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บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับน้ี เป็นสิทธ์ิของผู้เขียนแต่ละท่าน และการนำาเสนอ
ข้อความจากเอกสารน้ีไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ

ที�ปรึกษา : ศ.นพ.อภิิชาติิ อัศวมงคลกุุล บรรณาธิการ : รศ.นพ.ประภิัทร วานิชพงษ์์พันธุ์ุ์
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The Editorial Crews
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อ่านวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ 

ได้ทุกที� ทุกเวลา เพียงสแกน QR Code

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      มหาวิทยาลัยมหิดล

วิิสััยทััศน์์ 
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พััน์ธกิิจ
องค์กรมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการศึกษา จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต  
บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการในอนาคต

 2. การวจิยั เชิงคลนิกิและชวีการแพทย ์เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรม  
ด้านวิทยาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพใหม่

 3. การบรกิารทางการแพทย ์ใหก้ารรกัษาพยาบาลผู้ปว่ยเนน้ระดบัตตยิภมู ิ 
ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคสำาคัญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลสูง  

มีต้นทุนการรักษาที่เหมาะสมโดยไม่มุ่งหวังกำาไร

ปรััชญา
:  ความสำาเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ 
 มวลมนุษยชาติ

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

เร ื ่ องจากปก • นางสาวคณิิติยา  ศรีไพบููลย์ 	 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาริงาน้ที่่�วไป		งาน้บริิหาริและธุุริการิ	
• คุณิติ้นฉััติร  ใจซื่่�อ    น้่กวิชาการิโสตที่่ศน้ศึกษา		สถาน้เที่คโน้โลยี่การิศึกษาแพที่ยีศาสตริ์

๏ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบริจาคเช่าบูชาพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร 
เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร “ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ  
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” บริจาคโดยตรงได้ที� : ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำาเพ็ญ ชั้น 1  
รพ.ศิริราช กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” ติดตามรายละเอียดการรับพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร 
ไดท้ี ่www.si.mahidol.ac.th/th   สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่งานกจิการพเิศษและองค์กรสมัพันธ์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โทร. 0 2414 1555, 0 2414 1888   
ในวันเวลาราชการ

 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
ประจำาปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 เม.ย. 66  
ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.si .mahidol .ac. th/educat ion/ 
practicalnurse สอบถามรายละเอียดได้ที่  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  
โทร. 0 2419 6465-6 (ในเวลาราชการ) Facebook : โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ศิริราช หรือสแกน QR code

 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม Clinical Investigation for Medical  
Device Innovation ระหว่างวันที ่9 - 10 ก.พ. 66 ณ หอ้งประชมุ วกีจิ วรีานวุตัติ ์ 
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนสเเกน  
QR code

๏ เปิดรับสมัครแล้ว ! หลักสูตร 6 ยกกำาลัง 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาแพทย์ที่เรียนหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต  สนใจเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ (ภาคพเิศษ) เมือ่สำาเรจ็การศกึษากไ็ดร้บัปรญิญาบตัรถงึ 2 ใบ (คณุวฒุปิรญิญาตร ีและปรญิญาโท)   
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี อยากเรียนแบบไหน เลือกได้

  • สายจริงจัง เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มรูปแบบ เมื่อสำาเร็จการศึกษา จะได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาโท  เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ศิริราชทุกชั้นปีตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2566   

 • สายสะสมความรู้ เลือกเรียนเฉพาะบางวิชาที่สนใจ สะสมหน่วยกิตไว้ได้ และหากเก็บหน่วยกิต 
ตามข้อกำาหนด สามารถรับประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ หรือในภายหลัง 
หากอยากได้คุณวุฒิปริญญาโท สามารถสมัครเข้าเรียนสายจริงจังและทำาการเทียบโอนหน่วยกิตได้  
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ศิริราชทุกชั้นปีตั้งแต่วันนี้ - 14 กรกฎาคม  2566 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร. 0 2419 6637 (คุณรัตนสุดา) หรือเว็บไซต์  
https://shee.si.mahidol.ac.th/master/index.php/course-hse/6-1-course  
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พิิธีีทำำ�บุุญตัักบุ�ตัร วัันขึ้้�นปีีใหม่่ 2566
	 ศ.นพ.อภิชาติ	 อัศวมงคลกุล	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ศริริาชพยาบาล	พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร	ทีป่รกึษาคณะฯ	กรรมการ
ประจำาคณะฯ	 ผู้บริหารคณะฯ	 และบุคลากรศิริราช	 รวมทั้งผู้แทน
มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะเทคนิคการเเพทย์	
คณะกายภาพบำาบัด	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ตลอดจนประชาชน	 
ร่ วมพิธีทำ า บุญตักบาตร	 เนื่ อ ง ในศุภมงคลสมัยขึ้ นปี ให ม่ 	 
ปีพุทธศักราช	 2566	 เพ่ือดำารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	
และเพ่ือความเป็นสิริมงคล	 ณ	 บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก	 เม่ือวันที่	 
29	ธ.ค.	65

	 คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร า ช
พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ	
คณะสงฆ์วัดอมรินทรารามวรวิหาร	 
จัดพิธีสวดมนต์ทำา วัตรเย็น	 เจริญ
จิตตภาวนา	 ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชร 
กิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 

 ศิิริร�ช จัับุม่ือ จัุฬ�ฯ
  พิัฒน�ควั�ม่เปี็นเลิิศิทำ�งวัิช�ก�ร

แลิะก�รบุริห�รจััดก�ร
	 ศ.นพ.อภิชาติ	 อัศวมงคลกุล	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล	พร้อมดว้ย	รศ.	นพ.ยงยทุธ	ศริิวฒันอกัษร	รองคณบดฝ่ีายบรูณาการ 
ศูนย์ความเป็นเลิศ	 รศ.นพ.ประภัทร	 วานิชพงษ์พันธุ์ 	 รองคณบดี 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	 และ	 ผศ.ดร.นพ.ชุติวิชัย	 โตวิกกัย	 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ	 เข้าร่วมพิธีลงนาม
ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการตลาด	 คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัช	ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	และคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เพ่ือร่วมกันดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ 

ศิิริร�ช ร่วัม่สวัดม่นตั์ถวั�ยฯ พิระองค์ภ�

นำาโดย	ศ.นพ.อภิชาติ	อัศวมงคลกุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล	พร้อมด้วย	ผู้บริหารคณะฯ	บุคลากรศิริราชร่วมพิธี	
ณ	พระอุโบสถ	วัดอมรินทรารามวรวิหาร	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	3	ม.ค.	66

ต่อทั้งสองสถาบัน	 อาทิ	 โครงการวิจัยด้านสุขภาพโดยนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โครงการ 
สรา้งหลกัสตูรรว่มระหวา่งทัง้สองสถาบนั	รวมถงึการจดัทำาหลกัสตูรเพือ่ฝกึอบรมบคุคลภายนอก	หรอื	Siriraj	Academy	และโครงการอืน่ๆ	
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	เมื่อวันที่	9	ม.ค.	66	ณ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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	 เมื่อวันที่ 	 9	 ม.ค .	 66	 ผศ.นพ.อนุวัฒน์	 
สุตัณฑวิบูลย์	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 
พร้อมด้วย	 ผู้บริหารคณะฯ	 รศ.นพ.เชิดชัย	 นพมณี
จำรัสเลิศ	รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่า 
องค์กร	 อ.นพ.อัครินทร์	 นิมมานนิตย์	 รองคณบดี 
ฝา่ยพัฒนาคุณภาพ	คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	 
ม.มหิดล	 เข้าร่วมกิจกรรม	 Kick	 off	 การจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2566	 -	 2572	 
เพื่อร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
องค์กรตามทิศทางและแนวโน้มของการศึกษา	 วิจัย	 
และการรักษาพยาบาล	ณ	ห้องประชุม	SiMR	ชั้น	12	
ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 
80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 และผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022  
ระดับ Si lver Award ในโครงการ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 
ได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal  โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายสารสนเทศ	 นำาโดย  ศ.นพ.อภิชาติ  
อัศวมงคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล   
ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล  
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ.ร.อ.พญ.ณัฏฐา สายเสวย  

Kick off ก�รจััดทำำ�แผนยุทำธีศิ�สตัร์คณะฯ 
ฉบุับุ พิ.ศิ. 2566 – 2572

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทำางาน  เข้ารับรางวัล	 โดยมี	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 
เป็นประธานผู้มอบรางวัล	ในงาน	Thailand	HR	Day	2022	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	11	-	12	มกราคม	2566	ณ	โรงแรม	Centara	Grand	
at	Central	Plaza	Ladprao	 

	 ศ .นพ .อภิ ช าติ 	 อั ศ วมงคลกุ ล 	 คณบดี  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล 	 ใ น ฐ านะ รอ งป ร ะ ธ านมู ลนิ ธิ ร า ง วั ล 
สมเดจ็เจ้าฟา้มหดิล	ในพระบรมราชปูถมัภ์	พรอ้มด้วย 
ผู้บริหารคณะฯ	 ให้การต้อนรับผู้ได้รับพระราชทาน 
รางวัลสมเด็จ เจ้ าฟ้ ามหิดล	 ประจำ าปี 	 2565	 
สาขาการแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์	 ราล์ฟ	
เอ	 ดีฟรอนโซ	 (Ralph	 A.	 DeFronzo,	 M.D.)	 

พิิธีีตั้อนรับุผ้้ได้รับุพิระร�ชทำ�น
ร�งวััลิสม่เด็จัเจั้�ฟ้้�ม่หิดลิ  

ปีระจัำ�ปีี 2565

จากสหรัฐอเมริกา	สาขาการสาธารณสุข	นายแพทย์ดักลาส	อาร์	โลวี	(Douglas	R.	Lowy,	M.D.)	จากสหรัฐอเมริกา	ดร.จอห์น	ที	ชิลเลอร์	 
(John	T.	Schiller,		Ph.D.)	จากสหรฐัอเมริกา	พรอ้มแสดงปาฐกถาเกีย่วกบัผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั	ณ	โรงพยาบาลศริิราช	เมือ่วนัที	่25	ม.ค.	66		

 ศิิริร�ชได้รับุร�งวััลิ Thailand HR Innovation 
Award 2022 ระดับุ Silver Award  

 โครงก�ร เขึ้้�ถ้งขึ้้อม่้ลิส่วันตััวัได้ง่�ย 
 ด้วัย Si-eHR Portal
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① บริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ กรุงเทพ จำากัด 
มอบเงินจำานวน 3,300,000 บาท มอบโดย  
คุณเสาวนติ พทิกัษ์สทิธิ ์รองประธานกรรมการ  
คุณธีรยุทธ พิทักษ์สิทธ์ิ กรรมการผู้จัดการ  
คณุธนวทิย ์พิทกัษสิ์ทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
และ คุณธารทิพย์ ลีวุฒินันท์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 
รพ.ศริริาช” และ กองทนุ “เพือ่ผูป้ว่ยโรคมะเรง็  
รพ.ศิ ริราช”	 รับมอบโดย	 ศ.นพ.อภิชาติ	 
อัศวมงคลกุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	ม.มหดิล	ผศ.	พญ.จิตสุภา	วงศ์ศรีภมูเิทศ	 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยกจิการพเิศษและองค์กรสมัพนัธ	์ 
ณ	 ห้องประชุมคณะฯ	 ตึกอำานวยการ	 ชั้น	 2	 
โรงพยาบาลศิริราช

② บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มอบเงินจำานวน 2,000,000 บาท มอบโดย  
คุณศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการ 
และเลขานุการ สมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” และ “ทุนการศึกษา
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล”	 รับมอบโดย	 ศ.นพ.อภิชาติ	 อัศวมงคลกุล	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 ผศ.นพ.เอกพจน์	 ก่อวุฒิกุลรังษี	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 
รศ.นพ.นริศ	 กิจณรงค์	 อาจารย์ประจำาภาควิชาจักษุวิทยา	 อาจารย์รัชนี	 พรภัทรปกรณ์	 หัวหน้า
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล	 และอาจารย์สมฤทัย	 เพชรประยูร	 รองหัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล	 
ณ	ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ	ตึกมหิดลบำาเพ็ญ	ชั้น	2	โรงพยาบาลศิริราช

④ ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ  
มอบเงินจำานวน 1,800,000 บาท สมทบ
กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รับมอบโดย	 
ศ .นพ . อภิ ช าติ 	 อั ศ วมงคลกุ ล 	 คณบดี  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 
ณ	 ห้องประชุมคณะฯ	 ตึกอำานวยการ	 ชั้น	 2	 
โรงพยาบาลศิริราช

③ แพทย์ศิริราช รุ่น 92 มอบโดย ผศ.นพ.  
วิศาล คันธารัตนกุล ผู้แทนแพทย์ศิริราช  
รุ่ น  92 พร้อมคณะ มอบเงินจำ านวน  
1,219,197.99 บาท สมทบกองทุน  
“ศนูยว์ทิยาการเวชศาสตรผ์ูส้งูอายรุะดบัชาต”ิ 
รบัมอบโดย	ศ.	นพ.อภิชาต	ิอศัวมงคลกลุ	คณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	
ศ.คลินิก	นพ.วิศิษฎ์	วามวาณิชย์	ผู้อำานวยการ 
โ ร งพยาบาลศิ ริ ร าช 	 ศ .คลิ นิกนพ .ชาญ	 

⑤ คุณวิภาพร จันทรเสรีกุล พร้อมครอบครัว  
มอบ เ งิ นจำ านวน 1 ,000 ,000 บาท  
สมทบกองทุน “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง”  
รับมอบโดย	 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ	 วัฒนาภา	 
ท่ีปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	ณ	 สำานักงานคณบดี	 ตึกอำานวยการ	
ชั้น	2	โรงพยาบาลศิริราช

⑥ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
มอบเงินจำานวน 1,000,000 บาท มอบโดย 
คุณจิตต์กล้า มานัสฤดี ผู้จัดการธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขาศิริราช 
สมทบกองทุน “วันมหิดล เพื่อผู้ป่วยยากไร้” 
รับมอบโดย	 ศ.นพ.อภิชาติ	 อัศวมงคลกุล	
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ม.มหิดล	 และ	 รศ.พญ.อุบลรัตน์	 สันตวัตร	 
รองคณบดีฝ่ายการคลัง	ณ	ห้องประชุมคณะฯ	
ตึกอำานวยการ	ชั้น	2	โรงพยาบาลศิริราช

① ②

③

④
⑤

⑥

ศรีรัตนสถาวร	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช	 ปิยมหาราชการุณย์	 และ	 รศ.พญ.อุบลรัตน์	 
สันตวัตร	รองคณบดีฝ่ายการคลัง	ณ	ห้องประชุมคณะฯ	ตึกอำานวยการ	ชั้น	2	โรงพยาบาลศิริราช
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		 ความสำาเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความรู้และทักษะ 

รวมถึงสิ่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 คือ	 การมุ่งมั่น 

ริเร่ิมในส่ิงใหม่ๆ	 ไม่ว่าจะคิด	 พูด	 และทำาในส่ิงที่ 

เป็นประโยชน์	 ตามที่ตนเองตั้งใจ	 อย่างไรก็ตาม	 

ในความต้ังใจทำาเรื่องใหม่แต่ละครั้ง	 ใช่ว่าจะมาด้วย 

ซึ่งความสำาเร็จเสมอ	 หากแต่จะต้องเริ่มต้นด้วย 

ความกลา้ทีจ่ะคดิตา่ง	มีการทบทวนเรียนรู้ในสิง่ตา่งๆ	

ของการทำาเรื่องนั้นๆ	อยู่เสมอ

	 เมื่อเราได้รับทราบข้อขัดข้อง	 ปัญหาที่เกิดและ

ผลของความสำาเร็จของสิ่งใหม่	 ก็จะทำาให้เราได้มี 

โอกาสได้เรยีนรู	้พัฒนา	รวมถึงสรา้งประสบการณใ์หม	่ 

ทำาใหเ้รามีความสามารถในการทำางานทีมี่ความซบัซอ้น 

และมีผลลัพธ์ที่สูงและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่

หรือองค์กร	

	 เพราะฉะนั้นอย่ากังวลถึงความล้มเหลวหรือ 

ความไมส่ำาเรจ็	ให้คิดเสมอว่าทกุครัง้ของความไมส่ำาเร็จ 

ทำาให้เราได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง	 เพื่อจะทำางาน 

ช้ินต่อไปให้สำาเร็จได้	 และเกิดเป็นงานที่มีผลสัมฤทธิ์ 

ที่ดีต่อส่วนรวมมากขึ้นในอนาคต

ศ.	นพ.อภิชาติ		อัศวมงคลกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ศิริราชผ่านการรับรองมาตรฐาน Comprehensive Stroke Center เป็นแห่งแรกในประเทศไทย มาตรฐานนี้จัดทำาขึ้นโดย  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ) ร่วมกับสมาคมและราชวิทยาลัยหลายแห่งท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)	 รับรองเป็น	 “ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร	 (Certified	 Comprehensive	 Stroke	 Center)	 
แห่งแรกของประเทศไทย”	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2565

“ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified Comprehensive Stroke Center) 
แห่งแรกของประเทศไทย”

 •	หอผูป้ว่ย	Siriraj	Acute	Stroke	Unit	ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนั 
ท้ังชนิดตีบและชนิดแตก	 ที่เชื่อมต่อระบบบริการการรักษาตั้งแต่	 pre-hospital	 จนถึงการดูแลต่อเนื่อง 
เมื่อจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล	 พร้อมห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภายในหอผู้ป่วย	 และศูนย์การ
เรียนรู้ที่พร้อมให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและรู้จักโรคหลอดเลือดสมอง

 •	Mobile	Stroke	Unit	–	Stroke	One	Stop	ที่ยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แม้ในพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรในการรักษา	โดยเปิดให้บริการในทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย

Siriraj Stroke Center
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สเตั็ม่เซลิลิ์คืออะไร ทำำ�ไม่จั้งขึ้้�นชื�อวั่� 
เปี็นควั�ม่หวัังผ้้ปี่วัย
	 เป็นเวลากว่า	 20	 ปี	 ที่วงการแพทย์มีความตื่นตัวอย่างสูง 
ในแนวคิดการนำาสเต็มเซลล์มาใช้ใน	“เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม	
(regenerative	medicine)”	 ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากความสำาเร็จในการ 
ปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อรักษาโรคที่มีอวัยวะพิการเรื้อรัง	 ได้แก่	 
โรคไตวาย	 โรคตับวาย	 โรคหัวใจพิการ	 ท่ีมีข้อจำากัดหรืออุปสรรค 
ที่สำาคัญคือปัญหาการขาดแคลนอวัยวะจากผู้บริจาค	 สเต็มเซลล์ 
เปน็แหลง่เซลลต์ัง้ตน้แหง่ความหวงัทีจ่ะนำามาพฒันาไปเปน็เนือ้เยือ่ 
และอวัยวะชนิดต่างๆ	 เพ่ือซ่อมแซมหรือสร้างอวัยวะเหล่านั้น	 
เ พ่ือฟื้นฟูระบบต่างๆ	 ในร่างกายจากความเสื่อมที่ เกิดขึ้น	 
เพื่อรักษาโรคแห่งความเสื่อม	อาทิ	โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	 
อัลไซเมอร์	 มะเร็ง	 สืบเนื่องจากคุณสมบัติที่สำาคัญ	 2	 ประการ 
ของสเต็มเซลล์	ได้แก่

 ①	 ความสามารถในการแบ่งตัวเพิ่มจำานวนได้เป็นทวีคูณ	
โดยคงคุณลักษณะความเป็นสเต็มเซลล์ไว้ในขณะที่เพิ่มจำานวน	
(self-renewal)	จึงสามารถเพิ่มจำานวนได้อย่างไม่มีขีดจำากัด

 ②	 ความสามารถในการเจริญเป็นเซลล์เน้ือเยื่อจำาเพาะ
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดเมื่อได้รับส่ิงกระตุ้นที่เหมาะสม	 
(differentiation)	 จึงสามารถออกแบบให้สเต็มเซลล์เปลี่ยนแปลง 
ไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย

 ในยุคขึ้้อม่้ลิข่ึ้�วัส�รปัีจัจุับุัน หลิ�ยท่ำ�นน่�จัะเคยได้ยิน 
คำ�ว่ั� “สเตั็ม่เซลิลิ์ (stem cell)” หรือ “เซลิลิ์ตั้นกำ�เนิด”  
ผ่�นสื�อต่ั�งๆ ซ้�งม่ักกลิ่�วัถ้งปีระโยชน์อันน่�ท้ำ�งขึ้อง 
ส เตั็ม่ เซลิล์ิวั่ � เปี็นควั�ม่หวััง ใหม่่ขึ้องวังก�รแพิทำย์  
เปี็นควั�ม่หวัังขึ้องผ้้ปี่วัย ส�ม่�รถนำ�ม่�ใช้รักษ�ได้ทำุกโรค  
แลิ ะ มี่ก�รอวัดอ้�งสรรพิคุณทำี� หลิ�กหลิ�ย  ทำั� ง ใน 
ก�รรักษ�โรคทำี�เกี�ยวักับุควั�ม่เสื�อม่ ควั�ม่ชร� แลิะในแง่ขึ้อง 
ก�รนำ�ไปีใช้เพิื�อเสริม่ควั�ม่ง�ม่ เพืิ�อชะลิอควั�ม่เสื�อม่ 
ขึ้องผิวัพิรรณ อย่�งไรก็ตั�ม่ ในควั�ม่เป็ีนจัริงนั�นก�รใช้ 
สเตั็ม่เซลิลิ์ในทำ�งก�รแพิทำย์ยังคงจัำ�กัดอย้่ทำี�ก�รนำ�เอ� 
สเตัม็่เซลิล์ิเม่ด็เลิอืด (hematopoietic stem/progenitor cell) 
จั�กไขึ้กระด้ก จั�กเลิือดทำี� ได้รับุย�กระตัุ้น G-CSF หรือ 
ในบุ�งกรณีจั�กเลิือดส�ยสะดือทำ�รกม่�ใช้ในก�รปีล้ิกถ่�ย 
เพิื� อรักษ�โรคทำ�งโลิหิตัวัิทำย�บุ�งโรคเทำ่ �นั� น  เช่น  
โรคม่ะเร็งเม่็ดเลิือดขึ้�วั โรคโลิหิตัจั�งอะพิลิ�สตัิกแลิะ 
โรคธี�ลัิสซีเมี่ย ซ้�งถือเป็ีนก�รรักษ�ม่�ตัรฐ�นทำี�แพิทำยสภ� 
ยอม่รับุ องค์ควั�ม่ร้้จั�กง�นวัิจััยทำ�งก�รแพิทำย์ในปีัจัจุับุัน 
ยัง ไม่่ มี่ผลิง�นวิัจััยทำี� เส ร็จัสม่บุ้รณ์แลิะ/หรือทำี�ยืนยัน 
ได้ชัดเจันว่ั�ส�ม่�รถนำ�สเต็ัม่เซลิล์ิม่�รักษ�โรคอื�นๆ  
ได้อ ย่�งม่ีปีระ สิทำธีิภ�พิ ก�รนำ�ส เ ต็ัม่ เซลิล์ิม่� ใช้ ใน 
ก�รรักษ�อย่�งไม่่ถ้กต้ัองตั�ม่หลัิกวัิช�แพิทำย์แลิะไม่่มี่ 
หลิักฐ�นทำี�แน่ชัด อ�จัก่อให้เกิดโทำษม่�กกว่ั�ปีระโยชน์  
อีกทำั�งผลิขึ้องสเต็ัม่เซลิล์ิตั่อร่�งก�ยผ้้ป่ีวัยในระยะย�วั 
ยังไม่่เปี็นทำี�ปีระจัักษ์

สเต็็มเซลล์ สเต็็มเซลล์ 
นำำ�ม�ใช้้ประโยช้นำ์ได้้อย่�งไร 
รักษ�ได้้ทุุกโรคจริงหรือไม่

ดร. เภสััชกรหญิิงสัุดจิิต ล้้วนพิิชญิ์พิงศ์์
ศิ้นย์ควั�ม่เปี็นเลิิศิทำ�งง�นวัิจััยสเตั็ม่เซลิลิ์ขึ้องศิิริร�ช
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ก�รใช้สเตั็ม่เซลิลิ์สำ�หรับุก�รรักษ�โรค 
ในปีัจัจัุบุันแลิะอน�คตั
แนวทางในการนำาสเต็มเซลล์มาใช้รักษาโรคมี 3 แนวทาง ได้แก่

 ① การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพื่อให้สเต็มเซลล์สร้างเซลล์ของเน้ือเย่ือน้ัน 
ขึน้ใหมอ่ย่างสม่ำาเสมอไปอกีระยะเวลาหนึง่	อนึง่	ตามทีก่ลา่วขา้งตน้	ในปจัจุบนัการรกัษา 
ที่เป็นมาตรฐานในไทยและท่ัวโลกมีเพียงการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เม็ดเลือดสำาหรับ 
โรคทางโลหิตวิทยาเท่าน้ัน	 ส่วนการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อื่นๆ	 ยังอยู่ในกระบวนการ 
ศึกษาวิจัยทางคลินิกและยังไม่จัดเป็นการรักษามาตรฐาน	ตัวอย่างงานวิจัยที่ทดสอบ 
แนวทางการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ชนิดอื่นที่โรงพยาบาลศิริราช	 ได้แก่	 การปลูกถ่าย 
สเต็มเซลล์โดยการเพาะเล้ียงเซลล์เยื่อบุผิวปากเพื่อการรักษาผู้ป่วยภาวะเซลล์ 
ต้นกำาเนิดเยื่อบุผิวกระจกตาบกพร่อง		

 ② การเพาะเล้ียงสเต็มเซลล์ให้เป็นเซลล์จำาเพาะก่อนนำาไปปลูกถ่าย	 อาทิ	 
การเพาะเลี้ยงเซลล์ตับอ่อนชนิดท่ีสามารถหลั่งอินซูลินได้สำาหรับการรักษาเบาหวาน	
การเพาะเลี้ยงเซลล์ระบบประสาทสำาหรับการรักษาโรคทางระบบประสาท	 เช่น	 
โรคพาร์กินสัน	โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากความผิดปกติเซลล์ประสาท	การเพาะเลี้ยง
เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีการแสดงออกของโปรตีนตัวรับลูกผสมสำาหรับการรักษา 
โรคมะเร็ง	โดยสเต็มเซลล์ตั้งต้นที่เป็นความหวัง	ได้แก่	สเต็มเซลล์ตัวอ่อนโดยเฉพาะที่
สรา้งจากเน้ือเยือ่ทีเ่จรญิแลว้ของเซลลผ์ูใ้หญ	่(induced	pluripotent	stem	cell,	iPSC)	 
เนื่องจากข้อจำากัดด้านจริยธรรมบางประการของการใช้สเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์	 
(embryonic	 stem	 cell,	 ESC)	 โดยแนวทางการรักษาน้ียังอยู่ในกระบวนการศึกษา
วิจัยทางคลินิกเช่นกัน

 ③ การปลกูถา่ยสเตม็เซลลเ์พือ่หวงัผลดา้นอืน่	อาท	ิการปลกูถา่ยสเตม็เซลล์
มเีซนไคม์	(mesenchymal	stem	cell,	MSC)	เพือ่ปรบัการทำางานของระบบภมูคิุม้กนั	
เพื่อหวังผลป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการปลูกถ่ายอวัยวะ	 เช่น	 graft-versus-
host	 disease	 (GvHD)	 หรือเพื่อหวังผลว่าเซลล์จะหลั่งสารกระตุ้นท่ีส่งเสริมการ 
เจริญเติบโตของเซลล์ร่างกายอื่น	ๆ	ที่เสื่อมสภาพ

แผนภาพแสดงการใช้สเต็มเซลล์เม็ดเลือดในงานวิจัยพื้นฐานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ

ก�รนำ�สเตั็ม่เซลิลิ์ 
ม่�ใช้ปีระโยชน์ 
ในง�นวัิจััยพิื�นฐ�น
	 เน่ืองจากสเต็มเซลล์สามารถนำามา
พัฒนาเป็นเซลล์ได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย	
จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้เป็น 
แบบจำาลองเพื่อศึกษากระบวนการเจริญและ
พัฒนาการของเนื้อเยื่อ	พยาธิสภาพและกลไก 
การเกิดโรค	 โดยสามารถนำาแบบจำาลองการ 
เกดิโรคมาประยุกตใ์ชเ้พือ่การวจิยัและพฒันายา	 
เพื่อสืบหาแนวทางการรักษาหรือตัวยาใหม่	
ตัวอย่างงานวิจัยที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ	 ได้แก่	
การนำาสเต็มเซลล์เม็ดเลือดมาใช้เป็นแบบ 
จำาลองเพื่อศึกษากระบวนการสร้างเลือด 
และผลิตภัณฑ์ของเลือดชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 
เกลด็เลอืด	เซลลเ์มด็เลอืดแดง	และเซลลร์ะบบ
ภมูคิุม้กนั	อาท	ิเซลลเ์ดนดรติกิ	เซลลม์าโครเฟจ	 
เซลล์เพชฌฆาต	 ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการ 
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติผลติภณัฑข์องเลอืด
ในห้องปฏิบัติการเพ่ือทดแทนเลือดจากการ
บริจาคในอนาคต	และการสรา้งเซลลภ์มูคิุม้กนั 
บำาบัดสำาหรับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต	
นอกจากนี้การศึกษากระบวนการสร้างเลือด 
ที่ผิดปกติยังช่วยให้เข้าใจถึงพยาธิสภาพของ
โรคมะเร็งโลหิตวิทยาประเภทต่างๆ	

ท่่านสามารถ
สนับสนุนการดำำาเนินการ
ของศููนย์์ความเป็็นเลิิศูฯ  
โดำย์การบริจาคเงินผ่่าน 
ศูิริราชมูลินิธิิ กองทุ่น 

“ โครงการพััฒนา
 ศููนย์์ความเป็็นเลิิศู
 ท่างการวิจัย์
   เซลิลิ์ต้้นกำาเนิดำ ” 

รหััสทุ่น D003276
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 ก่่อนเข้้ามารัับตำำาแหน่งรัองคณบดีี
	 ฝ่่ายสรั้างเสรัิมสุข้ภาพ	:	

	 ก่อนเข้ามารับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ	 
ผมได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 
และกายภาพบำบัด	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2550	 ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับ 
การบาดเจ็บอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ	 รวมไปถึงดูแลรักษาโรค
และการบาดเจ็บของเท้า	 เช่น	 เท้าเอียง	 เท้าแบน	 รองช้ำ	 ซึ่งสมัยนั้น	
ศ.คลินิก	 เกียรติคุณ	 นพ.ธีรวัฒน์	 กุลทนันทน์	 ดำรงตำแหน่งคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 และได้ริ เริ่มจัดตั้งหน่วยงาน 
สร้างเสริมสุขภาพขึ้น	 ก็ได้ชักชวนให้ผมเข้ามาช่วยงานจัดการ 
แข่งขันกีฬา	โดยมี	ศ.คลินิก	พญ.	ธารทิพย์	ประณุทนรพาล	รองคณบดี 
ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพขณะนั้นซึ่งผมก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่นั้นมา	 
ก่อนท่ีจะเดินทางไปศึกษาต่อ	 หลังจากกลับมาเมื่อปี	 พ.ศ.	 2556	 
ในยุคของ	 ศ.คลินิก	 เกียรติคุณ	 นพ.อุดม	 คชินทร	 เป็นคณบดี	 โดยมี	 
รศ.นพ.ปรีชา	 สุนทรานันทน์	 เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม	 
สมัยนั้น	 ผศ.นพ.ยุทธนา	 อุดมพรก็ได้ชักชวนให้ผมมาเป็นผู้ช่วยคณบดี
งานสร้างเสริมสุขภาพ	และต่อเนื่องมาในสมัย	ผศ.นพ.	ยุทธนา	อุดมพร	
เป็นรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ	 ผมก็ได้ช่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง
จบหมดวาระ

	 ความรั้้สึก่เม่�อไดี้รัับตำำาแหน่ง	:	

	 เหมือนเป็นการกลับมาบ้านเดิม	 (Home-coming)	 ก็รู้สึกดีใจ 
ที่ได้กลับมาสานต่องานให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับ	

	 นโยบายในก่ารัสรั้างเสรัิมสุข้ภาพข้องบุคลาก่คณะฯ	:	

	 คณะฯ	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของทรัพยากรบุคคลมานานแล้ว	
เราเชื่อว่าบุคลากรท่ีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง	 จะทำาให้เกิดความก้าวหน้า 
ในการทำางาน	 ดังจะเห็นได้ว่า	 ตอนท่ีเราวางแผนยุทธศาสตร์คณะฯ	 
จะมีเสาหรือฐานในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ	 ซึ่งนโยบายคณะฯ	 
ในการสรา้งเสรมิสขุภาพ	เราไมไ่ดเ้นน้กลุม่เปา้หมายหลักเฉพาะบคุลากร
เท่านั้น	 แต่เรายังดูแลกลุ่มนักศึกษาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 กลุ่มผู้ป่วยและญาติ	 กลุ่มชุมชนและสังคม	 ที่ผ่านมาคณะฯ	 
ไดร้ว่มมอืกบัทหารเรอืและภาคเอกชนชว่ยปรบัปรงุบา้นใหก้บัคนในชมุชน	
เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอบุตัเิหตลุม้ซ้ำา	เพราะฉะนัน้นโยบายคอืเราอยากเนน้ 
การสร้างเสริมมากกว่าซ่อมแซมสุขภาพ	ก็จะช่วยลดภาระงานของเราได้	
ถ้าเราตั้งรับอย่างเดียวก็จะรักษาไม่จบ	 แต่ถ้าเราสามารถทำาให้ทุกคน 
แข็งแรงขึ้น	 ก็จะช่วยลดทรัพยากรต่างๆ	 ไปได้	 คนไทยก็จะมีสุขภาพ 
ที่ดีขึ้น	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 งานอดีิเรัก่	:	

	 แต่เดิมเล่นกีฬาฟุตบอล	 บาสเกตบอล	 แต่ด้วยเวลาว่างไม่ค่อย
ตรงกัน	ช่วงหลังเลยหันมาวิ่งครับ

ผศ์. นพิ. ธีีรวุฒิิ ธีรรมวิบููล้ย์์ศ์รี
รัองคณบดีีฝ่่ายสรั้างเสรัิมสุข้ภาพ

8

E x e c u t i v e sE x e c u t i v e sH i g h  T e a withwith



	 เคล็ดีลับในก่ารัดี้แลสุข้ภาพ	:	

	 ผมคิดว่าสิ่งสำาคัญ	 คือ	 การท่ีเราจะมี 
สุขภาพที่ดีได้	 จะต้องเร่ิมต้นจากการมีวินัย 
ในตัวเองก่อน	 สุขภาพท่ีแข็งแรง	 อาจจะต้อง 
มวีนิยั	แบง่เวลาในการออกกำาลังกาย	เราทกุคน
มีเวลาเท่ากัน	เพียงแต่ว่าเราจะให้ความสำาคัญ
ในการดูแลสุขภาพตนเองมากแค่ไหน

 คณะฯ	มีสถานที่ี�ก่ารัออก่ก่ำาลังก่าย	 
	 รัองรัับมาก่น้อยแค่ไหน	:

	 ปัจจุบัน	 คณะฯ	 มีสถานท่ีรองรับการ
ออกกำาลังกาย	ตามไลฟ์สไตลก์ารออกกำาลงักาย 
ของแต่ละคน	เช่น	สระว่ายน้ำาสมาคมศิษย์เก่า 
ศิริราช	 สนามบาสเกตบอล	 สนามเทนนิส	 
สนามฟตุซอล	สนามเปตอง	สนามหญา้บรเิวณ
ลานพลับพลาสยามินทราธิราช	Siriraj	Fitness	
Center	 เป็นต้น	 และในอนาคต	 เรามีแผน 
ขยายสถานที่ออกกำาลังกายบริเวณริมคลอง
บางกอกน้อย	โดยเรามกีารออกแบบอาคารกฬีา	 
ซ่ึงหากโครงการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จ	 เราก็จะ
มีพื้นที่ออกกำาลังกายเพิ่มมากขึ้น	 ก็จะมีพื้นที่ 
ออกกำาลังกายได้อีก	2	ตึก	และยังมีพื้นที่ให้วิ่ง 
ได้กรณีฝนตก	 ซึ่งขณะนี้อยู่ในแผนก่อสร้าง 
ตามยุทธศาสตร์คณะฯ	 และพิจารณาเส้นทาง
สัญจรจากคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์	 
ซึง่จะเปน็โอกาสทีด่ตีอ่ไปในอนาคตครับ	ระหวา่งนี ้
ก็ใช้สถานที่เดิมที่มีอยู่แล้ว	ให้คุ้มค่าไปก่อน	

	 ค่าบรัิก่ารัข้อง	 
 Siriraj Fitness Center 

	 Siriraj	 fitness	 center	 มีพื้นท่ีจำากัด
เมื่อเทียบกับจำานวนบุคลากร	 การจะใช้ให้ 
มีประสิทธิภาพ	จึงอยากจัดสรรให้กับบุคลากร
ทีอ่ยากไดส้ถานทีอ่อกกำาลงักายทีม่คีณุภาพสูง	 
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีส่วนร่วม	 เนื่องจาก
การดูแลสุขภาพมุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล	 อย่างไรก็ตามคณะฯ	 ยินดีที่จะ 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย	 โดยการแชร์กันคนละคร่ึง		 
ดังนั้นค่าบริการจะเห็นว่าที่ศิ ริราชถูกกว่า 
ที่อื่นแน่นอน	โดยคิดค่าบริการ	6,000	บาท/ปี	 
ซึ่งค่าบริการในส่วนนี้เราก็นำามาซื้ออุปกรณ์ 
ออกกำาลั งกายเพิ่ม เ ติม	 ชดเชยของเ ดิม 
ท่ีชำารุดทรุดโทรมไป	 ซึ่งจะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์
ออกกำาลังกายใหม่ๆ	อยู่เสมอ	ในขณะเดียวกัน	 
คณะฯ	 ก็ได้มีพ้ืนที่ออกกำาลังกายกลางแจ้ง	
สำาหรับใครที่สนใจเล่นแอโรบิกก็สามารถ 
มาเลน่ได	้เพราะฉะน้ันจะเหน็วา่	คณะฯ	กย็นิดทีี่
จะสนับสนุนการออกกำาลังกายของบุคลากรไว้	 
อยา่งครอบคลมุ	เพยีงแตต่อ้งการใหใ้ชท้รพัยากร 

เรื่่�อง : เกรื่วีี  มณีีโชติิ    
ภาพ : ณััฐสัักก์  เรืืองสัำอางค์์

ท่ีเรามีได้อย่างคุ้มค่า	 จึงเป็นที่มาของการเก็บ 
ค่าบริการเพื่อจูงใจให้มาใช้	บริการด้วยส่วนนึง	 
อีกส่วนนึงเพื่อ	maintain	 ฟิตเนส	 ดูแลรักษา
เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่ๆ	 มาให้ผู้รับบริการ 
อยู่เสมอ	

 โครังก่ารัรัณรังค์สวมหมวก่นิรัภัย  
 คณะฯ	มีนโยบายจะแจก่หมวก่ก่ันน๊อค
	 ให้บุคลาก่รัหรั่อไม่

	 โรงพยาบาลศิริราชได้ประกาศพื้นที่ 
รณรงค์ให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย	 ท่ีผ่านมา 
พบว่า	 บุคลากรที่ขับรถจักรยานยนต์มาทำางาน 
จะใส่หมวกกันน๊อคของตนเองมาอยู่แล้ว	 
แต่บุคลากรศิริราชกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มจะใช้ 
บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 ซ่ึงเราเคยเอา 
หมวกกันน๊อคให้ใช้ฟรีตรงวินมอเตอร์ไซค์์	 
ให้ใช้หมุนเวียน	 แต่ปัญหาที่พบมีสองอย่างคือ	 
หมวกกันน๊อคหาย	 และคนส่วนใหญ่ไม่ชอบใส่ 
หมวกสาธารณะ	ดงันัน้จะเหน็วา่หากแจกฟรไีปแล้ว  
คนส่วนใหญ่มักจะไม่เห็นคุณค่า	อย่างไรก็ตาม 
คณะฯ	มโีครงการจำาหนา่ยหมวกกนันอ๊คคณุภาพดี	 
จำาหน่ายให้กับบุคลากรในราคาย่อมเยาว์	 
โดยจะเปิดให้บุคลากรสั่งจองได้ในแต่ละปี	
นอกจากนี้	 เรายังมีโครงการต่างๆ	 เพิ่มเติม	
เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรสวมหมวกกันน๊อค 
ให้มากขึ้น	 เช่นการนำาตู้ฆ่าเชื้อมาให้บริการ	 
เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยก่อนสวมใส่ 
หมวกกันน๊อคสาธารณะ	 หรือปัจจุบันเราได้ 
รว่มมอืกบัฝา่ยสารสนเทศ	ในการพฒันาระบบ	AI	 
ในการใช้กล้องช่วยในการตรวจจับ	 โดยมุ่งหวัง 
ว่าจะช่วยกระตุ้นให้มีการใส่หมวกกันน๊อค 
กันมากขึ้น

	 แผนก่ารัดีำาเนินก่ารัสำาหรัับ 
	 ผ้้ที่ี�ส้บบุหรัี�ในโรังพยาบาล

	 โรงพยาบาลศิริ ราชเป็นพื้นที่ เขต 
ปลอดบุหรี่อยู่แล้วตามกฎหมาย	 ไม่เพียงแต่ 
เฉพาะภายในโรงพยาบาลเท่านั้น	 ยังรวม
อาณาเขตรอบร้ัวศิริราชไม่เกินห้าเมตรถือว่า
เป็นเขตปลอดบุหรี่	 ซึ่งคณะฯ	 ได้ประกาศ
นโยบายชัดเจน	 อย่างไรก็ดี	 คณะฯ	 ยินดีท่ี
จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เลิกบุหรี่	 ซึ่งหาก 
บุคลากรท่านใดที่ต้องการเลิกบุหรี่	เรามีคลินิก
ให้คำาปรกึษาและดแูลรกัษาในการเลกิบหุรีโ่ดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ที่ผ่านมามีบุคลากรจำานวนมาก 
ท่ีเข้าโครงการแล้วสามารถเลิกบุหรี่ได้โดย 
ไมก่ลับมาสบูซ้ำาอกี	และเรากย็นิดทีีจ่ะชว่ยเหลอื 
กรณีที่ท่านพบเห็นผู้ท่ีสูบบุหร่ี	 สามารถแจ้ง
เบาะแสมาตาม	5	ช่องทาง

		-	Si	vWORK

		-	เว็บไซต์	www.nosmoking.mahidol.ac.th	 
	 	 หรือ	เว็บไซต์	งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช
		-		อเีมลล์	healthpromotionsiriraj@gmail.com
		-	โทร.	02	419	8802	,	9981	(ช่องทางนี้ 
	 	 เหมาะสำาหรับเหตุการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้น	 
	 	 ณ	เวลานั้น)
		-	FB	Page	“งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช”

	 อาจารัย์มีแนวคิดีในก่ารัที่ำางาน 
	 ให้ปรัะสบผลสำาเรั็จอย่างไรั

	 สิง่หน่ึงทีเ่ราถกูปลูกฝงัมาในวฒันธรรม
ศิริราช	คือ	เราต้องทำาให้ดีที่สุดก่อน	ผมมักจะ
บอกกับน้องๆในทีมว่า	ทำาไปก่อน	ทำาให้ดีที่สุด	 
ทำาไปเรือ่ยๆ	มนัจะมชีอ่งทางใหเ้ราแกป้ญัหาได	้ 
ถ้าบอกว่าเรื่องนี้ยาก	 แปลว่าต้องทำาได้ 	 
ซึ่งน่าจะตรงกับวัฒนธรรมการทำางานของ
ศิริราช	 คือ	 ทำาให้ดีที่สุด	 ทำาไปเรื่อยๆ	 เมื่อใด 
ก็ตามที่เจอปัญหา	 อุปสรรค	 มันจะมีทางออก
ของมนัเสมอ	ใหเ้ราลองทำาไปกอ่น	แลว้เราจะพบ 
ความสำาเร็จได้อย่างแน่นอน

	 มองอนาคตำก่ารัเสรัิมสรั้าง 
	 สุข้ภาวะข้ององค์ก่รัไว้อย่างไรั

	 โรงพยาบาลศิริ ราชเป็นองค์กรที่  
เสรมิสรา้งสขุภาวะแกม่วลมนษุยชาติ	เราตอ้งการ 
ให้ทุกคนมี สุขภาพที่แข็งแรง	 ซึ่ งผู้บริหาร 
ได้เห็นความสำาคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน	 
แต่ยังมีสิ่งหน่ึงท่ีถือเป็นโอกาสในการพัฒนา	 
นั่นก็คือ	 เนื่องจากเรามีบุคลากรจำานวนมาก	 
เราพบว่า	 จำานวนบุคลากรที่มาตรวจสุขภาพ 
ประจำาป	ีสว่นใหญม่น้ีำาหนักเกนิ	ทีอ่าจมคีวามเสีย่ง 
ให้เกิดโรค	 NCD	 เช่น	 ความดันโลหิตสูง	
น้ำาตาลในเลือด	 ซึ่งหากเราหันมาใส่ใจสุขภาพ 
กันมากข้ึน	 องค์กรสุขภาวะต้องเริ่มต้นท่ี 
ตัวบุคลากรก่อนส่งต่ออุปนิสัยการดูแลสุขภาพ
ให้กับครอบครัวบุคลากรไปสู่สั งคมและ 
ขยายไปสู่ประเทศ	

	 อีกสิ่งหนึ่งที่มุ่งหวังคือ	 ศิริราชมุ่งเน้น 
นโยบายต่างๆ	จะต้องชี้นำาสังคม	สิ่งที่ผมได้รับ 
การถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัย	ศ.คลินิก	เกียรติคุณ	 
นพ.ธีรวัฒน์	 กุลทนันทน์	 จวบจนปัจจุบันก็คือ	
เราทำาอะไรกต็ามควรจะชีน้ำาสงัคม	ถา้เราทกุคน 
ดูแลสุขภาพของตนเองได้	 ก็จะช่วยให้เรามี 
สุขภาวะที่ยั่งยืนได้	การมีสุขภาพดี	เริ่มต้นได้ที่
ตัวเรา
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กาลเวลาเปลี่ยนทุกสิ่ง ทุกสิ่งแปรเปลี่ยนเรา 

สิ่งที่เคยขัดตา วันนี้ชินตา
สิ่งที่เคยอยากได้ นาทีนี้ไม่อยากแล้ว
สิ่งที่เริ่มแรกกำาแน่น ต่อมาปล่อยมือแล้ว

ถึงที่สุดแล้ว คนเราต้องพึ่งตนเอง
เหนื่อยแล้วไม่มีคนใส่ใจ ก็ต้องรู้ผ่อนพัก
ร้องไห้ไร้คนปลอบ ก็เรียนรู้ยืนด้วยตนเอง
เจ็บแล้วไม่มีคนเข้าใจ ต้องแบกแรงกดไม่
คร่ำาครวญ

ไม่มีใครมีหน้าที่ต้องช่วยเธอ
อย่าได้ทอดทิ้งตัวเอง
ขอเพียงบากบั่นย่อมมีผลงาน
เมื่อไม่มีใครให้พึ่งพิง จึงพึ่งใจตนเอง
ยามถูกกระหน่ำาตี ปลอบตัวเองไม่หยุดหย่อน

ที่ร่วมปันกับคนอื่นได้ คือสุขมากกว่าทุกข์
ที่แลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ คือสิ่งที่ไม่เจ็บไม่ปวด

เพราะเมตตา จึงเลือกให้อภัย
เพราะกรุณา จึงยอมรับทุกสิ่ง

แท้จริงแล้ว คนที่หัวเราะเสมอนั้น 
ต้องการคนใส่ใจที่สุด
ดวงใจที่ยอมรับอย่างเงียบงันนั้น 
ต้องการคนเข้าใจที่สุด
แต่บ่อยครั้ง ถ้าเธออภัยตัวเองได้ 
ชีวิตจะดำาเนินต่อได้

เรื่องที่ผ่านไปแล้ว อย่าคิดมาก
ความรู้สึกลาไปแล้ว อย่าเหลียวหลังเสียดาย
เธอหวนรำาลึกได้ แต่อย่าหลงงมไม่ตื่น
เธอคิดถึงได้ แต่อย่าพัวพันให้ยุ่งเหยิง

ชาค้างคืนอย่าดื่ม จะทำาลายกระเพาะ
ความรักความรู้สึกที่จางไปอย่าไขว่คว้า  
จะเสียใจ

ปล่อยให้สิ่งที่ผ่านไป ผ่านให้สิ้น
ให้สิ่งที่ควรมา ได้มาครบ
ขอเพียงเธอเข้มแข็ง
หากอยู่กับบาดแผลวันวาน
จักไม่มีวันได้เห็นแสงตะวันวันนี้!

เปลี่ยนหน้าต่างสักบาน 
จึงได้เห็นทัศนียภาพแตกต่าง
เปลี่ยนภาวะทางจิตใหม่ 
จึงได้อารมณ์ความรู้สึกอีกอย่าง
อย่าให้ใครอื่นมีอิทธิพลต่อจิตใจเธอ

อยู่อย่างเข้มแข็ง ไม่เป็นที่หยามหมิ่น
อยู่อย่างทระนง ไม่ก้มหัว

ชั่วชีวิตหนึ่ง จะสุขจะทุกข์ เรากำาหนดเอง
อย่าต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น

ดอกไม้บานตามฤดูกาล
ไม่สนใจใครรักไม่รัก
ทะเลไม่เปล่งเสียงโห่ร้องเพื่อใคร
เพียงเพื่อการซัดสาดของวิญญาณ
เป็นคนไม่เป็นเพื่อสายตาชื่นชมของใคร
เพียงเพื่อเสรีภาพในชีวิต

เรามีเพียงชีวิตเดียว
อยู่ให้สง่างาม
ไม่ทิ้งความเสียใจให้ชีวิต

… คำาจีน : ไม่ทราบผู้เขียน
... แปล : วิภาดา  กิตติโกวิท
#เพจคนบ้าหนังสือ

10

ดี ติ่อ ใจ



11

N u m b e r sb yb y



12

CC SS RR



 นอกจากน้� หัน่วย์สวนต้้นไม้แลิะโย์ธิา ไดำ้ดำำาเนินการป็รับป็รุงต้้นไม้บริเวณรอบอาคารต้่างๆ  
ท่้�ชำารุดำใหั้กลิับมาดำูเข้ย์วขจ้ สดำช่�นแก่ผู่้พับเหั็นดำ้วย์นะครับ  หัากหัน่วย์งานใดำอย์ากจะป็รึกษา 
หัร่อขอคำาแนะนำาเก้�ย์วกับการจัดำสวน วิธิ้การดูำแลิต้้นไม้สามารถติ้ดำต่้อไดำ้ท่้� หัน่วย์สวนต้้นไม้ 
แลิะโย์ธิา ฝ่่าย์วิศูวกรรมบริการแลิะอาคารสถานท่้� โท่ร. 0 2419 7149  

	 เชื่่�อว่า 	 คงจะดีี ไม่น้อยหาก่เรัามองไปที่างไหนก่็ เห็นตำ้นไม้ 
เข้ียวข้จี 	 คงจะสร้ัางความสดีชื่่�นและสบายตำาแก่่ ผ้้พบเ ห็น 
ให้รั้้สึก่ผ่อนคลาย	 ซึ่ึ�ง เม่�อ เดี่อนมก่รัาคม	 2566	 ที่ี�ผ่านมานี�	 
หน่วยสวนตำ้นไม้และโยธา	 ฝ่่ายวิศวก่รัรัมบรัิก่ารัและอาคารัสถานที่ี�	 
ไดี้ปรัับปรุังสภาพแวดีล้อมพ่�นที่ี�สีเข้ียวภายในคณะฯ	 ให้มีความสวยงาม 
อย้่สมำ�าเสมอ	 เพ่�อเสรัิมสรั้างสภาพแวดีล้อมที่ี�ดีีและรัองรัับผ้้ทีี่� เข้้ามา 
ใชื่้บรัิก่ารัไดี้พัก่ผ่อนหย่อนใจ	ที่ั�งยังเป็นก่ารัชื่่วยลดีก่๊าซึ่เรั่อนก่รัะจก่ดี้วยครัับ	

 เริ่มต้นที่อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เดิมทีสถานที่แห่งนี้ 
เป็นสวนต้นไม้ บริเวณอาคารมีการใช้งานมานาน ต้นไม้ หรือของท่ีใช้ตกแต่งสวน 
มีการเสื่อมสภาพ ได้มีการปรับปรุงและลงต้นไม้ใหม่

 ต่อด้วย หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 บริเวณด้านหน้า
หอพักติดทางเข้า เพิ่มความสวยงามสบายตาให้กับผู้พำานัก

  ต้้นไม้้ที่่�ไร้้ใบ
     ก็็เหม้ือนหัวใจ ♥        
 ที่่�ไร้้ความ้ร้้้สึึก็
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สมรรถภ�พทุ�งก�ย 
(Physical fitness) กันำเถอะ

        สม่รรถภ�พิทำ�งก�ย (Physical fitness)  
เปีน็เรื�องสำ�คญัสำ�หรบัุชวีัติัปีระจัำ�วันัแลิะสขุึ้ภ�พิทำี�กำ�ลิงั
พิัฒน�อย่�งตั่อเนื�อง สม่รรถภ�พิทำ�งก�ย หม่�ยถ้ง  

ควั�ม่สม่บุร้ณข์ึ้องบุคุคลิในก�รควับุคมุ่สั�งก�รใหร้�่งก�ย 
ส�ม่�รถปีฏิบิุตััภิ�รกจิัตั�่งๆ ดว้ัยควั�ม่กระฉบัุกระเฉงแลิะตัื�นตัวัั  

รวัม่ทำั�งก�รทำำ�ภ�รกิจัในชีวัิตัปีระจัำ�วัันได้อย่�งร�บุรื�น ไม่่ร้้ส้กถ้ง 
ควั�ม่เหนื�อยลิ�้แลิะยงัคงส�ม่�รถปีฏิบิุตััภิ�รกิจัอื�นๆ ทำี�นอกเหนอืออกไปี 

ไ ด้ อี ก ทำั�งง�นอดิเรก หรือกิจักรรม่นันทำน�ก�ร หรือกิจักรรม่ก�รออกกำ�ลิังก�ย  
เลิน่กฬี� ได้อย�่งมี่ปีระสิทำธีภิ�พิ แลิะปีลิอดภัย ซ้�งส�ม่�รถแบุ่งออกได้เปีน็ 2 ปีระเภทำ 

 คือ สม่รรถภ�พิทำ�งก�ยทำี�สัม่พัินธ์ีกับุสุขึ้ภ�พิ แลิะสม่รรถภ�พิทำ�งก�ย 
ทำี�สัม่พิันธี์กับุควั�ม่ส�ม่�รถทำ�งก�รกีฬ� (athletic ability) ในทำี�นี�จัะอธีิบุ�ยถ้ง 
สม่รรถภ�พิทำ�งก�ยทำี�สมั่พินัธีก์บัุสขุึ้ภ�พิซ้�งเหม่�ะสม่กับุบุคุคลิทำั�วัไปีทำี�จัะส�ม่�รถ

นำ�ขึ้้อม่้ลิไปีใช้ปีระโยชน์ในก�รด้แลิสุขึ้ภ�พิด้�นร่�งก�ยได้ตั่อไปี

5. ความย์่ดำหัย์ุ่นของร่างกาย์ 
(Flexibility) 
เป็นความสามารถในการ 
ยืดเหยียดข้อต่อ	เอ็น	 
และกล้ามเนื้อของร่างกาย

ความสำาคัญของการต้รวจสมรรถภาพัท่างกาย์
1. เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนการออกกำาลังกาย
2. เพื่อวางแผนโปรแกรมการออกกาลังกายและติดตามประเมินผล 
3. เพื่อตั้งเป้าหมายในการออกกำาลังกาย
เพื่อนๆ	ลองตรวจเช็คสมรรถภาพร่างกายกันให้พร้อมเพื่อที่ออกกำาลังกาย 
ได้อย่างสนุกตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้นะครับ

สัมรรถภาพิร่างกาย์เพิ่�อสัุขภาพิ 
(Health-Related Physical Fitness) ประกอบูด้วย์

1. ระบบหััวใจแลิะไหัลิเว้ย์นเลิ่อดำ (Cardiovascular system) 
เป็นสมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือด	(หัวใจ	หลอดเลือด)		ในขณะออกกำาลังกาย 
หรือทำากิจกรรมต่างๆ	ระบบหัวใจและหลอดเลือดจะทำาหน้าที่ส่งเลือดและออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ	
ของร่างกาย	ทำาให้ร่างกายทำางานและออกกำาลังกายได้นานขึ้น

2. สัดำส่วนของร่างกาย์ 
(Body compositions) 
เป็นการวัดองค์ประกอบต่างๆ	 
ของร่างกายประกอบด้วย	กล้ามเนื้อ	 
กระดูก	ไขมัน	ค่าดัชนีมวลกาย	 
ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	 
ค่าสัดส่วนเอวต่อสะโพก	เป็นต้น

3. ความแข็งแรงของกลิ้ามเน่�อ  
(Muscle strength) 
เป็นความสามารถในการหดตัว 
ของกล้ามเนื้อ	เพื่อให้เกิดแรง 
หรือปริมาณสูงสุดของแรงที่กล้ามเนื้อ 
สามารถออกแรงต้านทานได้

4. ความท่นท่านของกลิ้ามเน่�อ  
(Muscle endurance) 
เป็นความทนต่อการล้า 
เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวซ้ำาๆ	 
ติดต่อกันเป็นเวลานาน
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 จากการทำา	 Need	 assessment	 พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นว่าในการ
พฒันา	Mental	wellness	ควรเริม่ตน้จากการพฒันา	Non-technical	skills	โดยเฉพาะ
เรือ่ง	Feedback	รวมถงึ	Bullying	และ	Mental	health	support	โดยอาศยัหลักสุขภาพ
จิตดีซึ่งสามารถทำาได้โดยเน้นการพัฒนาทักษะต่อไปนี้	

① ความภูมใิจิในตนเอง คอืการเห็นคุณคา่ในตนเองและการเชือ่มัน่ในตนเอง	
โดยอาจารย์สามารถสง่เสริมทกัษะเหล่านีโ้ดยการถามเพือ่กระตุ้นใหน้กัศกึษายอ้นคดิ

ทบทวนกับตัวเอง

② ความพิอใจิในชีวิต คือการมองโลกแง่ดี	 มีอารมณ์ขันและพอใจในสิ่ง 
ท่ีตนมี	 หนึ่งในความกังวลท่ีมักพบในนักศึกษาแพทย์คือกังวลว่าตัวเองเก่งไม่พอ	 
ดีไม่พอ	 อาจารย์สามารถช่วยลดความกังวลเหล่านั้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ 
ในอดีต	 ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่านักศึกษาจะไม่ได้เก่งหรือมีความสามารถในทุกๆ	 ด้าน	

นักศึกษาก็ยังสามารถท่ีจะเติบโตเป็นแพทย์ที่ดีได้ในอนาคต

③ ความสัขุสังบูทางใจิ คอืการผอ่นคลาย	มกีจิกรรมสรา้งสขุและมคีวามสงบ
ทางจิตใจ	โดยเน้นการสร้าง	Self-awareness	อาจผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่นกิจกรรมเจริญสติ	นั่งสมาธิ	จัดดอกไม้	ชงชา	ดูหนัง	ฟังเพลง	ค่ายอาสา
	 อีกทั้งยังควรส่งเสริมการปรับตัว	 (Plasticity)	 ซึ่งแบ่งได้	 2	 วิธีหลักๆ	 คือ	 
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม	 (Alloplasticity)	 ให้เข้ากับตัวเรามากขึ้น	 เช่น	 เปิดเพลง	 
ใช้เครื่องปรับอากาศ	 และการปรับตัวเอง	 (Autoplasticity)	 ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น	ซึ่งโดยทั่วไปทั้งสองกระบวนการมักเกิดขึ้นไปพร้อมๆ	กันอย่างสมดุล

	 การปรับตัวเอง	สามารถทำาด้วยวิธีง่ายๆ	4	วิธีี
	 1.	การออกกำาลังกายแบบแอโรบิควันละ	 30	 นาที	 อย่างน้อยวันเว้นวัน	 
เหนื่อยพอพูดได้ประมาณ	60-70%	of	maximal	heart	rate	เช่น	เดิน	วิ่ง	จักรยาน	
ว่ายน้ำา	เต้นแอโรบิก
	 2.	การจัดตารางเวลาโดยใช้สูตร	 8/8/8	 ซึ่งคือการเรียน	 8	 ชั่วโมง	 
เล่น	8	ชั่วโมง	นอน	8	ชั่วโมง	
	 3.	การกิจกรรมสมดุล

	 4.	การชินไปเอง

Enhancing medical 
students’mental wellness

บุรรย�ยโดย 
ผศ์. นพิ. พินม เกตุมาน
เรียบุเรียงโดย 
นพั. ภาสวุฒิ ศูิริท่องถาวร

   What is mental wellness?
 Mental wellness ม่อีงคป์ีระกอบุสำ�คัญสองสว่ันคอืควั�ม่ส�ม่�รถรักษ�
สัม่พิันธีภ�พิกับุผ้้อื�นไวั้ได้อย่�งร�บุรื�น ทำำ�ตันให้เปี็นปีระโยชน์ได้ภ�ยใต้ัสิ�งแวัดล้ิอม่ 
ทำี�มี่ก�รเปีลิี�ยนแปีลิงทำั�งทำ�งสังคม่แลิะควั�ม่เปี็นอย้่ในก�รดำ�รงชีพิ (Happiness) 
แลิะส่วันทีำ�สองคือก�รปีร�ศิจั�กอ�ก�รป่ีวัยทำ�งก�ยแลิะจิัตัใจั เช่น Depression 
Burnout แลิะ Anxiety

Mental health prevention
 การสร้างเสริมสุขภาพจิตดี	 (Happiness)	 และลดปัจจัยเสี่ยง	 (Primary	 
prevention)	สามารถทำาได้โดยอาศัยหลักการ	

 ① Positive psychology คือการมุ่งเน้นท่ีจะสร้างอารมณ์ 
ในด้านบวกเพื่อความสร้างความสุขในคนท่ัวไป	 โดยอาศัยหลักการ	 PERMA:	 
5	factors	of	well-being	ได้แก่
 a. Positive emotion	มีอารมณ์ด้านบวก	เช่นสนุก	ท้าทาย	ปลอดภัย	ภูมิใจ	
ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้	เช่น	สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย	ชื่นชมในความร่วมมือ
 b. Engagement	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม	 เช่น	 เล่าประสบการณ์	 
ใช้ละครหรือวิดีโอสถานการณ์จริงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
 c. Relationships	 เกิดความผูกพัน	 เช่น	 ออกแบบการสอนที่ต่อเนื่อง 
mentorship
 d. Meaning and purpose	เข้าใจและรับรู้ได้ถึงความสำาคัญ	เช่น	ออกแบบ
การสอนให้ผู้เรียนสังเกตเห็นการพัฒนาของตัวเอง	
 e. Accomplishment	 ตั้งใจทำาให้สำาเร็จและช้ีให้เห็นว่านำาไปใช้อย่างไร 
ซึ่งส่งผลทำาให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนให้สำาเร็จและนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้

 ② Emotional Quotient (EQ) คือหลักการซึ่งมุ่งเน้น
 a. การจดัการอารมณ์ตนเอง โดยการมสีต	ิรูอ้ารมณ์หยดุอารมณเ์บนอารมณ	์
กิจกรรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น	(Empathy)
 b. การผ่อนคลายตนเอง	 เช่น	 ฝึกผ่อนคลาย/กำาหนดลมหายใจออก	 
กำาลังกาย/aerobic	exercise	นวดกล้ามเนื้อ	ฝึกประสาทอัตโนมัติ
 c. การเข้าใจผู้อื่น 
 d. การมีความสุขจากการให้

ไม่เกิดำอาการ / โรคท่างจิต้ใจ
Depression Burnout 

Anxiety Happiness

สุขภาพัจิต้ดำ้ม้ความสุข

เก่งขึ�นอุป็สรรค

กลิับสู่ภาวะป็กต้ิ

ช้วิต้ถดำถอย์ลิง

ช้วิต้ไร้คุณค่า
ลิ่องลิอย์ หัมดำหัวัง

 ③ Resilience  
คือ	 การรับมือกับปัญหาอย่าง
ถูกต้อง	อดทนต่อความกดดัน
และการปรบัตวัแล้วฟ้ืนกลบัมา
สู่ภาวะปกติหลังจากประสบเหตุการณ์ 
ที่มีผลกระทบจิตใจ	 เช่น	 การบูลลี่ 	 อกหัก	 
สูญเสียคนรักหรือเจ็บป่วย	 เป็นต้น	 โดย	 Resilience	
ประกอบด้วย	3	ส่วนสำคัญคือ	ความมั่นคงทางอารมณ์	กำลังใจ	และจัดการกับปัญหา

	 นอกจากการสร้างเสริมสุขภาพจิตดี	 ยังจำาเป็นต้องมีกระบวนการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าโดยอาจใช้แบบคัดกรอง	 PHQ9	 และส่งต่อเพื่อรักษา	 (Secondary	
prevention)	รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจ	(Tertiary	prevention)	

	 ภาวะที่พบมากที่สุดคือ	 adjustment	 disorder	 ตามมาด้วย	 mood	 
disorder	 โดยเฉพาะ	 depression	 ซึ่งอาจารย์มีบทบาทสำาคัญในการ	 detect	 
ใหเ้รว็ทีส่ดุ	เนือ่งจาก	depression	อาจส่งผลใหน้กัศกึษาตดัสนิใจฆา่ตวัตายไดใ้นทีส่ดุ

Arousal

Drive theory

Inverted-U theory

M
ot

or
 p

er
fo

rm
an

ce

Feedback
	 ในอดีตมคีวามเช่ือในหลกัการ 
ของ	 no	 pain	 no	 gain	 ยิ่งมีความ
กดดันมาก	 ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น 
ตาม	 Drive	 theory	 ซ่ึงเป็นความจริง 
เพียงคร่ึงเดียว	 หากให้ความกดดัน 
มากเกินไปจะทำาให้ประสิทธิภาพแย่ลง

ตาม	Inverted-U	theory

ต้ิดำต้ามการอบรม 
pearls in medical education 
หัร่อการอบรมอ่�นๆ ของ SHEE ไดำ้ท่้�
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Podcast ท่้�อัดำแน่นไป็ดำ้วย์
สาระแลิะความสนุก ถึง 4 เร่�อง 

จาก 4 Host ผู่้ท่้�จะมา
สร้างความบันเท่ิง

แลิะใหั้ความรู้แก่ผู่้ฟัังทุ่กคน 

ถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่าง INSIPIRED  
ก็พร้อมที่จะแถลงไข!

Podcast นี้จะมาเล่าคดีที่แสนพิศวง 
และน่าสนใจไปควบคู่กับเกร็ดความรู้ 
ทางการแพทย์ให้ทุกคนได้ฟังกัน

EP.1 -	Cyanide	ฆาตกรรมหมู่ในนครชิคาโก 
ด้วยยาไทลินอล
EP.2	-	Arsenic	แกงกะหรี่วาคายามะ

podcast ที่จะเชื่อมโยงเสียงเพลงและดนตรี 
เข้ากับชีวิตของคุณ! ทำาไมเพลงถึงติดหู  
ดนตรีช่วยบำาบัดสมองอย่างไร ทำาไมอกหัก 
แล้วต้องฟังเพลงเศร้า อ่านหนังสือไปฟังเพลงไป
ช่วยให้มีสมาธิหรือไม่ ฯลฯ มาหาคำาตอบกัน!

EP.0	อารัมภบท
EP.1	Earworm

podcast อีกหนึ่งคอนเทนท์จาก insipired  
ที่จะมาเล่าเกร็ดความรู้สุขภาพสุดสนุกและ 
น่าสนใจ! Episode แรกมากับ Sleep apnea  
การหยุดหายใจขณะหลับ ยิ่งรู้จักเร็ว  
เราก็ยิ่งรักษาได้เร็วนะ

EP.1 Sleep	apnea

ทำางานเหนื่อยๆ มามากแล้ว อยากออกไปเที่ยวบ้างมั้ย 
รออะไรกันอยู่ มา come walk with me สิ! 

🎧 Podcast นี้จะพาคุณผู้ฟังมาเดินเล่นชิลๆ  
ด้วยกันตามสถานที่ต่างๆ พร้อมให้ความรู้และ  
hidden facts เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ ด้วย  
จะเดินไปฟังไปหรือนั่งจินตนาการตามก็ได้

ใน Episode นี้จะพาคุณผู้ฟังไปสวนรถไฟริมคลอง
บางกอกน้อยและแม่น้ำาเจ้าพระยา อย่างนี้ 
ต้องไม่พลาดแล้ว!

EP.1	สวนรถไฟ

🎧  CRIME คดีพิศวงกับเกร็ดความรู้ทางการแพทย์ by Tintin SI133

🎧 Music & life by ChaM SI133

🎧 Me and my body! by Build SI132

🎧 Come walk with me by Mikey SI132

Follow us 

Instagram: 
@insipiredpodcast

Youtube: 
INSIPIRED PODCAST 

https://www.youtube.com/ 
@insipiredpodcast211

Facebook: 
INSIDE - output SMSU

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100083565030918
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โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ขอเชิญผู้วิจัยเตรียมตัวให้พร้อมกับการส่งผลงานวิจัยของท่าน 
เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566  

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566  โดยรับผลงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

หมายเหตุุ: ตุิดตุามรายละเอีียดได้ที่ี� www.r2rthailand.org  และ FB: R2R Thailand Fanclub

ฝ�กผลง�นำของช้�วศิิริร�ช้ไว้ให้โลกร้้
สวัสดำ้ป็ีใหัม่ ชาว R2R ศูิริราชทุ่กท่่าน 

หั่างหัาย์ไป็หันึ�งป็ีเต้็มกับการป็ระกวดำผ่ลิงานวิจัย์ R2R ดำ้เดำ่นระดำับป็ระเท่ศู 
ในป็ีน้�เรากลิับมาแลิ้ว! เพั่�อนๆ ท่้�สนใจอย์่าร้รอ
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 บ่อยคร้ังข้อมูลที่จัดเก็บบนฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง	 เช่น	 
คำานำาหน้า	 ช่ือ	 นามสกุล	 รวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน	 รูปแบบวันที่ 
ไม่ถูกต้อง	 ข้อความไม่ครบถ้วน	 รูปแบบข้อมูลดังกล่าวนี้ 
สามารถแก้ไขได้โดยใช้เครื่องมือ	 Flash	 Fill	 อย่างไรก็ตามสำาหรับ 
ข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บหลากหลาย	 การใช้เคร่ืองมือนี้อาจทำาให้ 
การแสดงผลไม่ครบถ้วน	 และเกิดข้อผิดพลาดได้ 	 ดั งนั้น 
ก่อนการนำา	 Flash	 Fill	 ไปใช้งาน	 จึงควรตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนเสมอ	 โดยรูปแบบของการจัดการข้อมูลที่นิยมนำามาใช้งาน	 
มีดังนี้

 สดุท้ำ�ยนี�เครื�องมื่อพิื�นฐ�นอย่�ง Flash Fill ถ�้ใช้เป็ีน แลิะนำ�ไปีปีรับุใช้ให้เหม่�ะกับุง�น จัะช่วัยย่นระยะเวัลิ� 
ในก�รทำำ�ง�นให้รวัดเร็วัขึ้้�น โดยไม่่ตั้องใช้ส้ตัรในก�รจััดก�รขึ้้อม่้ลิให้ยุ่งย�กอีกตั่อไปี ทำ่�นส�ม่�รถสแกน  
QR Code เพิื�อศ้ิกษ�วิัธีกี�รใช้ง�น/ตัวััอย่�งวัธิีจีัดัก�รข้ึ้อม่ล้ิรป้ีแบุบุต่ั�งๆ แลิะห�กมี่ขึ้อ้สงสัยเกี�ยวักบัุก�รบุริห�ร 
จัดัก�รข้ึ้อม่ล้ิ ส�ม่�รถติัดตัอ่ง�นบุริห�รทำรัพิย�กรสุขึ้ภ�พิได้ทำี� ต้ักอำ�นวัยก�ร ชั�น 1 โทำร. 98300 หรือ 98418 
e-mail : sirirajum@mahidol.edu

เคล็ด้ (ไม่) ลับ ในำก�รจัด้ก�รข้อม้ลด้้วย Flash Fill

รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องมือ Flash Fill บน Microsoft Excel

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ตามรูปแบบที่กำาหนด

ตัวอย์่าง รูปแบูบูการจิัดการข้อมูล้ด้วย์ Flash Fill 
การรวมข้อมูล้

การสัร้าง/เปล้ี�ย์นรูปแบูบูข้อความ

• การทำาตัวอักษรย่อ • การใส่ตัวคั่น • การใส่ข้อความตัวอักษรต่อท้าย

การแย์กข้อมูล้

 ปีัจัจัุบุันทำุกหน่วัยง�นจัำ�เปี็นตั้องวัิเคร�ะห์ขึ้้อม่้ลิ เพิื�อพิัฒน�แลิะปีรับุปีรุงกระบุวันง�นให้ดีขึ้้�น ในบุ�งชุดขึ้้อม่้ลิ 
ทำี�จััดเก็บุไม่่เปี็นระบุบุก่อนก�รนำ�ขึ้้อม่้ลิไปีวิัเคร�ะห์ทำุกครั�ง จั้งตั้องเตัรียม่ข้ึ้อม้่ลิให้สม่บุ้รณ์ แลิะพิร้อม่ใช้ ซ้�งตั้องใช้เวัลิ�ม่�ก 
ในก�รคลิีน/แปีลิงขึ้้อม่้ลิ เพิื�อให้ได้ม่�ซ้�งร้ปีแบุบุทำี�ถ้กตั้อง แลิะเปี็นม่�ตัรฐ�นเดียวักัน ฉบุับุนี�จั้งขึ้อแนะนำ�อีกหน้�งเครื�องม่ือ 
ทำี�ปีร�กฏิบุน Microsoft Excel ในเวัอร์ชั�น 2013 ขึ้้�นไปี ทำี�เรียกวั่� Flash Fill ซ้�งจัะช่วัยให้ก�รรวัม่ แยก แลิะจััดร้ปีแบุบุขึ้้อม่้ลิ 
ทำี�ตั้องก�รนั�นทำำ�ได้ง่�ยเพิียงไม่่กี�คลิิก เม่ื�อพิร้อม่แลิ้วัม่�ร้้จัักเครื�องม่ือนี�กันค่ะ

			 Flash	Fill	เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่แสดงผลอยู่ใน	 
Ribbon	 Data	 ของโปรแกรม	 (รูปที่	 1)	 ทำาหน้าที่ 
ในการแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการตามรูปแบบที่กำาหนดให้
โดยอัตโนมัติ	 หรือหากข้อมูลท่ีบันทึกไม่ได้แสดงตาม 
รูปแบบที่ต้องการ	 เราสามารถกำาหนดรูปแบบตัวอย่าง
เพือ่ใหโ้ปรแกรมดำาเนินการตามคำาสัง่ไดใ้นทนัท	ี(รปูที	่2)	

ก่อน ก่อนหลัง หลัง หลังก่อน

ก่อน หลัง ก่อน ก่อนหลัง หลัง
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① เข้าระบูบู Si vWORK  เล้่อก เพิิ�มเติม (MORE)

② เล้่อก ห้องสัมุด (Library)

③ เล้่อก ISMS ความมั�นคงปล้อดภัย์สัารสันเทศ์

④ เล้่อก นโย์บูาย์หร่อ ระเบูีย์บูปฏิิบูัติ

 คณะแพิทำยศิ�สตัร์ศิิริร�ชพิย�บุ�ลิ ม่ห�วัิทำย�ลิัยม่หิดลิ ม่ีพิันธีกิจั  
ด้�นก�รให้บุริก�รผ้้ป่ีวัย ด้�นก�รเรียนก�รสอน แลิะด้�นวัิจััย ดังนั�น เพิื�อให้ 
ก�รดำ�เนินก�รด้�นควั�ม่ม่ั�นคงปีลิอดภัยส�รสนเทำศิขึ้องคณะฯ เป็ีนไปีตั�ม่
ม่�ตัรฐ�นระดับุส�กลิ ม่ีควั�ม่ม่ั�นคงปีลิอดภัยแลิะเชื�อถือได้ ตัลิอดจันยังม่ี 
ก�รพิัฒน�ปีรับุปีรุงม่�อย่�งตั่อเนื�อง โดยฝ่่�ยส�รสนเทำศิได้จััดทำำ�ช่องทำ�ง 
ก�รรับุร้้นโยบุ�ย แลิะ ระเบุียบุปีฏิิบุัตัิควั�ม่ม่ั�นคงปีลิอดภัยด้�นส�รสนเทำศิ 
ผ่�นแอพิพิลิิเคชัน Si vWORK ม่�แนะนำ� ดังนี�

เพิียงเทำ่�นี� ทำ่�นก็จัะส�ม่�รถเขึ้้�ศิ้กษ�นโยบุ�ยในก�รรักษ�ควั�ม่ม่ั�นคงปีลิอดภัย
ด้�นส�รสนเทำศิขึ้องคณะฯ ได้ครอบุคลิุม่ทำุกพิันธีกิจั 

ห�กม่ีปีัญห�ก�รใช้ง�น ตัิดตั่อสอบุถ�ม่ได้ทำี� IT Helpdesk โทร. 99228

เปิด้ช้่องทุ�งนำโยบ�ยและ
ระเบียบปฏิิบัต็ิคว�มมั�นำคง
ปลอด้ภัยด้้�นำส�รสนำเทุศิผ่�นำ 

 Si vWORK ทุี�ควรร้้

1 2 3 4
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 1. การท่ำางานกับคนรุ่นใหัม่จำาเป็น็ต้อ้ง Open Mindset  
แลิะเป็ลิ้�ย์นความคดิำ โดยคนรุน่เก่าจะมบีทบาทในการประคบัประคอง 
และใหค้ำปรกึษาแกค่นรุน่ใหม	่ซึง่ในปัจจุบนัและอนาคตจะเป็นการทำงาน 
ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากยิ่งขึ้น	 ตัวอย่างการทำงานของคนรุ่นใหม่ 
หรือองค์กรที่เกิดจากกลุ่มนี้	 เช่น	 กลุ่ม	 Start	 up,	 Google,	 Apple,	 
Spotify	รวมไปถึง	Meta-verse,	Block	Chain	เป็นต้น	

  2. การท่ำางานแบบ Triple Helix ท่้�ป็ระกอบดำ้วย์ รัฐ  
นักวิชาการหัร่อนักวิจัย์ แลิะป็ระชาชน 
หมายถงึ	การทำางานทีค่ำานึงถงึความตอ้งการหรอืเปดิโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม	รวมถึงการดึงนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วม	เป็นแนวทาง
การทำางานที่ทั่วโลกยอมรับ	 ท้ังน้ีทั้งน้ันจะต้องเชื่อมงานวิจัยให้เข้ากับ 
อตุสาหกรรมหรือนวัตกรรมสังคมได้	ตวัอยา่งของความสำาเรจ็คือการเกดิขึน้ 
ของ	Science	Park	หรืออุทยานวิทยาศาสตร์	ที่เปรียบเสมือนจุดเชื่อม
ของนักวิจัยกับประชาชนที่ตอบสนองกัน

ก�รออกแบบกระบวนำก�รขับเคลื�อนำ 
นำวัต็กรรมอย่�งยั�งยืนำ จ�กประสบก�รณ์์
ประธ�นำคณ์ะกรรมก�รนำวัต็กรรมแห่งช้�ต็ิ 
และอด้ีต็ปลัด้ อว.  ต็อนำทุี� 2
 จั�กคอลิัม่น์นโยบุ�ยแลิะแผน ในฉบุับุก่อนได้สรุปีบุทำบุรรย�ยขึ้อง รศิ. นพิ.สรนิตั ศิิลิธีรรม่ 
ปีระธี�นคณะกรรม่ก�รนวััตักรรม่แห่งช�ตัิ แลิะอดีตัปีลิัดกระทำรวังอุดม่ศิ้กษ� วัิทำย�ศิ�สตัร์ วัิจััยแลิะ
นวััตักรรม่ ถ้งมุ่ม่ม่องขึ้องก�รวััดควั�ม่ส�ม่�รถในก�รแขึ้่งขึ้ันโดยรวัม่ขึ้องปีระเทำศิไปีแลิ้วั ในฉบุับุนี� 
ม่�ตัิดตั�ม่อ่�นกันตั่อถ้ง 6 แนวัคิดก�รขึ้ับุเคลิื�อนนวััตักรรม่อย่�งยั�งยืน

 จั�กแนวัคิดทำั�ง 6 ขึ้้อทำี�ได้อธิีบุ�ยไปี สำ�หรับุมุมมองของสถานศูึกษาดำ้านการเร้ย์นการสอนนั�น ยังจัำ�เปี็นตั้องม่ีหลิักส้ตัร 
ด้�นปีริญญ� แตั่บุัณฑิิตัควัรจับุแลิ้วัส�ม่�รถทำำ�ง�นได้ทำันทำี นอกจั�กนี� ม่ห�วัิทำย�ลิัยควัรเปีิด Modular Course เพิิ�ม่ขึ้้�น แลิะม่ีพิื�นทำี� 
ในก�รส่งเสริม่กิจักรรม่ Start up ในส่วันขึ้องมุมมองดำ้านวิจัย์ ควัรใช้แนวัคิดขึ้องก�รวัิจััยพิื�นฐ�น วัิจััยเพิื�อวัิช�ชีพิ แลิะวัิจััยแลิะนวััตักรรม่ 
เชงิธุีรกจิั ปีระก�รสำ�คญัคอืก�รปีรับุแนวัคิดทำรัพิย์สนิทำ�งปัีญญ�ให้เปีน็ปีระโยชน์ขึ้องผ้้สร�้งสรรค์ แลิะมุมมองดำา้นบรกิารท่างการแพัท่ย์์  
ควัรนำ�เทำคโนโลิยีเขึ้้�ม่�ใช้ในก�รทำำ�ง�นให้ม่�กขึ้้�น แลิะส่งเสริม่ก�รทำำ�ง�นร่วัม่กับุหน่วัยง�นภ�ครัฐ เช่น สสส. เพิื�อเผยแพิร่ควั�ม่ร้้ 
ในด้�นตั่�ง ๆ สุดทำ้�ย สิ�งสำ�คัญทำี�องค์กรควัรตั้องคำ�น้งถ้งคือควั�ม่ยั�งยืน โดยเฉพิ�ะด้�น ESG (Environment, Social, Governance) 
ทำี�ตั้องนำ�ม่�เชื�อม่โยงก�รทำำ�ง�นให้ม่�กขึ้้�น

  4. Infrastructure แลิะ
พั่�นท่้�  หรื อที่ เ ร า คุ้ น เ คยกั นดี ว่ า	
Co-Working	 Space	 เป็นพื้นที่ใน
การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	 ท่ีมีการ 
สนับสนุนอุปกรณ์ด้ านเทคโนโลยี	 
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 3D	
Printer	 หรือ	 Projector	 รวมไปถึง 
การเปดิคอรส์อบรมตา่งๆ	ซึง่ตวัอยา่งของ 
การจัดการเชิงพืน้ทีท่ีป่ระสบความสำเร็จ	 
เช่น	 ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	
โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 KX	
Building	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

 5. เป็้าหัมาย์ ค่อ สอนใหั้คนสามารถท่ำางานไดำ้  
(ไม่ใช่ไดำ้ป็ริญญา) ม้ผ่ลิงานต้อบแท่นท่ั�งท่างดำ้านสังคม 
แลิะดำ้านพัาณิชย์์ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องการรายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยนั้นๆ	 แต่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยรวม	 ประการสำคัญคือ	 นอกจากการได้ผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องสร้าง	
Platform	หรอื	Ecosystem	ทีใ่นอนาคตจะทำให้เกดินวตักรรมได้ตอ่ๆ	ไป	

 6. Regionalization เป็นการคำนึงถึงปัญหาของเมืองใหญ่	 
การกระจายความเจริญ	 การให้โอกาสพัฒนาชุมชน	 และการลด 
ความเหลื่อมล้ำ

 3. ทุ่น หัร่อ Matching Fund เป็นแนวคิดที่สำาคัญที่สุด	 
ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนผ่านกองทุนต่างๆ	 เช่น	 TED	 Fund	 
โ ดย 	 Ma t ch i ng 	 Fund 	 จะ เป็ นตั ว ผ ลักดั น ให้ เ กิ ดแนวคิ ด 
ในเชิงพาณิชย์	 (Commercialization)	 ขึ้น	ดังนั้น มหาวิทยาลัยจำาเป็น
ท่ีจะต้องเปลี่ยนจาก “วิจัยและพัฒนา” เป็น “วิจัยและนวัตกรรม 
เชิงธุรกิจ”	เพื่อส่งเสริมมุมมองด้านธุรกิจมากขึ้น

Epicenter Sweden
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การสง่เอกสารใบเบกิ
สวสัดกิารยดืหยุ่น Flexible Benefit 

เบกิถูกหมวด ลดแกไ้ข สง่ภายในก าหนด
ไดเ้งนิใชใ้นเดอืนถดัไป แน่นอน



เรียน บุคลากรชาวศิริราช ประเภท พม.พศ. และ 
พม.ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ               

วารสารฉบับนี้ HR ขอแจ้งปฏิทินการน าส่งเอกสาร
ใบเบิก Flexible Benefit เพื่อให้บุคลากรได้ทราบ 

ดังนี้
1. การน าส่ ง เอกสารใบเบิกส วัสดิการFlexible 

Benefit ก าหนดให้ภาควิชา/หน่วยงาน ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารและรวบรวม
ส่งใบเบิกสวัสดิการฯไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ตามตารางปฏิทินที่แสดงไว้นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 –
16.30 น. ที่เคาน์เตอร์ OneStop Service 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4 

2. กรณีได้ รับ E-mail แก้ไขใบเบิกสวัสดิการฯให้
ด าเนินการแก้ไขใน ระบบ HR Connect ภายหลัง
เมื่อได้รับเอกสารส่งคืนแล้วเท่านั้น โดยจะส่ง
เอกสารคืนทุกวันจันทร์ถัดไป 

3. รอบการเบิกจ่าย Flexible Benefit ส่งเอกสารใบ
เบิกสวัสดิการฯไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน
วันที่15 ของทุกเดือน (เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 
ไม่มีการแก้ไข) จะได้รับเงินแจ้งเข้าสลิปเงินเดือน 
ในเดือนถัดไป 

ตัวอย่าง ส่งเอกสาร ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2565 จะได้รับเงินในเดือน ธันวาคม 2565

สามารถตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่
คณุปวติรา สขุวฒัน์ โทร. 98785 ต่อ 201 , 

วา่ทีร่อ้ยตรสีพุเิชษฐ์ เยน็รกัมัน่ โทร. 98863       
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ตกึศรสีงัวาลย์ (เลก็) ชัน้4
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คว�มสุขจ�กก�รเป็นำผ้้ให้

Altruism
ป็ระกอบไป็ดำ้วย์ 

 สวัสดำ้ชาวศูิริราชทุ่กท่่านค่ะ ในฉบับน้� 
ท่้มงานวัฒนธิรรมศูิริราช ขอนำาเสนอพัฤต้ิกรรม 
ท่้�สอดำคลิ้องกับวัฒนธิรรมศูิริราช โดำย์เป็็นค่านิย์ม 
Altruism คำานึงถึงป็ระโย์ชน์ของผู่้อ่�น 
แลิะส่วนรวมเป็็นท่้�ต้ั�ง

	 พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมศริริาช	ยกตวัอยา่ง	เชน่	การใหบ้ริการ
ผู้มารับบริการ	อย่างเต็มใจ	เต็มความสามารถ	คำานึงถึงความประสงค์ของผู้เข้ารับ
บริการเป็นหลักในการจัดการและดำาเนินงาน,	การทำางานจิตอาสา	เพื่อช่วยเหลือ
สงัคม-องค์กร,	นึกถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม	ไมป่ฏิบตักิารใดๆ	ทีจ่ะเปน็การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง,	 มีน้ำาใจ	 คอยช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน,	 สิ่งของ
เครื่องใช้	เงิน	อาหาร	ให้แก่บุคคลที่ด้อยโอกาส,	ถ่ายทอดความรู้	เนื้อหาที่ตนเอง
มีความถนัดแก่บุคคลอื่น	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า 
สวัสดีค่ะ

เส้ย์สลิะ 
ไม่เหั็นแก่ต้ัว 
(Sacrifice 
Oneself & 
Unselfish) 

ม้ความสุข
จากการเป็็นผู่้ใหั้ 

(Generous Giver)

ใส่ใจบริการ 
ดำ้วย์ใจจริง  

(Service-mined)

ผู่้รับบริการ
เป็็นศููนย์์กลิาง 
(Customer-

focused)

รับผ่ิดำชอบ
ต้่อสังคม 
(Social 

Responsibility)

รู้จักพัอเพั้ย์ง 
(Self Sufficiency)
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ศิิริร�ช้จัด้กิจกรรมทุัศินำศึิกษ�เช้ิงวัฒนำธรรม  
“Siriraj Cultural Walk 2022”

	 เมื่อวันที่	7	ม.ค.	2566	ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์	ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม	“Siriraj	Cultural	Walk	
2022”	ใหแ้กแ่พทยป์ระจำาบา้นและแพทยป์ระจำาบา้นตอ่ยอดชาวตา่งชาตขิองคณะฯ	โดยเริม่จากการเดนิทศันศกึษาบรเิวณรอบๆ	เกาะรตันโกสนิทร	์
อันได้แก่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	โลหะปราสาท	วัดราชนัดดารามวรวิหาร	วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	(ภูเขาทอง)	และเสาชิงช้า

	 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเดินทัศนศึกษาแล้ว	แพทย์ประจำาบ้าน	และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดชาวต่างชาติ	ยังได้มีโอาสเข้าร่วมมินิเวิร์คช็อป
เพื่อเรียนรู้วิธีการทำาขนมไทย	นั่นคือ	ขนมบัวลอยไข่หวาน	ณ	บริเวณคาเฟ่	Tiny	Elephant	สาขาพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ศิิริร�ช้เข้�ร่วมก�รประชุ้ม
คณ์บด้ีโรงเรียนำแพทุย์อ�เซียนำ ครั�งทุี� 11  
ประจำ�ปี 2565

	 รศ.	นพ.ประภัทร	วานิชพงษ์พันธุ์	 
รองคณบดีฝ่ ายสื่ อสารองค์กรและ
วิเทศสัมพันธ์	พร้อมด้วย		รศ.	นพ.ตรีภพ	
เลศิบรรณพงษ	์รองคณบดฝีา่ยการศึกษา	
และ	ศ.	นพ.อาศสิ	อนุนะนนัทน	์รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ	 เข้าร่วมการประชุมคณบดี
โรงเรยีนแพทย์อาเซยีนครัง้ที	่11	ประจำาปี	 
2565	 ระหว่างวันที่	 8	 -	 9	 ธันวาคม	
2565	 ซึ่งจัดโดย	 University	 Health	
Sciences	ณ	 กรุงเวียงจันทน์	 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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เม่องศิรื่ิรื่าชนี ้ดี
ในน้ ำามีปลา
ในนามีข้าวี
เจ้าเม่องบ�เอา
จกอบในไพรื่�

ติลาดนัดแห�งใหม�
สำาหรื่ับชาวีศิรื่ิรื่าช

ติิดติ�อมาที �

96916

เพื ่อนจูงวัวไปค์้า ขี ่ม้าไปขาย
ใค์รืจักใค์รื่ค์้าช้างค์้า
ใค์รืจักใค์รื่ค์้าม้าค์้า
ใค์รืจักใค์รื่ค์้าเงือนค์้าทองค์้า...

Free
Market

ฟรี!

อยากขาย เช�า
บรื่ิการื่

สัินค์้า
ย่ม

แลกเปลี �ยน

อยากซ่ ้อ

แจก

 siriraj.sipr@gmail.com
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๏	ภาควิ ช า เ วชศาสตร์ ป้ อ งกั นและสั งคม	 
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล	 ขอเชิญ 
แพทย์ประจำ าบ้ าน	 ที่ สนใจ	 เข้ าร่ วมอบรม	 
“คณุหมอขอเลา่เรือ่ง (Storytelling in Medicine) 
ปลดล๊อค Brain Fog ด้วยเรื่องเล่า... พูดให้ออก 
บอกให้ถูก สื่อสารให้รู้เรื่อง”	ในวันที่	1	ก.พ.	66	

๏	ภาควิชาออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำาบัด	 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน	 ชวนมารู้จักชีวิต 
หมอออร์โธฯ	กับกิจกรรม	Ortho-MD Meeting :  
Live talk & Music ในวันที่ 	 1	 ก.พ.	 66	 

๏	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	
ขออาราธนาพระสงฆ์ ใน เขตบางกอกน้อย	 
เขตบางกอกใหญ่	 เขตบางพลัด	 เขตตลิ่งชัน	 
เขตพระนคร	และเขตอืน่ๆ	ทีส่นใจ	เขา้รว่มโครงการ
อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
พระสงฆ์ในพ้ืนทีเ่ขตเมอืง	ระหว่างวนัที	่7	-	9	ก.พ.	
66	ณ	ห้องประชุม	101	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 
80	พรรษา	5	ธนัวาคม	2550	(SiMR)		โรงพยาบาล 
ศริริาช	รว่มรบัฟงัการเสวนาและรบัความรูเ้กีย่วกบั 
สุขภาพในด้านต่างๆ	 โดยมี	 พระธรรมวชิรมุนี	 วิ.	 
เจา้คณะกรงุเทพมหานคร	และ	พระราชรตันโสภณ	 
เจ้าคณะเขตพระโขนง	 -	 บางนา	 ร่วมเสวนา 
ในครั้งนี้ด้วย	 สามารถสแกนลงทะเบียนผ่าน	 
QR	CODE	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	สอบถามเพิ่มเติม 
ไ ด้ ที่ 	 : 	 0 	 2419 	 2634 ,	 
093	 -	 6324630	 คุณวสุมดี	 
หรอืคณชั	หนว่ยวจิยัและขบัเคลือ่น 
นโยบายสุขภาพ

๏	ศูนย์วิจัยคลินิก	(SICRES)	คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล	 ม.มหิดล	 ขอเชิญผู้ที่สนใจ	 
ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับ	 GCP	 Inspection,	 
Protocol	 Evaluation	 ในวันพุธที่	 22	 ก.พ.	 66	 
เวลา	09.00	–	12.30	น.	ณ	ห้องประชุม	101,	 
ช้ัน 	 1	 อาคาร	 S iMR	 คณะแพทยศาสตร์  
ศิ ริราชพยาบาล	 โดยวิทยากรจาก	 PMDA	 

เวลา	13.30	–	16.30	น.	ณ	อาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	ชั้น	25	ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี	่หนว่ยการศกึษา	ภาควชิาเวชศาสตรป้์องกันและสังคม	โทร.	0	2414	0779	/	081	889	7886	Email	:	sipv.edu@gmail.com

๏	งานสร้างเสริมสุขภาพ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ขอเชิญชวนร่วมงาน	“เดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุ 
ศิริราช - สมุทรสาคร”	 ชิงถ้วยพระราชทานจาก	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 - 08.00 น.  
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร	 ระยะทาง	 3	 กม.	 และ	 10.5	 กม.	 อัตราค่าสมัคร	 600	 และ	 
800	บาท	ส่วนวีไอพีค่าสมัคร	2,000	บาท

 ผู้ที่สนใจสมัครและชำาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำานวน  
ผ่านเว็บไซต์ https://www.runlah.com/ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุ 
ศริริาช - สมุทรสาคร” พรอ้มเบอรว์ิง่ (Bib) โดยจดัส่งทางไปรษณีย ์ระหวา่งวนัท่ี 1 – 10 มนีาคม 2566  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพ่ิมเติม และเหรียญผู้พิชิตที่ออกแบบอย่างสวยงาม หลังเข้าเส้นชัย 
ส่วนวีไอพี จะได้รับเสื้อที่ระลึกเพิ่ม 1 ตัว และชุดของที่ระลึกเพิ่มเติม 

เวลา	 13.00	 -	 16.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมสิรินธร	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 โรงพยาบาลศิริราช	 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	 หน่วยการศึกษา	 ภาควิชาออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำาบัด	 ตึกสยามินทร์	 ชั้น	 9	 
โทร.	0	2419	7965	ต่อ	131	-	4

(อย.	 ประเทศญี่ปุ่น)	 พร้อมรับฟังประสบการณ์การวิจัยทางคลินิกตามแนวปฏิบัติ	 GCP	 ของผู้เชี่ยวชาญ
จาก	 Nation	 Cancer	 Center	 Japan	 (NCC)	 ,	 Academic	 Clinical	 Research	 Office	 (ACRO)	 
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	,	National	Clinical	Research	Network	และ	SICRES	

ลงทะเบียนฟรี!	 
ผ่าน	QR	Code	ได้ที่									

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	ศูนย์วิจัยคลินิก	 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 
โทร.	0	2414	1914	,	02	414	1898	 
Line	:	@SICRES	,	www.sicres.org

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร. 0 2419 9980, 9981, 9983  หรือ เพจเฟซบุ๊ก “งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุ
ศิริราช -สมุทรสาคร”
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บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับน้ี เป็นสิทธ์ิของผู้เขียนแต่ละท่าน และการนำาเสนอ
ข้อความจากเอกสารน้ีไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ

ที�ปรึกษา : ศ.นพ.อภิิชาติิ อัศวมงคลกุุล บรรณาธิการ : รศ.นพ.ประภิัทร วานิชพงษ์์พันธุ์ุ์

0 2419 6916 , 0 2419 9273Contact us :
The Editorial Crews

siriraj .sipr@gmail .com
อ่านวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ 

ได้ทุกที� ทุกเวลา เพียงสแกน QR Code

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      มหาวิทยาลัยมหิดล

วิิสััยทััศน์์ 
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พััน์ธกิิจ
องค์กรมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการศึกษา จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต  
บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการในอนาคต

 2. การวจิยั เชิงคลนิกิและชวีการแพทย ์เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรม  
ด้านวิทยาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพใหม่

 3. การบรกิารทางการแพทย ์ใหก้ารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยเนน้ระดบัตตยิภมู ิ 
ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคสำาคัญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลสูง  

มีต้นทุนการรักษาที่เหมาะสมโดยไม่มุ่งหวังกำาไร

ปรััชญา
:  ความสำาเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ 
 มวลมนุษยชาติ

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

เร ื ่ องจากปก • นางสาวคณิิติยา  ศรีไพบููลย์ 	 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาริงาน้ที่่�วไป		งาน้บริิหาริและธุุริการิ	
• คุณิติ้นฉััติร  ใจซื่่�อ    น้่กวิชาการิโสตที่่ศน้ศึกษา		สถาน้เที่คโน้โลยี่การิศึกษาแพที่ยีศาสตริ์

๏ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบริจาคเช่าบูชาพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร 
เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร “ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ  
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” บริจาคโดยตรงได้ที� : ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำาเพ็ญ ชั้น 1  
รพ.ศิริราช กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” ติดตามรายละเอียดการรับพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร 
ไดท้ี ่www.si.mahidol.ac.th/th   สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่งานกจิการพเิศษและองค์กรสมัพันธ์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โทร. 0 2414 1555, 0 2414 1888   
ในวันเวลาราชการ

 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
ประจำาปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 เม.ย. 66  
ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.si .mahidol .ac. th/educat ion/ 
practicalnurse สอบถามรายละเอียดได้ที่  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  
โทร. 0 2419 6465-6 (ในเวลาราชการ) Facebook : โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ศิริราช หรือสแกน QR code

 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม Clinical Investigation for Medical  
Device Innovation ระหว่างวันที ่9 - 10 ก.พ. 66 ณ หอ้งประชมุ วกีจิ วรีานวุตัติ ์ 
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนสเเกน  
QR code

๏ เปิดรับสมัครแล้ว ! หลักสูตร 6 ยกกำาลัง 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาแพทย์ที่เรียนหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต  สนใจเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ (ภาคพเิศษ) เมือ่สำาเรจ็การศกึษากไ็ดร้บัปรญิญาบตัรถงึ 2 ใบ (คณุวฒุปิรญิญาตร ีและปรญิญาโท)   
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี อยากเรียนแบบไหน เลือกได้

  • สายจริงจัง เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มรูปแบบ เมื่อสำาเร็จการศึกษา จะได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาโท  เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ศิริราชทุกชั้นปีตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2566   

 • สายสะสมความรู้ เลือกเรียนเฉพาะบางวิชาที่สนใจ สะสมหน่วยกิตไว้ได้ และหากเก็บหน่วยกิต 
ตามข้อกำาหนด สามารถรับประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ หรือในภายหลัง 
หากอยากได้คุณวุฒิปริญญาโท สามารถสมัครเข้าเรียนสายจริงจังและทำาการเทียบโอนหน่วยกิตได้  
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ศิริราชทุกชั้นปีตั้งแต่วันนี้ - 14 กรกฎาคม  2566 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร. 0 2419 6637 (คุณรัตนสุดา) หรือเว็บไซต์  
https://shee.si.mahidol.ac.th/master/index.php/course-hse/6-1-course  
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ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 463 กุุมภาพัันธ์์ 2566

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

Love

i s

when you  pu t

o t he r ’ s  need s

be fo r e

you r s .

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ




