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avamindrapobitr 84th Anniversary Building ProjectN

โครงการก่อสร้าง 
อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

วัตถุประสงค์
1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เป็นอเนกนานัปการ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

2. สร้างอาคารศูนย์การแพทย์เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเดิมที่ช�ารุดทรุดโทรม แออัด และ 

ให้เพียงพอในการรองรับการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

3. เพิ่มคุณภาพการบริการและความสะดวกของประชาชนผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการ 

ประสานงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำาเนินงาน
1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศที่ 91/2557 เรื่อง การก่อสร้างอาคาร “โครงการ 

ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค” โดยยกเว้น ผ่อนผัน หรือก�าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัต ิ

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ และได้รับการยกเว้นขั้นตอน 

การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ส�านักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างในวงเงิน 2,230  

ล้านบาท โดยเป็นเงินงบประมาณ 1,561 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 669 ล้านบาท 

3. คณะกรรมการช�านาญการพิเศษ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว  

และเตรียมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณา 

เสนอความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
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4. คณะฯ ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ 

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 

พลังงาน กระทรวงพลังงาน

5. คณะฯ เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างระบบ 

ทางสัญจรทางเดินยกระดับ โดยการออกสลากพิเศษการกุศลไปยังส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง
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Objectives
1. To celebrate His Majesty the King who graciously bestows contributions to the Faculty of Medicine Siriraj  

Hospital, in his royal 84th Anniversary

2. To establish medical center building in order to provide specialized medical service instead of the former  

building which was damaged, congested, and not suitable for the continuing expansion of service provision

3. To improve service quality and convenience of the patients, and stimulate collaboration and motivate  

a worthwhile material utilization  

Administrator
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Achievement
1. National Council for Peace and Order has an announcement no. 91/2014 concerning the establishment  

of ‘Medical Center and Public Utility System Project’ saying that the construction has been excepted from all agreement  

or condition following the Ministry regulation, along with the environmental impact consideration report .

2. Bureau of the Budget has agreed to the establishment funding of THB 2,230 million; THB 1,561 million were  

from the budget, while the other THB 669 million were from outside the budget.

3. The professional committee of Office of Natural Resources and Environmental Policy has already considered  

the environmental impact and is preparing to propose to National Environmental Board in order to further present to  

the Council of Ministers afterwards.

4. The Faculty has passed an evaluation which conforms to the regulation of the Ministry; size, standards,  

principles, and methods of building design for energy conservation (2009) by Department of Alternative Energy  

Development and Efficiency.

5. The Faculty has requested for support in the medical center and public utility construction project and  

the commuting foot path by designing and sending the charity lottery to the Government Lottery Office, Ministry of  

Finance.
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ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนสราง

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท
ประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ทานผูหญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

นายอำพล  เสนาณรงค
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ศาสตราจารย ดร.นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลังแหง การให...
พลังแหง ความสุข

บริจาคโดย
๑. บริจาคผานศิริราชมูลนิธิ
๑.๑ บริจาคดวยตนเอง         บริจาคไดที่ "ศิริราชมูลนิธิ" ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช

 โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๘ ตอ ๑๐๑-๑๐๔

 โทรสาร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐ ตอ ๙ , ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๗ email : donate_siriraj@hotmail.com

 วันจันทร – ศุกร เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

 วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ บริจาคทางไปรษณีย ธนาณัติสั่งจาย ในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจาย ปท.ศิริราช

๑.๓ บริจาคทางเช็ค เช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY สั่งจาย ศิริราชมูลนิธิ 

๑.๔ บริจาคทางธนาคาร โอนเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
       (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา)

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ชื่อ-สกุล  วัน/เดือน/ปเกิด  ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท โดยสง
ผานทางโทรสาร ทางE-mail หรือสงทางไปรษณียมายังศิริราชมูลนิธิ เพ่ือจะไดจัดสงใบเสร็จรับเงินใหทานตอไป

   ธนาคารไทยพาณิชย              สาขาศิริราช                       เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๔-๓๗๕๔๔-๔

   ธนาคารทหารไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๐๘๕-๒-๒๑๘๙๐-๘

   ธนาคารกสิกรไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๖๓๘-๒-๐๐๘๘๘-๘

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา              สาขาอรุณอมรินทร                     เลขที่บัญชี  ๑๕๗-๑-๒๘๘๗๐-๓

   ธนาคารกรุงเทพ            สาขาโรงพยาบาลศิริราช              เลขที่บัญชี  ๙๐๑-๗-๐๒๖๙๙-๙ 
                                                     ปยมหาราชการุณย                          

   ธนาคารกรุงไทย             สาขาเซ็นทรัลปนเกลา       เลขที่บัญช ี ๐๓๑-๐-๔๙๕๕๒-๐

   ธนาคารออมสิน             สาขาศิริราช                     เลขท่ีบัญชี   ๐๕๐-๕๘-๑๑๔๘๖-๕-๒

   ธนาคารเพื่อการเกษตร                สาขายอยพรานนก                      เลขท่ีบัญชี   ๐๒๐-๐๓-๑๔๒๗๒-๒-๖ 
   และสหกรณการเกษตร                   

๒. บริจาคผานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑ บริจาคดวยตนเอง ไดที่งานการเงิน ฝายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ชั้น ๒ และหองการเงินจาย
      ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
       โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๑๘๔ , ๐ ๒๔๑๙ ๗๙๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๙  ตอ ๕๐๒ ๕๐๓, ๕๔๓ โทรสาร ๐ ๒๔๑๙ ๙๔๔๐, 
       E-mail :  sicashier@mahidol.ac.th
๒.๒ บริจาคทางไปรษณีย ธนาณัติสั่งจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 
๒.๓ บริจาคทางเช็ค เช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY ส่ังจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  
๒.๔ บริจาคผานธนาคารโดยโอนเขาบัญชีประเภทออมทรัพย   ช่ือบัญชี “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 

 

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู  และหมายเลขโทรศัพท โดยสงผาน ทางโทรสาร, E-mail หรือ
สงทางไปรษณียมายัง งานการเงิน  ฝายการคลัง  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ช้ัน ๒ 
เลขท่ี ๒ ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ เพ่ือจะไดออกใบเสร็จรับเงินพรอมจัดสงใหทานตอไป

ธนาคารไทยพาณิชย               สาขาศิริราช                         เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๔-๔๒๓๐๑-๙

ธนาคารกสิกรไทย               สาขาโรงพยาบาลศิริราช         เลขที่บัญชี  ๙๘๗-๒-๐๖๐๗๙-๘   

ธนาคารกรุงเทพ                              สาขาทาน้ำศิริราช                       เลขที่บัญชี  ๙๓๙-๗-๐๑๕๕๘-๘

การบริจาคทั้งขอ ๑ และ ๒ สามารถนำใบเสร็จไปลดหยอนภาษีไดตามที่กฏหมายกำหนด
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ประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ทานผูหญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน
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รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

นายอำพล  เสนาณรงค
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน
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กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ชื่อ-สกุล  วัน/เดือน/ปเกิด  ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท โดยสง
ผานทางโทรสาร ทางE-mail หรือสงทางไปรษณียมายังศิริราชมูลนิธิ เพ่ือจะไดจัดสงใบเสร็จรับเงินใหทานตอไป

   ธนาคารไทยพาณิชย              สาขาศิริราช                       เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๔-๓๗๕๔๔-๔

   ธนาคารทหารไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๐๘๕-๒-๒๑๘๙๐-๘

   ธนาคารกสิกรไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๖๓๘-๒-๐๐๘๘๘-๘

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา              สาขาอรุณอมรินทร                     เลขที่บัญชี  ๑๕๗-๑-๒๘๘๗๐-๓

   ธนาคารกรุงเทพ            สาขาโรงพยาบาลศิริราช              เลขที่บัญชี  ๙๐๑-๗-๐๒๖๙๙-๙ 
                                                     ปยมหาราชการุณย                          

   ธนาคารกรุงไทย             สาขาเซ็นทรัลปนเกลา       เลขที่บัญช ี ๐๓๑-๐-๔๙๕๕๒-๐

   ธนาคารออมสิน             สาขาศิริราช                     เลขท่ีบัญชี   ๐๕๐-๕๘-๑๑๔๘๖-๕-๒

   ธนาคารเพื่อการเกษตร                สาขายอยพรานนก                      เลขท่ีบัญชี   ๐๒๐-๐๓-๑๔๒๗๒-๒-๖ 
   และสหกรณการเกษตร                   

๒. บริจาคผานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑ บริจาคดวยตนเอง ไดที่งานการเงิน ฝายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ชั้น ๒ และหองการเงินจาย
      ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
       โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๑๘๔ , ๐ ๒๔๑๙ ๗๙๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๙  ตอ ๕๐๒ ๕๐๓, ๕๔๓ โทรสาร ๐ ๒๔๑๙ ๙๔๔๐, 
       E-mail :  sicashier@mahidol.ac.th
๒.๒ บริจาคทางไปรษณีย ธนาณัติสั่งจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 
๒.๓ บริจาคทางเช็ค เช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY ส่ังจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  
๒.๔ บริจาคผานธนาคารโดยโอนเขาบัญชีประเภทออมทรัพย   ช่ือบัญชี “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 

 

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู  และหมายเลขโทรศัพท โดยสงผาน ทางโทรสาร, E-mail หรือ
สงทางไปรษณียมายัง งานการเงิน  ฝายการคลัง  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ช้ัน ๒ 
เลขท่ี ๒ ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ เพ่ือจะไดออกใบเสร็จรับเงินพรอมจัดสงใหทานตอไป

ธนาคารไทยพาณิชย               สาขาศิริราช                         เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๔-๔๒๓๐๑-๙

ธนาคารกสิกรไทย               สาขาโรงพยาบาลศิริราช         เลขที่บัญชี  ๙๘๗-๒-๐๖๐๗๙-๘   

ธนาคารกรุงเทพ                              สาขาทาน้ำศิริราช                       เลขที่บัญชี  ๙๓๙-๗-๐๑๕๕๘-๘

การบริจาคทั้งขอ ๑ และ ๒ สามารถนำใบเสร็จไปลดหยอนภาษีไดตามที่กฏหมายกำหนด
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ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนสราง

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท
ประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ทานผูหญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

นายอำพล  เสนาณรงค
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ศาสตราจารย ดร.นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลังแหง การให...
พลังแหง ความสุข

บริจาคโดย
๑. บริจาคผานศิริราชมูลนิธิ
๑.๑ บริจาคดวยตนเอง         บริจาคไดที่ "ศิริราชมูลนิธิ" ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช

 โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๘ ตอ ๑๐๑-๑๐๔

 โทรสาร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐ ตอ ๙ , ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๗ email : donate_siriraj@hotmail.com

 วันจันทร – ศุกร เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

 วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ บริจาคทางไปรษณีย ธนาณัติสั่งจาย ในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจาย ปท.ศิริราช

๑.๓ บริจาคทางเช็ค เช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY สั่งจาย ศิริราชมูลนิธิ 

๑.๔ บริจาคทางธนาคาร โอนเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
       (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา)

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ชื่อ-สกุล  วัน/เดือน/ปเกิด  ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท โดยสง
ผานทางโทรสาร ทางE-mail หรือสงทางไปรษณียมายังศิริราชมูลนิธิ เพ่ือจะไดจัดสงใบเสร็จรับเงินใหทานตอไป

   ธนาคารไทยพาณิชย              สาขาศิริราช                       เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๔-๓๗๕๔๔-๔

   ธนาคารทหารไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๐๘๕-๒-๒๑๘๙๐-๘

   ธนาคารกสิกรไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๖๓๘-๒-๐๐๘๘๘-๘

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา              สาขาอรุณอมรินทร                     เลขที่บัญชี  ๑๕๗-๑-๒๘๘๗๐-๓

   ธนาคารกรุงเทพ            สาขาโรงพยาบาลศิริราช              เลขที่บัญชี  ๙๐๑-๗-๐๒๖๙๙-๙ 
                                                     ปยมหาราชการุณย                          

   ธนาคารกรุงไทย             สาขาเซ็นทรัลปนเกลา       เลขที่บัญช ี ๐๓๑-๐-๔๙๕๕๒-๐

   ธนาคารออมสิน             สาขาศิริราช                     เลขท่ีบัญชี   ๐๕๐-๕๘-๑๑๔๘๖-๕-๒

   ธนาคารเพื่อการเกษตร                สาขายอยพรานนก                      เลขท่ีบัญชี   ๐๒๐-๐๓-๑๔๒๗๒-๒-๖ 
   และสหกรณการเกษตร                   

๒. บริจาคผานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑ บริจาคดวยตนเอง ไดที่งานการเงิน ฝายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ชั้น ๒ และหองการเงินจาย
      ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
       โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๑๘๔ , ๐ ๒๔๑๙ ๗๙๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๙  ตอ ๕๐๒ ๕๐๓, ๕๔๓ โทรสาร ๐ ๒๔๑๙ ๙๔๔๐, 
       E-mail :  sicashier@mahidol.ac.th
๒.๒ บริจาคทางไปรษณีย ธนาณัติสั่งจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 
๒.๓ บริจาคทางเช็ค เช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY ส่ังจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  
๒.๔ บริจาคผานธนาคารโดยโอนเขาบัญชีประเภทออมทรัพย   ช่ือบัญชี “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 

 

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู  และหมายเลขโทรศัพท โดยสงผาน ทางโทรสาร, E-mail หรือ
สงทางไปรษณียมายัง งานการเงิน  ฝายการคลัง  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ช้ัน ๒ 
เลขท่ี ๒ ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ เพ่ือจะไดออกใบเสร็จรับเงินพรอมจัดสงใหทานตอไป

ธนาคารไทยพาณิชย               สาขาศิริราช                         เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๔-๔๒๓๐๑-๙

ธนาคารกสิกรไทย               สาขาโรงพยาบาลศิริราช         เลขที่บัญชี  ๙๘๗-๒-๐๖๐๗๙-๘   
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ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนสราง

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท
ประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ทานผูหญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

นายอำพล  เสนาณรงค
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

ศาสตราจารย ดร.นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
รองประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

พลังแหง การให...
พลังแหง ความสุข

บริจาคโดย
๑. บริจาคผานศิริราชมูลนิธิ
๑.๑ บริจาคดวยตนเอง         บริจาคไดที่ "ศิริราชมูลนิธิ" ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช

 โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๘ ตอ ๑๐๑-๑๐๔

 โทรสาร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐ ตอ ๙ , ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๗ email : donate_siriraj@hotmail.com

 วันจันทร – ศุกร เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

 วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ บริจาคทางไปรษณีย ธนาณัติสั่งจาย ในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจาย ปท.ศิริราช

๑.๓ บริจาคทางเช็ค เช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY สั่งจาย ศิริราชมูลนิธิ 

๑.๔ บริจาคทางธนาคาร โอนเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
       (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา)

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ชื่อ-สกุล  วัน/เดือน/ปเกิด  ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท โดยสง
ผานทางโทรสาร ทางE-mail หรือสงทางไปรษณียมายังศิริราชมูลนิธิ เพ่ือจะไดจัดสงใบเสร็จรับเงินใหทานตอไป

   ธนาคารไทยพาณิชย              สาขาศิริราช                       เลขท่ีบัญชี  ๐๑๖-๔-๓๗๕๔๔-๔

   ธนาคารทหารไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๐๘๕-๒-๒๑๘๙๐-๘

   ธนาคารกสิกรไทย             สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี  ๖๓๘-๒-๐๐๘๘๘-๘

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา              สาขาอรุณอมรินทร                     เลขที่บัญชี  ๑๕๗-๑-๒๘๘๗๐-๓

   ธนาคารกรุงเทพ            สาขาโรงพยาบาลศิริราช              เลขที่บัญชี  ๙๐๑-๗-๐๒๖๙๙-๙ 
                                                     ปยมหาราชการุณย                          

   ธนาคารกรุงไทย             สาขาเซ็นทรัลปนเกลา       เลขที่บัญช ี ๐๓๑-๐-๔๙๕๕๒-๐

   ธนาคารออมสิน             สาขาศิริราช                     เลขท่ีบัญชี   ๐๕๐-๕๘-๑๑๔๘๖-๕-๒

   ธนาคารเพื่อการเกษตร                สาขายอยพรานนก                      เลขท่ีบัญชี   ๐๒๐-๐๓-๑๔๒๗๒-๒-๖ 
   และสหกรณการเกษตร                   

๒. บริจาคผานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑ บริจาคดวยตนเอง ไดที่งานการเงิน ฝายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ชั้น ๒ และหองการเงินจาย
      ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
       โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๑๘๔ , ๐ ๒๔๑๙ ๗๙๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๙  ตอ ๕๐๒ ๕๐๓, ๕๔๓ โทรสาร ๐ ๒๔๑๙ ๙๔๔๐, 
       E-mail :  sicashier@mahidol.ac.th
๒.๒ บริจาคทางไปรษณีย ธนาณัติสั่งจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 
๒.๓ บริจาคทางเช็ค เช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY ส่ังจายในนาม “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  
๒.๔ บริจาคผานธนาคารโดยโอนเขาบัญชีประเภทออมทรัพย   ช่ือบัญชี “สมทบทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 

 

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากธนาคาร พรอมระบุ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู  และหมายเลขโทรศัพท โดยสงผาน ทางโทรสาร, E-mail หรือ
สงทางไปรษณียมายัง งานการเงิน  ฝายการคลัง  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ช้ัน ๒ 
เลขท่ี ๒ ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ เพ่ือจะไดออกใบเสร็จรับเงินพรอมจัดสงใหทานตอไป

ธนาคารไทยพาณิชย               สาขาศิริราช                         เลขที่บัญชี  ๐๑๖-๔-๔๒๓๐๑-๙

ธนาคารกสิกรไทย               สาขาโรงพยาบาลศิริราช         เลขที่บัญชี  ๙๘๗-๒-๐๖๐๗๙-๘   

ธนาคารกรุงเทพ                              สาขาทาน้ำศิริราช                       เลขที่บัญชี  ๙๓๙-๗-๐๑๕๕๘-๘

การบริจาคทั้งขอ ๑ และ ๒ สามารถนำใบเสร็จไปลดหยอนภาษีไดตามที่กฏหมายกำหนด

140 mm 140 mm142 mm 142 x 210 mm
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he National Academic Center  
of Geriatric Medicine

T

โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร ์
ผู้สูงอายุระดับชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการศึกษาอบรมด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุส�าหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ  

โดยหลักสูตรที่เน้นหลักการดูแลผู้สูงอายุแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)  

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุทั่วไปทั้งในเขต 

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิต  

การส่งเสริมสุขภาวะทั้งด้านกายและด้านจิตใจ 

3. เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุอย่างครบวงจร ที่สามารถรองรับการเรียนการสอน การวิจัย  

ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

4. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ในการหาข้อสรุปเชิงนโยบายตลอดจนแนวทางปฏิบัติ  

ส�าหรับองค์กรบริหารระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประโยชน์ 

ต่อครอบครัวและสังคม

5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานส�าหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคผู้สูงอายุ การดูแล 

รักษาผู้ป่วยสูงอายุในระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำาเนินงาน
1. เสนอโครงการฯ ไปยังส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติงบประมาณ 2,484 ล้านบาท 

ประจ�าปีงบประมาณ 2558 - 2560 

2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 

3. แต่งตัง้คณะท�างานก�าหนดโครงสร้างและแนวทางการบรหิารจดัการศูนย์วทิยาการเวชศาสตร์ผูส้งูอายรุะดับชาต ิ(สมทุรสาคร)

4. อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมเสนอคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ เสนอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานในการขอรับ

การตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดหาผู้รับเหมา
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Objectives
1. To be an Excellence Center in geriatric medicine for health sciences personnel in every level, and emphasize  

in multidisciplinary team

2. To be a center of research and academic works in terms of geriatric health promotion both in urban and  
rural areas, the treatment for elderly patient by both modern medicine and alternative medicine, and all aims to improve  
the quality of lives both mentally and physically

3. To be a medical center providing overall treatment to elderly patients, support education and research in  
terms of geriatric medicine in the precise and correct means   

4. To be an evidence-based division in scrutinizing the policy and practice for national and local administrative  
units in terms of health promotion and prevention in order to make the elderly a beneficial human resource in the family  
and society

5. To be an observation center for other health promotion and prevention units for the elderly in the national  
level

Administrator
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Achievement
1. Proposed the project the Office of the Higher Education Commission and further to the Councils of Ministry  

in order to approve THB 2,484 million budgets during the year 2015 - 2017

2. Faculty of Environment and Resource Studies submitted the environmental impact report (abridgment)

3. Appoint the working group to establish and administrate ‘the National Academic Center of Geriatric Medicine’  
(Samutsakorn)

4. Being in the mid of making a complete construction design before submitting to the Faculty of Environment  
and Resource Studies in order to create the complete version of environmental impact report. The completed report  
will then be proposed to Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, to have an  
evaluation as an energy saving building, and stand ready for the contractor finding
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nstitute of Personalized Genomics  
and Gene Therapy (IPGG)

I

โครงการสถาบันพันธุกรรมเฉพาะบุคคล 
และเวชพันธุรักษ์ระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งสถาบันพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธุรักษ์ระดับนานาชาติ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการวิจัยในระดับ 

ประเทศและนานาชาติ

2. เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยด้านจีโนมและยีนบ�าบัด และคลังเนื้อเยื่อและเซลล์ระดับนานาชาติ 

3. เพื่อวิจัยรหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคล สร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของคนไทย สร้างฐานข้อมูลคลินิกโรคต่างๆ และ 

แปลรหัสพันธุกรรม

4. เพื่อประยุกต์งานด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและยีนบ�าบัดในเวชปฏิบัติ ได้แก่ การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรค 

การคัดกรอง การวินิจฉัย การยืนยันโรค การรักษาและการตอบสนองต่อการรักษา ซึ่งเป็นทางเลือกของการรักษาใหม่ในอนาคต

5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมและโรคที่มีความส�าคัญในประเทศไทย ประโยชน์ในเชิงนโยบายทางการแพทย ์

และสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำาเนินงาน 
1. ได้รับการบรรจุในโครงการพัฒนาศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ด้านศูนย์กลางการศึกษา  

วิชาการ และงานวิจัย (Academic Hub)

2. ผ่านการประเมินความเหมาะสมโครงการจากหน่วยงานหลักของประเทศ ได้แก่

 - ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 - ส�านักงบประมาณ 

 - ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 - กระทรวงสาธารณสุข

3. คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นชอบในระบบสารสนเทศ 

ของโครงการฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการของระบบสารสนเทศในโครงการ 

สถาบันพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธุรักษ์ระดับนานาชาติ มูลค่า 338 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
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4. หลักสูตรชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Bioinformatics) ผ่านการอนุมัติในหลักการจากสภามหาวิทยาลัย และ 

หลักสูตรชีวการแพทย์เชิงระบบ (System biomedicine) อยู่ระหว่างด�าเนินการเตรียมยื่นขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

5. โครงการภายใต้โครงการสถาบันพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธุรักษ์ระดับนานาชาติ ได้รับการสนับสนุนจากทุน

พัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ โครงการน�าร่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ด้วยเทคนิค next  

generation sequencing (The genetic laboratory study using next generation sequencing technique - the pilot project) 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยที่จะด�าเนินการภายใต้ IPGG ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

Clinical focus
 - Human genome epidemiology of non-communicable diseases (NCDs)
 - Non-invasive prenatal screening
 - Cancer genomics
 - Pharmacogenetics
 - Personalized genomic medicine and targeted therapy
 - Gene and cell therapy
 - Public health genomics & economics

Research focus
 - Rare/Undiagnosed disease research
 - Verification gene function in disease models (Zebrafish and C. elegans)

ภาพที่ 3 สถานที่ด�าเนินการโครงการ IPGG  
Siriraj Medical Research Center : SiMR

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของศูนย์ทั้ง 7 ของ IPGG

ภาพที่ 1 เป้าหมายของ IPGG
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ภาพที่ 5 การน�าเสนอโครงการ IPGG ที่ สกอ.ภาพที่ 4 การประชุมคณะกรรมการด�าเนินการโครงการ IPGG

Objectives
1. To establish effective institute of personalized genomics and gene therapy in order to be competitive in  

the national and international levels in terms of research

2. To establish research laboratory of genomics and gene therapy, along with depository of tissue and cells,  

in the international level

3. To conduct research regarding personalized genomics, create the genomic database of Thai people, create  

the database of various clinical diseases and genomic code  

4. To apply the personalized genomics and gene therapy in the medical practices; risk forecast, screening,  

diagnosis, disease confirmation, treatment, and response from treatment which will be an new alternative in the future  

5. To distribute knowledge about genomics and important diseases in Thailand which is beneficial in terms  

of medical and public health policy

Administrator
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Achievement
1. Granted an acceptance to be in the Medical Hub in terms of Academic Hub 

2. Passed the evaluations from national divisions which are; 

 - Office of the National Economics and Social Development Board

 - Bureau of the Budget

 - Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education

 - Ministry of Public Health
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3. The computer system procurement board of Ministry of Information and Communication Technology agreed  

with the information system of the project. The Ministry, therefore, considered and agreed to invest in the information  

system of IPGG for THB 338 million on 20 February 2014   

4. The Medical Bioinformatics Curriculum has been agreed from the University Council, while the System  

Biomedicine has been on process in proposing the University Council

5. Subproject of the Institute of Personalized Genomics and Gene Therapy has been supported by the Research  

Development Fund of Faculty of Medicine Siriraj Hospital; the genetic laboratory study using next generation sequencing  

technique - the pilot project Moreover, there are more research studies in various areas that are operated under IPGG;

 Clinical focus

 - Human genome epidemiology of non-communicable diseases (NCDs)

 - Non-invasive prenatal screening

 - Cancer genomics

 - Pharmacogenetics

 - Personalized genomic medicine and targeted therapy

 - Gene and cell therapy

 - Public health genomics & economics

 Research focus

 - Rare/Undiagnosed disease research

 - Verification gene function in disease models (Zebrafish and C. elegans)
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iriraj Training and Education Center  
for Clinical Skills: SiTEC 1

S

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
ทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช (Siriraj Training and Education Center for Clinical  

Skills: SiTEC1) ได้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2557  

ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ SiTEC อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน  

2557 ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย ห้องฝึกผ่าตัดขนาด 8 เตียง จ�านวน 2 ห้อง ห้องฝึกผ่าตัดขนาด 2 เตียง จ�านวน 2 ห้อง  

รวมทั้งหมด 20 เตียง มีห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง ห้องเก็บร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมตู้เย็น อุณหภูมิ 0 องศาและลบ 20 องศาเซลเซียส  

ห้องเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่พร้อมเตียงผ่าศพ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการฝึกอบรม 

และสาธิตการผ่าตัด ตลอดจนการจัด conference ร่วมกับสถาบันการแพทย์ในต่างประเทศด้วยระบบ teleconferencing system

ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดยทีมวิจัยและพัฒนาศพนุ่ม (soft cadaver) ได้พัฒนาสูตรน�า้ยาและ 

กระบวนการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่จนได้เป็นศพนุม่ทีม่คีณุภาพดียิง่ขึน้ หลงัจากทีไ่ด้ไปศึกษาดูงานการพฒันาศพนุม่เมือ่ช่วงกลางปี 2556  

ที่ University of Dundee ประเทศอังกฤษ และ University of Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สามารถใช้ศพนุ่มในการเรียนการสอนฝึก 

ผ่าตัดเฉพาะทางส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน และรองรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัตถการทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  

รวมถึงการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติระดับชาติและนานาชาติ ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ภาควิชา 

ศัลยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย “Oncoplastic brest surgery NSM, ELD, Implant”  

ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี คณะฯ มุ่งหวังพัฒนาให้ SiTEC 1 เป็นศูนย์กลางการจัดอบรม Cadaveric Workshop  

ในระดับชาติและนานาชาติ

ศนูย์ SiTEC ได้ให้บรกิารสนบัสนนุการเรยีนการสอนและจดัการประชมุเชงิปฏบัิตกิารระดับนานาชาตอิย่างต่อเนือ่งตลอดปี 2557   

สรุปผลการด�าเนินงานได้ ดังต่อไปนี้

จำานวน (หลักสูตร)
No. of Curriculum

จำานวนครั้ง (วัน)
  Frequency per day

จำานวนผูเ้ข้าอบรม (คน)
No. of Participants

สนับสนุนการเรียนการสอน
Educational Support (Surgical Simulators) 3 6 61

สนับสนุนการเรียนการสอน
Educational Support (Residency Training on Cadavers ) 12 15 180

การฝึกผ่าตัดในสัตว์ทดลอง 
(Micro surgery ฝึกต่อเส้นเลือดหนู)
Laboratory Animal Operation Training
(Micro surgery in blood vessel of rat) 

2 2 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
International Operative Conference 4 5 190

รวมทั้งสิ้น : Total 21 28 439
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นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งมีนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา คณะฯ ส่งเสริมและ 

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ SiTEC 1 ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ วางเป้าหมาย 

ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาการที่ทันสมัยจากต่างประเทศในอนาคต

Siriraj Training and Education Center for Clinical Skills: SiTEC1 project had adjusted the area for 6 months  

starting from September 2013. Until March 2014, the Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital was presided in the official  

opening ceremony of SiTEC Center on 24 April 2014. The center comprises of 2 operation training rooms each with 8 beds  

and 2 operation training rooms each with 2 beds, totally 20 beds altogether, a 50-seated lecture room, a cadaver room  

with freezer (0 and -20 Degree Celsius), a cadaver preparation room with autopsy beds, state-of-the-art audio-visual  

equipment which can broadcast the training, operation, and conference with international medical institutes via  

teleconferencing system.       

During the year 2014, the Department of Anatomy by the soft cadaver research and development team has  

developed a chemical solution and preparation procedure which can create better quality soft cadaver. After an  

observation upon soft cadaver development in the mid of 2013 at University of Dundee, United Kingdom, and University  

of Basel, Switzerland, the team can utilize the soft cadaver in specialized operation education for residents and  

medical operative training for internal and external education, or even national and international operative training.  

For example, Division of Head-Neck and Breast Surgery, Department of Surgery, held the “Oncoplastic breast surgery  

NSM, ELD, Implant” and was successful in achieving its objectives. The Faculty aims to develop SiTEC1 to be the national  

and international center of Cadaver Workshop in the future.  

The SiTEC Center had continuingly provided services and supports to education and international operative  

conferences along the year 2014 as stated in the table

Moreover, the center aims to create network with the private sector in order to achieve state-of-the-art  

technology from overseas in terms of new medical equipment which has been continuingly developed. The Faculty  

has given supports to SiTEC in order to be an international standardized operative training center and a center of  

collaboration and knowledge exchange from overseas in the future.
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iriraj Training and Education Center  
for Clinical Skilled Laboratory and Simulation  
(SiTEC2)

S

โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะคลินิกขั้นสูง

ทางการแพทย์และระบบจ�าลอง (SiTEC 2)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานฝึกอบรม การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
และการส่งเสริมศักยภาพซ่ึงกันและกันของศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR) ศูนย์ฝึกทักษะคลินิกขั้นสูงทางการแพทย์และระบบ 
จ�าลอง (Simulation Center: SiTEC 2) และงานระบบแก๊สทางการแพทย์ (Medical Gas) จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนา 
ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ 3 ฝ่าย และด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่ขนาด 1,580 ตารางเมตร ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 ฝั่งตะวันตก  
ให้เป็นศนูย์ฝึกอบรมระดบัคณะฯ ทัง้นีค้ณะฯ ได้อนมุตังิบประมาณในปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 37 ล้านบาท ในการปรบัปรงุพ้ืนท่ีศูนย์ฝึกอบรม 
ดังกล่าว พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ และอนุมัติงบประมาณอีกจ�านวน 7 ล้านบาท ส�าหรับก่อสร้างระบบแก๊สจ�าลองทางการแพทย์และ 
ระบบหอผู้ป่วยจ�าลอง เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมนี้มีความพร้อมส�าหรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ครอบคลุมการใช้งานทั้ง 3 ด้าน ภายหลังการ 
ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ได้ตั้งชื่อศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ใหม่ว่า Siriraj Medical Simulation for Education and 
Training Center (SiMSET)

งานการศกึษาหลงัปรญิญารบัผดิชอบด�าเนนิโครงการพฒันาศนูย์ปฏบิตักิารฝึกทกัษะคลนิกิขัน้สงูทางการแพทย์และระบบจ�าลอง  
(ศูนย์ SiTEC 2) ซ่ึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ SiMSET มีหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมด้วยระบบจ�าลองระดับคณะฯ โดยได้รับอนุมัติ 
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีส�าคัญและจ�าเป็น รวมท้ังหุ่นจ�าลองที่หลากหลาย เพื่อน�ามาใช้ในการฝึกทักษะ 
ทางคลินิกและจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง ท�าให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้านได้มีโอกาสฝึกฝน 
ทักษะหัตถการจนช�านาญและมีความมั่นใจก่อนให้การรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์จริง เป็นการสร้างเสริมสมรรถนะหลักของบัณฑิตแพทย์ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาและอัตลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ศิริราช (SKILLS) 

ทั้งนี้ศูนย์ SiTEC 2 มีพันธกิจในการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปี พ.ศ. 2557 สรุปผลการด�าเนินงานได้ ดังต่อไปนี้

ล�ำดับ ศูนย์ SiTEC 2 จ�ำนวนหลักสูตร
จ�ำนวนครั้ง 

(วัน)
จ�ำนวน        

ผูเ้ข้ำอบรม

 บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

1 รหัสวิชา SIMD 401 การเรียนการสอนด้วยหุ่น Harvey  
ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 1 24 301

2 การเรียนการสอนด้วยหุ่น Harvey ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 2  
โดยคณาจารย์สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 14 140

3 Approach to critically ill patient ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  
โดยสาขาวิชาเวชบ�าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 11 142

4
Practical Management in Obstetrics Emergencies  
ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 1  
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

1 13 310
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ล�ำดับ ศูนย์ SiTEC 2 จ�ำนวนหลักสูตร
จ�ำนวนครั้ง 

(วัน)
จ�ำนวน        

ผูเ้ข้ำอบรม

5 วิสัญญีวิทยา ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 1 24 297

6 วิสัญญีวิทยา ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน 1 3 72

7 การจัดสอบ OSCE ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 1 2 70

8 วิสัญญีพยาบาล 1 2 36

9 วิสัญญีพยาบาล 1 1 2

10 วิสัญญีพยาบาล “การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท” 1 1 5

11 การประชมุเชงิปฏบิตักิารนานาชาต ิ“Fundamental Simulation Methods 
Workshop” ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 1 1 30

12 ประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจ�าปี พ.ศ. 2557 1 1 300

13 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (SimMom) 1 1 5

14 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (หุ่น CVC 3 ชุด +  SimMom) 1 1 5

15 สาธิตการใช้หุ่นจ�าลองทางการแพทย์ 3 รายการ 1 1 5

 รวมเป็นจ�านวน 15 100 1,720 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ Simulation  
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation ส�าหรับฝ่ายการพยาบาล  
(How to Integrate Simulation into a Nursing Course)

1 1 38

2 SiTEC-BaSE 1 1 133

3 SiTEC-CTM 1 4 32

4 SiTEC-CaSE 1 2 34

 รวมเป็นจ�านวน 4 8 237

 รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 19 108 1,957 

Faculty of Medicine Sirriaj Hospital advocates the integration of training by using mutual materials for mutual  
quality enhancement. Therefore, the 3 boards of development center project have been established consisting of CPR,  
Simulation, and Medical Gas, in order to adjust the 1,580 sq. m. area at 10th floor, West wing, Adulyadejvikrom Building, into  
the Faculty Training Center in which all 3 trainings are able to take place together. The Faculty has approved THB 37 million  
budgets in the year 2014 in adjusting the training center area and audio-visual equipment, and another THB 7 million  
in establishing the medical simulating gas system and ward system in order to make the training center an overall place  
for CPR, Simulation Center: SiTEC2, and Medical Gas. After the adjustment of training center has been completed,  
the center was named Siriraj Medical Simulation for Education and Training Center (SiMSET)

The Post-graduate Education Division has launched the SiTEC2 (Simulation Center) in order to undertake  
the simulation system training. The Faculty has approved budget to purchase articles and medical equipment needed in  
the Clinical Skilled Laboratory and Simulation; skilled simulator, for example, in the simulation study. This practice is  
conformed to the medical education standard saying that the medical personnel will need to have an opportunity to train  
and experience the practical situation in real environment for utmost safety of the patient.      

The SiTEC2 Center had continuingly provided services and supports to education and international operative  
conferences along the year 2014 as stated in the following table;
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อาจารย์ผู้สอนแนะน�าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้  
(introduction) ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนด้วยหุ่นจ�าลองที่มีความเสมือนจริงสูง  
(High Fidelity Simulation)

อาจารย์ผู้สอนท�าการควบคุมหุ่นจ�าลอง (SiMMan Essential)
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการเขียนโปรแกรมไว้ล่วงหน้า  

(Pre-programming)

อาจารย์แพทย์ท�าการอภิปรายและด�าเนินการ debriefing  
กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนด้วยหุ่นจ�าลองที่มีความเสมือนจริงสูง
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iriraj International Conference  
in Medicine and Public Health (SICMPH 2014)

S

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย ์
และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย ์

ร่วมกันเพื่อร�าลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร วาระครบ 100 ปี พ.ศ. 2557  

แห่งการด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ Theme “Healthcare  

for the AEC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 

มหิดล โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด�าเนินมา 

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและทรงเป็นองค์ปาฐกในการบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และ 

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์” ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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รูปแบบการจัดประชุมแบ่งออกเป็น การประชุมเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ปาฐกถาเกียรติยศ เพื่อร�าลึกถึงสมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร วาระครบ 100 ปี พ.ศ. 2557 แห่งการด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการ 

โรงเรียนราชแพทยาลัย การบรรยายและการอภิปรายหมู่ภาษาไทย 64 เรื่อง ภาษาอังกฤษ 24 เรื่อง โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงของคณะฯ  

จากสถาบันชั้นน�าอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 296 คน เป็นวิทยากรต่างชาติ 21 คน การน�าเสนอผลงานทางการวิจัย  

มีผู้ส่งผลงานรวม 146 เร่ือง เป็นแบบ Oral 33 เรื่อง และโปสเตอร์ 113 เรื่อง มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนการน�าเสนอผลงานทางการวิจัย 

ที่มาจากต่างประเทศจ�านวน 32 คน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมภาคประชาชน (แนวคิด: สุขภาพดีวิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน) ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จ 

พระศรีนครินทร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพฟรี และจัดให้มีเวทีเสวนาสุขภาพและกิจกรรม 

บนเวที มีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,289 คน โดยรวมการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 5,700 คน เป็นบุคลากรภายนอก  

1,597 คน ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 96

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุม “ASEAN  

Medical School Accreditation Working Group Meeting” ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีผู้น�าโรงเรียนแพทย์ 

ชั้นน�าจาก 10 ประเทศในอาเซียนมาร่วมประชุม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียน 2557 (Siriraj English Speech Contest 2014) ในหัวข้อ “Building Healthy Community through Health  

Education” ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) โดยจัดแข่งขันในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีจ�านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ทั้งสิ้น 49 คน จาก 21 โรงเรียน
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Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University and the Ministry of Public Health has together held  

a medical academic conference in order to commemorate Rangsit Prayurasakdi, Prince of Chainat in the 100th anniversary  

in the year 2014 of being the President of Rajapattayalai School. The international conference was entitled ‘Healthcare  

for the AEC’ and held during 21 - 25 July 2014 at Srisavarindira Building, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol  

University. HRH Princess Sirindhorn was kind enough to preside in the opening ceremony and launch an honorary speech  

at Rajabhanada Sirinthorn Meeting Room. In this regard, HRH Princess Sirindhorn also visited the ‘Chainatnarendhranusorn’  

exhibition at Rajapattayalai Auditorium, Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

The conference was separated into; (1) Academic Conference: consisting of honorary speech to commemorate  

Rangsit Prayurasakdi, Prince of Chainat in his 100th Anniversary in the year 2014 of being the President of Rajapattayalai  

School, (2) Lecture and group discussion: consisting of 64 topics in Thai language and 24 topics in English language,  

in which 296 famous lecturers of the Faculty and other leading domestic and international institutions (21 were foreigners)  

were participated, and (3) Research Presentation: consisting of 146 research (33 oral presentation and 113 poster  

presentation), and 32 foreigners were granted the supportive funding.

Moreover, there was an activity under the theme ‘Thai Healthy to ASEAN’ at the Hall of 100th Year Somdet  

Phra Srinagarindra Building in order to provide health care information. Also, a body checkup service was available free  

of charge, while a health care discussion was held on stage with activities. 1,289 People participated in the event.  

In conclusion, this academic conference had more than 5,700 participants (1,597 participants were outside personnel)  

with 96 percent satisfaction rate.  

Apart from those mentioned, the Faculty of Medicine Siriraj Hospital by the Division of International Relations  

held the ‘ASEAN Medical School Accreditation Working Group Meeting’ during 24 - 25 July 2014 in which presidents of  

leading medical schools from 10 ASEAN countries participated. The event also included social activities, English  

language speech contest regarding AEC Community 2014 (Siriraj English Speech Contest 2014) under the topic of “Building  

Healthy Community through Health Education”. The contest was held on 22 July 2014, whereas the 49 contestants were  

high school students (Mathayom 4 - 6) from 21 schools.
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n Exhibition in Honor of Her Majesty the Queen’s 
80th Anniversary for the Blinds

A

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

มหาราชินี เพื่อสุขภาพผู้บกพร่องทางการเห็น

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 

พทุธศกัราช 2555 จงึขยายโอกาสให้ผูบ้กพร่องทางการเหน็ได้เรยีนรูโ้ครงการตามพระราชด�ารใินสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 

และความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และน�า้ใจเอื้ออาทร ระหว่างประชาชนทั่วไปกับผู้บกพร่อง

ทางการเห็น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำาเนินงาน
ในระยะแรกได้ด�าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถขึ้น  นิทรรศการชุดแรกน�าเสนอ 

เรื่องโครงการตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อให้บริการความรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง จึงจัดนิทรรศการชุดที่สองเรื่องความรู้ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพขึ้น เปิดเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 และเพื่อ 

ขยายโอกาสบริการความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นที่อยู่ต่างจังหวัด จึงน�านิทรรศการชุดแรกไปจัดแสดง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด 

ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2557 ซึ่งผู้บกพร่องทางการเห็นและประชาชนทั่วไป 

ให้ความสนใจจ�านวนมาก

ผู้บกพร่องทางการเห็นเข้าชมนิทรรศการทั้งที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 440 คน

ผู้มีสายตาปกติเข้าชมนิทรรศการทั้งที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กว่า 5,000 คน

นิทรรศการเรื่องความรู้ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ณ พิพิธภัณฑ์สัมผัสฯ กรุงเทพมหานคร เปิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
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Objectives
To celebrate the honor of Her Majesty Queen’s 80th Anniversary in the year 2012. This would provide opport 

unities for the blinds to learn about the projects under the Patronage of the Queen, medical knowledge and health care,  

along with an initiation of creating relations, understanding, and kindness, between normal people and the blinds.  

Administrator
Siriraj Medical Museum, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Achievement
Upon initiation, the Touch Museum in Honor of Her Majesty the Queen has been founded presenting the first  

exhibition about projects under the Patronage of the Queen on 9th August 2013. To continue providing information,  

the second exhibition about medical knowledge and health care has been opened on 22nd April 2014. And in order  

to expand the opportunity to the blinds in rural area, the first exhibition has been launched at the Northern School for  

the Blind under the Patronage of the Queen, Chiangmai, during 1st - 30th August 2014, having lots of interest from  

the blinds and normal people.

440 blinded participants both from Bangkok and rural area attended the exhibition.

More than 5,000 normal participants both from Bangkok and rural area attended the exhibition.

นิทรรศการเรื่องโครงการตามพระราชด�าริ 

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2557
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rogress on Internationalization 
Policy and Activities

P

ความก้าวหน้าของนโยบายเเละกิจกรรม
ด้านความเป็นสากลของคณะ

การจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ในประเทศอาเซียน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ร่วมกับโรงเรียนแพทย์จาก 12 สถาบัน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ University of  

Medicine (I), Yangon, University of Medicine, Mandalay, University of Health Sciences, Lao PDR, University of Health  

Science, Cambodia, International University, Cambodia, Hanoi Medical University, University of Indonesia, University  

of Malaya, Universiti Brunei Darussalam, University of Philippines College of Medicine, National University of Singapore  

จัดตั้ง “ASEAN Medical School Network” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของ 

ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทางด้านการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน และเป็นการส่งเสริมการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก โดยประธานของเครือข่ายโดย  

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ในประเทศ 

อาเซียนเป็นคนแรก และจัดตั้งคณะท�างาน (Working Group) ขึ้นใน 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการศึกษา โดยประธานคือ คณบดี Adeeba Binti Kamarulzaman จาก University of Malaya   

2. ด้านการวจิยั โดยประธานคอื คณบด ีYeoh Khay Guan จาก National University of Singapore ร่วมกบั ศ.ดร.พญ.รวงผึง้  

สุทเธนทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

3. ด้านนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยประธานคือ คณบดี Ratna Sitompul จาก University of Indonesia  

4. ด้านการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ โดยประธานคอื ศ.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณบดี Agnes Dominguez Mejia จาก University of Philippines College of Medicine

โดย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเลขานุการเครือข่าย

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมสุดยอดคณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียนครั้งแรก ในปี 2555 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 2  

ในปี 2556 ที่ University of Malaya และครั้งที่ 3 ในปี 2557 ที่ National University of Singapore

การจัดการประชุม Accreditation Working Group
จากการจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนแพทย์อาเซียน และได้ตั้งคณะท�างานด้านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมี 

จัดการประชุม Accreditation Working Group มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแพทย์ในประเทศอาเซียน 12 แห่ง มาเข้าร่วมประชุมและ 

ก�าหนดทิศทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพในประเทศอาเซียน เม่ือวันท่ี 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

พยาบาล
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การเดินทางไปต่างประเทศของคณบดีและทีมบริหาร
คณะฯ ได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ในต่างประเทศ  

อาทิเช่น University of Southern California, University of California at San Diego, Denver Health Medical Center,  

MD Anderson Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา Zhejiang University School of Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน และ  

National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน เป็นต้น

การจดัทำาบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลและสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ด�าเนินการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ในต่างประเทศ โดยในปี 2557  

มีการลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จ�านวน 18 ฉบับ ดังนี้

Australia Murdoch Children Research Institute

Brunei PAPRBS Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam

China Zhejiang University School of Medicine

China Center for Biomedical Imaging Research Tsinghua, Beijing

China National Cheng Kung University

China Peking University Health Science Center (PUHSC)

China The First Clinical Medicine School, Guangzhou University of Chinese Medicine

Germany Clinic Gummersbash, Teaching Hospital U of Cologne

Germany PFH Private University of Applied Sciences, Göttingen

Indonesia Faculty of Medicine, Universitas of Indonesia

Indonesia Universitas Gadjah Mada, Faculty of Medicine

Japan New Tokyo Hospital

Lithuania Institute of Oncology Vilnius University

Philippines University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center

USA The University of Texas, MD Anderson Cancer Center

USA Memorial Sloan Kettering Cancer Center

USA Duke University

USA Middleton Foundation for Ethical Studies
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The Foundation of ASEAN Medical School Network
Faculty of Medicine Siriraj Hospital has joined with the other 12 medical schools from 10 ASEAN countries  

consisting of; University of Medicine (I), Yangon, University of Medicine, Mandalay, University of Health Sciences, Lao PDR,  

University of Health Science, Cambodia, International University, Cambodia, Hanoi Medical University, University of  

Indonesia, University of Malaya, Universiti Brunei Darussalam, University of Philippines College of Medicine, National  

University of Singapore, in order to initiate “ASEAN Medical School Network” as a collaborative network of primitive and  

renowned medical schools in the 10 countries. This would enhance the standard of medical education within ASEAN  

countries in the same direction, and also improve research conduction and staff/ student exchange between member  

countries. In this regard, Clinical Professor Dr. Udom Kachintorn from the Faculty of Medicine Siriraj Hospital has been  

nominated to be the first President of ASEAN Medical School Network. By this means, the 4 working groups have been  

established;

1. Education: the president is Dean Adeeba Binti Kamarulzaman from University of Malaya

2. Research: the presidents are Dean Yeoh Khay Guan from National University of Singapore, and Professor  

Dr. Ruengpung Sutthent from the Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

3. Student Exchange: the President is Dean Ratna Sitompul from University of Indonesia

4. Quality Standard Certification: the presidents are Professor Dr. Prasit Watanapa, the Director of Siriraj  

Medical School, and Dean Agnes Dominguez Mejia from University of Philippines College of Medicine.

In this regard, the ASEAN Medical School Network Summit was firstly held at the Faculty of Medicine SIriraj  

Hospital in the year 2012, the second was at University of Malaya in the year 2013, and the third was at National University  

of Singapore in the year 2014.

Accreditation Working Group Conference 
Upon the foundation of ASEAN Medical School Network, the Quality Standard Certification working group  

has launched the Accreditation Working Group Conference in which representatives from 12 medical schools from  
ASEAN countries participated and consulted about the quality standard certification of ASEAN countries during 24 - 25  
July 2014 at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

International Visit of the Dean and Administration
The Dean and administration has visited foreign countries in order to discuss and initiate MOUs with  

international medical schools; for example, University of Southern California, University of California at San Diego, Denver  
Health Medical Center, MD Anderson Medical Center in the United States of America, Zhejiang University School of  
Medicine in China, and National Cheng Kung University in Taiwan.

Memorandum of Understanding between the Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
and International Institutes

Faculty of Medicine Siriraj Hospital has initiated MOUs with international medical school. In the year 2014,  

18 MOUs have been signed in order to generate collaboration in exchanging knowledge and education.
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วัตถุประสงค์  
เพื่อด�าเนินการผลิตบัณฑิตด้านกายอุปกรณ์ส�าหรับประเทศและภูมิภาค ให้การบริการวิชาการและท�าการวิจัยด้านกายอุปกรณ์  

รวมทั้งให้การบริการด้านกายอุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อ�านวยการและคณาจารย์โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ผลการดำาเนินงาน
ด้านการศึกษา

ในปีการศึกษา 2556 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ ทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งถือเป็นจ�านวนที่มากที่สุดตั้งแต่โรงเรียนฯ เปิดท�าการ  

เป็นผู้ที่ส�าเร็จจากหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 17 คน หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ 8 คน และหลักสูตร 

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 9 คน บัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบ International Society for Prosthetics and  

Orthotics (ISPO) category 1 qualifying examination จ�านวน 32 คน สอบผ่านทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินจาก ISPO ได้ให้ 

การรับรองเพิ่มเติมส�าหรับหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรต่อเนื่อง) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนฯ ผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์ที่เป็นคนไทย 9 รุ่น จ�านวน 100 คน ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ในภาครัฐ 

และเอกชนกว่าร้อยละ 80 (ตามรูปที่ 1) ส่วนบัณฑิตชาวต่างชาติ 14 ใน 17 คน กลับไปปฏิบัติงานที่ประเทศของตนในฐานะอาจารย์ของ 

โรงเรียนกายอุปกรณ์ระดับ ISPO category 2 (ระดับอนุปริญญา) ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธินิปปอน ประเทศญี่ปุ่น ผู้ให้ทุนการศึกษา 

  

irindhorn School of Prosthetics and Orthotics’  
Project

‘S

โครงการ  
“โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร”

รูปที่ 1  การปฏิบัติงานภายหลังส�าเร็จการศึกษาของศิษย์เก่าคนไทยของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจ�านวน 100 คน
Figure 1: Working statistic after graduation of 100 Thai graduates from Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics

เอกชน & NGO, 15

ศึกษาต่อ, 6
ท�างานอื่น, 10

ธุรกิจส่วนตัว, 4
ต่างประเทศ, 2

เสียชีวิต, 1
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร, 25

ศูนย์สิรินธรฯ, 9

โรงพยาบาลรัฐ, 28
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ผลงานที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนฯ ได้เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการคิดกรอบอัตราก�าลังและการก�าหนดต�าแหน่ง 

ข้าราชการส�าหรับนักกายอุปกรณ์ของกระทรวงสาธารณสุข มีผลให้กระทรวงฯ จัดสรรต�าแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุนักกายอุปกรณ์ที ่

ปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างชั่วคราวมาหลายปี รวมทั้งนักกายอุปกรณ์ที่จบใหม่จ�านวน 24 อัตรา ในปี พ.ศ. 2557 และจัดท�าแผนการรับ 

นักกายอุปกรณ์ในต�าแหน่งข้าราชการอีก 24 อัตรา ให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในช่วงปี 2558 - 2560 อีกด้วย 

ด้านบริการวิชาการและการวิจัย

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 งาน ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการ ISO Technical Committee 168 ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกจ�านวน 12 คน เพื่อก�าหนด 

มาตรฐานทางด้านกายอุปกรณ์ในระดับสากลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

2. การประชุม International Short Course ร่วมกับ ISPO ในหัวข้อ Orthotic and Therapeutic Management of Stroke  

Patients 2014 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย Stroke แบบองค์รวม มีผู้เข้าร่วม 

ประชุม 215 คน จาก 17 ประเทศ  

โรงเรียนฯ ได้ร่วมมือกับคณะฯ ในการจัด Prince Mahidol Award Field Trip ภายใต้หัวข้อ Health Education Programs:  

Transforming for Medical and Paramedical Professional Development in the Faculty of Medicine Siriraj Hospital ในเดือน 

มกราคม 2557 เพื่อเป็นสถานที่ดูงานด้านการศึกษากายอุปกรณ์ทั้งระบบการเรียนปกติและการเรียนทางไกล 

นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังให้ความร่วมมือกับคณะฯ ในการจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจ�าปี  2557 โดยจัดท�ารายการ 

โทรทัศน์ ประกอบด้วย รายการพิเศษเจาะใจ เจาะลึกเรื่องราวของ “นักสร้างอวัยวะเทียม”, รายการพิเศษคริสดิลิเวอรี่ พาดูเบื้องหลัง 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ในสารคดี “เติมเต็มส่วนที่ขาด”,  รายการ “จันทร์พันดาว สเปเชี่ยล” และ รายการพิเศษคนค้นคน “Reality  

ผู้ชนะ” ติดตามชีวิตของผู้พิการที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต

ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพิ่มเติมอีก 4 ฉบับกับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี  

ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น (2 ฉบับ) เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ และมีนักศึกษารวมท้ังบุคลากรจากประเทศญ่ีปุ่น มาเลเซีย เยอรมนี  

ปากีสถาน และศรีลังกา มาฝึกอบรมที่โรงเรียนฯ เป็นเวลา 2 - 12 สัปดาห์  

ด้านการวิจัย โรงเรียนฯ ได้ท�า MOU เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุส�าหรับการผลิตกายอุปกรณ์ กับบริษัท พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ในเดือนกันยายน 2557 พร้อมกับได้รับมอบเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 660,000 บาท 

อนึ่ง โรงเรียนฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยไม่พบ 

ข้อบกพร่องแต่อย่างใด 

ด้านการให้บริการงานกายอุปกรณ์

ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้เริ่มจัดท�าระบบการเบิก - จ่ายวัสดุส�าหรับงานบริการและมีการรายงานค่าใช้จ่ายวัสดุทุกเดือน  

(ประมาณ 500,000 บาท/เดือน) รวมทั้งได้ด�าเนินการทบทวนการค�านวณต้นทุนการผลิตกายอุปกรณ์ร่วมกับหน่วยต้นทุนของคณะฯ  

ทั้งหมด 195 รายการ นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังได้รับเงินบริจาคจากคุณอริสา อัศวบุญทรัพย์ เป็นจ�านวน 1.5 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2557 เพื่อจัดซื้อเครื่องท�าแผ่นรองเท้าอัตโนมัติ ท�าให้สามารถลดระยะเวลาการผลิตแผ่นรองเท้า จาก 1 สัปดาห์ เป็น 1 ชั่วโมง  

นับเป็นหน่วยงานด้านกายอุปกรณ์แห่งแรกของประเทศที่น�าเครื่องอัตโนมัติดังกล่าวมาใช้ในงานบริการและงานการเรียนการสอน
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Objectives
To produce prosthetics/ orthotics graduates for Thailand and regional countries, provide knowledge and research  

of prosthetics/ orthotics, and provide excellent prosthetics/ orthotics services 

Administrator
Director and lecturers of Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics

Achievement
Education

In the year 2013, the school provided the most graduates ever since its foundation. From all 34 graduates,  

there are 17 graduates reading Bachelor of Prosthetics and Orthotics Program, 8 graduates reading Bachelor of Prosthetics  

and Orthotics Program (International Program), and 9 graduates reading Bachelor of Prosthetics and Orthotics Program  

(Continuing International Program). All 32 graduates attending the International Society for Prosthetics and Orthotics  

(ISPO) category 1 qualifying examination have passed the examination. By all means, the Bachelor of Prosthetics and  

Orthotics Program (Continuing International Program) has been certified by assessor from IPSO in April, 2014.     

Until recently, the school has produced 9 batches or 100 Thai graduates. More than 80 percent of the graduates  

work for private and public sectors (Figure 1), while 14 Out of 17 international graduates go back and work for their  

countries as a lecturer of Prosthetics and Orthotics School (ISPO category 2 level) following the intention of the Nippon  

Foundation, Japan, the scholarship sponsor.  

Another significant achievement is that the school has played an important role in the Ministry of Public Health  

regarding the quantity consideration of prosthetists as a government servant. This has made the Ministry allocate positions  

in the government office for temporary prosthetists who have worked as a temporary staff for many years. Also, another  

24 positions in the government office are available in the year 2014 in order to send prosthetists to center hospitals and  

others during the year 2015 - 2017.      

Academic and Research

Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics had an opportunity to host 2 international academic conferences 

consisting of;

1. The ISO Technical Committee 168 in November, 2013, attended by 12 academy participants from around  

the world in order to constitute international standards of prosthetics and orthotics

2. The International Short Course Conference with ISPO in ‘Orthotic and Therapeutic Management of Stroke  

Patients 2014’ in August, 2014 in order to generate holistic knowledge and understanding of treating Stroke patients,  

having 215 participants from 17 countries
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รูปที่ 2 โรงเรียนฯ รับเงินบริจาค 1.5 ล้านจากคุณอริสา อัศวบุญทรัพย์
Figure 2: The school received THB 1.5 million donations from Ms. Arisa Asavaboonsab

The school collaborated with the Faculty in holding the Prince Mahidol Award Field Trip concerning ‘Health  

Education Programs: Transforming for Medical and Paramedical Professional Development in the Faculty of Medicine  

Siriraj Hospital’ in January, 2014 in hosting a field trip with regards to the prosthetics and orthotics education system both 

ordinary and remote curricula.  

Moreover, the school assisted the Faculty in hosting a special program in Mahidol Day 2014. The television broad-

casting programs comprise of (1) ‘Joh - Jai’ in the chapter of ‘Artificial Organs Creator’, (2) ‘Chris Delivery’ reviewing the 

school in the feature of ‘Fulfill the Lack’, (3) ‘Jan - Pan - Dao Special’, and ‘Kon - Khon - Kon’ special program in the 

chapter of ‘The Winner’s Reality’ exposing the life of a handicapped who has been successful in life.  

In the previous year, the school has signed 4 more MOU with the University in Germany, Philippines, and Japan (2 

MOUs), for academic collaboration that students and personnel from Japan, Malaysia, Germany, Pakistan, and Sri Lanka 

visited and had a training course at the school for 2 - 12 weeks. 

Concerning research, the school has signed an MOU in research for prosthesis material development with PTT Global 

Chemicals Co., Ltd. In September, 2014 and received THB 660,000 funding for research development. 

Besides, the school has passed the quality evaluation of the second ISO 9001:2008 in August, 2014 without any defect.

Prosthesis Services

In the previous year, the school has initiated the material disbursement system for service provision, and the 

expenditure has been reported monthly (approximately THB 500,000). Also, the school has reviewed the capital for pros-

thesis production with the capital of the Faculty (195 issues). Moreover, the school was granted THB 1.5 million donations 

from Ms. Arisa Asavaboonsab in July, 2014 in order to purchase the CAD-CAM scaning insole set which can clearly save  

production time, from 1 week to 1 hour. The school is the first prosthesis unit utilizing the CAD-CAM scaning insole set  

in service and education.       
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edical Education Development Fund  
(Fund 16)

M
กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์

กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ เป็นกองทุนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2534  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้แพทย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ  

มีคุณธรรมและสร้างคุณประโยชน์ให้กับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ในการด�าเนินการของกองทุนโดยกองทุนได้สนับสนุน 

โครงการดังต่อไปนี้ 

l การจัดสรรเงินทุนบัณฑิตศึกษาและทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

l การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาแพทยศาสตรศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

l ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติและการน�าเสนอผลงานที่ประชุมวชิาการระดับนานาชาติส�าหรบัแพทย์ประจ�าบ้าน  

(20 ทุน) 

l ทุนสนับสนุนการน�าเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติส�าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (10 ทุน)

l ทุนสนับสนุนการร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษาแพทย์ (70 ทุน)

l ทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติส�าหรับนักศึกษาแพทย์ (50 ทุน)

l โครงการ Youth รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล

l ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับการเป็นประชาคม 

อาเซียน พ.ศ. 2557

l ทุนสนับสนุนการวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา

l ทุนพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาระดับหลังปริญญาเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ระดับนานาชาติ (3 ทุน)

l ทุน คปก - ศิริราช (2 ทุน)

l ทุนโครงการปริญญาเอกร่วมสองสถาบัน

l ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อการวิจัยภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบัน

l ทุน Visiting Scholar 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในกองทุนปีละกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งคณะฯ ได้เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเข้า 

กองทุนฯ เพียงบริจาคเงินเข้ากองทุน โดยน�าเงินฝากเข้าบัญชีดังนี้
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ลำาดับ ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี    เลขที่บัญชี

1 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไทยพาณิชย์ ศิริราช ออมทรัพย์ 016-2-14940-7

2 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กสิกรไทย พรานนก ออมทรัพย์ 019-2-97611-1

3 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพ บางกอกน้อย ออมทรัพย์ 119-0-95668-8

4 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงศรีอยุธยา อรุณอมรินทร์ ออมทรัพย์ 157-1-22279-4                                                       

แล้วส่งส�าเนาใบน�าฝากพร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ พร้อมระบุว่าร่วมบริจาคเข้ากองทุน 

พัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16) มายังงานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรสาร 0-2419-9440 งานการเงินจะจัดส่งใบเสร็จตามชื่อที่อยู่ที่แจ้งมา 

ภายใน 10 วันท�าการหลังจากได้รับข้อมูล หรือบริจาคโดยตรงได้ที่เคาน์เตอร์งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตามที่อยู่ข้างต้น โดยระบุว่า  

“บริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาคณะฯ เข้ากองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์” โดยงานการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน ซึ่งใบเสร็จรับเงิน 

ที่บริจาคเพื่อการศึกษานี้สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 2  

ได้ 2 เท่า 

 “สละทรัพย์ท�าบุญในวันนี้ ต่อชีวีการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้า

นักศึกษาจะเก่งดีมีปัญญา ต้องอาศัยจิตศรัทธาจากท่านเอย”
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Medical Education Development Fund (FUND 16) is a funding founded by the Faculty of Medicine Siriraj Hospital  

since the year 1991 under the objective of developing medical education in various means in order to produce medical  

graduates with knowledge, skills, and morality, who generate benefits to the medical profession and public health of  

the nation. The funding has given supports to the following projects;

l Funding allocation for post - graduate education and thesis 

l Domestic and international medical education training, inspection, and seminar

l Supportive funding for international exchange and project presentation at international academic  

conferences of Residents (20 funding)   

l Supportive funding for project presentation at international academic conferences of post - graduate  

students (10 funding)

l Supportive funding for international activities participation of medical students (70 funding)

l Funding for international exchange promotion and development of medical students (50 funding)

l The Pince Mahidol Award Youth Program

l Supportive funding for the development project of the Bachelor program in Health Sciences education in  

order to enter the AEC community in 2014

l Supportive funding for research in medical education

l Potential development funding for post - graduate education in order to be an international center of  

education and training for medical personnel (3 funding)

l Siriraj Golden Jubilee Ph.D. Program Scholarship (2 funding)

l Dual Ph.D. Program Scholarship

l Supportive funding for post - graduate student exchange for research under MOU between institutions

l Funding for visiting scholars 
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The funding budget is more than THB 30 million annually in which the Faculty has invited alumnus and other  

people to donate the funding by making a deposit to the following accounts. 

After making the deposit, please send a copy of the slip along with your name, address, contact number, and  

indicated ‘donation to Fund 16’, to the Finance Unit, Finance Department, 2nd floor, Jainadnarendhranusorn Building,  

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Wanglang Road, Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok, 10700, Fax: 0-2419-9440. The Finance  

Unit will send the receipt to the indicated address within 10 working days after receiving the document. You can also  

make a donation directly at the Finance Unit, Finance Department, by indicating ‘donation to Fund 16’. The Finance Unit  

will send you the receipt in return. This receipt can be used to reduce income tax. Regarding the second regulation of  

the Ministry of Finance toward income tax and VAT, the reduction, in this case, is double.
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