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บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับน้ี เป็นสิทธ์ิของผู้เขียนแต่ละท่าน และการนำาเสนอ
ข้อความจากเอกสารน้ีไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ
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      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 ่ � องจาก้ปก้ • นางสาวนิติยา เพริศพรายวงศ์  งานบริิหาริความเสี่่�ยงและควบคุมภายใน	 ถ่่ายภาพ	• นายไชยวัฒน์  บััวทอง  
• นางสาวศิริรัติน์ ยงกุำาลัง งานบริิหาริความเสี่่�ยงและควบคุมภายใน	 	 สี่ถ่านเทคโนโลย่การิศึึกษาแพทยศึาสี่ตริ์

•เตือนภัย โปรดระวัง ! มิจฉาชีพ 
ตีสนิทแอบอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ 
หลอกใช้โทรศัพท์โหลดแอพพลิเคชัน 
หลอกลวงทรพัยส์นิของทา่น หากพบเหน็  
แจ้ งพยาบาลหรือ เจ้ าหน้ าที่ รั กษา 
ความปลอดภยัทนัท ีหรอืโทรแจง้เบาะแส
ได้ที่ 0 2419 7272

•ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์  
สหสาขาวิชาชีพ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำาปี  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำาปี 2566 หัวข้อ  
Disruptive innovation in Medicine : นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษา 
ที่ก้าวไกล ในวันที่ 29 - 31 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/conference/  สอบถามเพิม่เตมิ 
โทร. 02-8496600 ต่อ 4241  (ในวันเวลาราชการ)

•พบกับกิจกรรม ชาวศิริราช 
รว่มดว้ยชว่ยกนั และเปดิแคมเปญ  
“ชาวศิริราชอยากบอก คณบดี
อยากฟัง ในวันที่ 23 มี.ค. 66  
เวลา 13 .00 -  13 .30 น .  
ณ ศาลาศิรริาช ๑๐๐ ป ีแล้วพบกนั!

ศิริราชจะดีกว่านี้ได้ 
ถ้า... เรา

•เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน
ส่วนบุคคลสำาหรับผู้สูงอายุ (Personal  trainer for seniors) รุ่นที่ 1  
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 มี.ค. 66 เวลา 08.00 – 20.00 น.  
ณ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ Siriraj Fitness Center อาคารหอกีฬา 
ศิริราชสัมพันธ์ ชั้น 11 ผู้เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ที่กำาหนด จะได้รับ
ประกาศนียบัตร 
•สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการโครงการ 
Siriraj Fitness Center โทร. 0 2419 9668 - 9



๏ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทาน 
เพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการฝึกหัตถการทางการแพทย์  
ประจำาปีการศึกษา 2564 - 2565 จำานวน 210 ราย โดยมี 
ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำานวยการ 
โรงเรียนแพทยศ์ริิราช ประธานศนูยป์ฏิบตักิารฝึกทกัษะระบบจำาลอง  
คณะผู้บ ริหาร คณาจารย์  บุคลากร แพทย์ประจำ าบ้ าน  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
และเหล่าญาติมิตร ร่วมไว้อาลัยท่านผู้อุทิศร่างกายเป็นครั้งสุดท้าย  
เมื่อวันที่  28 ม.ค .  66 ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๏ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ม.มหดิล เปน็ประธานงานแถลงขา่ว  
ศิรริาชเปดิตวั 2 นวตักรรมสดุล้ำา  พฒันาการวนิจิฉยัเอกซเรยด์ว้ย AI  
และรักษาโรคสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุด้วย MRI และอัลตราซาวด์  
ร่วมกับ ศ. คลินิก พญ.อัญชลี  ชูโรจน์  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  
และ รศ.นพ.ตรงธรรม ทองด ีภาควชิารงัสวีทิยา รศ.นพ.ฑิตพงษ ์ ส่งแสง  
ภาควิชารังสีวิทยา อ.พญ.ยุวดี  พิทักษ์ปฐพี ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
รศ.ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี ภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้มีส่วนในการ
ร่วมพัฒนานวัตกรรมการรักษาดังกล่าวฯ พร้อมผู้บริหารคณะฯ 
ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช  

๏ ศ.นพ.อภชิาต ิอศัวมงคลกลุ คณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล เปน็ประธานเปดิงานสปัดาหว์นัมะเรง็โลก ประจำาป ี2566  
โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล ที่ปรึกษาสถานวิทยามะเร็งศิริราช  ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำานวยการ 
โรงเรียนแพทย์ศิริราช รศ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช นางชไมพร เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่าย 
การพยาบาล พร้อมหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ภายในงาน มีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง กิจกรรมลานเพลิน และบูธกิจกรรมต่างๆ จากภาคีเครือข่าย ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ สิทธิการ 
รักษาสำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง กิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคำาถามชิงรางวัลมากมาย  
เมื่อวันที่ 1 - 3 ก.พ. 66 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช และวันที่ 4 ก.พ. 66 บริเวณทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

พิิธีีทำำ�บุุญอุุทำิศส่่วนกุุศล  
และพิิธีีพิระร�ชทำ�นเพิลิงศพิอุ�จ�รย์์ใหญ่

เปิิดตััว 2 นวัตักุรรมสุ่ดลำ�� พิัฒน�กุ�รวินิจฉััย์เอุกุซเรย์์ด้วย์ AI และรักุษ�โรคส่ั�นไม่ทำร�บุส่�เหตัุด้วย์ MRI  
และอุัลตัร�ซ�วด์

ส่ัปิด�ห์วันมะเร็งโลกุ ปิี 2566
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คณบุดีนำ�ทำีมลงพิ้�นทำี�ชุมชนบุ�งกุอุกุน้อุย์
๏ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 66 ณ ศาลาการเปรียญ วัดดุสิดารามวรวิหาร  
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วย รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ และ รศ.พญ.เบญจาภา  
เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์  
รว่มลงพืน้ทีช่มุชนวดัดสุติาราม เพือ่ชีแ้จงความกา้วหนา้การดำาเนนิ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อยและสำารวจชุมชน 
เพือ่สอบถามความเป็นอยู ่ตลอดจนเปดิโอกาสใหป้ระชาชนในพืน้ที่
ไดซ้กัถามในเรือ่งตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ได้รบัความรว่มมอืเปน็อยา่งด ี
จากชุมชนวัดดุสิตาราม และชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ 
พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่

ศิริร�ชปิันนำ��ใจ ช่วย์เหล้อุผู้้้ปิระส่บุภััย์แผู้่นดินไหวตัุรกุี
๏ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของที่จำาเป็น เพื่อส่งไปช่วยผู้ประสบภัย 
แผ่นดินไหวที่ตุรกี (ตุรเคีย) โอกาสนี้ งานกิจกรรมเพื่อสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นตัวแทนคณะฯ 
นำาส่ิงของบริจาคได้รับจากบุคลากรและผู้ที่มารับบริการเพื่อช่วย 
ผูป้ระสบภยัแผน่ดนิไหวทีต่รุก ี(ตรุเคยี) สง่มอบใหก้บัสถานทตูตรุกี 
ประจำาประเทศไทย เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66

แพิทำย์์ศิริร�ช เส่นอุแกุ้ฝุุ่�น PM 2.5 และกุ�รใช้ถุุงม้อุย์�ง
๏ รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร  อาจารย์ประจำาภาควิชาโสต 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา  เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล เขา้ร่วมใหค้วามเหน็แก่กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เก่ียวกับเร่ืองค่าฝุ่น PM 2.5  
และการใช้ถุงมือยาง  ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร 
ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66 

๏ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วย  
รศ.นพ.ประภัทร  วานิชพงษ์พันธุ์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
และวิเทศสัมพันธ์ และทีมงานบุคลากรงานสื่อสารองค์กร  
เข้ารับรางวัล Winner ประเภทรางวัล ประเภท Best Brand  
Performance on social media สาขา Hospital (แบรนด์ที่ 
ทำาผลงานยอดเย่ียมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจบริการ 
ทางการแพทย์) ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์, ไอคอนสยาม ชั้น 7 

ศิริร�ชคว้�ร�งวัล Thailand social Awards :
Winner ปิระเภัทำ Best Brand Performance on 
social media ส่�ข� Hospital
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 ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาลศิริราช เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณวิชิต - คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล  
แห่งบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำากัด ซ่ึงชินวงศ์ฟู้ดได้ช่วยเหลือกิจการต่างๆ  
ของโรงพยาบาลศริิราช และคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล อย่างสม่ำาเสมอ 
อันก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการ

 บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำากัด โดย คุณสุทธิคำา แต่โสภาพงษ์  
พร้อมครอบครัว มอบเงินจำานวน 2,000,000 บาท สมทบกองทุน  
“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” และกองทุน “ผู้ป่วยยากไร้  
รพ.ศิริราช” รับมอบโดย ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี 
งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำากัด 
จ.สมุทรสาคร

 คณุดลุยณฐั อรณัยะปาล มอบเงนิจำานวน 1,000,000 บาท สมทบกองทนุ  
“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” “เพื่อผู้ป่วยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.ศิริราช”  
และ “เพื่อการศึกษาทางศัลยกรรมแก้ไขความพิการ” รับมอบโดย  
ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ 
ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำานวยการ ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช

 คุณเซาะฮัว พเิชฐพงศา พรอ้มครอบครวั มอบเงนิจำานวน 1,000,000 บาท  
สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช” รับมอบโดย  
ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช  
ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำานวยการ ชั้น 1  
โรงพยาบาลศิริราช

 บรษิทั เอน็.ซ.ีอาร.์รบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จำากดั มอบเงนิจำานวน 1,000,000 บาท  
มอบโดย คุณสุวิมล บุญบรรดารสุข กรรมการบริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์ 
อินดัสตรี้ จำากัด พร้อมคณะ สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
ระดบัชาต”ิ รบัมอบโดย ศ.นพ. อภชิาต ิอศัวมงคลกลุ คณบดคีณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลศิริราช ณ บริเวณโถง ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

  บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำากัด (สำานักงานใหญ่) มอบโดย  
คุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานบริหารเจ้าหน้าที่ ปธพ.6 มอบเงิน
จำานวน 1,500,000 บาท สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” และ กองทุน  
“สรรค์ศิลป์ศิริราช” รับมอบโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำารัสเลิศ 
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร อ.นพ.ศิริชัย กำาเนิดนักตะ  
รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช และ นพ. สิชน ลือฤทธิพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์ 
และกิจการพิเศษ ตึกอำานวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
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 ในโลกที่มีการหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงขึ้น 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของ

แผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มนุษยชาติ เราจึงจำาเป็นต้อง

หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา (Active Learning)  ไม่ว่าเรื่อง

นั้นจะเก่ียวข้องกับหน้าท่ีการงานหรือเป็นเรื่องท่ีเราสนใจอยู่ก็ตาม  

สิ่งสำาคัญ คือ การอ่าน และนำามาคิด วิเคราะห์ ที่จะทำาให้เรารู้ว่า

ขอ้มลูนัน้มีประโยชน ์และสามารถนำาประโยชนน์ัน้ไปประยกุตใ์ชไ้ด้

อยา่งไร ซึง่เราทกุคนสามารถพฒันาทกัษะ เพิม่ศกัยภาพได ้เพือ่จะ

นำามาพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

และประเทศชาติ เหนือสิ่งอื่นใด เรายังต้องเรียนรู้จากงานต่างๆ ที่

เราทำาในแตล่ะวนัด้วยเชน่กนั ซึง่สามารถใช ้หลัก 7C’s มาประยกุต์

ใช้สู่ความสำาเร็จได้ ดังนี้

 1. Corporation : เรยีนรูจ้ากการทำางานร่วมกนั การทำางาน

ร่วมกันเป็นทีม ทำาให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนา

งานให้สำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

M e s s a g eM e s s a g eD e a n ’s’s

 2. Communication : การส่ือสารพูดคุยซ่ึงกันและกัน 

ทำาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เกิดการเรียนรู้และสื่อสารอย่างได้มี

ประสิทธิภาพ

 3. Connect : การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความ

สัมพันธ์ท่ีดีจะทำาให้เชื่อมโยงขยายเครือข่ายได้อย่างไม่สิ้นสุด  

ซึ่งจะช่วยให้ทีมขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว 

 4. Content : เน้ือหาสาระท่ีต้องการส่ือสาร ความรู้ 

ที่ต้องการสื่อสาร จะสะท้อนหน้าที่ของเราทุกคน

 5. Critical Thinking : คิดอย่างวเิคราะห ์มเีหตผุล เชือ่มโยง 

ขอ้มลูตา่งๆ ได ้ตรรกะทีเ่ปน็ประโยชน ์จะทำาใหเ้ราสามารถวางแผน

การทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. Creative Innovation : การแสดงความคิดเห็น 

อย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการวางแผนพัฒนางาน 

ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

 7.	Confident	: ความเชือ่มัน่ เชือ่มัน่ในตนเอง เช่ือมัน่ในทมี  

เชื่อมั่นในองค์กร ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่า

ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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การดำาเนินการโครงการดังกล่าว
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์
ใ น ภ า ค วิ ช า ศั ล ย ศ า สต ร์ อ อ ร์ โ ธ ปิ ดิ ค ส์   
และกายภาพบำาบัด ทีมสหสาขาจากภาควิชา 
ต่างๆ การสนับสนุนจากทั้งคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาลและโรงพยาบาล โดยมีการ
ประสานความร่วมมือกับงานพัฒนาคุณภาพ
ของคณะฯ โดยใช้เครื่องมือ Siriraj Clinical  
Tracer Plus เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติจาก 
ความร่วมมือของคณาจารย์จากหลากหลาย 
ภาควิชา และสร้างองค์ความรู้อย่างมากมาย  
ทัง้ดา้นการระงบัปวดเฉยีบพลนัและการเตรยีม 
ผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดโดยทีมวิสัญญี  
การดแูลผูป้ว่ยแบบองค์รวมโดยทมีอายรุศาสตร์
ผู้สูงวัย การจัดสรรห้องผ่าตัดและทีมผ่าตัด 
ให้พร้อมทำาการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลา
ราชการ กระบวนการดแูลผูป้ว่ยเพือ่ใหฟ้ืน้ตวัเรว็ 
หลังผ่าตัด (Enhanced Recovery After 
Surgery) การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเพื่อไม่ให้ 
เกิดการหกลม้ซ้ำา โดย Siriraj Fracture Liaison  
Service ตลอดจนการดูแลต่อเนื่องโดย 
ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานการพยาบาลต่อเนื่อง  
และงานสร้างเสริมสุขภาพ ในระยะหลัง 
ออกจากโรงพยาบาล รวมไปถึงการสร้าง 
เครือขา่ยการดแูลต่อเนือ่งในชว่ง intermediate  
care เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
และลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 โครงการ	 Acute	 Geriatric	 Hip	 
Fracture	ไดมี้การดำาเนนิการและพฒันาอยา่ง 
ตอ่เนือ่ง	จนไดร้บัการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน
รายโรค	 (Program	 Disease	 Specific	 
Certification)	 จากสถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล	องคก์ารมหาชน	(สรพ.)	เมือ่วนัที	่ 
3	กมุภาพนัธ	์2566	สรา้งความภาคภมิูใจใหก้บั 
คณะทำางาน	และหน่วยงานที่ร่วมดำาเนินการ	 
ทีม่เีปา้หมายใหผู้ป้ว่ยสงูอายกุระดกูสะโพกหกั 
ให้กลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเดิม	 และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

 จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ 
สั งคมผู้ สู ง วัย ผู้ป่วยสูงอายุจำ านวนหน่ึง 
ท่ีมีความเสี่ยงในการหกล้มและมีโอกาส
ที่จะเกิดกระดูกสะโพกหักได้ ซึ่งส่งผลให้ 
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง และอาจเกิด 
ภ า ว ะ แท ร กซ้ อนม ากขึ้ น ไ ด้ ห า ก รอ รั บ 
การผ่าตัดนาน ผู้นำ าสู ง สุดและผู้บ ริหาร 
ภาควิชาฯ  มีวิสัยทัศน์การนำาองค์กรที่กำาหนด
นโยบายเชงิรกุใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย 
แห่งชาติ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม โดยตระหนักถึงความสำา คัญ 
ที่ จะต้องสร้างระบบการพัฒนาคุณภาพ 
การบริการผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก  
ใหไ้ดร้บัการบรกิารดแูลรกัษาทีร่วดเรว็ ปลอดภยั  
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบใน
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก  
จึงได้มีการดำาเนินโครงการ Acute Geriatric  
Hip Fracture เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยให้รวดเร็วยิ่ งขึ้น  
ลดความเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึ้น 
ในผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับว่า ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดภายใน  
48 ชั่วโมง สามารถลดภาวะแทรกซ้อนจาก
การไม่ได้เคล่ือนไหวลงได้  ดังนั้นจึงมีการ 
สร้างระบบและเส้นทางลัด (Fast track)  
เพื่อการผ่าตัดผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูก
สะโพกหักที่เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ศิริราช 

Disease Specific Certification
Acute Geriatric Hip Fracture  
การดููแลผูู้�ป่่วยสููงอายุข้�อสูะโพกหัักโดูยการผู้่าตััดู
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อ. พญ.ยุุวดีี พิทัักษ์์ปฐพี 
สาขาประสาทวิิทยา ภาควิิชาอายุรศาสตร์

การรักษาโรคสัั่�นการรักษาโรคสัั่�น
ด้้วยคลื่่�นเสีั่ยงความถี่ี�สูั่งร่วมกับ
การถี่่ายภาพเทคโนโลื่ยี 
MRI Guided Focused  
Ultrasound (MRgFUS)

 โรคส่ั�นไม่ทำร�บุส่�เหตัุ (Essential tremor; ET)  
เปิ็นโรคทำี�พิบุได้บุ่อุย์ทำี�สุ่ดในกุลุ่มโรคกุ�รเคล้�อุนไหว 
ผู้ิดปิกุติั โดย์พิบุได้ปิระม�ณ 1% ในปิระช�กุรทัำ�วโลกุ  
อุุบุัตัิกุ�รณ์พิบุได้เพิิ�มข้�นในกุลุ่มผู้้้ส่้งอุ�ย์ุ (อุ�ย์ุม�กุกุว่� 
65 ปิีข้�นไปิ) ส่�ม�รถุพิบุได้ทำั�งในเพิศช�ย์และเพิศหญิง
ไม่แตักุตั่�งกุัน ส่�เหตัุขอุงกุ�รเกุิดโรคส่ั�น ET ย์ังไม่เปิ็น 
ทีำ�ทำร�บุแน่นอุน แตั่ปิระวัตัิสั่�นในครอุบุครัวมีคว�มส่ำ�คัญ 
และพิบุว่�ส่�เหตัุจ�กุพิันธีุกุรรมเปิ็นส่�เหตัุส่่วนหน้�ง 
ขอุงโรคส่ั�น ET 

ลักุษณะอุ�กุ�รขอุงโรคส่ั�น ET มักุจะเกุิดพิร้อุมกุัน 2 ข้�งโดย์อุ�จจะส่ั�นม�กุข้�งใดข้�งหน้�ง กุ�รส่ั�นจะเปิ็นม�กุ 
ทำี�ม้อุ นอุกุจ�กุนี�อุ�จมีอุ�กุ�รสั่�นทำี�ตัำ�แหน่งอุ้�นๆ ร่วมด้วย์ได้ เช่น ศีรษะ เสี่ย์ง ข� หร้อุเท้ำ�ผู้้้ปิ�วย์มักุจะไม่มีอุ�กุ�รส่ั�น 
เวล�อุย์้่เฉัย์ๆ เช่น นั�งพิักุ นั�งด้ทำีวี ซ้�งอุ�กุ�รดังกุล่�วช่วย์ในกุ�รวินิจฉััย์แย์กุโรคกุับุโรคพิ�ร์กุินส่ันซ้�งมักุจะมีอุ�กุ�รส่ั�น
ขณะพิักุ แตั่โรคส่ั�น ET จะมีอุ�กุ�รส่ั�นเวล�ทำี�ทำำ�กุิจกุรรมตั่�งๆ เช่น ถุ้อุแกุ้วนำ�� ถุ้อุช้อุนตัักุอุ�ห�ร เขีย์นหนังส่้อุ เปิ็นตั้น 
ซ้�งอุ�กุ�รดังกุล่�วเปิ็นอุ�กุ�รทำี�รบุกุวนกุ�รใช้ชีวิตัปิระจำ�วันและคุณภั�พิชีวิตัขอุงผู้้้ปิ�วย์
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การวิินิิจฉััยโรคสั�นิไม่่ทราบสาเหตุ
 การวนิิจฉัยโรค โดยสว่นใหญอ่าศยัจากประวตั ิและการตรวจ 
รา่งกาย การตรวจทางเอกซเรย์ เชน่ เอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมอง (CT) 
หรือ เอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) มักไม่พบความผิดปกติ

การรักษาโรคสั�นิ ET 
 ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดและเป็นการรักษา
ตามอาการเป็นหลักเพื่อลดอาการสั่นทำาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีและทำากิจวัตรประจำาวันได้ใกล้เคียงปกติ โดยหากอาการไม่มาก 
ผู้ป่วยอาจไม่จำาเป็นต้องรับประทานยา อาจใช้การปรับกิจวัตร 
ประจำาวัน เช่น ใช้ช้อนท่ีมีน้ำาหนักในการตักอาหาร หรือปากกาที่มี 
น้ำาหนักในการเขียนหนังสือเพื่อช่วยลดอาการสั่น ในผู้ป่วยที่อาการ
รบกวนจะเริ่มด้วยยารับประทานก่อน ยา propranolol, topiramate  
หรือ gabapentin เป็นต้น ในผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงท่ีไม่สามารถ
ควบคุมอาการไดด้ว้ยยารบัประทาน จะพจิารณารกัษาดว้ยการผา่ตดั  
จากการศกึษาหลักฐานเชงิประจกัษ์พบวา่การผา่ตดัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ในการควบคุมโรคส่ัน ET ได้แก่ unilateral radiofrequency  
thalamotomy, Deep brain stimulation (DBS) และ MRI guided 
high intensity focused ultrasound (MRgFUS) 

การรักษาด้้วิย MRI guided high intensity 
focused ultrasound (MRgFUS)
 เป็นทางเลือกใหม่แทนการผ่าตัด(open surgery) ซึ่งใช้
เทคนิคของ Focused Ultrasound ร่วมกับเครื่อง MRI ทำาให้แพทย์
สามารถระบุตำาแหน่งที่ต้องการการรักษาได้อย่างแม่นยำา สำาหรับ 
กลไกของการใช้เทคโนโลยี MRgFUS นี้ จะทำาโดยการยิงคล่ืนเสียง
ความถี่สูงอัลตราซาวน์ โดยการรวมจุดความถี่ไปท่ีโครงสร้างสมอง
ตำาแหน่งเดียว เพ่ือลดอาการสั่นในผู้ป่วย โดยหลักการจากภาพ  
เราสามารถมองเห็นตำาแหน่ง ท่ีต้องการยิงค ล่ืนเสียงไปยั ง 
สมองได้อย่างชัดเจน แม่นยำา ในขนาดไม่เกิน 4 - 5 มิลลิเมตร  
ซึ่งแพทย์สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างชัดเจน ลดอัตราความเสี่ยง 
ของผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ แพทย์ยังสามารถ 
ติดตามระดับของอุณหภูมิในตำาแหน่งที่ทำาการรักษาได้แบบ  
real time จากเคร่ือง MRI ข้อดีของการรักษา คือ ไม่ต้องผ่าตัด 

ทำาให้ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 
เช่น การติดเชื้อ เป็นต้น และทำาให้ช่วยลดระยะเวลาพักฟื้น 
ของผู้ป่วยเร็วขึ้นประมาณ 1 - 2 วัน หลังการทำาหัตถการผู้ป่วย 
ก็สามารถกลับบ้านได้ ผลการรักษาเห็นได้ชัดเจนหลังการทำา  
MRgFUS โดยจากการศึกษาพบว่าอาการสั่นดีขึ้นประมาณ 60 %  
ทำาให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำาวันได้ใกล้เคียงปกติ  
โดยการรักษาดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา 
ของสหรัฐอเมริกาใน ปี ค.ศ. 2016 และเป็นท่ียอมรับจาก 
ประเทศชั้นนำาทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิตาลี ญี่ปุ่น  
เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามในปจัจบุนัการรกัษาดว้ยวธิดีงักลา่วยงัสามารถ
ทำาได้ข้างเดียวของร่างกาย และผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่  
อาการเดินเซ และชา โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่พบผลข้างเคียงชั่วคราว
และอาการจากผลข้างเคียงมักจะค่อยๆดีขึ้นหลังการทำา MRgFUS 
ประมาณ 3 เดือน

ควิาม่พร้อม่ของโรงพยาบาลศิริราช
 โรงพยาบาลศิริราชเริ่มการรักษาด้วยวิธี  MRgFUS  
เป็นที่แรกในประเทศไทยต้ังแต่วันที่  28 มกราคม 2563  
โดยทีมแพทย์สหสาขาที่ประกอบไปด้วย แพทย์ Neurosurgeon,  
แพทย์ Neuroradiologist, แพทย์ Neurologist ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านการเคลื่อนไหวผิดปกติ, แพทย์วิสัญญี, นักรังสีเทคนิค  
และพยาบาลประสานงาน ที่มาทำางานร่วมกันโดยใช้ความชำานาญ
ของตน ร่วมกันวางแผนและดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ทีมแพทย์ 
ยังวางแผนในการพัฒนาการทำา MRgFUS ในข้อบ่งช้ีอื่นๆ  
เช่น อาการสั่นจากโรคพาร์กินสัน ในผู้ป่วยรายถัดๆ ไป

การเปรียบเทียบอาการก่อน - หลัง ได้รับการรักษาด้วย MRgFUS
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ความรู้้�สึึกเม่�อไดี�รู้ับตำำาแหน่่ง :
 ความรู้สึกแรก คือ รู้สึกเป็นทุกขลาภ 
ไม่รู้ว่าคำาตอบนี้จะไปโดนใจใครรึป่าวที่เข้ามา 
รับตำาแหน่งเหมือนกัน (หัวเราะ) โดยส่วนตัว 
รูส้กึวา่ งานทีต่อ้งดแูลพนกังานบคุลากร อาจเป็น 
งานที่หนัก แต่เป็นกระบอกเสียงของบุคลากรได้  
เขาสามารถส่ือสารความต้องการกับเราได้  
ซึ่งเคยมีบุคลากรท่านนึงบอกผมว่า “อาจารย์คะ  
หนูว่าทุกข์ของอาจารย์คนเดียว จะเป็นสุขของ
พวกเรา 17,000 - 20,000 คน เลยนะคะ” 
(หัวเราะ) ก็ทำาให้รู้สึกว่าสบายใจขึ้น ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้ อันนี้ก็ เป็น 
ความรู้สึกส่วนตัวเมื่อเข้ามารับตำาแหน่ง

ก่อน่เข้�ามารู้ับตำำาแหน่่ง : 
 ผมเป็นอาจารย์ในสายวิชาการ และ 
ดว้ยทีต่นเองอาวโุสมปีระสบการณท์ำางานมานาน  
เ ล ย มี โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ตำ า แ ห น่ ง 
หัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่ งปัจจุบันนอกจากจะเป็น 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว ยังดำารง
ตำาแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลงานด้านทรัพยากร
บุคคลของภาควชิาอายรุศาสตร ์และเปน็ประธาน
จัดตัง้ศนูยฯ์ 3 ศนูย ์ไดแ้ก่ ศนูยธ์าลสัซเีมยีศริริาช 
ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช และศูนย์บริรักษ์ศิริราช  
ดังนั้น จะเห็นว่างานของผมมีความหลากหลาย 
ทั้งงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ รวมไปถึงด้าน 
การบริการรักษา

น่โยุบายุหรู้่อเป้าหมายุใน่การู้ทัำางาน่ : 
 โดยส่วนตัวผมค่อนข้างใส่ใจความรู้สึก
คนรอบข้าง โดยเฉพาะลูกน้อง ซ่ึงเป้าหมาย
หลักในการทำางาน คือ การสร้างขวัญ กำาลังใจ 
แก่บุคลากรศิริราช รวมทั้งทำาให้บุคลากรศิริราช
มองเหน็ศกัยภาพของตนเอง ซึง่คณะแพทยศาตร ์
ศิ ริราชพยาบาล เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มี
บุคลากรกว่า 17,000 คน มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพและมีความสามารถหลากหลายและ
แตกต่างกันออกไป และก็มีบุคลากรบางส่วน 
ที่ทำางาน Routine ไปเรื่อยๆ เพียงแต่ยังไม่มี
โอกาส ความจริงแล้วเราสามารถดึงศักยภาพ
ของพวกเขาออกมาได้ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป็นหน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมตรงส่วนนี้   
ทำายั งไงที่ ให้พวกเขาเห็นศักยภาพตนเอง  
โดยเฉพาะในส่วนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์กร สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเกิดความมั่นใจ
ในการทำางาน เกิดความผูกพันกับองค์กรแล้ว 
ยังสร้างขวัญกำาลังใจให้กับบุคลากรอีกด้วย  
โดยปกติคณะฯ มีอัตราการลาออกของบุคลากร
อยู่เสมอ และสาเหตุของการลาออกส่วนนึง  
อาจจะได้งานที่ดีกว่า เหมาะสมกว่า มีความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่า ซึ่งเราต้องยินดี 
กับเขา แต่อีกส่วนนึงอาจลาออกเพราะไม่ค่อย 
พอใจกับงานที่ทำา ลักษณะงานไม่ได้พัฒนา
ศกัยภาพเขา เราจงึอยากแกป้ญัหาตรงนี ้ทำายงัไง 
เราถึงจะสร้างความผูกพันองค์กร ว่าอยู่กับ

ศริริาชนัน้ชีวิตเขาสามารถพฒันาตนเอง มโีอกาส
ก้าวหน้าในการทำางานได้

 เป้าหมายแรกที่อยากทำาใ ห้สำา เร็จ  
เริ่มจากการทำาให้บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มีความรู้สึกว่ารองทรัพยากรบุคคล เป็นเหมือน 
เพื่อนคู่คิด ให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเรา 
ว่าสามารถเป็นผู้นำา ช้ีแนะ ให้คำาปรึกษาเขา
ได้ ที่จะช่วยผลักดันศิริราชไปในทางที่ถูกต้อง  
ซึ่งหากผมทำาเป้าหมายตรงนี้สำาเร็จแล้ว ต่อไป 
ผมกอ็ยากจะผลกัดนัใหศ้ริริาชเปน็องคก์รดจิิตอล
มากขึน้ ในมมุมองของผมคิดวา่ งานทีพ่วกเราทำา 
อยู่ทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า บางส่วนเป็นงาน 
ที่ต้องใช้ระบบ Manual อยู่ บางส่วนเป็นงาน 
ระบบที่สามารถพัฒนาเป็นระบบดิจิตอลได้ เช่น 
การบันทึกเวลาเข้าออก การคิดค่าตอบแทน
บุคลากร การส่งจดหมายสารบรรณ การตอบ
อีเมล การอนุมัติต่างๆ อย่างน้อยในส่วนของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เราสามารถปรับรูปแบบ
การทำางานให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยผลักดันองค์กร
ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

สึวัสึดีิการู้ค่ารู้ักษ์าพยุาบาล :  
ม่ีโอกาสเพิ�ม่ข้�นิหรือไม่่
 ในเรื่องของสิทธิสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลของบุคลากรศิริราช เมื่อเทียบกับที่อื่น  
เราไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่นเลย เร็วๆนี้ เรากำาลัง 
จะมีโปรเจคต์ รองทรัพยากรบุคคล อัพเดต 
Episode เป็นการสื่อสารระหว่างรองทรัพยากร
บุคคลถึงบุคลากรศิริราช จริงๆ เรามีสวัสดิการ
ของคณะฯ ท่ีหลายคนอาจยังไม่รู้อีกเยอะ 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 

 สำาหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
วงเงิน 20,000 บาท หรือวงเงิน 15,000 บาท 
สำาหรับตนเองและญาติสายตรงของบุคลากร
ศิริราช ซึ่งหากค่ารักษาพยาบาลเกินก็ยังมีสิทธิ 
ที่จะใช้ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำาหนด 
(CO-PAY)  ในส่วนวงเงินที่เกินกำาหนด ประเภท 
การจ้าง พศ./พม. สามารถขออนมุตัใิช ้CO - PAY 
วงเงนิ 50,000 บาทได ้ซึง่ทางคณะฯ อาจจะชว่ย 
ลดหย่อนในรายที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งค่าบริการ 
ของคณะฯ มีการปรับสูงข้ึนแต่ไม่ได้ปรับทุกปี  
โดยเฉพาะประเภทโรคเรือ้รงัหรอืโรคร้าย ทางฝา่ย 
ทรัพยากรบุคคลก็จะพยายามติดตามค่าใช้จ่าย  
ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรคณะฯ โดยเฉล่ีย 
ต่อราย คำานวณจากงบประมาณค่าใช้ จ่าย 
ค่า รักษาพยาบาลทั้ งหมดหารด้วยจำานวน
บุคลากรทั้งหมด ว่าเกิน 20,000 บาทหรือไม่  
หากเกิน 20,000 บาท ไม่ต้องกังวล เราจะ 
พิจารณาปรับให้ จะเป็นลักษณะของการใช้ 
งบประมาณเงินรายได้มากกว่าเงินงบประมาณ 

อ. นพ.ชนินทร์ ลื่ิ�มวงศ์์
รองคณบด้ีฝ่่ายทรัพยากรบุคคลื่
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สามารถบริหารจัดการได้ เพียงแต่ต้องพูด 
ตามตรงวา่ งบประมาณคา่ใชจ้า่ยบคุลากรศริริาช 
เมือ่เทยีบกบัสถาบนัอืน่ๆ ถอืว่าศริิราชค่อนขา้งสงู  
ดังนั้น จึงต้อง Balance เราจะเพิ่มในส่วน 
ที่ควรเพ่ิม แต่เราก็จำากัดในส่วน จึงจะทำาให้ 
เราอยู่ได้

เงิน่เดี่อน่ : ทำาไม่ลูกจ้างถึ้งตกเบิก
 เ ช่ือว่าคงไม่มีใครอยากได้เ งินเดือน 
ตกเบิก ผมเองก็ไม่ชอบ ซึ่งความจริงแล้ว  
ลูกจ้างแบ่งเป็น 2 ประเภท คือลูกจ้างประจำา 
เ งิ น ร า ย ไ ด้ ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จำ า 
เงินงบประมาณ ซึ่งลูกจ้างกลุ่มเงินงบประมาณ  
จะอยู่ภายใต้การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มหิดลเปน็ผู้ควบคมุดแูล บรหิารจดัการ มขีัน้ตอน 
ในการรวบรวมข้อมูลจากทุกคณะฯ ในเครือของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ามีงบประมาณที่ต้อง 
ตั้งเบิกเท่าไหร่ และจึงดำาเนินการเบิก ซึ่งลูกจ้าง 
มักจะมีอัตราการเข้าออกบ่อยท่ีสุด ด้วยเหตุนี้  
มห า วิ ท ย า ลั ยมหิ ด ลจึ ง ต้ั ง เ ป็ นน โ ยบ าย  
ว่าต้องรวบรวมข้อมูลจากทุกคณะฯ ก่อน 
แล้วค่อยตั้งเบิก งบเบิกก็เลยมาทีหลังทั้งๆ ที่ 
เรามีการประเมินผลงานไปแล้ว

  แต่เดิมลูกจ้างประจำาเงินรายได้ จะจ่าย
ตรงเวลาไม่ค่อยมีการตกเบิก แต่พอนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยประกาศ คณะฯ จึงกำาหนดให้ 
มเีกณฑ์มาตรฐานไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่ไมใ่ห ้
เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำา จึงเป็นเหตุผลว่า 
ปัจจุบันเงินลูกจ้างเงินงบประมาณหรือเงิน 
รายไดค้ณะฯ จงึตกเบกิ ก็อยากใหท้ำาความเขา้ใจ
ตรงจุดนี้ ซึ่งคำาว่า ตกเบิกนั้น คือได้แน่ๆ แต่อาจ
จะไม่ได้ทันที ซึ่งเราก็จะพยายามดำาเนินการ 
ให้รวดเร็วที่สุด

สึวัสึดีิการู้ยุ่ดีหยุุ่น่ (Flexible Benefit) :  
ม่ีโอกาสเพิ�ม่วิงเงินิหรือ 
ขยายประเภทการเบิกหรือไม่่
 สำาหรับสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible 
Benefit) วงเงิน 5,000 บาท กำาหนดโดย 
คณะกรรมการมหาวทิยาลยัมหดิล อยา่งไรกต็าม  
คณะฯ กำาลังจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอน 
การพจิารณาจากมตทิีป่ระชมุวา่ จะเพิม่จำานวนเงนิ  
เพิ่มสวัสดิการอื่น หรือ เพิ่มชนิดประเภท
สวัสดิการในการเบิกให้มีหลายประเภทมากขึ้น 
เช่น สามารถให้เบิกรองเท้าทำางานหรือรองเท้า 
พยาบาลเพ่ิมขึ้น ซึ่งต้องรอการประกาศอย่าง 
เปน็ทางการ ซึง่ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา
อยู่ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหิดลกำาลังมี 
นโยบายจะทำาประกันสุขภาพให้กับบุคลากร
ทุกคน ช่วยเหลือการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษา
พยาบาล โดยเป็นประกันกับบริษัทเอกชน  
จ่ายเป็นรายปี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมองว่า  
น่าจะเป็นประโยชน์กับพนักงานมากกว่า

บัตำรู้เจ้�าหน่�าทัี�บุคลากรู้ :  
สาม่ารถึเปิด้ให้บริการทุกวิันิได้้หรือไม่่
 การทำาบัตรประจำาตวัเจ้าหนา้ทีบ่คุลากร  
ต้องบอกว่าปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ทำาบัตรบคุลากรเพยีงคนเดยีว เปดิบรกิารให้ทกุวัน 
จันทร์, พุธ, ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ ตกึท่านผูห้ญงิวจิติรา และตอ้งปฏบัิตงิานอืน่ๆ  
ด้วยท่ีตึกศรีสังวาลย์ ที่ผ่านมาพบว่า การเปิด 
ให้บริการในชว่งเวลาดงักลา่วฯ คอ่นขา้งตอบสนอง 
ความต้องการให้กับบุคลากรได้ดีพอสมควร  
อยา่งไรกด็ ีเราเริม่มแีนวคิดในการทำาบตัรออนไลน์  
โดยให้บุคลากรส่งรูปตนเองมาให้เจ้าหน้าท่ี 
ทำาบตัร เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ค่อยมารบับัตรคืน  
ก็จะช่วยอำานวยความสะดวก ลดระยะเวลา  
ให้กบับุคลากรมากขึน้ ซึง่ปจัจุบนัอปุกรณถ์า่ยภาพ  
และเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้งานค่อนข้าง
ทรุดโทรม ขณะนีเ้รากำาลงัดำาเนินการจัดตัง้พฒันา
ระบบใหม่ให้เป็นไฮบริดจ์มากขึ้น

เคล็ดีลับใน่การู้ดี้แลสึุข้ภาพข้องอาจ้ารู้ยุ์ 
 ผม ค่อน ข้ า งดู แลตั ว เ อ งน้ อยมาก  
แต่สุขภาพดีไม่มีความทุกข์นะ ในแต่ละวันที่ 
เราทำางานก็จะมีสิ่งที่มากระทบอยู่ตลอดเวลา 
เราก็จะบอกตัวเองว่า นี่คือธรรมชาติของมนุษย์  
ก็จะปล่อยวาง ปกติแล้วผมค่อนข้างหลับง่าย  
หลบัยาว (หวัเราะ) สามารถระบายความทกุขก์บั
คนใกล้ชิดได้ เป็นคนท่ีอดทนต่อความเจ็บปวด 
ได้มากกว่าปกต ิเคยมคีรัง้นงึทีรู่สึ้กปวดไสติ้ง่มาก  
แต่ก็สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดนั้นได้
ประมาณ 5 - 7 วัน แล้วก็หายไปเอง ซึ่งเมื่อก่อน 
ผมก็เล่นกีฬาบ้าง เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน  
เดนิ-ว่ิงบา้ง แตป่จัจุบนัไม่คอ่ยมเีวลากจ็ะพยายาม 
แอคทีฟอยู่ ตลอดเวลา ใช้ ชี วิตประจำ าวัน 
ให้คล่องแคล่ว ว่องไว ผมคิดว่าเราควรจะต้อง 
หาแนวทางการดูแลสุขภาพของแต่ละคน 
ให้เหมาะสมกับตนเอง ทั้งสุขภาพกายและใจ

แน่วคิดีหลักการู้ทัำางาน่
 หลักการทำางานของผม คือ ทำาวันนี้ 
ให้ดีที่สุด เราจะต้องรู้จักงานของเรา รู้ว่า 
งานของเราคืออะไร เมื่อเรามีประสบการณ์
ทำางานมากข้ึน เราจะรู้ว่างานนี้เราทำาได้หรือไม่  
โดยส่วนใหญ่งานมักจะมี  2 อย่างเสมอ  
คือ งานที่เราทำาได้ กับงานที่เรารู้ว่าเราทำาไม่ได้  
เมื่อเรามีประสบการณ์ในการทำางานมากขึ้น  
สิ่งเหล่านี้จะเคลียร์ชัดข้ึน งานท่ีทำาไม่ได้เราก็  
Say no ไป หรือบอกความต้องการหาคน 
ช่วยสนับสนุนจึงจะทำาได้ ส่วนงานที่เราทำาได้  
เราก็ say yes ดูจังหวะและโอกาสให้เหมาะสม  
ดังนั้น จุดเริ่มต้นเมื่อเราเป็นบุคลากรใหม่ เราจะ 
เป็นกลุ่ม Young Generation ไม่มั่นใจว่า 
จะทำาได้หรือไม่ได้ ซึ่งงานตรงนี้จะค่อนข้างเยอะ 
ตรงนี้มันเป็น Challenge ต้องค่อยๆ เรียนรู้ไป  
เมื่อเรามีประสบการณ์มากข้ึน เราจะชัดเจนว่า
งานไหนที่เราไหว ผมยึดหลักตรงนี้ ซ่ึงตนเอง 
ค่อนข้าง say yes เยอะ เราก็อยากจะช่วย 
แต่บางทีเราไม่น่าจะเหมาะที่จะทำางานนี้ ถ้าเรา
เลือกงานเช่นนี้ด้วยความเหมาะสม เราก็จะมีจิต 
ที่จะตั้งใจทำางาน มีความเพียรที่จะทำางาน  
ซึง่ในการทำางานแตล่ะครัง้นัน้จะสำาเรจ็ทกุครัง้นัน้ 
มันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น เราต้องเรียนรู้จาก 
ความล้มเหลว อย่าเสียใจ เราท้อได้แต่อย่านาน  
และหาหนทางแนวทางใหม่ที่จะพัฒนาตนเอง 
ขึ้นอีก ตามความถนัดของตนเองต่อไป 

 ติดตามคลิปสัมภาษณ์รายการ High Tea 
with Executives ได้ท่ี Facebook/Youtube :  
Siriraj Channel สำาหรับท่านใดที่ต้องการพูดคุย 
กับผู้บริหารในบรรยากาศชิลๆ ริมน้ำา เรียนรู้แนวคิด  
เทคนิคการทำางาน ถามตอบทุกข้อสงสัย แจ้งความ 
ประสงค์มาได้ที่ 02 414 1134 - 6 หรือ E-mail :  
Siriraj.sipr@gmail.com
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“This is a hard work

I’ve worked hard for a long time

And it’s not about winning.

What It’s about is not giving up.

If you have a dream, fight for it.

There’s a discipline for passion,

It’s not about how many times

You are rejected or you fall down

or you’re beaten up,

It’s about how many times

You stand up and are brave

And you keep on going,”

“  มันเป็นงานยาก ฉันทำางานหนักมาเป็นเวลานาน

มันไม่เกี่ยวกับการชนะรางวัล แต่มันเกี่ยวกับการไม่ยอมแพ้

ถ้าคุณมีความฝัน สู้เพื่อฝัน

ใช้ความมีวินัยทำาให้ฝันเป็นจริง

มันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้ง ถูกปฏิเสธกี่ครั้ง

แต่มันขึ้นกับจำานวนครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่ ด้วยความกล้าหาญ

และมุ่งมั่นที่จะทำามันต่อไป ”

Lady Gaga
Oscars Award 2019
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กจิกรรม :  การบรรยายความรู�การช�วยชวีติขัน้พืน้ฐาน 

กลุ�มเป�าหมาย : นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาป�ที ่4  และบคุลากรโรงเรยีนสตรวีดัระฆงั  
สถานที ่:  ศนูย�ปฏบิตักิารฝ�กทกัษะระบบจาํลอง (SiMSET) โรงพยาบาลศริริาช

การทดสอบปฏบิัตกิารช�วยชวีติ CPR  Full Course

                          การกดหน�าอก  และการช�วยชวีติขัน้พืน้ฐานในเดก็ 
                          ฝ�กภาคปฏบิตั ิ  - การช�วยชวีติในผู�ใหญ�แบบคนเดยีว 
                                                    - การช�วยชวีติขัน้พืน้ฐานในเดก็ 
                                                    - การเอาสิง่แปลกปลอมทีอ่ดุกัน้ทางเดนิหายใจออก 
                                                    - การช�วยชวีติแบบมากกว�า 1 คน 
                                                    - การใช�เครือ่งกระตกุไฟฟ�าหวัใจอตัโนมตัิ
                         การทดสอบทีมช�วยชวีติ และการใช�เครือ่งกระตกุหวัใจด�วยไฟฟ�าแบบกึง่อตัโนมตัิ

ตดิตามข�าวสารโครงการ ได�ที ่      บางกอกน�อยโมเดล  และ www.bangkoknoimodel.com

ผลการดาํเนินงาน ป� 2562 (Phase 1)

ผู�เข�าอบรมมคีวามรู� ความเข�าใจ
มทีกัษะการช�วยชวีติขัน้พืน้ฐาน

 

(เป�าหมาย 80%)

ร�อยละความพงึพอใจ
ระดบัมากและมากทีส่ดุ

 

(เป�าหมาย 80%)

CPR ขัน้พืน้ฐาน  257  คน
CPR Full Course  98 คน

90.4% 97%

กจิกรรม :  การบรรยายความรู�การช�วยชวีติขัน้พืน้ฐาน 

กลุ�มเป�าหมาย : นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาป�ที ่4
สถานที ่:  โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารช�วยชวีติ CPR ขัน้พืน้ฐาน

                          การใช�เครือ่งกระตกุไฟฟ�าหวัใจอตัโนมตัิ
                          การเอาสิง่แปลกปลอมทีอ่ดุกัน้ทางเดนิหายใจออก
                          การฝ�กปฏบิตั ิOne rescuer CPR

   การส�งเสริมความรู�การช�วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน พร�อมฝ�กปฏิบัติจนเกิด
ความชาํนาญให�แก�ประชาชนจะช�วยสร�างความรู�สึกปลอดภัยในครอบครัว
ชุมชน และสังคมได�  โครงการ Basic CPR for High School Teenager
จึงมีความมุ�งหวังให�เยาวชน และผู�ที่สนใจ มีความรู�และทักษะการช�วยชีวิต
ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ให�สามารถช�วยเหลือคนในครอบครัวอันเปนที่รัก และผู�อื่น
ได�อย�างถูกต�องต�อไป

โครงการ Basic CPR for High School Teenager
โครงการต�อยอดภายใต�โครงการบางกอกน�อยโมเดล Phase1

โดย  งานการพยาบาลผู�ป�วยพิเศษ  ฝ�ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช

แนวทางการส�งเสรมิความรู�  และสร�างทกัษะการช�วยชวีติ

      ปจจุบัน โครงการบางกอกน�อยโมเดล ได�ดาํเนินการสู� Phase 2  โดยเป�ดโอกาสและ
สนับสนุนให�ภาควิชาและหน�วยงานภายในคณะฯ ร�วมกันพฒันาฐานข�อมูลและต�อยอด
สู�การจัดทาํโครงการ เพื่อแก�ไขปญหาในมิติต�างๆ ของชุมชนในเขตบางกอกน�อยต�อไป
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สถานที ่:  ศนูย�ปฏบิตักิารฝ�กทกัษะระบบจาํลอง (SiMSET) โรงพยาบาลศริริาช
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น้ำ รีไซเคิล 
Recycle Water
 งานบำำาบำดันำ�าเสียี ฝ่า่ยวิศิวิกรรมบำรกิารและอาคารสีถานที่ี� ไดด้ำาเนนิการ 
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ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อน้ำ ดิบ
จากการประปานครหลวง

ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็น
การลดปริมาณหน่วยการใช้น้ำ จาก
การซื้อน้ำ ดิบการประปานครหลวง

ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
ในทางที่ดี ทั้งในด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำ เนินการ

นอกจากน้� ฝ่า่ยวิิศวิกรรมบริการและอาคารสถานที่้� ยังม้โครงการต่่าง ๆ 
ที่้�จะนำาเที่คโนโลย้ในปััจจุบันมาพััฒนาระบบสาธารณููปัโภค เพ่ั�อลดการใช้้พัลังงาน เป็ันมิต่รต่่อสิ�งแวิดล้อม 

และเพิั�มปัระสิที่ธิภาพัการใช้้งานอย่างต่่อเน่�อง สุดที่้ายน้� ขอขอบคุณูสำาหรับข้อมูลจากงานบำาบัดนำ�าเส้ย ด้วิยนะครับ

กจิกรรม :  การบรรยายความรู�การช�วยชวีติขัน้พืน้ฐาน 

กลุ�มเป�าหมาย : นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาป�ที ่4  และบคุลากรโรงเรยีนสตรวีดัระฆงั  
สถานที ่:  ศนูย�ปฏบิตักิารฝ�กทกัษะระบบจาํลอง (SiMSET) โรงพยาบาลศริริาช
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ผลการดาํเนินงาน ป� 2562 (Phase 1)

ผู�เข�าอบรมมคีวามรู� ความเข�าใจ
มทีกัษะการช�วยชวีติขัน้พืน้ฐาน

 

(เป�าหมาย 80%)

ร�อยละความพงึพอใจ
ระดบัมากและมากทีส่ดุ

 

(เป�าหมาย 80%)

CPR ขัน้พืน้ฐาน  257  คน
CPR Full Course  98 คน

90.4% 97%

กจิกรรม :  การบรรยายความรู�การช�วยชวีติขัน้พืน้ฐาน 

กลุ�มเป�าหมาย : นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาป�ที ่4
สถานที ่:  โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารช�วยชวีติ CPR ขัน้พืน้ฐาน

                          การใช�เครือ่งกระตกุไฟฟ�าหวัใจอตัโนมตัิ
                          การเอาสิง่แปลกปลอมทีอ่ดุกัน้ทางเดนิหายใจออก
                          การฝ�กปฏบิตั ิOne rescuer CPR

   การส�งเสริมความรู�การช�วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน พร�อมฝ�กปฏิบัติจนเกิด
ความชาํนาญให�แก�ประชาชนจะช�วยสร�างความรู�สึกปลอดภัยในครอบครัว
ชุมชน และสังคมได�  โครงการ Basic CPR for High School Teenager
จึงมีความมุ�งหวังให�เยาวชน และผู�ที่สนใจ มีความรู�และทักษะการช�วยชีวิต
ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ให�สามารถช�วยเหลือคนในครอบครัวอันเปนที่รัก และผู�อื่น
ได�อย�างถูกต�องต�อไป

โครงการ Basic CPR for High School Teenager
โครงการต�อยอดภายใต�โครงการบางกอกน�อยโมเดล Phase1

โดย  งานการพยาบาลผู�ป�วยพิเศษ  ฝ�ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช

แนวทางการส�งเสรมิความรู�  และสร�างทกัษะการช�วยชวีติ

      ปจจุบัน โครงการบางกอกน�อยโมเดล ได�ดาํเนินการสู� Phase 2  โดยเป�ดโอกาสและ
สนับสนุนให�ภาควิชาและหน�วยงานภายในคณะฯ ร�วมกันพฒันาฐานข�อมูลและต�อยอด
สู�การจัดทาํโครงการ เพื่อแก�ไขปญหาในมิติต�างๆ ของชุมชนในเขตบางกอกน�อยต�อไป
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 เซอร์กิตเทรนินิิ�ง (Circuit  
Traning) เปิ็นกุ�รอุอุกุกุำ�ลังกุ�ย์ 
แ บุ บุ ค ร บุ ว ง จ ร ทำี� ช่ ว ย์ ใ ห้ เ ร � 
อุอุกุกุำ�ลังกุ�ย์ได้หล�ย์สั่ดส่่วนใน
คร�วเดยี์ว ซ้�งเปิน็กุ�รอุอุกุกุำ�ลงักุ�ย์ 
ทำี� รวมเอุ�หล�ย์ๆ ทำ่�  โดย์ฝุ่ึกุ 
ตั่อุเน้�อุงกุัน แตั่ใช้ระย์ะเวล�ในกุ�ร 
พิกัุน้อุย์และพัิกุส่ั�นๆ จง้ช่วย์กุระตุ้ัน 
ให้หัวใจเตั้นอุย์่�งตั่อุเน้�อุง เปิ็นกุ�ร
เพิิ�มกุ�รเผู้�ผู้ล�ญและกุ�รใช้
พิลังง�นให้ม�กุข้�น ปิระโย์ชน์ทำี�ได้
เทำีย์บุเท่ำ�กัุบุกุ�รอุอุกุกุำ�ลังกุ�ย์
แบุบุค�ร์ดิโอุทำี�เปิ็นกุ�รกุระตุ้ันให้ 
ร่�งกุ�ย์มีกุ�รเผู้�ผู้ล�ญพิลังง�น 
และใ ช้ ไขมันม�ใช้ เ ป็ินพิลังง�น 
ม�กุข้�น ช่วย์ในกุ�รลดนำ��หนักุ
พิร้อุมกัุบุเป็ินกุ�รบุริห�รกุล้�มเน้�อุ
กุล้�มเน้�อุหล�ย์ ๆ มัดไปิพิร้อุมกุัน

พร้้อมแล้้วเร้ามาออกกำาล้ังกายไปด้้วยกันเล้ยคร้ับ

 หลักการของ Circuit Training คือ การออกกำาลังกายแบบสลับ ซ่ึงอาจจะใช้ 
การออกกำาลังกายระหว่างการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการใช้น้ำาหนัก 
หรือแรงต้านทาน (Strength Training exercise) สลับกับการออกกำาลังกายแบบ  
Aerobic exercise เช่น วิง่ เปน็ตน้ ดงันัน้ การทำา circuit exercise ถอืเปน็การออกกำาลงักาย 
ที่ทำาให้ได้ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength training) และเพิ่มความทนทาน 
ของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดไปพร้อมกัน แถมยังสนุกมากๆ ด้วย

การ้ออกกำาล้ังกายแบบ 
     Circuit Training 

ด้ีอย่างไร้

 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับการออกกำาลังกาย 
อีกอย่างคือการฝึกการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ (Flexibility) ให้ข้อต่อ 
และกล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างดี อีกท้ังยังเป็นการ 
ลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นด้วย
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 สำาหรบัเป้าหมายของมาตรฐานคุณวฒิุสาขาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2566 นัน้ มรีายละเอยีด
ที่แตกต่างออกไปจาก มคอ. โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมในประเด็นดังต่อไปนี้
 1. การเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพร่วมกัน
 2. การให้ความเป็นอิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
 3. การจัดการศึกษามีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที
 4. การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

สูาระสูำาคััญข้องมาตัรฐานคัุณวุฒิิสูาข้าแพทยศาสูตัร์ พ.ศ. 2566

 •	ผลลัพธ์การเรียนรู้	
สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล
 - ความรู้: มีการเพิ่มเติมความรู้อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเวชกรรม  
เช่น ศาสตร์ระบบสุขภาพ
 - ทักษะ: ไม่ได้เน้นแค่เพียง psychomotor skill ในส่วนที่เป็นทักษะเฉพาะวิชาชีพ  
เช่น การรักษาผู้ป่วยหรือการทำาหัตถการที่จำาเป็นเท่านั้น แต่พยายามครอบคลุมเพิ่มเติม 
ในส่วนของทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัลด้วย 
 - จริยธรรม: ยังคงมีความคล้ายกับ มคอ. พ.ศ. 2561 
 - ลักษณะบุคคล: ยังคงมีความคล้ายกับ มคอ.1 พ.ศ. 2561 โดยจะรวมทั้งลักษณะ
บุคคลตามวิชาชีพและลักษณะบุคคลทั่วไป 

 •	โครงสร้างหลักสูตรและหน่วยกิตรวม
 - มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรและจำานวนหน่วยกิตในรายละเอียด เช่น  
จำานวนหน่วยกิตรวมและจำานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นต้น 

 •	ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร	
 - คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่กำาหนดมีการเปลี่ยนแปลงคืออาจารย์ไม่จำาเป็น 
ต้องเป็นอาจารย์ที่มีตำาแหน่งวิชาการ เช่น ผศ. รศ. ศ. ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเท่านั้น  
โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำาหนดเทียบเคียงบุคลากรภายใน รวมท้ังกำาหนดให้
บุคลากรภายนอกสภาฯ เห็นชอบในการร่วมผลิตสามารถที่จะเป็นอาจารย์ประจำา อาจารย์
ประจำาหลกัสตูร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรได้ หากมคีณุสมบตัติามทีก่ำาหนด และในส่วนของ
อาจารย์ประจำาหลักสูตรก็ได้มีการปรับรายละเอียดให้อาจารย์ท่านหนึ่ง สามารถเป็นอาจารย์
ประจำาหลักสูตรได้หลายหลักสูตรและยังมีการกำาหนดรายละเอียดของบุคลากรสนับสนุน 
การสอนและกำาหนดอตัราสว่นระหวา่งจำานวนนกัศึกษาตอ่บคุลากรตา่งๆ เชน่ อาจารย ์อกีดว้ย
 นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ยังประกอบไปด้วยรายละเอียดอื่นๆ 
ได้แก่ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วิธีประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และการประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นต้น 

เร่�อง Reconstruction of TQF1 effects  
on medical school and curriculum 
ผลื่กระทบของการปรับ มคอ.1  
สั่าขาแพทยศ์าสั่ตร์ ต่อโรงเรียนแพทย์ 
แลื่ะหลื่ักสูั่ตรแพทยศ์าสั่ตร์
บุรรย์�ย์โดย์ พญ. ศิิรู้ิพรู้ ฐิตำิสึกุลวงษ์์ 
ผู้้้ช่วย์ผู้้้อุำ�นวย์กุ�รศ้นย์์แพิทำย์ศ�ส่ตัร์ชั�นคลินิกุฯ โรงพิย์�บุ�ลร�ชวิถุี
เรีย์บุเรีย์งโดย์ พญ.พิมพ์มาดีา สึมรู้รู้คจ้ัน่ทัรู้์

 ม � ตั ร ฐ � น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บุ 
ปิริญญ�ตัรีส่�ข�วิช�แพิทำย์ศ�ส่ตัร์  
หร้อุ “มคอุ.” เปิ็นส่ิ�งทำี�อุ�จ�รย์์แพิทำย์์ 
หล�ย์ๆ ทำ่�นคุ้นเคย์กุันดี โดย์เฉัพิ�ะ 
อุย์่�งย์ิ�ง มคอุ.1 ซ้�งปัิจจุบัุน มคอุ. 
ทำี�ใช้กุันอุย์้่เดิมตัั�งแตั่ปิี พิ.ศ. 2561 นั�น 
ได้ถุ้กุย์กุเลิกุในปิี พิ.ศ. 2565 เน้�อุงจ�กุ 
ล่ � สุ่ ด ใ น ปิี ทำี� ผู้่ � น ม �  กุ ร ะ ทำ ร ว ง 
กุ�รอุุดมศ้กุษ� วิทำย์�ศ�ส่ตัร์ วิจัย์และ 
นวัตักุรรม ได้กุำ�หนดเกุณฑ์์ม�ตัรฐ�น 
หลักุส่้ตัรระดับุปิริญญ�ตัรี พิ.ศ. 2565  
และร�ย์ละเอุีย์ดผู้ลลัพิธี์กุ�รเรีย์นร้้ 
ตั�มม�ตัรฐ�นคณุวฒุริะดบัุอุดุมศกุ้ษ�  
พิ.ศ. 2565 ข้�นม�ใหม่ ส่่งผู้ลให้ทำ�ง 
คณะทำำ�ง�นวิช�กุ�ร (แพิทำย์ศ�ส่ตัร์)  
ข อุ ง กุ ลุ่ ม ส่ ถุ � บุั น แ พิ ทำ ย์ ศ � ส่ ตั ร์ 
แห่งปิระเทำศไทำย์ (กุส่พิทำ.) ได้ร่วมกุัน 
จัดทำำ�ร่�งม�ตัรฐ�นคุณวุฒิส่�ข� 
วิช�แพิทำย์ศ�ส่ตัร์ โดย์ม�ตัรฐ�น
ดังกุล่ �วจ ะตั้อุงถุ้กุ ย้์ดถุ้อุ ในกุ�ร 
จัดทำำ�หลักุส่้ตัรหร้อุปิรับุปิรุงหลักุส้่ตัร
ส่�ข�แพิทำย์ศ�ส่ตัร์ ดังนั�น หลักุส่้ตัร
ขอุงโรงเรีย์นแพิทำย์์ในปิัจจุบุัน ตั้อุงมี
ม�ตัรฐ�นไม่ตัำ��กุว่�ม�ตัรฐ�นคุณวุฒิ
ส่�ข�แพิทำย์ศ�ส่ตัร์ พิ.ศ. 2566

Pearls in medical education

ติดตามการอบรม pearls in medical education 
หรือการอบรมอื่นๆ ของ SHEE ได้ที่
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Family 
Concert 

2023

กลับมาอกีครัง้กับกิจกรรมย่ิงใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล  
อย่าง “Hail Night” และ “FamCon” จดัขึ้นโดยเหล่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 1 และ 3 

หลังจากท่ีเวน้ไปถึงสองปีเน่ืองจากการระบาดของไวรสัโควดิ  19 เป็นการกลับมาสมการรอคอยและสมศักด์ิศรี

Facebook:  
INSIDE - output SMSU,  
Hail Night,  
If I : FamCon 2023

Follow us

Instagram: 
@insipiredpodcast, 
@hailnight2023,  
if.i_famcon2023

Youtube:  
INSIPIRED PODCAST 

  สำาหรับ Fam Con หรือ Family Concert 2023 เป็นงานดนตรีในศิริราชที่เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจทางด้านดนตรี 
และการแสดง ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มา การแสดงในงานแฟมคอนมักเป็นละครเวทีเพียงอย่างเดียว แต่ในปีนี้ 
จากผลโหวตของชาว SI131 ทำาให้ FamCon 2023 ไม่ได้มีเพียงการแสดงละครเวทีอีกต่อไป แต่ยังมี 
การแสดงคอนเสิร์ตจากเหล่านักศึกษาแพทย์และอาจารย์ รวมไปถึงจัดซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มมากมาย 
ให้เลือกซื้อในช่วงก่อนและหลังการแสดงอีกด้วย
 ในส่วนของละครเวที ปีนี้มีชื่อเร่ืองว่า “If I…” เป็นเรื่องราวของหญิงสาวสองคนจากต่างช่วงเวลา 
ที่ได้รับโอกาสจากกระจกบานหนึ่งให้ได้ทำาตามความฝันของตนเอง สำาหรับปีน้ีความพิเศษท่ีเกิดขึ้น  
คือเป็นปีแรกท่ีจัดรูปแบบของละครเวทีและคอนเสิร์ตผสมผสานกัน, โชว์สุดพิเศษจากอาจารย์ผู้เข้ารอบ 
การแขง่ขนั The voice และอาจารยแ์พทยท์ีคุ่น้เคยทีจ่ะมารว่มแสดงละครเวท ีจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์
2566 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช 

ติดตามบรรยากาศภายในงานได้ที่
อินสตาแกรม if.i_famcon2023 และเพจเฟซบุ๊ก If I : FamCon 2023

 ส่วน Hail night หรือท่ีรู้จักกันในนามของงานวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาลายาที่มีมาอย่างยาวนาน 
กว่า 28 ปี คืองานวัดที่ไม่ได้เป็นเพียงงานวัด แต่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีการจำาหน่ายอาหาร 
มากมายจากบ้านต่างๆ ถึง 11 บ้าน ซึ่งสมาชิกของแต่ละบ้าน ประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำานวน 10 บ้าน และอีก 1 บ้านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
รามาธิบดี ในปีน้ีมาในตีม “The Resurrection” หรือการฟื้นคืนชีพของเหล่าปีศาจจาก Hell  
และเหล่าเทวดาจาก Heaven ที่เปรียบได้กับการฟื้นคืนชีพของกิจกรรม Hail night ในรอบสองปีนั่นเอง   
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ NR Field ใกล้อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 ในปีนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังอย่าง The Parkinson, SillyFools และ Rooftop รวมไปถึง 
มีการแสดงดนตรีและโชว์สุดพิเศษจากชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกมากมาย  
นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากรายการประกวดวงดนตรีของ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่าง SIPIstar จำานวน 5 วงอีกด้วย

ติดตามบรรยากาศในงานได้ทาง
อินสตาแกรม hailnight 2023 และเพจเฟซบุ๊ก Hail Night
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 Key	 Performance	 Indicator	 (KPI) หมายถึง ตัวชี้วัด/ 
ดัชนีชี้วัด/เครื่องชี้วัดผลงานหรือความสำาเร็จของงาน โดยเป็น 
การเทียบผลการทำางานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำาหนดไว้  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลความสำาเร็จของ 
การดำาเนินการในด้านต่างๆ จึงควรแสดงเป็นตัวเลขที่นับได้ และ
ต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำาคัญในการปฏิบัติงานนั้นๆ  
ต้องมคีวามชดัเจนในการกำาหนด เพือ่ใช้ในการถา่ยทอดสู่ผู้เกีย่วขอ้ง 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างถูกต้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยทั่วไปมิติคุณภาพมี 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพ 
(Quality) 2) ความปลอดภัย (Safety) 3) การส่งมอบ (Delivery) 
ซึ่งมักหมายถึงระยะเวลา 4) ต้นทุน (Cost) และ 5) ความพึงพอใจ 
(Satisfaction)/ความผกูพนั (Engagement) ตอ้งเลอืกและกำาหนด
ตวัช้ีวัดสำาคญั จึงไมค่วรมมีากเกนิไป เพราะจะทำาใหเ้กดิความสบัสน
และใช้เวลาในการจัดเก็บ และติดตามประเมินผล 

 ดังนั้น ประโยชน์ของ	KPI คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยกำาหนด 
เป้าหมายการทำางาน ทำาให้ผู้เกี่ยวข้องนำาไปใช้ในการกำาหนด
เป้าหมายให้สอดคล้องกัน และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
กระบวนการรองรับให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน  
ถ้าผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ต้องจัดทำาเป็นมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน และปรับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดให้ท้าทายยิ่งขึ้น  
แต่ถ้าไม่บรรลุเป้าหมาย ควรทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุที่จะทำาให้ 
เกิดการปรับปรุงกระบวนการ/สร้างนวัตกรรมต่อไป นอกจากน้ี 
ควรมกีารทบทวนขัน้ตอนในการกำาหนด/เลอืกตวัชีว้ดั และเปา้หมาย
เป็นระยะ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการ 
เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และคณุคา่ ในการทำางาน อนัแสดงวา่ 
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  

ตััวชี้้�วัด
(Key Performance Indicater : KPI) 

สำำ�คััญอย่่�งไร
 “สวิัสด้ปีักระต่่าย” ผูู้้อ่านทีุ่กที่่านนะคะ เราพัร้อมกระโดดเข้าสู่ปีัแห่งควิามสำาเร็จ

ด้วิยกระบวินการที่ำางานที่้�เป็ันเลิศกันหร่อยังคะ วิันน้�เรามาดูกันด้กวิ่าวิ่า KPI ที่้�เราได้ยินกันบ่อยๆ 
ในการที่ำางานนั�นจริงๆ แล้วิค่ออะไร? สำาคัญอย่างไร? ม้ปัระโยช้น์อย่างไรกับต่นเองและองค์กร 

เพ่ั�อจะได้นำาไปัใช้้ให้เกิดการปัรับปัรุง พััฒนางานกันนะคะ

*หลักการ SMART : www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/admin/download_files/86_48_1ni6ti8.pdf

	 KPI	ที่่�ดี่ จ้งเป็นเสีม้อนกุญ้แจสีำาคัญ้ที่ี�จะบำ่งช้ี�ควิามสีำาเร็จ
ขององค์กร/หน่วิยงาน โดยสีร้างควิามสีอดคล้องเช้้�อมโยง 
ของวิตัถปุระสีงค ์บำริบำที่ ผ่า่นการกำาหนดและถา่ยที่อดตวัิช้ี�วิดัลง
สี่ก่ารปฏิบัิำต ิใหส้ีามารถนำาไปออกแบำบำกระบำวินการกำากบัำ ตดิตาม
ควิามก้าวิหน้าของผ่ลลัพิ่ธิ์ที่ั�งประสีิที่ธิิภาพิ่ และประสีิที่ธิิผ่ล 
ของการที่ำางาน ที่ั�งระดบัำองคก์ร หนว่ิยงาน ที่มีงาน และรายบำคุคล  
ที่ี�สีอดคล้องในที่ิศที่างเดียวิกัน และใช้้ผ่ลได้จริง มีการวิิเคราะห์  
และปรับำปรุงกระบำวินการที่ำางานให้ดีข้�น/สีร้างนวิัตกรรม 
อย่างต่อเน้�อง ก่อให้เกิดการที่ำางานเป็นที่ีม การเรียนร่้ร่วิมกัน 
เพ้ิ่�อมุ่งสี่่การเป็นองค์กรที่ี�เป็นเลิศและยั�งย้น

KPI	คืออะไร?
KPI ย่อมาจาก 

“Key Performance Indicator”
• หััวใจหัลััก
• เป้้าหัมายหัลััก
• กุญแจสำำาคััญ
 ของคัวามสำำาเร็็จ

• ป้ร็ะสำิทธิิภาพ
• ป้ร็ะสำิทธิิผลั
• คัวามสำามาร็ถ
 ในการ็ทำางาน

• ดััชนีชี�วัดั
• ตััวชี�วัดั

Key IndicatorPerformance
K P I

โด้ยสรุปการกำาหนิด้ตัวิชี�วิัด้ มีกระบวนการดูังนี�

1
• กำาหันดูวัตัถุุป่ระสูงค์ัและเลือกป่ระเดู็นสูำาคััญที�ตั�องการวัดู 
เป่็นการมุ่งเป้่าคัวามสูำาเร็จใหั�สูอดูคัล�องกับวัตัถุุป่ระสูงค์ัข้อง 
การดูำาเนินงานมากที�สูุดู ป่ระกอบดู�วย ตััวชี้ี�วัดูที�เป่็นผู้ลลัพธ์์  
(Lagging Indicators) ตััวชี้ี�วัดูที�เป่็นเหัตัุ (Leading Indicators)  
โดูยมีการกำาหันดูคั่าเป่้าหัมาย (Targets) เทียบกับคั่ามาตัรฐาน 
หัรือคั่าเทียบเคัียงจากสูถุาบันทั�งภายในและตั่างป่ระเทศ

2
• กำาหันดูตััวชี้ี�วัดู โดูยใชี้�หัลัก SMART และกำาหันดูบุคัลากร 
หัรือหัน่วยงานที�รับผู้ิดูชี้อบ 

3
• จัดูทำาระบบจัดูเก็บและป่ระมวลผู้ลข้�อมูล เพื�อจัดูทำารายงานผู้ล 
ที�ถุูกตั�องใหั�สูามารถุนำาไป่ใชี้�ในการป่รับป่รุงงานตั่อไป่
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 คำาวา่ ภาวะวกิฤต หมายถงึ สภาวะเหตุการณห์รอืสถานการณท่ี์อาจมาจากปัจจัยภายใน
หรือปัจจัยภายนอก เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด กะทันหัน ทำาให้เกิดความตื่นตระหนก สับสน ก่อให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อคนท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานหรือองค์กร ตัวอย่างของปัญหาในภาวะวิกฤต 
ได้แก่ การเสียภาพลักษณ์ การดำาเนินงานหยุดชะงัก ปัญหาด้านการเงิน หรือวิกฤตที่กระทบต่อ
พนักงานองค์กรจำานวนมาก  การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) จึงเป็นการจัดการ
โครงสร้าง บุคลากร กระบวนการ ตลอดจนการวางแผนและการตัดสินใจในการยับยั้งวิกฤตการณ์
กอ่นจะลกุลามเสยีหายมากขึน้ หรอืควบคมุใหเ้กดิความเสียหายนอ้ยทีส่ดุ ซึง่การจดัการภาวะวิกฤต
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย และมีการเตรียมความพร้อม การซ้อมรับมือ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยหลัก
การจัดการภาวะวิกฤติประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 

① ทำาความเข้าใจกับภาวะวิกฤตแบบต่างๆ	ซึ่ง	ภาวะวิกฤตสามารถแบ่งออกได้ 
					หลายรูปแบบ	ในที่นี้แบ่งเป็น	5	ประเภทตามสาเหตุที่เกิดขึ้น	ได้แก่	

 • วิกฤตำทัางการู้เงิน่ (Financial Crisis)  
 • วิกฤตำทัางบุคลากรู้ (Personnel Crisis) 
 • วิกฤตำทัางองค์กรู้ (Organizational Crisis) 
 • วิกฤตำทัางเทัคโน่โลยุี (Technological crisis) 
 • วิกฤตำทัางธรู้รู้มชาตำิ (Natural Crisis)  
 ซึ่งภาวะวิกฤตดังกล่าวมักส่งผลกระทบต่อกันเสมอ เช่น ภาวะวิกฤตทางบุคลากร ทำาให้
องค์กรเสียความน่าเชื่อถือ ลูกค้าจึงน้อยลง ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการเงินตามมา เป็นต้น ดังนั้น
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตแล้วจึงควรมีการแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด และเป็นไปอย่างรัดกุม เพื่อควบคุมหรือ
ลดความเสียหายให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่ายน้อยที่สุด 

การจััด้การภาวะวิกฤต  
(Crisis Management) 

ได้แก่	 การคาดเดาภาวะวิกฤตท่ีจะเกิดขึ้น
ได	้และวางแผนเตรียมพร้อมรับมือ	สามารถ
คาดการณ์โดยใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง	
(Risk	 management)	 ประกอบด้วยการ
ระบุความเสี่ยง	 ประเมินความเสี่ยง	 จัด
ลำาดบัความสำาคญั	กำาหนดมาตรการจดัการ
ความเสี่ยง	 ดำาเนินการ	 การซ้อมแผนและ
ติดตามผลเพื่อปรับปรุงต่อเนื่อง	 นอกจาก
นี้ยังหมายรวมถึงการเตรียมบุคลากร	 โดย
การใหค้วามรูค้วามเข้าใจ	ฝกึทกัษะ/ฝกึซอ้ม	
เพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตได้

ภาวะวิกฤตมีหลายรูปแบบ	 บริบทของ
องค์กรก็มีความแตกต่างกันไป	 จึงไม่มี
วิธีการตายตัวที่จะบอกได้ว่าเป็นวิธีการ
จัดการที่ดีที่สุด	 ส่ิงสำาคัญคือ	 การมีแผน
และฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมทั้งระบบและ
คนอยู่เสมอ	 เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบ
สนองต่อวิกฤตที่ฉับไว	 มีผู้รับผิดชอบใน
ด้านต่างๆอย่างชัดเจน	 มีการส่ือสารที่ดี	 มี
ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้องค์กรสามารถเดิน
หน้าได้อย่างเร็วที่สุด	 เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด

หลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว	 องค์กร
ต้องหาวิธีฟื้นฟูส่วนที่ได้รับผลกระทบใน
ช่วงภาวะวิกฤต	 เช่น	 การสร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้า	การสร้างชื่อเสียงองค์กรขึ้นมา
ใหม	่การซอ่มแซมส่วนตา่ง	ๆ 	ของธรุกจิ	หรอื
การสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงาน

ก่อน่เกิดีเหตำุ ป้องกัน่ จ้ัดีการู้รู้ะหว่างเกิดีเหตำุ หลังเกิดีเหตำุ ฟื้้�น่ฟื้้

ตอนที� 1
 ในปัิจจุบุันโลกุกุำ�ลัง เผู้ชิญกุับุ
เหตุักุ�รณ์กุ�รเปิลี�ย์นแปิลงทำี� เกุิดอุย์่�ง 
ฉับัุพิลนัไดบุ้อุ่ย์ข้�น หร้อุทำี�เรยี์กุว�่ “เหตักุุ�รณ์
ไม่ค�ดฝุ่ัน”  ซ้� งอุ�จส่่งผู้ลกุระทำบุตั่อุ 
คว�มเปิ็นอุย่้์ขอุงแตั่ละคนและอุงค์กุร 
อุย่์�งแน่นอุน ไม่เว้นแม้แตั่โรงพิย์�บุ�ล
ศิริ ร�ช ย์กุตััวอุย์่�งทำี� เ ห็น ได้ ชัด  เ ช่น  
กุ�รแพิร่ระบุ�ดขอุง COVID-19 เหตัุกุ�รณ์
น�ำ �ทำ่วมทำี� ได้รับุผู้ลกุระทำบุเปิ็นวงกุว้�ง 
ในปิระเทำศ เปิ็นต้ัน ทำำ�ให้เกุิดคว�มเส่ีย์ห�ย์
ในหล�ย์ส่่วน บุ�งหน่วย์ง�น/อุงค์กุรมี
กุ�รหย์ุดชะงักุ ไม่ส่�ม�รถุให้บุริกุ�รได้หร้อุ 
อุ�จตั้อุงเปิลี�ย์นธีุรกุิจหร้อุวิธีีทำำ�ง�น ดังนั�น 
ถุง้แมว่้�จะเปิน็ส่ถุ�นกุ�รณท์ำี�หลกีุเลี�ย์งไมไ่ด ้ 
แตั่ห�กุมีกุ�รศ้กุษ�และว�งแผู้นรับุม้อุภั�วะ 
วกิุฤตัไวเ้ปิน็อุย์�่งด ีจะทำำ�ใหอุ้งคก์ุรส่�ม�รถุ 
ฟื้นฟ้ได้เร็ว ส่�ม�รถุดำ�เนินกุ�รได้ใกุล้เคีย์ง 
กุบัุส่ภั�วะปิกุตัมิ�กุทำี�สุ่ด และเกุดิคว�มเส่ยี์ห�ย์ 
น้อุย์ทำี�สุ่ดเม้�อุเกุิดเหตัุไม่ค�ดฝุ่ันข้�น

②	พิจารณาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวิกฤตที่เกิดขึ้น	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ได้แก่

  ③ พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสม
       เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน

เรีย์นร้้หลักุกุ�รขอุงกุ�รจัดกุ�รภั�วะวิกุฤตัไปิแล้ว ตัอุนหน้�ตัิดตั�มกุ�รนำ�ม�ปิระย์ุกุตั์ใช้จริงในศิริร�ช 
ในบุทำคว�มเร้�อุง การจัด้การภาวิะวิิกฤต (Crisis Management) ตอนิที� 2

  ④ สร้างแผนแก้ปัญหาที่ทำาได้จริง

 ปจัจยัสำาคญัทีสุ่ดเมือ่องคก์รตกอยูใ่นภาวะวกิฤต คือ มผีูน้ำาท่ีดี เพราะการตัดสนิใจแตล่ะเรือ่งอาจม ี
ผลกระทบทีจ่ะตามมา องคก์รจึงจำาเปน็ตอ้งมผีูรั้บผดิชอบในเรือ่งตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะสมบรูณาการและรดักุม 
รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในองค์กรด้วย 

 แผนการจดัการภาวะวกิฤตทีด่จีะตอ้งครอบคลุมทกุประเดน็ของปญัหาท่ีเกดิขึน้ เชน่ เคร่ืองมอืในการ
แก้ปัญหา บุคลากรที่จะแก้ปัญหาส่วนนี้ ทรัพยากรที่ใช้ ระยะเวลา การสื่อสาร โดยจัดลำาดับความสำาคัญของ
ปัญหาและแก้ปญัหาที่มีผลกระทบมากที่สุดกอ่น แล้วทำาตามขั้นตอนแตล่ะส่วนจนครบ รวมถึงถอดบทเรยีน
จากภาวะวิกฤตในครั้งนั้นเพื่อปรับปรุงและป้องกันการเกิดซ้ำาในอนาคต

ตัิดตั�มส่�ระคว�มร้้เพิิ�มเตัิมได้ทำี� 
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ข้อเชี้ิญบุคัลากรที�ทำาหัน�าที� HOST 
ป่ระจำาภาคัวิชี้า/ หัน่วยงาน 

เข้�ารับการอบรมเพิ�มพูนคัวามรู�เทคันิคั 
วิธ์ีการใชี้�งาน โป่รแกรม ZOOM  

ป่ระจำาป่ี 2566
 ปัจจุบัน โปรแกรม ZOOM มีการปรับปรุงพัฒนาฟังก์ชัน
ใหม่ๆ เพื่อให้ภาควิชา / หน่วยงานที่ดำาเนินการจัดประชุม Online  
จัดการเรียนการสอน Online สามารถดำาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ฝ่ายสารสนเทศ  
จึงขอเชิญบุคลากรที่ทำาหน้าที่ HOST ประจำาภาควิชา / หน่วยงาน 
เข้ารับการอบรม ท่านสามารถเลือกรอบการอบรมได้ โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้           

ทั�งนิี� บุคลากรคณะฯ สาม่ารถึลงทะเบียนิเข้ารับการอบรม่ 
ได้้ตั�งแต่วิันินิี� ถึ้งวิันิที� 13 ม่ีนิาคม่ 2566 
ผ่่านิเวิ็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/siit/training/ 
หรือสแกนิ QR Code

 สอบถึาม่ข้อมู่ลเพิ�ม่เติม่ได้้ที� 
คุณวรรณวิส่� โทำร. 41062 
คุณส่ิทำธีิศักุดิ์  โทำร. 99187 
ทำีมฝุ่ึกุอุบุรมฝุ่��ย์ส่�รส่นเทำศ

เปิด้อบรมเทคนิควิธีีการใช้งาน 
โปรแกรม ZOOM 
ประจัำาปี 2566

หลักสูตรที�เปิด้อบรม่ วิันิเด้ือนิปี / เวิลา สถึานิที�

➡  หลักสึ้ตำรู้ทัี� 1 

อบรม่ Update Function วิิธีีการใหม่่ๆ  
สำาหรับ HOST ZOOM 

หัวข้อการสอน	:

1. แนะนำาโปรแกรม ZOOM เวอร์ชันอัพเดท

2. การกำาหนดเครื่องมือการใช้งาน ด้วยการตั้งค่า    
   (Setting) และการตั้งค่าภายในห้องประชุม

3. การใช้งานโปรแกรม ZOOM ด้วยความปลอดภัย  
   เพื่อการป้องกัน ZOOM booming

วันจันทร์ที่	20	มี.ค.	66

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	620

อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	6

รุ่นที่	1
เวลา	

09.00	-	12.00	น.

รุ่นที่	2
เวลา	

13.00	-	16.00	น.

➡ หลักสึ้ตำรู้ทัี� 2 
อบรม่การใช้งานิและประโยชนิ์ของ
ZOOM Webinar

หัวข้อการสอน	:

1. การใช้งานและประโยชน์ของ ZOOM Webinar

2. การใช้งานโปรแกรม ZOOM ด้วยความปลอดภัย  
   เพื่อการป้องกัน ZOOM booming

วันพฤหัสบดีที่	23	มี.ค.	66

เวลา	09.00	-	12.00	น.
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	620

อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	6
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  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
หรือ สจล. กำาหนดแผนยุทธศาสตร์ขึ้น โดยคำานึงถึงเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs และยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากน้ี 
เมือ่เกดิการประกาศนโยบายของกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม คือ การมุ่งพัฒนากำาลังคนและองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำาให้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของ สจล. จึงเกิดแนวทางการทำางานท่ีประกอบด้วย 5	 Global	 
Index	 คือ	 Global	 Infrastructure,	 Global	 Management,	
Global	Citizen,	Global	 Innovation,	และ	Global	Learning  
เพือ่ผลกัดนัไปสูว่สิยัทศันท์ีว่า่ “The	World	Master	of	Innovation”	 
ที่ สจล. มุ่งพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมโลก 

Quick Win  
กลยุที่ธิ์การขับำเคล้�อน
ยุที่ธิศาสีตร์ของ สีจล.
 เ ม้�อุวันทีำ�  9 กุุมภั�พิันธี์  2566 ฝุ่��ย์นโย์บุ�ย์และแผู้น คณะแพิทำย์ศ�ส่ตัร์ศิริร�ชพิย์�บุ�ล มี โอุกุ�ส่ได้ 
แลกุเปิลี�ย์นเรีย์นร้้กุ�รถุ่�ย์ทำอุดแผู้นยุ์ทำธีศ�ส่ตัร์ขอุงส่ถุ�บุันเทำคโนโลยี์พิระจอุมเกุล้�เจ้�คุณทำห�รล�ดกุระบัุง  
โดย์ รศ. ด้ร.กุลนิันิทนิ์ เกียรติกิตติพงษ์ รองอธิีการบดี้ฝ่่ายแผ่นิงานิและกลยุทธี์ ได้บุรรย์�ย์ถุ้งแนวคิดและแนวทำ�ง 
กุ�รทำำ�ง�นไว้อุย์่�งน่�ส่นใจ

  เชน่เดยีวกับทกุองค์กรทีก่ำาหนดแผนยทุธศาสตร์ เพือ่ใหเ้กดิ
การขับเคล่ือนที่บรรลุเป้าหมาย บุคลากรของสถาบันท้ังอธิการบดี  
ผูบ้รหิารสถาบนั คณบด ีหวัหนา้สว่นงาน รวมทัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษา
ท่ีจะมีส่วนสำาคัญในการทำางานน้ี โดยกำาหนดการวัดผลสำาเร็จ 
ออกเปน็ 2 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ที	่1	ผลสำาเรจ็ของงานตามนโยบายสถาบนั
และส่วนงาน ประเมินจากผลสำาเร็จของนโยบายตามวิสัยทัศน์ 
องค์กรและของหัวหน้าส่วนงานซึ่งเสนอผ่านโครงการ Quick Win  
ของแต่ละส่วนงาน และกลุ่มที่	 2	 ผลสำาเร็จของงานตามตัวช้ีวัด	
หรือ	 OKRs ท่ีตอบโจทย์การแข่งขันระดับโลก หรือตัวชี้วัดที่ได้ 
รับมอบหมายตามแผนบริหารอธิการบดี เป็นแนวทางการกระจาย 
การทำางานเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติตามนโยบาย

 จ�กุกุ�รปิระเมินผู้ลส่ำ�เร็จดังกุล่�ว พิบุคว�มน่�ส่นใจค้อุกุ�รนำ� OKRs 
หร้อุ Objective and Key Result ม�ใช้วัดผู้ลกุ�รดำ�เนินง�น ในระย์ะแรกุจะกุำ�หนด 
OKRs จำ�นวนม�กุเพิ้�อุให้ผู้้้ปิฏิิบุัติัเข้�ใจกุระบุวนกุ�รทำำ�ง�น แล้วเม้�อุเกุิดผู้ลลัพิธี์ 
จ้งจะปิรับุนิย์�มใหม่  อุีกุคว�มน่�ส่นใจกุ�รส่้�อุส่�รโครงกุ�รแผู้นปิฏิิบุัตัิกุ�ร 
ในร้ปิแบุบุ Quick Win เพิ้�อุให้บุุคล�กุรเข้�ใจและมีส่่วนร่วมในกุ�รเส่นอุโครงกุ�ร 
จ�กุเดิมทำี�ระดับุบุริห�รกุำ�หนดไว้ 20 Quick Win แตั่ปิัจจุบุันมีถุ้ง 26 Quick Win  
ซ้� ง เ กุิ ด ข้� น จ � กุ กุ � ร ตั อุ บุ กุ ลั บุ ม � ย์ั ง ร ะ ดั บุ บุ ริ ห � ร  เ ปิ็ น อุี กุ ห น้� ง จุ ด ทำี� ทำำ� ใ ห้ 
กุ�รแลกุเปิลี�ย์นเรีย์นร้้ในครั�งนี� เกิุดมุมมอุงใหม่เพิ้�อุขับุเคล้�อุนแผู้นยุ์ทำธีศ�ส่ตัร์ 
ร่วมกุันขอุง ส่จล. โดย์เฉัพิ�ะปิระโย์คทำี�ว่� “ลุย์ไปิด้วย์กุัน Fight Together”
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ผลงานความสําเร็จดานทรัพยากรบุคคล 
     ฝายทรัพยากรบุคคล รวมกับฝายสารสนเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยนําแนวคิด
เรื่อง Lean มาใชในการวิเคราะหหาแนวทางพัฒนา รวมกับการนําระบบสารสนเทศมาใช จนทําใหเกิดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมี
ความพึงพอใจในการรับบริการ

     จากความมุงมั่นในการพัฒนาการใหบริการของฝายทรัพยากรบุคคลทําใหฝายทรัพยากรบุคคลไดรับรางวัลจากหนวยงานภายใน และภายนอก
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซี่งเปนการยืนยันถึงความสําเร็จในการพัฒนาที่ผานมา 

รางวัล ปงบประมาณ 2565 

รางวัล Thailand Lean Award รางวัล Thailand Lean Award

รางวัล Siriraj CoP of the Year 2022

ฝายทรัพยากรบุคคล จะยังคงพัฒนางานอยางตอเนื่อง ดวยแรงสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการบริการดานทรัพยากร

บุคคล ของคณะแพทยศาสต รศิริราชพยาบาล ในการมุงสูการเปนสถาบันการแพทยของแผนดิน เพื่อสรางสรรคสุขภาวะแกมวล มนุษยชาติ

รางวัล ปงบประมาณ 2564 

รางวัลโครงการติดดาว รางวัลโครงการติดดาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 (1) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน

โดย งานบริหารบุคลากรและคาตอบแทน ฝายทรัพยากรบุคคล รวมกับ งานวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม ฝายสารสนเทศ

 (2) การเขาถึงขอมูลสวนตัวไดงายดวย Si-eHR Portal 

โดย งานบริหารบุคลากรและคาตอบแทน ฝายทรัพยากรบุคคล และ งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายทรัพยากรบุคคล รวมกับ

งานวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม ฝายสารสนเทศ และงานเทคนิคและปฏบิัติการ ฝายสารสนเทศ

3.รางวัล TQM 2022 บทความประเภท TQM-Best Practices   จัดโดย มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

รางวัลภายนอกคณะฯ

(1) การขอหนังสือรับรองการทํางาน/รับรองเงินเดือน
ผานระบบออนไลน

โดย งานบริหารบุคลากรและคาตอบแทน ฝายทรัพยากร
บุคคล งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายทรัพยากร
บุคคล รวมกับ งานวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม
ฝายสารสนเทศ และงานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝาย
สารสนเทศ

ไดรับรางวัล ระดับ “Diamond”

1.รางวัล Thailand Lean Award2022 ไดรับรางวัล ระดับ “Diamond” เปนหนึ่งในโครงการที่
คณะฯ นําเสนอผลงานใน "Thailand Lean Award 2022" จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน)

2.รางวัล HR Innovation Award 2022 ไดรับรางวัล ระดับ “Silver” จัดโดย สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง
ชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

(1) โลจิคโมเดล สํานักงานภาควิชา

โดย งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายทรัพยากรบุคคล
รวมกับ สํานักงานภาควิชา

ประเภท Good Community of Practice

รางวัลภายในคณะฯ

(1) การเขาถึงขอมูลสวนตัวไดงายดวย Si-eHR Portal 

โดย งานบริหารบุคลากรและคาตอบแทนฝายทรัพยากร
บุคคล งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายทรัพยากร
บุคคล รวมกับ งานวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม
ฝายสารสนเทศ และงานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝาย
สารสนเทศ

ไดรับรางวัล ระดับ “Silver”

รางวัลภายในคณะฯ

รางวัลภายนอกคณะฯ

(1) การพัฒนากระบวนการและผลลัพธการปฏิบัติงานดวย Logic Model โดย งานพัฒนาคุณภาพ รวมกับ งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายทรัพยากรบุคคล
(2) โมเดลอาจารย (Mission Based Time Management)  โดย งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายทรัพยากรบุคคล 

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงขอมูลการไดรับ
วัคซีนบุคลากรผาน Si vWORK 

โดย งานพนักงานสัมพันธและสื่อสาร และงานวิเคราะห
พัฒนาระบบ ฝายทรัพยากรบุคคล รวมกับหนวยสงเสริม
ภูมิคุมกันโรค ภาคเวชศาสตรปองกันและสังคม

สาขานวัตกรรมดีเดน ประเภททีมสหสาขา

(1) โครงการการพัฒนาการรับรองสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติของผูเกษียณอายุงาน ดวยแนวคิด
Lean

โดย งานพนักงานสัมพันธและสื่อสาร ฝายทรัพยากร
บุคคล รวมกับงานสิทธิประกันสุขภาพ

สาขานวัตกรรมดีเดน ประเภททีมสหสาขา

 รางวัล TQM 2021 บทความประเภท TQM-Progressive Learners    จัดโดย มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

24

HR & Culture



 เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2566 ณ หอ้งประชมุ  
203 อาคารศรีสวรินทิรา ช้ัน 2 เวลา 13.00 -  
15 .00  น .  ฝ่ ายท รัพยากรบุ คคล โดยมี   
อ .นพ .ชนินทร์ 	 ลิ่ ม วง ศ์ 	 รองคณบดีฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล เป็นประธานรับการศึกษาดูงาน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเนื้อหาของกิจกรรม 
ประกอบไปด้วย ภาพรวมของการดำาเนินงาน
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital Organization), การจัดทำา 
สมรรถนะของบุคลากร และแนวทางในการจัดทำา  
IDP ปิดท้ายด้วยการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้   
และการถาม - ตอบข้อสงสัย 

กิจักรรมแลื่กเปลื่ี�ยนเรียนรู้ด้้านทรัพยากรบุคคลื่
ร่วมกับคณะแพทยศ์าสั่ตร์ มหาวิทยาลื่ัยเชียงใหม่
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คณะแพทยศ์าสั่ตร์ 

ม.เคโอ 
เย่อนศิ์ริราช

 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากคณะแพทยศาสตร์ ม.เคโอ แห่งประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา  
ร่วมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย และการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างสองสถาบัน

ศิ์ริราชเข้าร่วมการประชุมสัั่มมนานานาชาติ
ด้้านการวิจััยคลื่ีนิคที�ญี่ี�ปุ่น

 เมื่อวันที่ 6-8 ก.พ. 2566 ท่ีผ่านมา ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
พร้อมด้วย รศ. นพ.สิทธิ์ สาทรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติด้านการวิจัยคลีนิค 
ครั้งที่ 3 และการสัมมนา ARISE-AFRICA ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย ศ. นพ.อภิชาติ และ รศ. นพ.สิทธิ์ ได้ให้เกียรติ 
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยคลีนิคในฐานะวิทยากรรับเชิญ
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สึน่ใจ้ตำิดีตำ่อจ้องพ่�น่ทัี�โฆษ์ณา ไดี�ทัี� siriraj.sipr@gmail.com / โทัรู้. 96916

เพิ้�อุนๆ คนไหนทำี�กุำ�ลังมอุงห�อุ�ห�รสุ่ขภั�พิ  
พิร้อุมส่่งเดลิเวอุรี�ถุ้งทำี� ส่�ย์ Healthy 

ห้�มพิล�ด! กุับุร้�นปิิ�นโตัใบุน้อุย์
จำ�หน่�ย์อุ�ห�รเพิ้�อุสุ่ขภั�พิ 

ส่ลัดโรล , สุ่กุี�โรล , ส่ันในไกุ่ทำอุด/ น้�ง
สนิใจสั�งซื�อได้้ที� 

Line Jum15991 . Facebook : เรวิด้ี ศาลาศัย   
โทร. 096 2705935 

ซ้�อุเส่้�อุกุันหน�วระดับุพิรีเมี�ย์ม 
พิร้อุมให้คุณเทำี�ย์วได้แบุบุมั�นใจ!!

เส่้�อุโค้ทำ หมวกุ ชุดกุันหน�ว ขนเปิ็ด 
เฟอุร์ขนส่ัตัว์แทำ้ มีให้เล้อุกุได้ทำุกุส่ไตัล์ 

หล�กุไซส่์ได้ทำั�งผู้้้ใหญ่และเด็กุ
ม่าร้านิ Furcoat Winterstyle 
ง่ายนิิด้เด้ียวิ!! เด้ินิทางสะด้วิก 

99/28 หมู่่ 5 หมู่่บ้านิทวิีโชติ 2 ถึ.บางกรวิย
ไทรนิ้อย บางกร่าง เม่ือง นินิทบุรี 11000

FB : My Used goods (Furcoat Winterstyle) 
IG : furcoat_winterstyle

>> “นำ��ผู้้�งเลม่อุนแทำ้ 100%” << 
ใช้เลม่อุนแทำ้ นำ��ผู้้�งแทำ้ เปิรี�ย์วหว�นลงตััว 
ไม่ผู้ส่มนำ��เช้�อุมนำ��ตั�ล  ไม่ใส่่วัตัถุุกุันเส่ีย์ 

หร้อุส่�รปิรุงแตั่งส่ี รส่ และกุลิ�น  
หอุม อุร่อุย์ ส่ดช้�น มีปิระโย์ชน์

* เกุ็บุในตั้้เย์็นได้น�น 3 ส่ัปิด�ห์  ขน�ด 250 ml  
ร�ค�ขวดละ 35 บุ�ทำ / 3 ขวด 100 บุ�ทำ   

ช่องทางการสั�งซื�อ 
ID Line : Tawkom18  โทร. 094 1322601   

แหล่งรวมตั้นกุระบุอุงเพิชรส่วย์ๆ 
หล�ย์ส่�ย์พิันธีุ ์ส่่งตัรงถุ้งม้อุคุณ 

ร้�น J & Y Cactus  ข�ย์ตั้น Cactus
 เปิิดทำุกุวันเส่�ร์ ตัั�งแตั่ 08.00 - 15.00 น. 

ณ ตัล�ดนำ��ไทำรน้อุย์ 
ชุมชนเกุ่�ศ�ลเจ้�พิ่อุจุ้ย์ วัดไทำรใหญ่ 

สนิใจสั�งซื�อได้้ที� 
Facebook : Joe JoJo  โทร. 08 1992 4787 

ตลาด้นิำ�าไทรนิ้อย ชุม่ชนิเก่าศาลเจ้าพ่อจุ้ย 
วิัด้ไทรใหญ่่  #พ่อค้าใจด้ี ไม่่เนิ้นิกำาไร 

เนิ้นิม่ิตรภาพ ลด้และแถึม่  

เครื�องประด้ับ สำาหรับผ่ิวิแพ้ง่าย 
แบรนดู์  Nantich Jewelry

• ควบุคุมกุ�รผู้ลิตัโดย์คุณหมอุ 
• ปิลอุด Nickel และส่�รกุ่อุกุ�รแพิ้
• ใส่่ส่บุ�ย์ ไม่ระค�ย์ผู้ิว เด็กุๆ ใส่่ปิลอุดภััย์
• แบุบุส่วย์ง�มหล�กุหล�ย์ส่ไตัล์

ช่องทางติด้ต่อ 
Facebook Fanpage : Nantich Jewelry 

เครื�องประด้ับสำาหรับผ่ิวิแพ้ง่าย

กุ๋วย์เตัี�ย์วหม้ตัุ๋นตัังคย์้ว By แม่บุุ๋ม  
มีหน้�ร้�น พิิกุัดซอุย์บุ�งขุนนทำ์ 23  

เปิิดข�ย์เฉัพิ�ะวันเส่�ร์ - อุ�ทำิตัย์์
เส่้นเล็กุ, เส่้นหมี�, บุะหมี�เหล้อุง, บุะหมี�หย์กุ, เส่้นใหญ่  

หม้ตัุ๋น, หม้หมักุ, ล้กุชิ�น ตักุ, ไม่ตักุ  
ธีรรมด� 40 พิิเศษ 45 
เกุ�เหล� 45 พิิเศษ 50 

ช่องทางติด้ต่อ : 
FB : IIndy Na โทร: 094-564-2463 

Line ID: Mathang017

ด�วกุะลอุย์ แคปิหม้-นำ��พิริกุหนุ่ม ส่ดใหม่ทำุกุวัน
แคบุหม้ตัิดมัน แคบุหม้ไร้มัน ขีดละ 60 บุ�ทำ  

นำ��พิริกุหนุ่ม กุระปิุกุละ 25 บุ�ทำ 
ปิล�ร้�ผู้ัดส่มุนไพิร กุระปิุกุละ 25 บุ�ทำ

สนิใจสั�งซื�อได้้ที� 
โทร. 063-9616328 คุณลอย ,

0811101969 คุณด้าวิ
Line : loylady , :daohippy

เพจ ประกันิด้ี ม่ีรินิดู้แล
ตััวแทำนและทำี�ปิร้กุษ�ทำ�งกุ�รเงิน 

บุริษัทำกุรุงไทำย์แอุกุซ่� แนะนำ� ให้คว�มร้้ 
เกุี�ย์วกุับุปิระกุันชีวิตั และช่วย์ว�งแผู้นให้ทำุกุทำ่�น

บุรรลุเปิ้�หม�ย์ในอุน�คตัให้เร็วข้�น  
ปิระกุันสุ่ขภั�พิ - ปิระกุันโรคร้�ย์แรง  

ปิระกุันบุำ�น�ญ - ปิระกุันเงินอุอุม  
หร้อุส่ะส่มทำรัพิย์์ - ปิระกุันอุุบุัตัิเหตัุ

ส่อุบุถุ�มปิระกุันสุ่ขภั�พิ/ปิระกุันโรคร้�ย์แรง/
ปิระกุันค่�คว�มส่�ม�รถุ ปิระกุันบุำ�น�ญ/

ปิระกุันอุุบุัตัิเหตัุ/ปิระกุันเงินอุอุม 
ช่องทางติด้ต่อ 

Tel : 0813556344 Line : @rinly , Rinzynaja
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•ศูนย์บริจาคเลือดศิริราช เชิญชวนทุกคน
ร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาล
ศิริราช เนื่องจากปริมาณเลือดเร่ิมขาดแคลน
หมู่เลือด O , A , B ได้ที่ ศูนย์บริจาคเลือด
ศริริาช อาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา ชัน้ 3  
เปดิใหผู้บ้รกิารทกุวนั (ไมเ่วน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์   
เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามโทร.  
0 2414 0100 , 0 2414 0102 Facebook :  
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช

•งานสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยวิจัยนโยบายเพ่ือสุขภาพ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชิญชวนบุคลากรคณะฯ  
ตอบแบบสอบถามทางสุขภาพ “โปรแกรม  Let’s Get Healthy”   
และเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะครบทุกโซน  
ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น G พร้อมรับของที่ระลึก 
(จำานวนจำากัด) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 66

•สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ โทร  0 2419 9987 
•หมายเหตุ : โปรดนำาหลักฐานการตอบแบบสอบถามบัตรเจ้าหน้าที่บุคลากร 
มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อติดต่อขอรับรางวัล และขอสงวนสิทธิ์
เฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

•ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำาลอง (SiMSET) เชิญชวน อาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้
ชำานาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ พยาบาล บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือผู้ที่สนใจ  
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Simulation for InterProfessional Education  
“Unlocking the power of teamwork” ในวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 08.00 – 16.00 น.   
ณ ห้องอาทิตยาธรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช (รับจำานวน 200 คน)            
•สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำาลอง  
(SiMSET) โทร. 0 2419 9002, 9 9756, 4 1005 (คุณดวงกมล,  
คุณจุฑาลักษณ์)

•งานพฒันาคณุภาพ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล ม.มหิดล เชิญชวนทุกหน่วยงาน/ 
ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ เสนอผลงานประเภท
หน่วยงานและนวัตกรรม/โครงการ เพื่อขอ 
รับรางวัลโครงการติดดาวประจำาปี 2566  
ตามคุณสมบัติที่กำาหนดของแต่ละประเภท
รางวัลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของคณะฯ 
•สอบถามรายละเอียด ไดท้ีง่านพฒันาคณุภาพ 
โทร. 97465, 8764 กด 104

•หน่วยบรูณาการศนูย์ความเปน็เลศิศริริาช (SiCOE) ขอเชญิผูท้ีส่นใจเขา้ร่วม 
ฟังบรรยาย งาน SiCOE Talks ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Empowering Brand Value 
in Healthcare” ในวันที่ 29 มี.ค. 66 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 
ราชปนดัดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทิรา ชัน้ 1 รพ.ศริริาช  โดยไดร้บัเกยีรตจิาก  
ดร.เอกก ์ภทรธนกลุ หวัหนา้ภาควชิาการตลาด และประธานหลกัสตูรปริญญาโท  
ด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย เจา้ของเพจ อจัฉรยิะการตลาด หรอื
รับชมผ่าน SiBN  ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ที่ 

•สอบถามโทร. 0 2414 1869, 0 2414 1870 หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: SICOE: Siriraj Integrated Center of Excellence
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สาขาการจดัการแบรนด์และการตลาด
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย
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•คร้ังแรกกับ Siriraj Bimuksthan Museum 10th Anniversary ฉลอง 10 ปี พิพิธภัณฑ์ 
ศิริราชพิมุขสถาน พิเศษลด 50% ใส่ Code รหัส SIMU 50 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์ศิริราช ประเภทตั๋วรวมจากราคาปกติผ่านระบบ E-Ticket เท่านั้น จ่ายครึ่งเดียว 
เที่ยวได้ทุกพิพิธภัณฑ์ แล้วพบกัน! สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 66
•สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร. 92618
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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 ่ � องจาก้ปก้ • นางสาวนิติยา เพริศพรายวงศ์  งานบริิหาริความเสี่่�ยงและควบคุมภายใน	 ถ่่ายภาพ	• นายไชยวัฒน์  บััวทอง  
• นางสาวศิริรัติน์ ยงกุำาลัง งานบริิหาริความเสี่่�ยงและควบคุมภายใน	 	 สี่ถ่านเทคโนโลย่การิศึึกษาแพทยศึาสี่ตริ์

•เตือนภัย โปรดระวัง ! มิจฉาชีพ 
ตีสนิทแอบอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ 
หลอกใช้โทรศัพท์โหลดแอพพลิเคชัน 
หลอกลวงทรพัยส์นิของทา่น หากพบเหน็  
แจ้ งพยาบาลหรือ เจ้ าหน้ าที่ รั กษา 
ความปลอดภยัทนัท ีหรอืโทรแจง้เบาะแส
ได้ที่ 0 2419 7272

•ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์  
สหสาขาวิชาชีพ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำาปี  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำาปี 2566 หัวข้อ  
Disruptive innovation in Medicine : นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษา 
ที่ก้าวไกล ในวันที่ 29 - 31 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/conference/  สอบถามเพิม่เตมิ 
โทร. 02-8496600 ต่อ 4241  (ในวันเวลาราชการ)

•พบกับกิจกรรม ชาวศิริราช 
รว่มดว้ยชว่ยกนั และเปดิแคมเปญ  
“ชาวศิริราชอยากบอก คณบดี
อยากฟัง ในวันที่ 23 มี.ค. 66  
เวลา 13 .00 -  13 .30 น .  
ณ ศาลาศิรริาช ๑๐๐ ป ีแล้วพบกนั!

ศิริราชจะดีกว่านี้ได้ 
ถ้า... เรา

•เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน
ส่วนบุคคลสำาหรับผู้สูงอายุ (Personal  trainer for seniors) รุ่นที่ 1  
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 มี.ค. 66 เวลา 08.00 – 20.00 น.  
ณ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ Siriraj Fitness Center อาคารหอกีฬา 
ศิริราชสัมพันธ์ ชั้น 11 ผู้เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ที่กำาหนด จะได้รับ
ประกาศนียบัตร 
•สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการโครงการ 
Siriraj Fitness Center โทร. 0 2419 9668 - 9



ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 464 มี่นาคมี 2566

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

สื่่�อ ประสื่าน อย่่างสื่ร้างสื่รรค์์ 
ร่วมแก้้และป้องก้ัน ฉัับพลัน ไว้ใจได้้

งานบริิหาริความเสี่่�ยง และควบคุมภายใน

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ

กรุุณาส่่ง ชำำระค่่าฝากส่่งเป็็นรายเดืือน
ใบอนุญาตเลขที่่� 2/2523

ไป็รษณ่ีย์ศิิริราชำ

 ฉลอง 135 ปี ศิริราช




