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ผลการดำ�เนินงาน

1. กิจกรรม “มหกรรมกีฬาและนันทนาการ” เป็นกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา และ
นันทนาการให้แก่บุคลากรคณะฯ
2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันกีฬาแห่งชาติ เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรคณะฯ มีความสนใจ
ด้านสุขภาพด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคี
สร้างสัมพันธไมตรีกันในหมู่คณะฯ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
3. กิจกรรม “วันสนุก สุขภาพดี” เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้เยาวชนได้รบั ความรูด้ า้ นสุขภาพ มีเจตคติ
ด้านสุขภาพที่เหมาะสม และเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
4. กิจกรรม “Siriraj Summer Camp” เพื่อให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ การฝึกปฏิบัติตนด้านการดูแลสุขภาพกายและใจ
แก่เด็ก กระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กเกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรและองค์กร และ
กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
5. การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้บุคลากรคณะฯ ที่มีความสามารถด้านกีฬา เป็นตัวแทน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างสัมพันธไมตรี
กับบุคลากรภายนอกคณะฯ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
6. กิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันพระราชทานก�ำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
ผสานชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชให้มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยการออกก�ำลังกาย
7. การแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ที่มีความ
สามารถด้านกีฬา เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.) สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีอันดีกับบุคลากรภายนอกคณะ
8. กิจกรรม “ศิรริ าชรณรงค์วนั งดสูบบุหรีโ่ ลก” เพือ่ ปลุกกระแสโรงพยาบาลศิรริ าชให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ประชาสัมพันธ์
นโยบายการไม่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลในกลุ่มบุคลากร นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนประชาชนรอบโรงพยาบาลศิริราชในวัน
งดสูบบุหรี่โลกอย่างต่อเนื่อง
9. กิจกรรมภาคประชาชน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล
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ผลงานด้าน CSR
1. กิจกรรม “วันสนุก สุขภาพดี” เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนรอบโรงพยาบาลศิริราช มีการวางแผน
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และคืนข้อมูลกลับสู่สถานศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาล
นับเป็นการเพิ่มโอกาสการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CSR ตาม TQA หมวดที่ 2 คือ การสนับสนุนชุมชน
ที่ส�ำคัญ (Community Support : CS) วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม
2. งาน “มติชน เฮลท์แคร์ 2014” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตสดใส หัวใจแข็งแรง” เป็นกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
โดย Siriraj Fitness Center ร่วมออกบูธทดสอบสมรรถภาพให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานโดยไม่คิดมูลค่า วันที่ 21 - 24
สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

Key performance
1. Organizing “Sport Festival” that creates awareness and culture of health promotion, sport and recreation
for the Faculty’s staffs.
2. Organizing an activity to commemorate HM King Bhumibol on the National Sports Day for promoting
employees’ interests by joining sports competition, attracting potential staffs with sporting skills to participate in the event,
creating harmony and friendship among staffs and promoting the use of free time in sporting.
3. Organizing the “Fun Day - Good Health” activity on an occasion of the National Childrens’ Day to promote
health knowledge, proper health attitudes and strength of role-modeling on health for youths.

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ R2R พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของมวลชน ระหว่าง
5 องค์กร คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�ำนวยการ ชั้น 2
Academic collaboration signing ceremony between five organizations which were Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University; Thai Health Promotion Foundation; The Healthcare Accreditation Institute (Public
Organization); Ministry of Public Health; and National Health Security Office on “R2R staff and work development for
sustainable happiness
of the population” to support the national R2R development, was organized at the faculty
conference room, 2nd floor of Administration building.
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4. Organizing the “Siriraj Summer Camp” activity that promotes knowledge on health promotion, conducts
physical and mental health care practices for children, draws awareness of parents on health promotion, creates
friendship among staffs and organizations, and builds health promotion network.
5. Participating in Mahidol sports competition. Staffs with sporting skills were recruited as candidates of
the Faculty to join the event for promoting harmony and friendship among Mahidol University’s staffs.
6. Organizing the “Siriraj-Community’s Walk-Run” event to commemorate the establishment date of Siriraj
Hospital upon a royal donation. This event encompassed communities around Siriraj Hospital to become strengthen
on health and environment through exercise.
7. Participating in the Sports Competition for Staff Event of the Office of Higher Education Commission.
The Faculty’s staffs with sporting skills were recruited as candidates to join the event for promoting harmony and friendship
with staffs of external agencies.
8. Organizing the “Siriraj campaign day to quit smoking” event to promote awareness of becoming a smokefree hospital, continuously promote non-smoking policy to staffs, students, patients and their family members, as well as
communities around Siriraj Hospital, on an occasion of the World No Tobacco Day.
9. Organizing activities for the general public under in an international conference in Medicine and Public
Health, held by the Faculty.

Performance on CSR
1. Organizing the “Fun Day - Good Health” event as a health promotion activity in schools around Siriraj
Hospital. It was planned and evaluated systematically. The results were provided back to the schools at the final stage,
aiming on sharing and learning together between the community and the hospital. This was to increase opportunity
for being healthy communities, aligning with the CSR Criteria of the TQA Category No 2, i.e. Community Support : CS.
The event was held on 8th January 2014 at Wat Amarinthararam School.
2. Participating in Matichon Healthcare Fair 2015 under the theme of “Bright Life Strong Heart” to healthcare
education. Siriraj Fitness Center offered free fitness-checkup for the general public in the event, held on 21st - 24th
August 2015 at Bangkok Convention Center, Central Plaza Ladprao.
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ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่น 119 ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3

The last orientation was given to the medical students class 119 at Ouay Ketusingh lecture room, 3rd floor
of Srisavarindira building.

