้ลัง”

ทรงเครื่อง อุทิศพระราชทานประดิษฐานไว้ที่ฐานชุกชีพระแก้วมรกต  
นับเป็นกรมพระราชวั งบวรสถานพิมุข เ พียงพระองค์ เ ดียวใน 
กรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังเสด็จทิวงคตแล้วพื้นท่ีวังหลังถูกทิ้งร้าง 
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ จนถึงในรัชกาลที่ ๕ ทรงใช้ที่บริเวณเดียวกัน
ตั้งเป็นโรงพยาบาล และสถานีรถไฟ (สถานีบางกอกน้อย) เป็นต้นทาง 
รถไฟสายใต้ของไทย ในปัจจุบัน “พื้นที่วังของกรมพระราชวังบวรสถาน
พมิขุ (วงัหลงั) ไดถ้กูสรา้งเปน็โรงพยาบาลศริริาชและคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล”

 ซึ่งถือว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทรงมี 
พระกรุณาธิคุณต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นล้นพ้น  
เพื่อเป็นการแสดงความสำานึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงกำาหนดให้จัดพิธีบำาเพ็ญกุศล
อุทิศถวายแด่กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ในวันคล้าย 
วันเสด็จทิวงคต ในวันที่  ๒๐ เดือนธันวาคมเป็นประจำาทุกปี  
ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร

ก็รม้พื่ระราชื่วังบวรสถาน้ำพิื่มุ้ข 
(วังหลััง)
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  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมกิจกรรม 
“อาหาร ก่อกำาเนิด เกิดจากดิน” ในวันที่ 2 ธ.ค. 65  
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคมนาคมบรรหาร 
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พบกับกิจกรรมมากมาย 
อาทิ ชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เนื่องใน 
วันดินโลก จากคุณนภันต์ เสวิกุล และ
วทิยากรจากกรมพฒันาทีดิ่น ผูท้ีส่นใจ 
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ท่ี  
(รับจำานวนจำากัด 36 ท่านเท่านั้น) 
 ติดตามรับฟังบรรยายผ่าน facebook Live :  
siriraj.museum, napan Sevikul สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร. 02 419 2619

ขอเชิญชาวศิริราชร่วมกิจกรรม “ศิริราช 
คณะแพทย์ คุณธรรม รวมพลังต่อต้าน
คอรร์ปัชนั ประจำาป ี2565” ในวนัที ่8 ธ.ค. 65  
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 
ราชปนดัดาสริินธร และ โถงอาคารศรสีวรนิทริา  
ชั้น 1 รพ.ศิริราช พบกับ บูธกิจกรรมให้ความรู้ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน กิจกรรมรวมพลังแสดง
เจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน  
รับฟังการเสวนาหัวข้อ “บุคลากรทางการ

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์  
บุคลากรทางการแพทย ์และผูท้ีส่นใจเขา้รว่ม
ประชุมวิชาการ 105 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช 
ภายใต้หัวข้อ “The Way of the Future”  
ในวันที่ 8 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 - 16.15 น.  
ณ ห้อง 201 อาคารศรีสวรินทิรา ช้ัน 2  
โรงพยาบาลศิริราช ในรูปแบบ Onsite &  
On l ine (Zoom Cloud Meet ing)  

 ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
เปิดรับสมัครบริการเลี้ยงดูเด็ก รอบที่ 2 / 2566 เข้าเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ - 13 ธ.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช 
อาคารหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ประตู 9) ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.  
โทร. 02 419 5722 , 02 419 7626 ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ เว็บไซต์  
www..si.mahidol.ac.th/division/daycare/ หรือสแกน QR CODE

 องค์กรแพทยศ์ริิราช คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล ขอเชญิคณาจารย ์
บุคลากรภายในคณะฯ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “ความต้องการ 
ครัง้สดุท้าย (Livig will) การเตรยีมตัวของทกุคน” ในวนัที ่13 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 - 
15.00 น. ณ หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคารพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 15 รพ.ศริริาช ถา่ยทอดสด 
ด้วยสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ (SiBN) IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล Siriraj  
Channel  สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่สำานกังานองค์กรแพทยศิ์รริาช โทร. 0 2419 2832 

 ศนูยเ์บาหวานศริริาช รว่มกบั สาขาตอ่มไรท้อ่และเมตะบอลสิม ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
เชิญชวนผู้ท่ีสนใจร่วมอบรมโครงการ “ค่ายเบาหวานสำาหรับผู้เป็นเบาหวาน 
ชนิดที่ 2” ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
ZOOM สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกหอพักพยาบาล  
ชั้น 1 โทร. 02 419 9568 ต่อ 101 ในวันเวลาราชการ 

แพทย์คุณธรรม นำาการแพทย์ก้าวไกลสู่สากล” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และหัวข้อ 
“กรุงเทพฯ โปร่งใส เร่ิมต้นที่คนหัวใจคุณธรรม” โดย รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลได้ที่บูธศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และบูธ AIR ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม  
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน IPTV , SiBN และ Facebook Live งานคุณธรรมและจริยธรรม

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิจัยและวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โทร. 0 2419 8760 e-mail: surgeryannualmeeting@gmail.com 
ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สแกน QR Code 

สมัครผ่าน 
QR CODE 

ได้ที่ 
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อ่านวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
เพียงสแกน QR Code

บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับนี้  
เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน และการนำาเสนอ
ข้อความจากเอกสารนี้ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาต 
จากผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

The Editorial Crews
ที่่�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 

siriraj.sipr@gmail.com
0 2419 6916 , 0 2419 9273
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Contact us :

 ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช ขอเชิญชวนประชาชน
และบุคลากรศิริราช ร่วมบริจาคเลือด เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช โดยเฉพาะหมู่เลือดโอ (O), 
เอ (A) และบี (B) พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึกในโครงการ
บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี 
สมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง” ตัง้แตวั่นที ่16 พ.ย. 
เป็นต้นไป (มีจำานวนจำากัด) เส้ือได้รับการสนับสนุน
จากสภากาชาดไทย ติดต่อขอบริจาคเลือดได้ที่   
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร  
๘๔ พรรษา ช้ัน 3 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ตัง้แตเ่วลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามโทร 0 2414 0100,  
0 2414 0102 (ในเวลาราชการ), Facebook :  
Sirirajbloodbank

 สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญ 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ และประสาทแพทย์ และเเพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
The 12th Siriraj Neuroscience Annual Conference : ESSENTIAL IN COMMON NEUROLOGICAL  
IPD CONSULTATIONS” ระหว่างวันที่ 19 - 20 ม.ค. 66 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม 
วีกิจวีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3 - 4 รพ.ศิริราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานสาขาวิชาประสาทวิทยา  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก โทร. 0 2419 7101 - 2, facebook : NeuroSiriraj

	งานคณุธรรมและจรยิธรรม เชิญชวนบคุลากรศริริาช 
เข้าร่วม “โครงการวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร”  
ครัง้ที ่2 ระหวา่งวนัที ่13 ม.ค.  - 24 ม.ีค. 65 ณ อทุยาน 
การเรียนรู้ พระพุทธศาสนานานาชาติ หอพระประวัติ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  
และวัดเขาสูงแจ่มฟ้า จ.กาญจนบุรี 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ธ.ค. 65 
(หรือจนกว่าจะเต็ม) ผู้ที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ที่  
QR CODE เปดิรบัสมคัรรอบละ 45 คน 
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม 
โทร. 0 2419 9294, 0 2419 9435 ในวันเวลาราชการ

 **หมายเหตุ  ใบเสร็จรับเงินบริจาค   สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยนำาส่งหลักฐานการบริจาคเงิน  
พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เเละเลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี มายังศิริราชมูลนิธิผ่านช่องทาง  
Line : @sirirajfoundation , E-mail : donate_siriraj@hotmail.com เเละ FAX : 0 2419 7687

 สอบถามรายละเอียดได้ที่  ศิริราชมูลนิธิ  โทร. 0 2419 7658-60, 0 2419  7688 เเละ 0 2414 1414  
หรือ Line : @sirirajfoundation

“ศิิริราชม้ลัน้ำิธิ”  
สามารถลัดหย่อน้ำภาษี์ได้ 2 เท่า ต์ลัอดปี 2565

   ศิริราชมูลนิธิ สะพานบุญแห่งการแบ่งปัน ... ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคท่ี “ศิริราชมูลนิธิ” สามารถ 
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตลอดปี 2565 ร่วมบริจาคได้ที่

1.  ศิริราชมูลนิธิ

 - ตึกมหิดลบำาเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. 
  วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 - รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.30 - 15.30 น.
 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
2.  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทกระเเสรายวัน หมายเลขบัญชี 016-3-00049-4  
 ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”
3.  สแกนผ่าน QR Code ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก 

 • ก่อตั้ง 26 เมษายน พ.ศ. 2431

 • โรงเรียนราชแพทยาลัย เริ่มดำาเนินการ พ.ศ. 2433

 • จำานวนเตียง 2,054 เตียง (โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 354 เตียง,
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 128 เตียง)

 • ผู้ป่วยนอก 3,200,000 ราย / ปี
  ผู้ป่วยใน 85,000 ราย / ปี
  จำานวนหอผู้ป่วยใน : 114
  จำานวนหออภิบาลผู้ป่วยหนัก : 16
  จำานวนห้องผ่าตัด : 69
  Case Mix Index = 2.69

 • Disease – Specific Certification
  : Total Knee Replacement Center (พ.ศ. 2565)
  : Liver Transplantation Center (พ.ศ. 2565)

  : Excellent Diabetic Center (พ.ศ. 2564)

 • ผลงานวิจัย 1,282 ฉบับ (พ.ศ. 2564)
  : Impact factor เฉลี่ย 3.6

  : จำานวนการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus = 13.9 / ฉบับ

 • จำานวนบุคลากร : 16,732 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)

 • จำานวนหลักสูตรก่อนปริญญา : 4
  จำานวนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก : 32
  จำานวนหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน : 33 
  จำานวนหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดและแพทย์เฉพาะทาง : 110

 • การรับรองมาตรฐาน 
  : Advanced HA (พ.ศ. 2564) 
  : JCI โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (พ.ศ. 2563)
  : Thailand Quality Class Plus (พ.ศ. 2564) 
  : CAP (พ.ศ. 2565) 
  : WFME (พ.ศ. 2558) 
  : AAHRRP (พ.ศ. 2557) 
  : Thailand Lean Award (พ.ศ. 2565)
  : Bangkok Clean & Green Hospital Plus (พ.ศ. 2565)
  : ISO 15189 , ISO 15190 , ISO 17025 , ISO 9100

น้ำายแบบ

•  นายเจษฎา สุวรรณวารี  
 หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ

ถ่ายภาพ 

•  นายไชยวัฒน์ บัวทอง  
 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

The Editorial Crews

คณÐแพัที่ยศิาสัต้ริ์ศิิริิริาชพัยาบัาล
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ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 461 ธัันวาคม 2565

ศิิ ริิ ริ า ช ปี ริ Ð ช า สัั ม พัั น ธั์

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ

คิ ด ถึึ ง ต้ ้ น แ บั บั สุั ข ภ า พั

คิ ด ถึึ ง  S i H O W




