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Healthcare บรรยายโดย ผศ. ดร.เอกก์  
ภทรธนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่  
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neck and breast before Board Examination” ในวนัที ่28 ม.ค 66  ณ หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ  
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ประจำาปกีารศกึษา 2566 เปดิรับสมัครออนไลน์  
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ประชุมวิชาการ “Siriraj Medicine Conference 2023 : Guides to the  
Best Practice in Internal Medicine” ในวันที่ 15 – 17 ก.พ. 66  
เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช  
ในรปูแบบ Onsite ลงทะเบยีนได้ตัง้แตว่นันี ้– 8 ก.พ. 66 สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

วิิสััยทััศน์์ 
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พัน์ธกิจ
องค์กรมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการศึกษา จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ  
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต

 2. การวจิยั เชงิคลินิกและชวีการแพทย ์เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้นวัตกรรม  ดา้นวทิยาการ
ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพใหม่

 3. การบรกิารทางการแพทย ์ใหก้ารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยเนน้ระดบัตตยิภมู ิครอบคลมุ
ทกุกลุ่มโรคสำาคญั ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธิผลสงู มตีน้ทนุการรกัษาทีเ่หมาะสม 
โดยไม่มุ่งหวังกำาไร

ปรััชญา
: ความสำาเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

คุุณคุ่าองคุ์กรั (Core Value)
: Altruism การทำาเพื่อผู้อื่น
: Integrity ความถูกต้อง
: Responsibility ความรับผิดชอบ
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ประกาศผลการตััดสิินผ้�ได�รับพระราชทานทุน 
โครงการเยาวชนรางวัลสิมเด็จเจ�าฟ้้ามหิิดล ประจำาปี 2565

  เมือ่วันท่ี 28 พ.ย. 65 ศ.คลนิกิเกยีรติคณุ นพ.สพัุฒน ์วาณชิยก์าร เลขาธิการมลูนิธริางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำานวยการโครงการ

เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศ.กิตติคุณ นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธาน 

คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผล 

การตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี 2565  

ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช 

  ทั้งนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำาปี 2565 จำานวน 5 คน ได้แก่ 1. นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร  

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล 2. นายประณยัเดช เฮงสวสัดิ ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล 3. นายปยิวฒัน ์คันธโกวทิ คณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. นายศรุต เชาวะวณิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 5. นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ศิริราชจัดพิธีีทำาบุญตัักบาตัรถวายเป็นพระราชกุศล 
เน่�องในวันชาตัิ และวันพ่อแหิ่งชาตัิ ๕ ธีันวาคม ๒๕๖๕

  เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล  

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน 

ในพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์จำานวน 99 รูป เพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศลเ น่ืองในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ   

ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากนั้นร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมเพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

โดยมีปรึกษากรรมการประจำาคณะฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ลานบริเวณพระราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช 

ศิริราชคณะแพทย์คุณธีรรม รวมพลังตั่อตั�านคอร์รัปชัน ประจำาปี 2565

  เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 65 ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำาปี 2565”  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เข้าร่วมงานและรวมพลัง 

แสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกัน   

 ภายในงานมีกิจกรรม “กิ่งก้านใบสร้างต้นไม้คุณธรรม” ชมบูธกิจกรรม “จิตอาสา รวมพลัง 

ต่อต้านคอร์รัปชัน” และกิจกรรมจากงานคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมรับกระเป๋า AIR เป็นที่ระลึก  

   รางวัลปาฐกถาสิุด แสิงวิเชียร ประจำาปี 2565

 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน 

มอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำาปี 2565 ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส  

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส บรรยายปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำาปี 2565  

เรื่อง “มนุษยพันธุศาสตร์: จากงานวิจัยสู่การประยุกต์ Human Genetics: From Research to  

Applications” โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมพิธีและฟังการบรรยาย

ปาฐกถา ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่  

30 พ.ย. 65

และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรุงเทพฯ โปร่งใส เริ่มต้นที่คนหัวใจคุณธรรม” โดยรศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหัวข้อ  

“การต่อต้านการทุจริตไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” โดย ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ และอาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

ม.มหิดล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

1

in a month



คณบดี ผ้�บริหิารคณะฯ พบประชาคมศิริราช และมอบของขวัญปีใหิม่ 2566 

        ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  

นำาทีมผู้บริหารชุดใหม่ จัดงาน “คณบดี ผู้บริหารคณะฯ พบประชาคมศิริราช” พร้อมแถลง

นโยบายการบริหารงาน การกำาหนดยุทธศาสตร์ และแผนการดำาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2565 -  

พ.ศ. 2569 ตามวิสัยทัศน์ “สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ 

แก่มวลมนุษยชาติ” โดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตแพทย์และ

บุคลากรทางการแพทย์ ด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิสำาหรับผู้ป่วยทุกระดับ 

ด้วยมาตรฐานของศิริราช และสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำาไปใช้จริงด้วยการวิจัยและ

นิทรรศการภาพวาด สิรรค์ศิลป์ศิริราชเทิดพระเกียรตัิ

 ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช ร่วมกับ งานสร้างเสริมสุขภาพ 

และงานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล  จัดนิทรรศการภาพวาด “สรรค์ศิลป์ศิริราชเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร” ภายในงานได้จัดแสดงภาพวาดโดยกลุ่มศิลปิน 

ที่มีชื่อเสียง สมาชิกชมรมฯ และศิลปินจิตอาสา เมื่อวันที่ 4 - 23 

ธ.ค. 2565 ณ บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช  

ปยิมหาราชการณุย์ โดยรายไดจ้ากการจำาหนา่ยภาพวาด กระเป๋าผา้  

และเสื้อยืด หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด สมทบทุนศูนย์วิทยาการ

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

   ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหิดล พรอ้มดว้ย  

ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลศิริราช นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัสมุทรสาคร และ ผศ. นพ.ธรีวฒุ ิ ธรรมวิบูลย์ศรี   

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล และผูบ้รหิารคณะฯ รว่มงานแถลงขา่ว 

“ศิริราช - สมุทรสาคร รวมพลังจัดกิจกรรมระดมทุน 

เพ่ือผู้สูงวัย” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัด

สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65

นวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นผู้นำาและเป็นต้นแบบสถาบันทางการแพทย์ในระดับประเทศและนานาชาติ 

 โอกาสนี้ ได้มอบกระเป๋า 2 คณบดี (ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา และ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล) เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ให้แก่บุคลากรศิริราช 

แทนการขอบคุณทกุคนทีร่ว่มแรงรว่มใจปฏบิตังิานเพือ่คณะแพทยศาสตรศ์ริิราชพยาบาลดว้ยดมีาตลอด โดยมผีูแ้ทนภาควชิา/หนว่ยงานเปน็ผูร้บัมอบ ณ ห้องประชุม 

ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65

พิธีีเปิด การใช�งานรถรับบริจาคเล่อดเคล่�อนที�  
(Bloodmobile Siriraj Hospital)

 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล พรอ้มดว้ย ศ. ดร. นพ.ประสทิธ์ิ  วัฒนาภา 

ทีป่รกึษาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เป็นประธานในพธีิเปิด 

การใชง้านรถรบับรจิาคเลอืดเคลือ่นที ่(Bloodmobile Siriraj Hospital)  

จากนัน้ผูบ้รหิารไดเ้ยีย่มชม และบรจิาคเลอืดภายในรถบรจิาคเลอืด 

เคลื่อนที่ ซึ่งมีเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์อำานวยความสะดวก 

ในการบริจาคเลือดอย่างครบครันและพ้ืนท่ีพักคอยหลังจาก 

บรจิาคเลือดบนรถ โดยมี รศ. ร.อ.พญ.ปารชิาต ิ เพิม่พกิลุ หัวหนา้ภาควชิาการเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด รศ. นพ.ไชยรตัน ์เพิม่พกิลุ หวัหนา้ภาควชิาอายุรศาสตร ์

พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65

   แถลงข่าว “ศิริราช - สิมุทรสิาคร รวมพลังจัดกิจกรรมระดมทุนเพ่�อผ้�สิ้งวัย”
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 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) มอบโดยคุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ต้ี จำากดั (มหาชน) คณุอารดา จรญูเอก ประธานอำานวยการ  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ 
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน) คุณชวกิจ ภูมิบุญชู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
บริษัท พาร์ค ลัคชัวรี่ จำากัด มอบเงินจำานวน 10,000,000 บาท สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการ
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” รับมอบโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง และ รศ.พญ.นันทกร 
ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำานวยการ ชั้น 2 
โรงพยาบาลศิริราช

 คณะฯ ผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร 
ผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และ
ความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEP CIAN) 
รุ่นที่ 2 มอบเงินจำานวน 13,515,000 บาท  
สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ 
ผูส้งูอายรุะดบัชาติ” รบัมอบโดย ศ.นพ. อภชิาต ิ
อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล รศ. พญ. อบุลรตัน ์ 
สั นต วัตร  รองคณบดี ฝ่ า ยการคลั ง  
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำานวยการ ชั้น 2 
โรงพยาบาลศิริราช

 คุณทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย และ
ครอบครัว มอบเงินจำานวน 5,000,000 บาท 
สมทบกองทุน “ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ออ ร์ โธปิดิ กส์ และกายภาพบำ าบัด ”  
รับมอบโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล ณ หอ้งประชมุคณะฯ ตกึอำานวยการ 
ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

 บริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป จำากัด มอบโดย 
คณุสวุฒัน ์- คณุนพวรรณ ไววทิยล์ขิติ พรอ้มครอบครวั  
มอบเงินจำานวน 4,000,000 บาท สมทบกองทุน 
“ศูนย์ วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ”  
รับมอบโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี
คณะแพทยศาสต ร์ศิ ริ ร าชพยาบาล ม .ม หิดล  
รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง  
และ รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมคณะฯ  
ตึกอำานวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

 บ ริษัท  ลิควิ ด เ พียวริฟิ เกชั่ น  
เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
มอบโดยคุณประพันธ์ - คุณเบญจา  
อริยเมธี มอบเงินจำานวน 2,000,000 บาท 
สมทบกองทุน “พฒันาแพทยศาสตรศึ์กษา 
เพื่อใช้ประโยชน์การศึกษา” รับมอบโดย  
ศ.นพ. สมชาย ลลีากศุลวงศ ์รองผูอ้ำานวยการ 
โรงพยาบาลศริริาช ปยิมหาราชการณุย ์และ 
อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาโรคระบบทางเดนิอาหาร  
ภาควิชาอายุรศาสตร์  และ ผศ.พญ.ฐิติมา  
ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ณ ศิริราชมูลนิธิ 
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2

 บริษัท เลิศสยามสตีล จำากัด  
มอบโดย คุณเลิศฤทธิ์ - คุณสุวรรณา  
และคุณสวนิศ วงศ์ดีเลิศสกุล มอบเงิน
จำานวน 1,500,000 บาท สมทบกองทุน  
“ศูนย์ วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สู งอายุ  
ระดับชาติ” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ 
อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ ห้องรับรอง 
งานกิจการพิ เศษและองค์กรสัมพันธ์   
ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
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สาเหตุุของไฟฟ้าลััดวงจร ไฟฟ้าลัดวงจร สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ดังนี้

 สายไฟที่ใช้งานมีการชำารุด สายไฟที่อายุใช้งานนาน เช่น สายกรอบ สายฉีกขาด  
 ทำาให้มีโอกาสที่สายไฟเสียดสีหรือสัมผัสกัน

 การใช้กระแสไฟฟ้าเกินความต้านทานของสายไฟ เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้า 
 ในปริมาณมากๆ เช่น สายเตารีด สายกาน้ำาร้อน สายไฟที่ผิดสเปกใช้งานจะมีความร้อนสูง  
 จนเกิดการหลอมละลาย และเป็นอีกสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร

 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา 
 (ไฟรั่ว) สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

 เครื่องใช้ไฟฟ้าชำารุด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานนานๆ อาจจะทำาให้เกิด 
 วงจรไฟฟ้าเสียหายไฟฟ้าลัดวงจรได้

ไฟฟา้ลััดวงจร 
เร่�องน่่าร้�ที่่�ไม่่ควรม่องข้�าม่

	 ไฟไหม้้หรืืออัคคีภััย	 เป็็นภััยพิิบััติิที่ี�ที่ำ�ให้สููญเสีูยที่รืัพิย์สูินและชีีวิิติ	 เรื�ม้ักได้้ยิน
ข่่�วิไฟไหม้้	และคำ�ที่ี�ม้ักจะค้้นหูคือ	ติ้นเพิลิงเกิด้จ�กไฟฟ้�ลัด้วิงจรื	ไฟ้ฟ้้าลัดวงจร ค่อ 
เหติก้�รืณ์ท์ี่ี�ไฟฟ�้เกดิ้ด้ำ�เนินไป็อย�่งผิดิ้ป็กติ	ิจนที่ำ�ใหก้อ่ควิ�ม้รือ้นหรือืไฟฟ�้รืั�วิออกม้�	
ซึ่่�งนำ�ม้�สููก่�รืเกดิ้ควิ�ม้รือ้นสูงูจนนำ�ไป็สููก่�รืเกดิ้อคัคภีัยัได้เ้ลยที่เีด้ยีวิ	อ�จจะที่ำ�ใหเ้กดิ้ 
กรืะแสูไฟฟ้�รืั�วิและถ้้�กรืะแสูไฟฟ้�เกิด้ไหล	 ก็อ�จจะที่ำ�ให้รื่�งก�ยข่องเรื�ถู้กไฟฟ้�ช็ีอติ
หรืือไฟดู้ด้	จนถ้่งแก่ชีีวิิติได้้เลยที่ีเด้ียวิ		     

วิธีีป้้องกัันไฟฟ้าลััดวงจร

 คอยตรวจเช็คสายไฟอยู่เสมอ เมื่อพบเห็นสายไฟที่เริ่มเก่าหรือขาด ควรทำาการเปลี่ยนสายไฟใหม่โดยช่างผู้ชำานาญเฉพาะ

 ตรวจสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อทำางาน มีกลิ่นไหม้ ควรเลิกใช้
 และเปลี่ยนในทันที

 เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน (มอก.) ระบุที่อุปกรณ์ไฟฟ้า หาอุปกรณ์ไฟฟ้ามีฟิวส์ที่ตัด 
 กระแสไฟฟ้าในตัวยิ่งดี

 ไม่ควรใช้ไฟฟ้าเกินกำาลังวัตต์ผ่านสายไฟฟ้าเส้นเล็กๆ อุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้าสูงๆ  
 การเดินสายไฟควรเดินสายไฟในขนาดที่สามารถรองรับการใช้งานได้

	 ข่้อสูำ�คัญ	คือ	 ก�รืไม้่ป็รืะม้�ที่หรืือละเลย	 หล�ยครัื�งผิู้ใชี้ง�นไม่้ให้ 
ควิ�ม้สูำ�คัญเพิรื�ะยังเห็นวิ่�ใชี้ง�นได้้อยู่	หรืือ	เอ�ไวิ้ก่อนค่อยเป็ลี�ยนอ้ป็กรืณ์์ 
ห�กม้ีผิู้ใชี้รื่วิม้กับัผิู้อื�นบั�งครืั�งจะไม้่ได้้ที่รื�บัปั็ญห�และนำ�ไป็ใชี้ง�นที่ำ�ให้เกิด้ 
สู�เหติ้ข่องไฟฟ้�ลัด้วิงจรื	นั�นเอง

เครื่องหมาย 
มาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมาย 
มาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1

1

2

2

3

3

4

4

4

ศิิริราชรวม่ใจ อนุ่รักษ์์พลัังงาน่ ศิิริราชรวม่ใจ อนุ่รักษ์์พลัังงาน่ ||  ฝ่่ายวิศิวกรรม่บริการแลัะอาคารสถาน่ที่่�ฝ่่ายวิศิวกรรม่บริการแลัะอาคารสถาน่ที่่�



จากประสิบการณ์ประธีานคณะกรรมการนวัตักรรมแหิ่งชาตัิ  
และอดีตัปลัด อว. (ตัอนที� 1)

	 เม้ื�อวินัที่ี�	6	ธันัวิ�คม้	2565	ที่ี�ผิ�่นม้�	รศ. นพ.สรนิตุ ศลิัธีรรม ป้ระธีานคณะกัรรมกัารนวัตุกัรรม
แห่งชาติุ แลัะอดีตุป้ลััดกัระทรวงอุดมศึกัษา วิทยาศาสตุร์ วิจัยแลัะนวัตุกัรรม ได้บรรยายพิเศษให้แกั่ 
ที�ป้ระชุมคณะกัรรมกัารป้ระจำาคณะแพทยศาสตุร์ศิริราชพยาบาลั ในหัวข้อ “กัารออกัแบบกัระบวนกัาร
ขับเคลั่�อนนวัตุกัรรมอย่างยั�งย่น จากัป้ระสบกัารณ์ ป้ลััด อว.”	 ในโอก�สูนี�	 คอลัม้น์นโยบั�ยและแผิน 
จ่งได้้นำ�เนื�อห�ก�รืบัรืรืย�ยม้�เผิยแพิรื่แนวิคิด้ก�รืข่ับัเคลื�อนนวิัติกรืรืม้ให้ชี�วิศิิรืิรื�ชีได้้นำ�ข่้อมู้ลควิ�ม้รู้ืนี�
ไป็ป็รืะย้กติ์ใชี้เพิื�อพิัฒน�องค์กรื

 ในปี 2565 ได้มีการประกาศอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก  
หรือ GII แล้ว ผลการสำารวจพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 43  
จากทัง้หมด 132 ประเทศทัว่โลก และอยูใ่นอนัดบัที ่3 ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนตามหลังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียตามลำาดับ โดยดัชนี 
ย่อยตามเกณฑ์ GII นั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีทั้งหมด 7 ปัจจัยหลัก  
กลุ่มท่ี 1 ดัชนีย่อยปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม (Innovation Input  
sub-index) ได้แก่ สถาบัน (Institutions) ทุนมนุษย์และการวิจัย  
(Human Capital & Research) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
ระบบตลาด (Market Sophistication) ระบบธุรกิจ (Business  
Sophist icat ion) กลุ่ม ท่ี 2 ดัชนีย่อยผลผลิตทางนวัตกรรม  
(Innovation Output sub-index) ได้แก่ ผลผลิตจากองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยี (Knowledge and Technology Outputs) และผลผลิต 
จากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Outputs) จากปัจจัยหลักทั้งหมด  
ประเทศไทยมีคะแนนต่ำา ได้แก่ กลุ่มทุนมนุษย์และการวิจัย และ
ผลผลิตทางนวัตกรรม ดังนั้น นอกจากการผลักดันและพัฒนา
นวัตกรรมในประเทศไทยแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอื่นท่ีต้องแก้ไขควบคู่ 
ไปด้วย ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ดำาเนินการต่อไป

 ทั้งนี้ ในการที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดในศิริราชหรือ
ประเทศไทย จำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องปรับมุมมองและทัศนคติ แต่จะมี
แนวทางการทำางานอย่างไร โปรดติดตามในฉบับหน้า

การออกแบบกระบวน่การข้ับเคลั่�อน่ 
น่วัตกรรม่อย่างยั�งย่น่

 “ศิริราช” พันธกิจของเราเป็นมากกว่า
ความเป็นคณะแพทย์ และยังเป็นองค์กรที่ 
สร้างคน โดยทีผ่่านมาสามารถทำาหนา้ทีไ่ดด้มีาก 
แต่เมื่อต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ยังมี 
มุมมองอีกหลากหลายท่ีต้องปรับให้กว้างขึ้น 
เพื่อพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

 ปจัจุบนั การวดัความสามารถในการแขง่ขนั 
โดยรวมของประเทศประกอบด้วย 4 มุมมอง  
ได้แก่ ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation  
Index: GII) ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก (Global Competitiveness Index: GCI)  
การจดัอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัระดบัโลก  
(World Competitiveness Ranking: WCR)  
และการจัดอันดับทางนวัตกรรม Bloomberg 
Innovation Index 
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น่โยบายแลัะแผน่



การใช�ออกซิิเจน่ส้งสุด 

V O 2 m a x
กับประสิที่ธิิภาพข้องร่างกาย

ควิ�ม้สู�ม้�รืถ้ในก�รืใชี้ออกซึ่ิ เจนสููงสู้ด้	 (	 VO2max	 )	 
กับัป็รืะสูิที่ธัิภั�พิข่องรื่�งก�ย	 เป็็นก�รืที่ด้สูอบัวิัด้ป็รืะสูิที่ธัิภั�พิสููงสู้ด้ 
ที่ี�รื่�งก�ยสู�ม้�รืถ้นำ�ออกซิึ่เจนจ�กในเลือด้สู่งไป็ยังกล้�ม้เนื�อ	 
และเพิื�อใชี้เผิ�ผิล�ญพิลังง�นในช่ีวิงที่ี�รื่�งก�ยออกแรืงได้้หนักที่ี�สู้ด้ 
ในข่ณ์ะออกกำ�ลังก�ย	 และยังเป็็นตัิวิเลข่ที่ี�อธัิบั�ยสูม้รืรืถ้ภั�พิหัวิใจ	 

หลอด้เลือด้	 และป็อด้ข่องค้ณ์	 ด้ังนั�น	 
เรื�จะเห็นได้้วิ่�ค่�	 VO2	 max	 จะม้ี
ควิ�ม้สัูม้พัินธ์ัรืะหวิ่�งสูม้รืรืถ้ภั�พิ
ข่องรื่�งก�ยกับัสู้ข่ภั�พิ	ป็กติิแล้วิ 
ค่�	 VO2	 max	 ที่ี� สููงจะด้ีกวิ่� 
ค�่	VO2	max	ที่ี�ติำ��	ซึ่่�งอธิับั�ยได้ว้ิ�่	 
รื่�งก�ยสู�ม้�รืถ้รืับัออกซึ่ิ เจน 

จ�กอ�ก�ศิและสู่งไป็ยังกล้�ม้เนื�อได้้ดี้ 
ม้�กข่่�น	 ซึ่่�งจะสู่งผิลให้ป็รืะสิูที่ธัิภั�พิ 
ก�รืที่ำ�ง�นข่องกล้�ม้เนื�อสููงม้�กข่่�น	
ห�กเป็น็ก�รืกีฬ�ในรืะดั้บัทีี่�ม้กี�รืแข่่งขั่น 
ยิ� ง มี้ควิ�ม้สูำ� คัญต่ิอผิลแ พ้ิชีน ะ 
ที่ี�เกิด้ข่่�น

  ในปัจจุบันการวัด VO2 max สามารถทำาได้ง่ายข้ึนไม่ยุ่งยากมาก โดยในนาฬิกา  
Smart watch ที่ใช้ในการออกกำาลังกายจะมีโหมดนี้มาให้ติดตามประเมินกันอยู่แล้ว ส่วนการ 
เพิ่มค่า VO2 max นั้นสามารถพัฒนาให้เพิ่มสูงขึ้นได้โดยการออกกำาลังกายประเภทที่ฝึก  
Endurance (ความทนทาน) เปน็การฝกึการออกกำาลงักายแบบต่อเนือ่งใชเ้วลายาวนานกวา่ปกติ
ที่เคยฝึก เพียงแต่จะต้องค่อย ๆ เพ่ิมความหนักและระยะเวลาในการฝึกไป 
ทีละน้อยไม่หักโหม และเมื่อฝึกจนแข็งแรงมากขึ้นก็ค่อยเพิ่มระยะเวลา 
และความหนัก  เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันควรมี 
การฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน้ือด้วย Resistance exercise  
หรือการออกกำาลังกายโดยใช้น้ำาหนัก อย่าง Weight training ที่เรารู้จัก
กันนั่นเอง

พร�อมแล�วเราออกกำาลังกาย
และฝึึกไปพร�อมๆ กันเลยครับ

VO2 Max.

ยอดเยีย่ม

54

 สำาหรับประโยชน์ของ VO2 Max คือ ทำาให้ทราบระดับความ 
แข็งแรงของร่างกายเพื่อนำาไปใช้ในการออกแบบโปรแกรม 
การออกกำาลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและความฟิตของร่างกาย
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 ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียส่วนมากได้รับการรักษาด้วยการรับเลือดเพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจาง ซึ่งการที่ผู้ป่วยต้องรับเลือด
เป็นประจำาทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง อันได้แก่ ภาวะธาตุเหล็กเกินสะสมในร่างกาย ทำาให้ผู้ป่วยต้องได้รับยา 
ขับธาตุเหล็กร่วมด้วย นอกจากนี้เมื่อได้รับเลือดมาเป็นเวลานาน ร่างกายอาจสร้างภูมิคุ้มกันต่อเม็ดเลือดแดงที่ได้รับ  
ทำาใหเ้กดิอาการผดิปกตขิณะทีไ่ด้รบัเลอืด สง่ผลใหเ้กดิความยากลำาบากในการหาเลือดทีเ่หมาะสมกับผู้ปว่ยมากขึน้ ปจัจุบนั
มีการนำายาบางชนิดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ตอบสนองต่อ 
การรักษาด้วยยา โดยท่ียังไม่ทราบกลไกท่ีชัดเจน ส่วนการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดนั้น สามารถทำาได้โดย 
การปลูกถ่ายไขกระดูก แต่ต้องใช้ไขกระดูกท่ีได้รับมาจากผู้ที่มีไขกระดูกที่เข้าได้กับผู้ป่วยซึ่งหาได้ค่อนข้างยาก ส่งผลให้ 
การรักษานี้มีข้อจำากัดและใช้ได้กับผู้ป่วยจำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำานวนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียท้ังหมด ปัญหาท้ังหมด
นี้นำาไปสู่แนวคิดที่จะพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่ๆ เพื่อนำามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งในการคิดค้นวิธีการ
รักษาใหม่ๆ จำาเป็นที่จะต้องมีโมเดลที่ใช้ในการทดสอบการรักษาก่อนที่จะนำาการรักษาแต่ละชนิดไปใช้ในผู้ป่วย

 ทางทีมวิจัยจากศิริราช (ซึ่งมี ผศ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสง่า ภาควิชาชีวเคมีเป็นหัวหน้าทีมวิจัย) ได้พัฒนาเซลล์
ไลน์เม็ดเลือดแดงจากเซลล์ต้นกำาเนิดที่สกัดมาจากเลือดของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โดยให้เซลล์ไลน์นี้ชื่อ Siriraj Bristol  
Beta-thalassemia/haemoglobin E cell line หรือ SiBBE โดยที่เซลล์ไลน์นี้มีข้อดีแตกต่างโมเดลอื่นๆที่เคยถูกใช้ในการ
ศึกษาเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียหลายประการ ประการแรกในสภาวะท่ีมีอาหารเพาะเล้ียงที่เหมาะสม เซลล์ไลน์ SiBBE 
สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำานวนได้ไม่สิ้นสุด โดยที่สามารถเพิ่มจำานวนเป็น 2 เท่า ทุกๆ 17 ชั่วโมง ซึ่งทำาให้ไม่มีข้อจำากัดในเรื่อง
ของจำานวนเซลลเ์มือ่ตอ้งการใช ้เซลลไ์ลน ์SiBBE เปน็โมเดลในการศกึษาการรกัษารูปแบบใหม่ๆ  ประการทีส่อง เซลลไ์ลน ์
SiBBE สามารถพัฒนาจนเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงท่ีมีการสร้างโปรตีนโกลบินที่ผิดปกติเหมือนกับเซลล์เม็ดเลือดแดงจาก 
ผู้ป่วย ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้ไม่พบในเซลล์ไลน์เม็ดเลือดแดงชนิดอื่นๆที่ใช้เป็นโมเดลในการศึกษาที่ผ่านมา 

	 โรืคธั�ลสัูซึ่เีม้ยีเป็น็โรืคที่ี�เกดิ้จ�กควิ�ม้ผิดิ้ป็กติิ 
ที่�งพิันธั้กรืรืม้ที่ี�พิบัได้้บั่อย	 โด้ยเฉพิ�ะอย่�งยิ�ง 
ในภูัม้ิภั�คเอเชีียติะวิันออกเฉียงใติ้รืวิม้ที่ั�ง ใน
ป็รืะเที่ศิไที่ย	 โรืคนี�เกิด้จ�กก�รืทีี่�ม้ีรืหัสูพัินธ้ักรืรืม้
เป็ลี�ยนไป็ในยีนทีี่�ควิบัค้ม้ก�รืสูร้ื�งโป็รืตีินโกลบัิน	 
ซึ่่�งเป็น็โป็รืตีินทีี่�ม้คีวิ�ม้สูำ�คญัในก�รืข่นสูง่ออกซึ่เิจน
ข่องเซึ่ลล์เม้็ด้เลือด้แด้ง	 ผิู้ป็่วิยโรืคนี�จะม้ีอ�ก�รื
โลหิติจ�งจ�กก�รืที่ี�ร่ื�งก�ยสูรื้�งเม้็ด้เลือด้แด้ง 
ในป็ริืม้�ณ์ทีี่�ลด้ลง	 และเม็้ด้เลือด้แด้งทีี่�ถู้กสูร้ื�งข่่�น
ม้ีควิ�ม้ยืด้หย้่นที่ี�ลด้ลง	สู่งผิลให้เกิด้ก�รืแติกสูล�ย
ข่องเซึ่ลล์เม้็ด้เลือด้แด้งในรืะบับัไหลเวิียนโลหิติ	ที่ำ�ให้
ม้ีก�รืสูะสูม้ข่องธั�ติ้เหล็กในรื่�งก�ย	 เกิด้ผิลเสีูย 
ติ่อรืะบับัติ่�งๆ	ในรื่�งก�ย	

อ.ดร.นพ.คงธีนะ  ตัระการสิง่า
ภั�ควิิชี�ชีีวิเคม้ี

ที่่ม่วิจัยศิิริราชที่่ม่วิจัยศิิริราช พัฒน่าเซิลัลั์ไลัน่์เม่็ดเลั่อดแดง  พัฒน่าเซิลัลั์ไลัน่์เม่็ดเลั่อดแดง  
เพ่�อพัฒน่าการรักษ์าโรคธิาลััสซิ่เม่่ยเพ่�อพัฒน่าการรักษ์าโรคธิาลััสซิ่เม่่ย
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ภาพเม็ดเลือดแดงที่เพาะเลี้ยงมาจากเซลล์ไลน์ SiBBE
ที่มา: Trakarnsanga K, Tipgomut C, Metheetrairut C, 

Wattanapanitch M, Khuhapinant A, Poldee S,  
Kurita R, Nakamura Y, Srisawat C, Frayne  

J. Generation of an immortalised erythroid cell  
line from haematopoietic stem cells of  

a haemoglobin E/β-thalassemia patient.  
Sci Rep. 2020 Oct 8;10(1):16798.

 เพื่อเป็นการยืนยันว่าเซลล์ไลน์ SiBBE เป็นโมเดลที่ดีสำาหรับ
การศึกษาการรักษาโรคธาลัสซีเมีย ทางทีมผู้วิจัยได้ทดลองนำายาที่ 
ใช้ในการรักษาโรคธาลัสซีเมียมาใส่ในอาหารเล้ียงเซลล์ไลน์ SiBBE 
และพบว่าเซลล์มีการตอบสนองต่อยาและมีการเปลี่ยนแปลงการ 
สรา้งโปรตนีโกลบนิคลา้ยการตอบสนองในผูป่้วยทีไ่ดร้บัยา นอกจากนี ้ 
ทางทีมผู้วิจัยยังได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.เมธิจิต วัฒนพานิช  
จากกลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญทดแทน ฝ่ายวิจัย ในการทดลอง 
แกไ้ขรหสัพนัธกุรรมทีผ่ดิปกตทิีท่ำาใหเ้กดิโรคธาลสัซเีมยี ในเซลลไ์ลน ์
SiBBE โดยหลงัจากทีท่ำาการแกไ้ขรหสัพนัธกุรรมใหก้ลบัมาปกต ิพบวา่ 
เซลลไ์ลน ์SiBBE สามารถกลบัมาสรา้งโปรตนีโกลบินทีป่กตไิดเ้พิม่ขึน้ 
ชัดเจน แสดงให้เห็นว่า เซลล์ไลน์เม็ดเลือดแดงที่ถูกพัฒนาขึ้นใน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนี้เป็นโมเดลที่น่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคธาลัสซีเมียต่อไปในอนาคต 

 อย่�งไรืก็ติ�ม้	 ก่อนทีี่�จะถ้่งวัินที่ี�นักวิิ จัยค้นพิบั 
ก�รืรืักษ�ใหม้่ๆ	 ผิู้ป็่วิยโรืคธั�ลัสูซึ่ี เม้ียยังมี้ควิ�ม้จำ�เป็็น 
ที่ี�จะติ้องรืับัเลือด้เพิื�อเป็็นก�รืรืักษ�ภั�วิะโลหิติจ�ง	 และป็ัญห�
ก�รืข่�ด้แคลนเลือด้ก็ยังเป็็นปั็ญห�ทีี่�สูำ�คัญข่องป็รืะเที่ศิ	 
จ่งข่อเชีิญชีวินที่้กที่่�นรื่วิม้บัรืิจ�คเลือด้เพิื�อติ่อชีีวิิติให้กับั 
ผู้ิป็่วิย	 ซึ่่�งนับัเป็็นก�รืชี่วิยเหลือเพิื�อนม้น้ษย์ที่ี�ไม้่ติ้องลงที่้น	 
และได้้ควิ�ม้สู้ข่จ�กก�รืเป็็น	“ผิู้ให้”	ที่ี�แที่้จรืิง
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	 หลังจ�กทีี่�คณ์ะแพิที่ยศิ�สูติร์ืศิิรืิรื�ชีพิย�บั�ล	ม้ห�วิิที่ย�ลัย
ม้หิด้ล	 ได้้ที่ีม้ผิู้บัริืห�รืชี้ด้ใหม่้	 เม้ื�อชี่วิงติ้นเด้ือนต้ิล�คม้	 2565	 
โด้ยรืศิ.นพิ.ป็รืะภััที่รื	 วิ�นิชีพิงษ์พิันธั้์	 รืับัง�นฝ่่�ยสืู�อสู�รืองค์กรื 
และวิิ เที่ศิสูัม้พัินธั์	 ซึ่่�งม้ีบัที่บั�ที่สูำ�คัญในก�รืสูื�อสู�รืและบัริืห�รื 
ภั�พิลักษณ์์องค์กรื	 เรื�จ่งชีวินที่้กคนม้�เจ�ะล่กม้้ม้ม้องและทิี่ศิที่�ง 
ก�รืสูื�อสู�รืองค์กรืภั�ยใติ้ก�รืนำ�ข่องแม้่ที่ัพิคนใหม้่นี�

สื่อสารให้
ได้ผลต้องมี
มากกว่า

สื่อ..
และสาร”

พููดกัันมากัขึ้้�น * ฟัังกัันมากัขึ้้�น * เขึ้้าใจตรงกััน * เดินไปด้วยกััน
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1.	จ้ด้เรืิ�ม้ติ้นข่องก�รืเป็็นผิู้บัรืิห�รื	
 ต้องบอกว่า ผมเป็นคนศิริราชเต็มตัว ในช่วงชีวิตของผม 
เกินครึ่งชีวิต ผมใช้ชีวิตอยู่ในศิริราช ต้ังแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช  
รุ่น ท่ี 97 ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำาบ้านท่ีศิริราช ที่ภาควิชา 
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา และในปี พ.ศ. 2545 ก็เริ่มทำางานในตำาแหน่ง 
อาจารย์แพทย์ที่ศิริราชตั้งแต่น้ันมาจนถึงปัจจุบัน ผมเร่ิมต้นเป็นผู้ช่วย 
คณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. 2549  
ช่วงที่ ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ตำาแหน่งในขณะนั้น) เป็น 
รองคณบดฝีา่ยประชาสมัพนัธแ์ละกจิการพเิศษ ในสมยั ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ  
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดี และเป็นผู้ช่วย 
คณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ต่อเนื่องอีก 4 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่ ศ.คลินิก นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร  
(ตำาแหน่งในขณะนั้น) เป็นรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิเศษ ในสมัย ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ เป็นคณบดี 
หลังจากนั้นก็ทำาตัวเป็น Freelance คือช่วยงานต่างๆ ของศิริราช 
โดยไม่ได้รับตำาแหน่งใดในทีมบริหารอยู่หลายปี และกลับมาเป็น 
ผูช้ว่ยคณบดีอีกครัง้ ทีฝ่า่ยวเิทศสัมพนัธ ์เมือ่ป ีพ.ศ. 2559 และปฏบิตังิาน 
ในตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2562  
พอถึงสมัยของท่านคณบดีอภิชาติ ท่านก็เห็นว่างานสื่อสารองค์กรและ
งานวิเทศสัมพันธ์ สามารถทำางานไปด้วยกันได้เพราะใช้แนวคิดและ
แนวทางการทำางานไปในทางเดียวกัน ท่านก็เลยให้มาช่วยทำางานด้านนี้

2.	ควิ�ม้รืู้สู่กที่ี�ได้้เข่้�ม้�รืับัติำ�แหน่ง	
 ก่อนอื่นเลยครับ ผมขอขอบคุณท่านคณบดี ศ. นพ.อภิชาติ  
อัศวมงคลกุล ที่ไว้วางใจให้ผมรับผิดชอบงานสื่อสารองค์กรของคณะฯ 
ความรู้สึกหนักใจมีแน่นอนเพราะเป็นงานที่ส่งผลอย่างมากต่อการ 
ดำาเนินงานของศิริราช แต่ผมก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาทำางานตรงส่วนนี้ 
เพราะว่างานสื่อสารองค์กรเป็นงานที่มีความสำาคัญ ทำาหน้าที่ถ่ายทอด/
รับนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ ผลการดำาเนินงาน แนวคิดต่างๆ  
ทีเ่ปน็ประโยชนกั์บองคก์ร และส่ือสารไปใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุระดบัไดร้บัทราบ 
และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยเฉพาะองค์กร
ท่ีมีขนาดใหญ่อย่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ้านโยบาย 
จากผูบ้รหิารไมไ่ด้ส่ือสารหรอืถา่ยทอดไปยงัระดบัผูป้ฏิบตังิาน กเ็ปน็ไปได้
ยากทีค่ณะฯ จะขบัเคลือ่นไปข้างหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 
หากคนในคณะฯ มคีวามเขา้ใจไม่ตรงกนักเ็ดนิไปดว้ยกนัลำาบาก นีจ่งึเปน็
โอกาสที่ดีที่ได้มาช่วยขับเคลื่อนงานส่วนนี้ของศิริราช

3.	สูไติล์ก�รืที่ำ�ง�นข่องอ�จ�รืย์ 
เป็็นอย่�งไรื	ให้คำ�จำ�กัด้ควิ�ม้สูั�นๆ	
 หลักการทำางานให้สำาเร็จของผมมีอยู่ 2 ข้อ คือ เอาก้นไปวาง 
บนเก้าอี้ และ กัดให้ติด คำาว่า “เอาก้นไปวางบนเก้าอี้” หมายถึง  
เมื่อมีงานที่ต้องทำา ก็ลงมือทำาทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่มัวแต่ 
เดินอยู่รอบๆ โต๊ะ รอบๆ เก้าอี้แต่ไม่น่ังลงทำางานเสียที พอเรานั่งลง 
ทำางานแล้ว และทำาไปเรื่อยๆ ก็จะมีเนื้องานเกิดขึ้นตามมาแน่นอน  
ส่วนคำาว่า “กัดให้ติด” คือ การไม่ยอมแพ้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย  
ทุกงานที่ผมประสบความสำาเร็จได้นั้น ผมใช้แนวคิด 2 อย่างนี้ 
ในการทำางานและสำาเร็จทุกงาน ซ่ึงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้อ่าน 

ได้นำาไปปรับใช้ในการทำางานครับ

4.	วิ�งที่ิศิที่�ง/นโยบั�ยก�รืสูื�อสู�รืภั�พิลักษณ์์
ข่องคณ์ะฯ	ไวิ้อย่�งไรื	
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นองค์กรเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เพราะฉะนั้น 
ทิศทางของเราคือ รักษาสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่แล้วให้คงอยู่ และส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ที่ดีของคณะฯ สร้างความเช่ือมั่น ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

ทั้งในระดับสากลและระดับนานาชาติ 

5.	ก้�วิติ่อไป็ข่องศิิรืิรื�ชี	จะม้ีอะไรืเกิด้ข่่�นบั้�ง
ในป็ี	2566
 ผมมองงานส่ือสารองคก์รวา่ม ี3 ส่วนหลกัๆ คอื 1) สือ่สารภายใน 
กับบุคลากรของเราเอง 2) สื่อสารภายนอก เผยแพร่ผลงานและ 
ความดีงามต่างๆ ของศิริราชให้สังคมภายนอกได้รับรู้ ซึ่งจะทำาให้เกิด 
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและนำาไปสู่ความร่วมมือต่างๆ มากขึ้น  
3) เผยแพร่ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ เพื่อให้ 
คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ ชี้นำาสังคมให้ประชาชน 
มีความเข้าใจที่ถูกต้อง นำาไปสู่การดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เจ็บป่วยน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่หลักของงานสื่อสาร
องค์กร

 ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ ก็มีความคล้ายคลึงกับงานสื่อสารองค์กร  
คือทำาหน้าที่ส่ือสารเผยแพร่ผลงานและความดีงามต่างๆ ของศิริราช 
ให้สังคมในระดับนานาชาติได้รับรู้ ได้มองเห็นความโดดเด่นของศิริราช  
ประสานงานสร้างความร่วมมือต่างๆ กับสถาบันการแพทย์ชั้นนำา 
ของประเทศต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศิริราช  
มีทักษะพื้นฐานในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ศิริราชมีความพร้อมในการเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับ
นานาชาติ 

 ก้าวต่อไปของงานส่ือสารองค์กรของศิริราช ที่กำาลังจะเกิดข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2566 และปีต่อๆ ไป ผมคิดว่าเราควรเร่ิมต้นด้วย 
การมองตัวเองให้รู้จักตัวเองเสียก่อน ทั้งข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย 
ของเรา มีข้อจำากัด ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่ทำาให้เรายังไม่สามารถ 
ทำาหน้าท่ีได้ดีอย่างท่ีควรจะเป็นบ้างหรือไม่ แล้ววางแผนให้จุดอ่อน 
จุดด้อยของเราได้รับการแก้ไขเป็นลำาดับก่อนหลังตามความสำาคัญ
ของปัญหา สำาหรับการสื่อสารภายในองค์กร ที่ผมตั้ งใจไว้คือ  
เราจะมิได้ทำาหน้าที่ เพียงส่งสารเท่านั้น หากแต่เราต้องส่งข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้อง ด้วยวิธีท่ีได้ผล เพื่อให้ผู้รับสารรับรู้ เข้าใจข้อมูล 
ข่าวสารและนโยบายต่างๆ ในเวลาที่ไม่ช้าจนเกินไป และต้องส่งผล 
ให้นำาไปสู่การปฏิบัติ และมีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อันนี้ 
คือเรื่องที่ ต้ังใจว่าจะต้องทำาให้เกิดขึ้นให้ได้ ซ่ึงผมเชื่อว่าการทำาให้ 
การสือ่สารภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ เราตอ้งทำางานดว้ยความ
เข้าใจและความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมคิดว่า keyword  
ทีส่ำาคญั 3 ประการทีจ่ะชว่ยใหง้านสือ่สารภายในศริิราชมปีระสทิธภิาพ
มากข้ึน คอื Engagement, 2-way Communication และ Attractive 

 ผมเชือ่วา่เปน็ธรรมชาตขิองมนษุย ์ทีเ่ราจะสนใจเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเรา  
ถ้าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของเรา เราจะสนใจและเปิดรับสารนั้น 
ด้วยตนเอง ดังนั้น เราจึงต้องทำาให้ชาวศิริราช รู้สึกว่าตัวเราคือส่วนหนึ่ง
ทีส่ำาคญัขององคก์ร มคีวามรกัและผกูพนัตอ่องคก์ร รูส้กึอยากมส่ีวนร่วม
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เพื่อทำาประโยชน์ให้กับองค์กรที่เรารัก เมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้น ไม่ว่าเรา 
จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารอะไรออกไป พวกเราทุกคนก็พร้อมจะเปิดรับ 
ข้อมูลข่าวสารนั้นและปฏิบัติตาม รวมถึงคิดต่อยอดให้เกิดประโยขน์ 
ต่อองค์กร แม้เรื่อง engagement นี้อาจฟังดูเป็นนามธรรมและ 
ทำาได้ยาก แต่ผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดที่ทำาให้เราเข้าใจตรงกัน 
และพร้อมจะเดินไปด้วยกัน

 Keyword ที่สอง คือ 2-way communication คือ เมื่อเรา
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ออกไปแล้ว เราต้องทำาให้บุคลากรทุกระดับ 
ทุกภาคส่วนของศิริราชสามารถส่งกลับข้อมูลข่าวสารมายังต้นทาง 
ไดด้ว้ย เพือ่บอกเล่าความคดิเหน็ ความรูส้กึตา่งๆ หรอืสง่คำาแนะนำาตา่งๆ  
ผ่านช่องทางที่สะดวก มีพื้นที่ให้ได้พูดคุยหรือถกเถียงอภิปรายกัน  
มีการรวบรวมความเห็นหรือคำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ไปปฏิบัติให้เห็น
เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความม่ันใจว่าเสียงของทุกคนจะมีคนได้ยินและ
ให้ความสำาคัญ ซึ่งทั้งหมดจะวนกลับไปสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ 
ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญขององค์กร และส่งเสริมการรับรู้
ข่าวสารเพิ่มเติมขึ้นไปอีก

 Keyword ที่สาม คือ Attractive ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เรา
ส่งออกไปต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ เทคนิค 
การใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ย เนือ้หา สสัีน ตอ้งสามารถสรา้งกระแสใหเ้กดิ
ความสนใจ ข้อมลูขา่วสารนัน้กจ็ะไดรั้บการบอกตอ่และกระจายเผยแพร่
ในวงกว้าง ในปีหน้านี้นอกจากรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลแบบเข้าถึงแล้ว 
เรานา่จะไดเ้หน็ชาวศิรริาชจากหนว่ยงานตา่งๆ มาทำาหนา้ทีก่ระบอกเสยีง
ผา่นรูปแบบตา่งๆ ทีน่า่สนใจ เพือ่กระจายขอ้มลูขา่วสารไปยงัชาวศิรริาช
ด้วยกันมากขึ้น เราจะจัดพื้นที่ให้พี่น้องชาวศิริราช มาช่วยกันจัดรายการ
วิทยุ หรือจัดรายการจิบน้ำาชากับผู้บริหารเป็นประจำาทุกเดือน จะได้พูด
คุยสอบถามนโยบาย แนวคิด เทคนิคในการแก้ไขปัญหา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัและนำาแนวคดิไปใชแ้กป้ญัหาในหนว่ยงานของตวัเอง 
อยากให้มาช่วยกันทำาหน้าที่ตรงนี้เยอะๆ นะครับ

 ด้านการส่ือสารภายนอก ผมคิดว่าเราทำาได้ดีพอประมาณ  
แต่ก็ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีก ประเด็นที่ได้รับ Feedback มา คือ เราอาจ
จะตอบสนองช้าทั้งต่อข้อมูลเชิงลบ และข้อมูลเชิงบวก ข้อมูลเชิงลบ คือ  
ขา่วปลอมตา่ง ๆ  ขา่วลวง หรือขา่วท่ีเขยีนขึน้โดยอคติ ท่ีส่งผลกระทบเชงิลบ 
ต่อองค์กรที่ถูกกระจายเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งที่บางข่าวไม่เป็นความจริง 
หน้าที่ของเราคือ ต้องติดตาม ดักจับ และตอบสนองช้ีแจงข้อเท็จจริง 
เพื่อให้สังคมรับทราบข้อเท็จจริงและเข้าใจอย่างถูกต้อง ซ่ึงประเด็นนี้ 
อาจยังทำาได้ไม่ทั่วถึงและไม่รวดเร็วพอ เวลาเป็นเรื่องสำาคัญ เราจึงต้อง 
ตอบสนองในเวลาทีร่วดเรว็และสือ่สารเน้ือหาท่ีครบถ้วน สว่นขอ้มลูเชิงบวก  
ยกตวัอยา่งเชน่ กรณสีงัคมมปีระเดน็ทีน่า่สนใจเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ประเดน็ 
สขุภาพ โรคอุบตัใิหม ่ประเดน็สำาคญัในสงัคม ศิรริาชยังมบีทบาทนอ้ยกว่า 
ทีค่วรจะเปน็ เราเปน็สถาบนัการแพทยห์ลกัของประเทศไทย เรามหีนา้ที ่
สำาคัญในการให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นที่สังคมกำาลังให้ 
ความสนใจ เราควรเปน็พืน้ทีห่ลกัของสงัคมทีต่อบสนองในเวลาทีร่วดเร็ว  
ทนัการณ ์เพ่ือลดความตืน่ตระหนก เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้ ความเขา้ใจ 
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ปัญหาที่พบข้อหนึ่งคือ สื่อสังคมออนไลน์
ในปัจจุบันมีเป็นจำานวนมาก หลายๆ ส่ือก็ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อดึงดูด 
ความสนใจของคนส่วนใหญ ่โดยอาจไมไ่ดย้ดึเร่ืองความถกูตอ้งของขอ้มลู
เปน็หลกั ทำาใหเ้กดิความสบัสนในสงัคมอยูบ่อ่ยครัง้ ดงันัน้ จงึเปน็หนา้ที่
สำาคัญประการหน่ึงของศิริราช ที่ต้องพัฒนาตัวเอง สร้างพื้นที่ในสังคม

ออนไลน์ท่ีคนส่วนใหญ่ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและติดตาม  
เพื่อนำาเสนอข้อมูลด้านการแพทย์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นหลักให้กับ 
สังคมไทยให้สมกับที่ศิริราชเป็นสถาบันการแพทย์หลักของประเทศไทย 
ในปี 2566 น้ี เรากำาลังจะมีโครงการใหม่ๆ ท่ีกำาลังเกิดขึ้นเพื่อให้ 
ตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้น ตัวอย่างหนึ่งคือ ปัจจุบันเรานำาเสนอข้อมูล 
สุขภาพผ่านรายการพบหมอศิริราช และรายการสถานีโทรทัศน์  
Siriraj Channel ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นทางการ เคร่งขรึม อาจจะตอบโจทย์
กลุ่มวัยทำางานและวัยผู้สูงอายุ แต่อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม 
ที่เป็นวัยรุ่นหรือกลุ่มอายุน้อย เราจึงต้องเพิ่มช่องทางที่ตอบโจทย์ 
กลุม่เปา้หมาย ดงันัน้ รายการใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้เปน็รายการสาระดา้นการแพทย ์
และสุขภาพที่มีรูปแบบสนุกสนาน อาจจะดูกวนๆ หน่อยเพื่อให้ 
ตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นและ First jobber ชื่อรายการว่า “เป็นไรมาครับ”  
ซึ่งเป็นประโยคคำาพูดที่ผู้คนรู้สึกคุ้นชินอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับการแพทย์ 
อกีกลุม่เปา้หมายหนึง่ คอื พยาบาลทัว่ประเทศไทย เราอยากใหพ้ยาบาล
ศิริราช ซึ่งมีทั้งความรู้และประสบการณ์มากมาย ได้มีพื้นที่มีช่องทาง 
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพยาบาล 
ท่ีอื่นๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยในท้ายที่สุด  
ผมเชื่อว่า นี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำาให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินที่จะสร้างประโยชน์ 
และสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

6.	ป็ัญห�/อ้ป็สูรืรืค
 ศิริราชเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีประชากรจำานวนมาก มีความ
หลากหลายของบุคลากร ตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีแนวคิด ทัศนคติ 
รสนิยม และพฤติกรรมการรับสื่อที่ต่างกัน มารวมอยู่ในสถานที่ 
แห่งเดียวกัน ดังนั้น เรามิอาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ แต่เราสามารถ 
ประสานความร่วมมือบนพ้ืนฐานบริบทการทำางานของแต่ละคนทีแ่ตกตา่งกนั  
และสื่อสารให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้ เพื่อให้บุคลากรมองเห็น 

เป้าหมายเดียวกันและก้าวไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.	ฝ่�กอะไรืถ้่งชี�วิศิิรืิรื�ชี
 ผมเคยได้อ่านข้อความท่ีอธิบายคำาว่า Smart life หรือชีวิต 
ที่มีคุณค่า ว่าเป็นชีวิตที่ได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และตอบแทนผู้มีพระคุณ ประโยคนี้โดนใจผมมากเลยอยากนำามาฝาก 
พี่น้องชาวศิริราชท่ีรักทุกท่านด้วย ผมรู้สึกว่า ศิริราชเปรียบเสมือน 
บ้านหลังท่ีสอง ผมพูดได้เต็มปากว่า ตัวตนทุกวันนี้ท่ีเป็นอยู่ก็เพราะ 
ศิริราช ศิริราชมีบุญคุณกับผมอย่างมาก ในการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า  
ผมก็บอกกับตัวเองมาตลอดว่า ผมจะต้ังใจทำางานเพื่อทำาประโยชน์ 
ตอบแทนศริริาชทีผ่มรัก ไมว่า่จะเปน็งานใหญห่รอืเลก็ ไมว่า่จะเบือ้งหนา้ 
หรือเบื้องหลัง ขอให้ผมได้เห็นโอกาสนั้น ขอให้ผมมีกำาลังกาย 
กำาลังใจท่ีแข็งแรงและสติปัญญาท่ีปลอดโปร่ง เพื่อจะได้ทำางานนั้น 
ให้ศิริราช ผมยินดีทำาทุกเรื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งหรือในสถานะ
ใดก็ตาม สำาหรับผมใส่ hashtag ได้เลย “ถ้าเป็นประโยชน์กับศิริราช 
ผมทำาเสมอ” หวังว่าจะเป็นแนวคิดและ hashtag ท่ีสามารถสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ผู้อ่านพบได้บ้างนะครับ
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สวัสด่ปีใหม่่ พุที่ธิศัิกราช ๒๕๖๖

  ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย 
ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งขอเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
และพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร จงปกป้อง คุม้ครองทา่น
และครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ

 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ นับเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ที่กำาลังจะเกิดข้ึน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ผมขอขอบคุณ
บุคลากรทางแพทย์ทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเท แรงกายและแรงใจอย่างเต็มกำาลัง ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจ
กันฟันฝ่ามรสุมเรื่องราวต่างๆ มาด้วยกัน และหวังว่าเรื่องร้ายจะผ่านพ้นไป ต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่นี้ ให้ทุกคน
กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิตต่อไป

ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. นพ. อภิชาตัิ อัศวมงคลกุล 
คณ์บัด้ีคณ์ะแพิที่ยศิ�สูติรื์ศิิรืิรื�ชีพิย�บั�ล	ม้ห�วิิที่ย�ลัยม้หิด้ล

ศ. คลินิก นพ.วิศิษฎ์์ วามวาณิชย์
ผิู้อำ�นวิยก�รืโรืงพิย�บั�ลศิิรืิรื�ชี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช
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ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชา จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 
พ้นจากความทุกข์ยากลำาบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี 

ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย และอุปทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป 
นึกคิดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควร ขอให้สำาเร็จทุกประการ

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชาญ  ศรีรัตนสถาวร)
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์)
 กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ

ศ. คลินิก เกียรตัิคุณ นพ.เหิล่อพร ปุณณกันตั์
กรืรืม้ก�รืผิู้จัด้ก�รืศิิรืิรื�ชีมู้ลนิธัิ

ศ. คลินิก นพ. ชาญ ศรีรัตันสิถาวร
ผิู้อำ�นวิยก�รืโรืงพิย�บั�ลศิิรืิรื�ชี	ป็ิยม้ห�รื�ชีก�รื้ณ์ย์

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 
ขออำานวยพรให้ชาวศิริราชทุกท่าน 

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีจิตใจผ่องใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
มีกัลยาณมิตรที่ดี และมีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆ วันครับ

Happy New Year 2023

ในนามของนายกสโมสรนักศึึก
ษาแพทย์ศึิริราช 

ผมขอให้้ปีี พ.ศึ. 2566 เปี็นปีีท่�ทุกคนม่ควา
มสุข  

พบเจอแต่่เร่องดี่ๆ และสุขภาพแข็งแรงนะครับ

นศพ.ศุภกฤตั โฆษิตับวรชัย
น�ยกสูโม้สูรื 

นักศิ่กษ�แพิที่ย์ศิิรืิรื�ชี	 
ป็ี	2565

นศพ.ศุภกฤต โฆษิตบวรชัย

นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ปี 2565

นางส่งศรี  เมืองทอง 
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

นางสิ่งศรี เม่องทอง 
หัวิหน้�ง�นสูังคม้สูงเครื�ะห์

อ�านวยพรข้ึนปีีให้ม่ให้้ล�้าเลิศึ

ล้วนก่อเกิดีสิ�งงามต่ามปีระสงค์

สุขภาพแข็งแรงแกร่งดี�ารง

ให้้มั�นคงมั�งคั�งยั�งยืนนาน 
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  องค์กรที่จะประสบความสำาเร็จ จะมีหลายองค์ประกอบที่เป็น
ปัจจัยสำาคัญ เริ่มตั้งแต่ผู้นำาองค์กร บุคลากร ไปจนถึงระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้นำาแนวทาง
ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 
และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตอนที่ II เรื่อง ระบบงาน
สำาคัญของโรงพยาบาล II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และ
ความปลอดภัย (Quality, Risk and Safety Management) และ II-1-2 
ระบบบริหารความเสีย่ง ซึ่งในปจัจุบนักระแสโลกาภิวัตน์ การพฒันาของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่างๆ ท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเกิดขึ้นของ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ และการเกิดโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดเชื้อ  
ซึ่งส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” (New normal)  
ในทุกๆ ด้าน ทั้งไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ สาธารณสุข และการศึกษา คณะฯ 
ปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยนำามาตรฐานเรียนรู้  
และออกแบบระบบให้เหมาะสม � การปรับแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
ของแต่ละทีมนำาทางคลินิก ให้สามารถบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วย 
และการสง่ตอ่ขอ้มลูไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง � กำาหนดนโยบายระบบการบรหิาร 

ความเสี่ยงและความปลอดภัย โดยกำาหนด  
2P Safety Goal และ Ultra - safe ให้บุคลากร 
ดำาเนนิการในการปอ้งกนัเปน็ระบบ และครอบคลมุ  
จะเห็น ได้ ว่ ามาตรฐานสำ าคัญจำ า เ ป็นต่อ 
ความปลอดภัย ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 
ระบบงานดา้นความปลอดภยั การกำาหนดจุดเนน้ 

ของความเสี่ยง ความปลอดภัยที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีผลลัพธ์การดำาเนินงานในระดับ 
ที่เป็นที่ยอมรับ มีระบบการจัดการความเสี่ยงท่ีดี และมองเห็นโอกาส 

กระบวน่การบริหารความ่เส่�ยงใน่องค์กร
พัฒนาไปสู่ระดับที่ เป็นเลิศ ซึ่งสิ่งที่ โรงพยาบาลศิริราชคาดหวัง 
ใหท้กุหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งเกดิการตืน่ตวั เรง่การพฒันาคณุภาพใหผู้ป้ว่ย 
และบุคลากรมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสำาคัญจำาเป็นต่อ 
ความปลอดภัย 9 ประเด็น ในด้านต่างๆ เช่น 1) การลดความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นจากภัยต่างๆ หรืออันตรายท่ีไม่ควรเกิดขึ้นจากการให้บริการ 
สุขภาพ หรือให้ เกิดขึ้นน้อยที่สุด 2) เป็นปรัชญาที่จะนำาไปสู่ 
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งใช้เหตุการณ์ความเสี่ยงเหล่านั้น 
เป็นสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการลดและป้องกันเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบด้วยความเข้าใจ 
ในข้อจำากัดของคนหรือ Human errors ซึ่งมาตรการความปลอดภัย
ของผูป้ว่ยดา้นตา่งๆ จะสามารถนำาไปปฏบิตังิานและพฒันางานทีร่ะบบ 
อย่างต่อเนื่อง จัดทำาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนในการ 
ปรับตัว Business Continuity Management: BCM คณะฯ 
ยังมี ระบบบริหารความเสี่ ยงของโรงพยาบาลศิ ริ ราช ซ่ึงให้  
ความสำาคัญ และความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการใน 
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุค 4.0 New normal ยกตัวอย่างเช่น 
Siriraj Telemedicine ภายใต้สโลแกน “พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว”  
เป็นโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดใน 
โรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของผู้มารับบริการ 
และบุคลากร รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อใน รพ.ศิริราช  
มีการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักมาตรฐาน 
ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001 และมาตรฐานการรับส่ง 
ข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ทำาให้ผู้ป่วย 
ได้รับการรักษาและรับยาอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอบสนองนโยบาย 
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล 

  มีการพัฒนาวิธีการเจาะเลือดผ่านระบบ Drive Thru blood  
sampling และการไปเจาะเลือดให้ถึงท่ีบ้าน ร่วมกับทาง LabMove  
ในการให้บริการ การตอบสนองกับทีมสหสาขา อีกท้ังร่วมมือกับ
สำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ และ Huawei เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำาระดับโลกในการดำาเนิน 
“โครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G 
และระบบปัญญาประดิษฐ์” ในการพัฒนานวัตกรรมและร่วมผลักดัน
ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำาเนินงานให้ดีขึ้น และเสริมศักยภาพภาคสาธารณสุขของประเทศไทย ยกระดับคุณภาพงานบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี 5G รวมทั้ง  
Cloud AI และ Digital ซึ่งล้วนเป็นการตอบโจทย์ในการก้าวสู่วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการเป็น“สถาบันทางการแพทย์ 
ของแผน่ดนิ เพ่ือสรา้งสรรคส์ขุภาวะแกม่วลมนษุยชาต”ิ และเปน็ตน้แบบโรงพยาบาลอจัฉรยิะระดบัโลกแหง่แรก ใหก้บั โรงพยาบาลอืน่ๆ ในประเทศไทย 
และระดับนานาชาติให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ปัจจัยที่ทำาให้การบริหารความเสี่ยงสำาเร็จ ประกอบด้วย 

เทคโนโลยแีละสารสนเทศชว่ยในการจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละการประมวลผลขอ้มลูตา่งๆ การสง่ถา่ยขอ้มลู 
และสอบกลับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและการจัดทำา 
ระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพแรงผลักดันจากผู้บริหาร และการสนับสนุนในทุกๆ ด้าน และ 
ความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในทุกระดับขององค์กร
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พัฒน่าคุณัภาพ ที่่ม่พัฒน่าคุณัภาพการบริหารจัดการ



CoP of The Year 2022CoP of The Year 2022
Siriraj Siriraj 

โดยกัลัุ่ม CoP ที�ได้รับรางวัลั Siriraj CoP of The Year 2022 มีดังนี�

 รางวลัั Siriraj CoP of The Year เป็็นกิิจกิรรมที่่�งานจัดกิารความร้�กิำาหนดจัดขึ้้�นอย่่างต่อ่เน่�อง  
เพื่่�อย่กิย่่องชมเชย่ สร�างขึ้วญักิำาลังัใจให�กิบักิลั่ม่ CoP ที่่�มก่ิารดำาเนนิกิารผ่า่นกิระบวนกิารจดักิารความร้� 
ได�แกิ ่ค�นหา รวบรวม จดัเกิบ็เผ่ย่แพื่ร ่แลัะแลักิเป็ลั่�ย่นเรย่่นร้� จนสามารถสร�างแลัะต่อ่ย่อดเป็น็องค์ความร้� 
แนวป็ฏิิบัต่ิ แลัะนวัต่กิรรม เพื่่�อพื่ัฒนาหน่วย่งาน แลัะคณะฯ

CoP ความป็ลัอดภััย่ในเร่�องย่า
ได้รับรางวัล The Best of Knowledge Sharing  
(จำานวนสาระความรู้มากที่สุดในปี 2565) & The Best of Knowledge learning  
(จำานวนการดาวน์โหลดสาระความรู้มากที่สุดในปี 2565)  
& Good Community of Practice (ผลิตสาระความรู้ในปี 2565 ได้ตามเป้าหมาย)

CoP แสง เส่ย่ง แลัะอ่ป็กิรณ์
ได้รับรางวัล Siriraj CoP Popular Vote  
(คะแนนโหวตในกิจกรรมปี 2565 มากที่สุด)  
& Good Community of Practice  
(ผลิตสาระความรู้ในปี 2565 ได้ตามเป้าหมาย)

CoP กัระบวนกัารพัฒนางานบริกัารแลัะระบบป้ระกัันสุขภาพ

CoP กัายภาพบำาบัดศิริราช

CoP กัารดูแลัผูู้้ป้่วยแบบป้ระคับป้ระคอง

CoP กัารบริหารจัดกัารขยะมูลัฝอย

CoP กัารให้ความรู้ทางทันตุกัรรม

CoP ชุมชนนักัป้ฏิิบัตุิ ผูู้้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

CoP ชุมชนนักัป้ฏิิบัตุิโรคผู้ิวหนัง 

CoP บริกัารงานส่�อสาร

CoP แผู้ลัแลัะออสโตุมี

CoP พยาบาลัผูู้้ให้สารนำ�าทางหลัอดเลั่อดดำา

CoP มุมสบายสไตุลั์ตุ้นทุน

CoP โรงพยาบาลัส่งเสริมกัารใช้ยาอย่างสมเหตุุสมผู้ลั

CoP โลัจิกัโมเดลั สำานักังานภาควิชา

CoP วิจัยทางกัารพยาบาลั

CoP ส่งเสริมสุขภาพบุคลัากัร 
เพ่�อป้้องกัันภาวะคลัอดกั่อนกัำาหนด

รางวัล Good Community of Practice  
(ม้ีก�รืจัด้กิจกรืรืม้	CoP	อย่�งสูม้ำ��เสูม้อ	และผิลิติสู�รืะควิ�ม้รืู้ในป็ี	2565	ได้้ติ�ม้เป็้�หม้�ย)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/km/
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งาน่จัดการความ่ร้�



	 นวัิติกรืรืม้ดี้เด้่นด้้�นแนวิคิด้	 Lean	 เป็็นหน่�งในป็รืะเภัที่รื�งวิัลนวัิติกรืรืม้ดี้เด้่นข่องโครืงก�รืติิด้ด้�วิ	 ซึ่่�งคณ์ะฯ	 จัด้ให้มี้ 
เป็็นป็รืะจำ�ท้ี่กป็ี	 เพิื�อเสูรืิม้สูรื้�งบัรืรืย�ก�ศิก�รืเรีืยนรืู้ร่ืวิม้กันในด้้�นก�รืพิัฒน�ค้ณ์ภั�พิข่องหน่วิยง�นภั�ยในคณ์ะฯ	 อย่�งเป็็นรืะบับั	 
ที่ี�แสูด้งถ้่งก�รืป็รืับัป็รื้งหรืือพิัฒน�กรืะบัวินก�รืป็ฏิิบััติิง�น	โด้ยใชี้แนวิคิด้/เครืื�องม้ือ	Lean	ในก�รืค้นห�และกำ�จัด้ควิ�ม้สููญเป็ล่�	(Waste)	
ที่ี�เกิด้ข่่�น	เพิื�อให้เกิด้ค้ณ์ค่�	(Value)	อย่�งสููงสู้ด้	ติ่อผิู้ใชี้บัรืิก�รืและ/หรืือผิู้ม้ีสู่วินได้้สู่วินเสูีย

จุดเด่นของนวัตุกัรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean 
นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean มีองค์ประกอบหลักที่แตกต่างจากนวัตกรรมดีเด่นประเภทอื่นๆ ดังนี้

2 การวิเิคราะห์ค์วิามสููญเปล่่า (Waste) การห์าสูาเห์ตุรุากของปัญห์า แล่ะกำาห์นดแนวิทางแก้ไขด้วิยเคร่�องม่อ Lean หลงัจากวเิคราะห์ 
 กระบวนการด้วย VSM ขั้นตอนต่อไปคือ การค้นหาปัญหาหรือความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก DOWNTIME  
 และวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือวางแนวทางการแก้ไขที่ตรงประเด็นด้วยเครื่องมือ Lean เพื่อลดความสูญเปล่า และป้องกัน 
 ไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ รวมทั้งเพิ่มคุณค่าของกระบวนการต่อผู้ใช้บริการ 

3 การคำานวิณผล่ล่พัธก์ารใช้ทรพัยากร (Cost save) เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและประสิทธผิลของโครงการในดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากร  
 จากการคำานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม (ค่าเสียโอกาส) โดยแสดงเป็นมูลค่า รวมถึงสัดส่วนของผลลัพธ์การประหยัดทรัพยากร 
 เทียบระหว่างก่อนและหลังการพัฒนานวัตกรรม ด้วยโปรแกรมฯ ที่งานบริหารทรัพยากรสุขภาพพัฒนาขึ้น

เจาะลัึก โครงการติดดาว เจาะลัึก โครงการติดดาว 
“น่วัตกรรม่ด่เด่น่ด�าน่แน่วคิด Lean”“น่วัตกรรม่ด่เด่น่ด�าน่แน่วคิด Lean”

Defect rework:
- ผู้ป่วยยื่นใบนัดผิดจุด หรือล่าช้า  
 เนื่องจากไม่ทราบตำาแหน่ง 
 จุดลงทะเบียน

Overproduction: -
Waiting:
- ผู้ป่วยรอเช็คคิวตรวจ
 เป็นเวลานาน

- ผู้ป่วยรอรับใบนัดเป็นเวลานาน

Not using staff talent: -
Transport: -
Inventory: -
Motion: 
- เจ้าหน้าที่เดินไปมาหลายครั้ง 
 ในการคัดกรองผู้ป่วยแต่ละราย

Excess processing: -

-  ไม่มีสัญลักษณ์ชี้บ่งจุดลงทะเบียน
-  จุดลงทะเบียนอยู่ด้านในอาคาร  
 ไม่อยู่ในเส้นทางหลัก

- เจ้าหน้าที่รอรวบรวมรายชื่อผู้ป่วย 
 ที่ผ่านการคัดกรองไปเช็คคิวตรวจ 
 เป็นรอบๆ
- เจ้าหน้าที่ออกใบนัดมีจำานวนไม่เพียงพอ 
 ต่อการให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วย 
 หนาแน่น

- อุปกรณ์สำาหรับคัดกรองผู้ป่วย เช่น  
 เครื่องชั่งน้ำาหนัก เครื่องวัดความดัน  
 ตั้งอยู่ห่างไกลกัน

Visual management
- ติดตั้งป้ายที่จุดลงทะเบียน ให้สามารถสังเกตได้ชัดเจน
- ติด Sticker ลูกศรบนทางเดิน เพื่อนำาทางผู้ป่วยไปแต่ละจุด
Layout
- ย้ายจุดลงทะเบียนมาบริเวณด้านหน้าอาคาร ณ จุดแรกที่ผู้ป่วย 
 เดินทางมาถึง

Single piece flow
- ปรับกระบวนการโดยนำาส่งรายชื่อผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองแล้ว  
 ส่งเช็คคิวตรวจเป็นรายคน ไม่ต้องรอรวบรวมส่งเป็นรอบ  
 เพื่อลดเวลาการรอคอยของผู้ป่วย และลดความแออัดในแต่ละจุด
Workload leveling
- วิเคราะห์วัน และเวลาการใช้บริการของผู้ป่วย เพื่อคาดการณ์ความหนาแน่น 
 ตามช่วงเวลา และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในจำานวนที่เหมาะสม

Layout
- จัดตำาแหน่งเครื่องชั่งน้ำาหนัก และเครื่องวัดความดันให้อยู่ในบริเวณ 
 ใกล้เคียงกัน เพื่อลดการเคลื่อนไหวที่เกินความจำาเป็นของเจ้าหน้าที่ 
 คัดกรอง

ความสิ้ญเปล่า (DOWNTIME) สิาเหิตัุรากของปัญหิา (Root cause) แนวทางการแก�ไขเชิงระบบ (พร�อมระบุเคร่�องม่อ Lean)

1  การวิิเคราะห์์กระบวินการ คือ การระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องของแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิด 
 ความเข้าใจภาพรวมทั้งกระบวนการ รวมท้ังระบุข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เวลาที่ใช้ในกระบวนการ (Process Time: PT) ระยะเวลารอคอย  
 (Delay Time: DT) และคุณภาพงานที่ทำาได้ถูกต้องในครั้งแรก (First time quality: FTQ)  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Value Stream Mapping หรือ VSM

ตััวอย่่างการวิเคราะห์์กระบวนการเข้้ารับการรักษาข้องผู้้้ป่่วย่ด้้วย่ VSM

ตััวอย่่างการวิเคราะห์์ความสู้ญเป่ล่่า สูาเห์ตัุราก แล่ะแนวทางแก้ไข้ด้้วย่เคร่�องม่อ Lean

ท่านสามารถติดตามสาระความรู้ หรือศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิด Lean 
ในการพัฒนากระบวนงานเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/ 
หรือขอรับบริการให้คำาปรึกษาด้านการจัดทำาโครงการ และการคำานวณผลลัพธ์การใช้ทรัพยากร ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 

ตึกอำานวยการชั้น 1 โทร. 98300 หรือ 98418 e-mail: sirirajum@mahidol.edu

ผู้ป่วิยย่�นใบนัด ณ จุุดล่งทะเบียน

PT = 1 นาที
FTQ = 100%

10 นาที
(DT)

เจุ้าห์น้าที�คัดกรองแล่ะเช็คคิวิตุรวิจุ

PT = 5 นาที
FTQ = 99%

45 นาที
(DT)

แพทย์ตุรวิจุรักษาผู้ป่วิย

PT = 20 นาที
FTQ = 99%

20 นาที
(DT)

ผู้ป่วิยรับใบนัดครั�งตุ่อไป

PT = 5 นาที
FTQ = 90%
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 คณุวภิารตัน ์ศรีสวุรรณ พีพ่ยาบาลใจด ีสงักดังานการ
พยาบาลอายุรศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร ์ฝา่ยการพยาบาล และ
ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร เป็นคนต้นเรื่อง 
ที่ทำาให้เกิดเรื่องดีๆ นี้ขึ้น ด้วยการร่วมกับทีมทำางานวิจัยเรื่อง 
ผลของการเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำายาฟอกเลือดต่อ 
ความเพียงพอของการฟอกเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมที่ใช้ตัวกรองซ้ำาในโรงพยาบาลศิริราช  
จนกระทัง่ผลงานวจิยัแลว้เสรจ็และนำาไปใชป้ระโยชนแ์ลว้กวา่ 1 ปี

 ทีม่าของงานวจิยันี ้เริม่จากพีว่ภิารัตนแ์ละทมี ตอ้งดูแล 
ผู้ป่วยโรคไตที่มาฟอกเลือดเป็นประจำา โดยแนวปฏิบัติ 
ของการฟอกเลือดที่ศิริราชจะใช้ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
ที่มีราคาแพงมาใช้กับผู้ป่วย ซ่ึงแม้จะมีการใช้ซ้ำาก็ยังคง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยใช้อัตราการไหลของ
น้ำายาฟอกเลือดที่ 800 มิลลิลิตรต่อนาที ซ่ึงจากการสังเกต
ค่าความเพียงพอของการฟอกเลือด และทบทวนงานวิจัยของ 
ที่อื่นๆ ทีมพบว่า ตัวกรองท่ีนำามาใช้ในปัจจุบันถูกออกแบบ 
และพฒันาใหน้้ำายาฟอกเลือดสามารถไหลผา่นเขา้ถงีส่วนกลาง  
มีการกระจายตัวที่ดี มีแรงต้านทานน้อย ไม่เกิดการไหลวน  
ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้ดี จึงเกิดสมมติฐานว่า ถ้าปรับ
ลดอัตราการไหลของน้ำายาฟอกเลือดจาก 800 เป็น 500 
มิลลิลิตรต่อนาที ค่าความเพียงพอของการฟอกเลือดก็น่าจะ 
ไมแ่ตกตา่งกนั แตค่ดิแลว้จะทำาทนัทอีาจไมป่ลอดภยักบัผูป่้วย  
พี่วิภารัตน์และทีมจึงเริ่มทำาวิจัยเพื่อพิสูจน์ความคิดนี้ 

 หลังจากขอรับทุน R2R และผ่านการรับรองจาก 
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในคนแลว้ ทมีจึงดำาเนินโครงการ 
วิจัยในรูปแบบ Prospective randomized-controlled 
crossover กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยฟอกเลือด ณ รพ.ศิริราช 
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - วันที่ 17 เมษายน 2563 
จำานวน 42 คน (ฟอกเลือด 1,260 ครั้ง) ผลการวิจัยพบว่า 
การใช้อัตราการไหลของน้ำายาฟอกเลือดที่ 500 มิลลิลิตร 
ตอ่นาท ีมคีวามเพยีงพอของการฟอกเลือดแบบ SpKt/V, eKt/V  
หรือ Kt/Vocm ไม่แตกต่างกับการใช้น้ำายาฟอกเลือดที่ 800 
มิลลิลิตรต่อนาที และการนำาตัวกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงมา 
ใช้ซ้ำา15 ครั้ง พบว่า ค่าความเพียงพอของการฟอกเลือดไม่ 
แตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า ตัวกรองเลือด 
ที่นำามาใช้ซ้ำามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับตัวกรองเลือดใหม่ 

ฟอกไตยุคใหม่่  ฟอกไตยุคใหม่่  
ประหยัดได� ปลัอดภัยด�วย

ถ้้ามีใครถ้ามว่า 
“ฟอกไติที่ี�ศิิรืิรื�ชีวิันนี�	 
ม้ีอะไรืที่ี�เป็ลี�ยนไป็จ�กเด้ิม้?”	

คำาตุอบกั็ค่อ 
“ควิ�ม้ป็ลอด้ภััยเหม้ือนเด้ิม้	
เพิิ�ม้เติิม้คือค่�ใชี้จ่�ย 
ข่ององค์กรืถู้กลง”			

 ถ้าลองสมมติว่าค่าน้ำายาฟอกเลือดลิตรละ 1 บาท แสดงว่า เราสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายทั่วประเทศได้ประมาณ 28 ล้านบาทต่อสัปดาห์ หรือ 112,081,536 
บาทตอ่เดอืน เลยทเีดยีว โดยทีย่งัไมไ่ดร้วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ เช่น คา่ไฟฟา้ คา่ตวักรองเลอืด 
ที่นำากลับมาใช้ซ้ำา ค่ากำาจัดขยะติดเชื้อ ฯลฯ 

ใน 1 ป็ี ม่ผ่้�ป็่วย่ฟอกิเลั่อดจำานวน 
129,724  คน*

อัต่รากิารไหลัจากิ 800 เป็็น 500 มิลัลัิลัิต่รต่่อนาที่่ 
สามาถลัดนำ�าย่าฟอกิเลั่อดได� 129,724 × 72 

= 9,340,128  ลัิตุรตุ่อครั�ง

ใน 1 สัป็ดาห์ หากิฟอกิเลั่อด 3 ครั�ง 
สามารถลัดป็ริมาณนำ�าย่าฟอกิเลั่อดได� 9,340,128 × 3 

= 28,020,384  ลัิตุร

 และทีน่า่ตกใจคอื สามารถลดคา่ใชจ้า่ย คา่น้ำา อยา่งนอ้ย 72 ลติร/คน/ครัง้ 
การฟอกเลือดเลยทีเดียว ถ้าเราลองคำานวณคร่าวๆ ว่า 

หมายเหตุ 

*ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

**ติดตามรายละเอียดผลงานวิจัย: Srisuwan W, Charoensri S, Jantarakana K, 
Chanchairujira T. Increasing Dialysate Flow Rate over 500 ml/min for Reused 
High-Flux Dialyzers do not Increase Delivered Dialysis Dose: A Prospective 
Randomized Crossover Study. Siriraj Medical Journal. 2022; 74(3): 152-60.

***ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ารูปแบบการทำาวิจัยแบบ Randomized- 
controlled trial และการขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในคนทำาอย่างไร 
เพียงสมัครใช้สื่อการเรียนรู้ R2R SELECx ที่นี่ 

 ปจัจบุนัผลงานวจิยันีไ้ดร้บัการตพีมิพแ์ล้ว**  
และมีการนำาไปจัดทำาเปน็แนวปฏบิตักิารฟอกเลอืด 
ด้วยเครื่องไตเทียมของศิริราช นับเป็นความภูมิใจ
ของหนึง่ในผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลั R2R Award 
2022 ค่ะ
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หน่่วยพัฒน่างาน่ประจำาส้่งาน่วิจัย



		 คณ์ะแพิที่ยศิ�สูติรืศ์ิริิืรื�ชีพิย�บั�ล	ม้ห�วิทิี่ย�ลยั
ม้หิด้ล	 ได้้ด้ำ�เนินโครืงก�รืพัิฒน�รืะบับัสู�รืสูนเที่ศิ 
เพิื�อก�รืบัรืิห�รืโรืงพิย�บั�ล	(SiriUS	Go-live)	รืะยะที่ี�	1	
ซึ่่�งเป็็นรืะบับัเกี�ยวิกับัก�รืสัู�งย�	 และอ้ป็กรืณ์์ก�รืแพิที่ย์
ผิ่�นรืะบับัคอม้พิิวิเติอร์ืข่องแพิที่ย์	ณ์	OPD	ติ่กเจ้�ฟ้�
ม้ห�จักรืี	 ชัี�น	 1	ภั�ควิิชี�ก้ม้�รืเวิชีศิ�สูติรื์	 ในสู่วินข่อง
คลินิกภัูม้ิแพิ้และคลินิกอื�นๆ	 จะที่ยอยข่่�นรืะบับัติ่อไป็	 
โด้ยได้้เติรืียม้ควิ�ม้พิรื้อม้ที่ด้สูอบัรืะบับั	อบัรืม้ผิู้ใชี้ง�น	
และข่่�นรืะบับัใชี้ง�นเรืียบัรื้อยแล้วิ	 เม้ื�อวิันที่ี�	 11	พิ.ย.	65	
ที่ี�ผิ่�นม้�	
 ผิูที้ี่�สูนใจสู�ม้�รืถ้ใชีง้�นรืะบับัสู�รืสูนเที่ศิด้งักล�่วิ	 
ห�กม้ีป็ัญห�ก�รืใชี้ง�น	 ติิด้ติ่อสูอบัถ้�ม้ได้้ที่ี� IT  
Helpdesk	โที่รื.	99228

พบกับ
ระบบสั�งยา
แลัะอุปกรณั์การแพที่ย์ 
ผ่าน่ระบบ 
SiriUS - CPOE 
ได�แลั�ววัน่น่่� 
ที่่� OPD กุม่ารเวชศิาสตร์

IT society ฝ่่ายสารสน่เที่ศิ
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 ตำารวจไซเบอร์ เตือนว่า การผูกบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ชำาระค่าสินค้ากับแอปพลิเคชัน รวมถึง
ระมัดระวังการกรอกข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ปลอม หรือ
แอปปลอม ซ่ึงการกระทำาดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 269/5 ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้อื่นโดยมิชอบในประการ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้อื่น หรือประชาชน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ 

ขอบคุณข้อมูลจาก it24hrs.com

เต่อน่ภัย ! เต่อน่ภัย ! 
ผ้กบัตร - บัญช่ธิน่าคาร

กับแอปฯ ซิ่�อข้องออน่ไลัน่์ ระวังถ้กด้ดเงิน่

 เตุ่อน! 	 ผูิกบััญชีีธัน�ค�รืกับัแอป็ติ่ �งๆ	 
รืะวัิงเงินห�ย!	ติกเป็็นเหยื�อมิ้จฉ�ชีีพิ	 โด้ย	พ.ตั.อ.กฤษณะ 
พัฒนเจริญ	 โฆษกกองบััญชี�ก�รืติำ�รืวิจสืูบัสูวินสูอบัสูวิน
อ�ชีญ�กรืรืม้ที่�งเที่คโนโลยี	 (บัชี.สูอที่.)	กล่�วิว่ิ�	 จ�กกรืณ์ี 
ที่ี� สืู�อสูังคม้ออนไลน์ได้้นำ�เสูนอข่่�วิเกี�ยวิกับัมี้ผิู้ เสูียห�ย 
ผิูกบััญชีีธัน�ค�รืไวิ้กับัแอป็ข่�ยข่องออนไลน์	 ต่ิอม้�ที่รื�บัว่ิ�
เงนิในบัญัชีถี้กูนำ�ไป็ชีำ�รืะค�่สูนิค�้หล�ยรื�ยก�รืโด้ยที่ี�ผิูใ้ชีน้ั�น 
ไม้่ได้้ซึ่ื�อเอง

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และหากมีการนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ก็จะมีความผิด 
ตามพระราชบญัญตัคิอมพวิเตอรฯ์ มาตรา 14(1) ตอ้งระวางโทษจำาคกุ
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ หรือ
ความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย ให้เช็กรายการเดินบัญชี  
รวบรวมเอกสารที่เ ก่ียวข้องเพื่อแจ้งความกับพนักงานสอบสวน 
ตามขั้นตอนกฎหมาย หรือพบเบาะแสการกระทำาผิด สามารถ

ติดต่อได้ที่ 1441 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 081 866 3000  
ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งความออนไลน์ที่ เว็บไซต์   

www.thaipoliceonline.com ได้
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ติดตามการอบรม pearls in medical education หรือการอบรมอื่นๆ ของ SHEE  
ได้ที่ลิงค์ https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.php/pearls-in-medical-education

Effective teaching  Effective teaching  
  in the operating room    in the operating room  
        การสอน่ใน่ห�องผ่าตัดให�ม่่ประสิที่ธิิภาพการสอน่ใน่ห�องผ่าตัดให�ม่่ประสิที่ธิิภาพ

รศ. นพ. ตัรีภพ เลิศบรรณพงษ์

  ส่วนของการสอนสามารถแบ่งตามช่วงเวลา ออกเป็น pre-operative briefing,  
intra-operative teaching และ post-operative debriefing โดยแต่ละสว่นจะมีรายละเอียดดังน้ี

 1. Pre-operative briefing เป็นขั้นตอนท่ีจะประเมินและทำความเข้าใจเกี่ยว
กับการผ่าตัดของผู้เรียน ทั้งในส่วนของขั้นตอนและเทคนิคต่างๆท่ีจะใช้ในการผ่าตัด รวมถึง
พยายามหาวา่ผูเ้รยีนมคีวามกงัวลในการผา่ตดัตรงจดุใด ขัน้ตอนนีม้กัใชเ้วลาไมน่าน 5-10 นาที 
ซึ่งผู้สอนอาจใช้เวลาตอนล้างมือก่อนเข้าผ่าตัดในการทำ briefing ได้ 

 2. Intra-operative teaching เป็นขั้นตอนการเรียนการสอนระหว่างการลงมือ
ผ่าตัดผู้ป่วย โดยข้อควรปฏิบัติอาจแยกตามออกได้เป็นแบ่งเป็นผ่าตัดแบบที่ผู้ป่วยรู้สติและไม่รู้สติ 
 ในกรณทีีผู่ป่้วยรูส้ต ิควรใชว้จนภาษาสือ่สารในการเรยีนการสอนใหน้อ้ยทีส่ดุ หากแตว่า่ 
ควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
เช่น สัญลักษณ์ว่าให้ผู้เรียนหยุด ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างวิธีทำจากผู้สอนก่อน แต่ในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่รู้สติ ก็จะสามารถพูดคุยสื่อสารกันระหว่างการผ่าตัดได้มากกว่า

 นอกจากนี้แล้ว ก็ควรแบ่งกระบวนการการผ่าตัดที่ใหญ่ให้เป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อให้ 
ง่ายต่อการเรียนรู้มากขึ้นและผู้สอนก็ไม่ควรแย่งทำการผ่าตัดเองมากจนเกินความจำเป็น  
เว้นเสียแต่หากว่าประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  
เช่น กระบวนการที่อันตรายและผู้เรียนไม่สามารถทำได้ หรือประเมินแล้วผู้เรียนแล้ว 
มีความพร้อมไม่มากพอท่ีจะผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

 3. Post-operative debriefing เป็นขั้นตอนหลังจากการผ่าตัด ซึ่งกระบวน 
feedback and reflection ควรทำทันที โดยผู้สอนควรให้เกียรติผู้เรียนโดยการถามความ 
สมัครใจของผู้เรียนว่าบรรยากาศ ณ ตอนนั้นเหมาะสมกับการ debriefing หรือไม่ เช่น หากมี 
บุคคลท่ีสามอยู่ด้วยก็ควรท่ีจะถามว่าผู้เรียนสะดวกท่ีจะพูดคุยตรงนั้นหรือไม่ ทั้งนี้การเรียน 
การสอนในบริบทของห้องผ่าตัด ไม่เพียงแต่ท่ีผู้สอนจะสังเกตทักษะการผ่าตัดหรือทักษะ 
ทางคลินิกแล้วนำมา debrief ได้ แต่ในส่วนของทัศนคติ (attitude) เช่น การสื่อสารกับพยาบาล
ห้องผ่าตัด การสื่อสารกับวิสัญญีแพทย์ ก็เป็นอีกส่วนท่ีสำคัญเช่นกัน ในส่วนของการทำ  
reflection นั้น ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีในการทำ reflection ได้หลากหลาย แต่ควรพยายาม
ทำให้ผู้เรียนทำได้ถึงขั้นของ critical reflection และเน้นการให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
ออกมาเอง ว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไร และท้ายที่สุดควรปิดท้ายด้วย feedback จากอาจารย์ 
ซึ่งควรเป็นลักษณะของ constructive feedback ทั้งนี้ในการ feedback นั้น สามารถทำได้ 
ท้ังในส่วนของ positive feedback อันเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่คิดว่าผู้เรียนทำได้ดีแล้ว  
และ negative feedback ในพฤติกรรมที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงได้

	 ในก�รืเรืยีนก�รืสูอนในห้องผ่ิ�ตัิด้ 
ควิรืม้ีองค์ป็รืะกอบัที่ี�จำ� เ ป็็นเบืั�องติ้น	 
(prerequisite	 requirement)	 ได้้แก่	 
ก�รืสูร้ื�งบัรืรืย�ก�ศิก�รืเรืยีนรืูท้ี่ี�ป็ลอด้ภัยั 
ในก�รืเรืยีน	(Safe	learning	environment)	 
หรืือก�รืม้ี 	 psychological	 safety	 
เนื�องจ�กควิ�ม้ต้ิองก�รืทีี่�จะรืูสู่้กป็ลอด้ภัยันั�น	 
เป็็นควิ�ม้ติ้องก�รืพิื�นฐ�นข่องม้น้ษย์
ติ�ม้	Maslow’s	 hierarchy	 of	 need	 
ซ่ึ่�ง ในก�รืจะสูร้ื�ง	 psychologica l	 
safety	นั�น	สู�ม้�รืถ้ที่ำ�ได้้โด้ยอ�ศิยัหลักก�รื	 
SARA	 ได้้แก่	 S-smile	 คือ	 ก�รืยิ�ม้หรืือ 
ก�รืที่ำ�ตินเองให้ดู้เป็็นม้ิติรื,	A-attention	
คือ	 ก�รืใสู่ใจผิู้ เรืียน,	 R-respect	 คือ	 
ก�รืให้เกียรืติิผิู้เรืียน,	 A-acknowledge	 
คือ	ก�รืชีื�นชีม้และให้กำ�ลังใจ	

 สำหรับหลักการในการจัดหากรณีศึกษา
หรือหาผู้ป่วยที่เหมาะสมกับผู้เรียนนั้น ควรจัด
ให้เหมาะสมตาม zone of learning theory คือ
การพิจารณาความสมดุลกันระหว่างสมรรถนะ 
ของผู้เรียนและกรณีที่ให้ศึกษาเพราะหากยาก
เกินไปจะสร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ เ รียน 
หรือหากง่ายเกินไป ผู้เรียนก็อาจจะเบื่อหน่าย
ก็จะไม่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ี ผู้สอน 
ควร ท่ีจะจัด ให้ผู้ เ รี ยนให้มี การ เรี ยนรู้ จ าก 
ประสบการณ์ตาม Kolb ’s exper ient ia l  
learning theory เพราะในการเรียนรู้แบบ 
ลองผิดลองถูก ผลลัพธ์ที่ไม่ดีจะเกิดกับคนไข้  
ดงันัน้ จงึควรใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
การผา่ตดัหรือทำหตัถการตา่งๆ และให้ feedback  
ว่าตรงไหนทำถูกแล้วตรงไหนยังทำผิด จะได้ทำ
ถูกต้องได้ในครั้งต่อไป ซึ่งเพื่อความปลอดภัย 
ของคนไขน้ัน้ ควรมกีารเตรยีมผูเ้รยีนให ้พรอ้มทัง้
ในส่วนของความรู้พื้นฐานทั้งปรีคลินิกและคลินิก 
ขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด และถ้า 
เป็นไปได้ควรมีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จำลองก่อน แต่หากไม่สามารถทำได้ ก็ต้องจัด
ให้ผู้เรียนได้เห็นหรือ observe การผ่าตัดมาก่อน 
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ผลัการตัดสิน่รางวัลั
สม่เด็จเจ�าฟา้ม่หิดลั 
ประจำาปี 2565

 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วย รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดี 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำารัสเลิศ  
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร รศ. ดร. นพ.ถาวรชัย  
ลิม้จนิดาพร รองคณบดฝีา่ยการศกึษาหลงัปรญิญา และ รศ. นพ.สทิธิ ์สาธรสเุมธ ี 
รองคณบดฝีา่ยวจิยัและนวตักรรม ไดเ้ดนิทางไปเยอืนราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยี  
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการเจรจาด้านความร่วมมือกับองค์กร 
ดา้นสาธารณสขุและสถาบนัการศกึษาแพทยศาสตรร์ะดบัเลศิของสองประเทศ 
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12 - 19 พ.ย. 2565

ศิิริราชเย่อน่ราชอาณัาจักรซิาอุด่อาระเบ่ย 
แลัะสหรัฐ์อาหรับเอม่ิเรตส์

สิาขาการแพทย์ 
ได้แก่ ศ. นพ. ราล์ฟ เอ ดีฟรอนโซ จาก สหรัฐอเมริกา  

สิาขาการสิาธีารณสิุข
ได้แก่ นพ.ดักลาส อาร์ โลวี จาก สหรัฐอเมริกา 
ดร.จอห์น ที ชิลเลอร์ จาก สหรัฐอเมริกา  
และ ศ. นพ.เอียน เอช เฟรเซอร์ จาก ออสเตรเลีย (สหราชอาณาจักร)

 วันที่ 23 พ.ย. 2565 ศ. นพ.อภิชาติ  
อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล  ม .มหิ ดล  ในฐานะ 
รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธานี  
แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย 
ประชาสัมพันธ์ฯ มูลนิธิ ราง วัลสมเด็จ 
เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ  
ศ. นพ.วจิารณ์ พานชิ ประธานคณะกรรมการ
รางวัลนานาชาติ  มูลนิธิรางวัลสมเด็จ 
เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วม
กันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน
รางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหิดล ครัง้ที ่31 ประจำาป ี 
2565 ดังนี้
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“An apple a day keeps the doctor away” เป็นสำานวนที่ใช้เพื่อจะสื่อว่า  
การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จะทำาให้ห่างไกลจากอาการเจ็บป่วย (ทำาให้ไม่ต้องไปหาหมอ) 
(Meaning: Eating healthy foods will keep one from getting sick  
(and needing to see a doctor) ตัวอย่าง เช่น

 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) กับมหาวิทยาลัย
สขุภาพและวทิยาศาสตรแ์หง่โอเรกอน (Oregon Health & Science University: OHSU) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในการสนบัสนนุทนุสง่เสรมิ 
ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กับ OHSU โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ศิิริราชลังน่าม่บัน่ที่ึกความ่เข้�าใจ 
กับม่หาวิที่ยาลััยสุข้ภาพแลัะวิที่ยาศิาสตร์แห่งโอเรกอน่

ฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้สำานวนภาษาอังกฤษที่พูดว่า 

“An apple a day keeps the doctor away”

English for you by Mr. Worldwide 
สำาน่วน่ภาษ์าอังกฤษ์ โดย ม่ิสเตอร์ เวิลัด์ไวด์

         ตัอน ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล ตัอนที� 20  

เป็นอย่างไรบ้างครับกับสำานวน 
“An apple a day keeps the doctor away” 
พอจะเข้าใจและนำาไปใช้ได้ใช่ไหมครับ

สำาหรับฉบับหน้า เราจะนำาเสนอสำานวนที่ใช้ 
ในโรงพยาบาลกันต่อ ฉบับนี้ Mr. Worldwide 
ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ

“Have an apple for a snack, instead of those chips.  
An apple a day keeps the doctor away, after all.”
“ทานแอปเปิ้ลแทนที่จะเป็นขนมจำาพวกมันฝรั่งทอด เราจะปลอดโรคไม่ต้องไปหาหมอ”
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สวัสดีปีใหม่ 
พุทธศักราช

	 ขอสง่ความปรารถนาดมีายังเพือ่นรว่มทุกข์รว่มสขุชาวศิรริาช

ในโอกาสท่ี	ปี	2565	เดนิทางมาถงึจดุสิน้สดุ	สถานการณโ์รคระบาด	

มีแนวโน้มผ่อนคลายลง	 และคณะยังมียุทธศาสตร์	 ท่ีจะขยับไปสู่

อนาคตอย่างไม่หยุดย้ัง	 ให้ทุกท่านซ่ึงเป็นสมบัติท่ีมีค่าท่ีสุดของ

ศิริราช	มีพลังกาย	ใจ	และสติปัญญา	ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย

เต็มกำ	ลัง	มีโอกาสได้แบ่งปันพลังช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน	ทีมงาน	

หน่วยงานให้เกดิความก้าวหน้าตามยุทธศาสตรค์ณะ	รวมท้ังมีเวลา

ค้นหาสมดลุชวิีต	ท้ังในเรือ่งงาน	และ	ชวิีตสว่นตวั	เพือ่ตอ้นรบัปีใหม่	

2566	ที่จะมีความท้าทายยิ่งขึ้นตลอดปี	และตลอดไป

อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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ลงมือทำาอย่างตั้งใจ เมื่อคุณวางแผนทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือทำาอย่างตั้งใจ  
ด้วยความปรารถนาที่คุณมี โดยไม่หยุด 
หรือล้มเลิกกลางคัน อย่าให้ความสงสัย 
หรือความไม่แน่นอนมาเป็นอุปสรรค  
ก้าวไปข้างหน้าตามแผนการที่คุณวางไว้  
คุณจะเข้าใกล้เป้าหมายทีละน้อย เมื่อสิ้นสุด 
การทำางานในแต่ละวัน ควรทบทวนว่า  
คุณได้ทำาอะไรสำาเร็จไปแล้วบ้าง เพื่อให้กำาลังใจ 
ตัวเองในการเดินหน้าเพื่อความสำาเร็จต่อไป  
เราสามารถนำาวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้  
ให้เข้ากับกระบวนการ การปฏิบัติงานของเรา 
ซึ่งจะส่งผลให้ สามารถดำาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังถือว่าเป็นการ  
นำาเอาวัฒนธรรมศิริราช ในเรื่องของ Journey to 
excellence and sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ 
ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน นั่นคือการที่ไม่หยุด 
ที่จะพัฒนากระบวนการการทำางาน มุ่งหมาย 
ให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศ

 สิวัสิดีปีใหิม่ ปีพุทธีศักราช 2566 ชาวศิริราชทุกท่านค่ะ 
สิำาหิรับฉบับนี� ทีมงานวัฒนธีรรมศิริราช มีเร่�องราวดีๆ มานำาเสินอ 

เป็นเร่�องราวของ การวางแผนการทำางาน เพ่�อใหิ�เรามีกระบวนการดำาเนินงาน 
ที�มีประสิิทธีิภาพ สิามารถผลิตัผลงานออกมาบรรลุตัามเป้าประสิงค์ขององค์กร 

 โดยวิธีีการวางแผนการดำาเนินงานเพ่�อใหิ�เกิดประสิิทธีิภาพ มีดังนี�

วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  
สร้างเครือข่ายที่จะช่วยสนับสนุนคุณ  
ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคล 
ในสาขาอาชีพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง 
ให้กับแผนการของคุณ, พัฒนาทักษะ 
การทำางานอยู่เสมอ, ชีวิตและงาน 
อย่าให้ขาดสมดุล แม้ว่าคุณจะทุ่มเท 
ให้กับการทำางานมากเพียงใด  
แต่อย่าให้งานมากระทบกับชีวิตส่วนตัว 
ของคุณเด็ดขาด 

คน้หาสิ่งที่คุณทำาแล้วมีความสุข  
เมื่อคุณมีความสุขกับสิ่งไหน คุณจะ 
ไม่กังวลกับสิ่งนั้น และทำาออกมาได้ดี 
ลองจดบันทึกว่าช่วงเวลาไหนที่รู้สึก 
มีความสุขกับการทำางาน อะไรที่คุณชอบ 
และไม่ชอบเกี่ยวกับงานของคุณ  
ถามตัวเองว่าคุณปรารถนา ที่จะทำามันต่อ 
หรือไม่ และคิดว่าจะทนทำามันได้อีก
นานแค่ไหน การประเมินความรู้สึก 
เหล่านี้ด้วยความซื่อสัตย์จะช่วยให้  
คุณตัดสินใจได้

เข้าใจบุคลิกภาพของตัวเอง 
การเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเอง  
จะทำาให้คุณรู้ว่าควรจะเติมเต็ม 
ในส่วนไหนลองเข้าไป ทำาแบบทดสอบ
บุคลิกภาพฟรีตามอินเทอร์เน็ต  
คุณจะได้รับคำาแนะนำาเกี่ยวกับอาชีพ 
ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ รวมทั้ง 
คำาแนะนำาในการวางแผนอาชีพ 
ให้ประสบความสำาเร็จอีกด้วย

กำาหนด Wish List ของคุณ  
เพื่อให้คุณโฟกัสอยู่กับเป้าหมาย 
และกระหายที่จะทำาให้สำาเร็จ  
คุณควรมี Wish List ที่จะช่วย 
ให้คุณมุ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยไม่วอกแวก เมื่อใดก็ตาม 
ที่ถูกสิ่งอื่นดึงความสนใจ 
ออกจากเส้นทางที่ควรเดินไป 
ให้กลับมาดูที่ Wish List ของคุณ 
เพื่อกลับมาเดินในเส้นทาง 
ที่ถูกต้องอีกครั้ง

มีทัศนคติเชิงบวกเสมอ 
ทัศนคติเชิงบวกถือเป็นกุญแจ
ดอกแรกที่จะนำาคุณไปสู่ 
ความสำาเร็จ เพราะทัศนคติที่ดี  
จะช่วยให้คุณหาทางเดิน 
ไปสู่เป้าหมายได้สำาเร็จ  
คนที่คิดบวกจะมีพลังบวก 
ในการทำาสิ่งต่างๆ

1 2 3
654

พบกัน่ใหม่่ 
ฉบับหน่�า  
สวัสด่ค่ะ
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 งานพัฒนาและสร้ า งประ โยชน์ จาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย เชิญชวน
บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์
นวัตกรรม นักศึกษาแพทย์ และผู้ท่ีสนใจ 
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง  “Cyborg  
Medicine: Human-AI Integration and 
Bio - Digital Augmentation for Human  
Health Enhancement “AI เพือ่สขุภาพมนษุย ์ 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพัทน์    
ภัทรนุธาพร สถาบัน  MIT Media Lab   
มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 4 ม.ค 66  
เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 
ราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา  
รพ.ศิริราช สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมฯ  
ฝา่ยวจัิย โทร. 0 2419 2996 - 7 (คณุธนกฤต นรสหี)์ 

 พิพิธภณัฑ์ศริริาช จดักิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ 
ปี 2566 ชวนน้องๆมาร่วม ผจญภัยไปกับ
กระเบนน้อย ในวันท่ี 14 ม.ค. 66 ตั้งแต่
เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช 
พิมุขสถาน (บริเวณท่ารถไฟ) อาทิ Workshop  
แต่งโลกสวยด้วยสี วิดีทัศน์ “ผจญภัยไปกับ 
เบนน้อย” ชวนน้องทำาพวงกุญแจเบนน้อย  
โดนัทหรรษาด้วยมือน้อย พาน้องปลูกรักษ์  
ผักสวนครัว ภายในงานมีซุ้มขนมและเครื่องดื่ม 
ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช 
โทร.  0 2419 2601, 0 2419 2617 

 ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์รว่มกบัศูนยก์มุาร 
บริรักษ์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล กำาหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
ประจำาปี 2566 เเละงานปีใหม่สำาหรับเด็กๆ 
ในงาน “วันเด็ก@ศิริราช ประจำาปี 2566”  
ในวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 09.30 - 11.00 น.  
ณ OPD ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 1 และ 
ห อ ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ผู้ ป่ ว ย เ ด็ ก พั ก รั ก ษ า ตั ว  
ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจ 
และมอบความสุขแก่น้องๆ จึงเชิญชวน 
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเเละของขวัญ
เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ได้ ท่ีสำานักงาน 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี  
ชั้น 13 รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 5960

 คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์
ศิริราช เปิดให้บริการประชาชนรักษาและ 
สร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนไทย ณ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์   
พุทธมณฑลสาย 3 โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ
วันที่ 25 ม.ค. 66 เป็นต้นไป เปิดทำาการทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. 
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

📞 ติดต่อนัดหมาย

� โทร. 0 2419 1700 ถึง 1  
  (ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ม.ค. 66)

� โทร. 0 2444 0800 กด 6 
  (ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 66 เป็นต้นไป)
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อ่านวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
เพียงสแกน QR Code

บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับนี้  
เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน และการนำาเสนอ
ข้อความจากเอกสารนี้ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาต 
จากผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

The Editorial Crews
ที่ปรึกษา : 
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

บรรณาธิการ : 
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 :

The Editorial Crews

เรีียงจากซ้้ายไปขวา
1. ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

5. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

6. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม คชินทร

7. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย  
ในหัวข้อ Empowering Brand Value in  
Healthcare บรรยายโดย ผศ. ดร.เอกก์  
ภทรธนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่  
18 ม.ค. 66  เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอ้งประชมุ 
สิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
ศริริาช สอบถามเพิม่เตมิ โทร. 0 2414 1869, 
0 2414 1870 ลงทะเบียน โดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย  
สแกน QR Code ได้ที่ 

 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญแพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด และแพทย์ทั่วไปที่มี 
ความสนใจทางด้านศัลยกรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Things need to know in head,  
neck and breast before Board Examination” ในวนัที ่28 ม.ค 66  ณ หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ  
ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ในรูปแบบ ONSITE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ  
คอ และเตา้นม ภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล โทร. 0 2419 8073   
e-mail: sisuhnb.calendar@gmail.com ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียน สแกน QR Code

 คณะเ เพทยศาสต ร์ศิ ริ ร าชพยาบาล  
ม .มหิดล เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา  
ประจำาปกีารศกึษา 2566 เปดิรับสมัครออนไลน์  
รอบที่ 1 ตั้งเเต่วันที่ 1- 31 ม.ค. 66  สอบถาม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ http://www. 
sirirajgrad.com/ทนุการศกึษา  
โทร. 0 2419 6405 E-mail :  
sigradstudy@gmail.com 
เเละ Line ID : @690ruyzx

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม 

 เ ว็บไซต์  คลังข้อมูลความรู้สุขภาพ  
แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้สุขภาพคลาย 
ทุกข้อสงสัย ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ  
อ่านบทความ รับชมวีดิโอ โดยทีมแพทย์ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คลิกเขา้สูเ่วบ็ไซต ์ 
www.si .mahidol .ac. th/ 
sirirajdoctor/

ประชุมวิชาการ “Siriraj Medicine Conference 2023 : Guides to the  
Best Practice in Internal Medicine” ในวันที่ 15 – 17 ก.พ. 66  
เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช  
ในรปูแบบ Onsite ลงทะเบยีนได้ตัง้แตว่นันี ้– 8 ก.พ. 66 สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ได้ที่ คุณวีรนุช ยึนประโคน โทร. 0 2419 8801, 0 2419 7769 ต่อ 108 
e-mail: vee_cheeze2530@hotmail.co.th

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

วิิสััยทััศน์์ 
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พัน์ธกิจ
องค์กรมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการศึกษา จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ  
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต

 2. การวจิยั เชงิคลินิกและชวีการแพทย ์เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้นวัตกรรม  ดา้นวทิยาการ
ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพใหม่

 3. การบรกิารทางการแพทย ์ใหก้ารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยเนน้ระดบัตตยิภมู ิครอบคลมุ
ทกุกลุม่โรคสำาคญั ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธิผลสงู มตีน้ทนุการรกัษาทีเ่หมาะสม 
โดยไม่มุ่งหวังกำาไร

ปรััชญา
: ความสำาเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

คุุณคุ่าองคุ์กรั (Core Value)
: Altruism การทำาเพื่อผู้อื่น
: Integrity ความถูกต้อง
: Responsibility ความรับผิดชอบ
 

 

Faculty of Medicine              Hospital

29



ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 462 มกราคม 2566

ศิิ ริ ร า ช ปี ร Ð ช า สัั ม พัั น ธ์์

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ




