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ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมระดับคณะฯ

Overview of Responsibility

1. Memorandum of Understanding in study, research,
academy and service was signed
by all departments within the
faculty and Mahidol University
in category, while coordination
for additional MOU signing on
was conducted according to the
1) Kobe College of Medical Welfare, Faculty’s strategy to establish
international network, hence in
Japan
2012, 12 additional institutes had
2) Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido University, Japan
signed on as follows :
3) University of Medicine (I) Yangon, Myanmar
1) Kobe College of Medical Welfare, Japan
4) Kyungpook University, South Korea
2) Research Center for
5) Faculty of Medicine and Pediatrics, International University, Cambodia
Zoonosis Control, Hokkaido Uni6) Division of Infectious Diseases, BC Children’s Hospital, B.C., Canada
versity, Japan
7) Health Sciences University of Mongolia, Mongolia
3) University of Medicine
(I) Yangon, Myanmar
8) Hanoi Medical University, Vietnam

งานวิเทศสัมพันธ์
International Relations
Division

1. การเซ็ น สั ญ ญาความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษา
การวิจัย วิชาการและบริการร่วมกัน (Memorandum
of Understanding, MOU) ได้ท�ำการรวบรวม MOU
ที่ทางภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯและมหาวิทยาลัยมหิดล
มีการลงนามไว้เป็นหมวดหมู่ และประสานงานเรื่องการเซ็น
MOU เพิ่ ม ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะฯ ในการสร้ า ง
เครือข่ายระดับนานาชาติ โดยในปีงบประมาณ 2555 มีการ
ลงนาม 12 ฉบับดังต่อไปนี้

9) National Institute of Hematology and Blood transfusion, Hanoi, Vietnam
10) University of Medicine, Mandalay, Myanmar

4) Kyungpook University,
South Korea

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

11) Faculty of Medicine
University of Health Sciences,
Phnom Penh, Cambodia
12) Declaration on the
Southeast Asian Medical School
Network Initiative, by 13 Deans in
ASEAN Countries on 18 September
2012
โ ด ย ง า น วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ ์ มี
แผนการด� ำ เนิ น การในการขยายความ
ร่ ว มมื อ ไปยั ง สถาบั น ทางการแพทย์ ใ น
กลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น เช่ น ประเทศ
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน เป็นต้น
รวมทั้งได้จัดการประชุมสุดยอดคณบดี
อาเซียน: การรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่ง
ของโรงเรียนแพทย์อาเซียน (The First
ASEAN Deans’ Summit: Connecting
ASEAN Medical Schools towards
One Community) จั ด ขึ้ น ระหว่ า ง
วั น ที่ 17 - 19 กั น ยายน 2555 ณ
ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)   มี
วัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อก้าวสู่ความ
เป็นเลิศในด้านแพทยศาสตร์ศึกษา การ
วิจัย และการบริการทางการแพทย์ระดับ
สากล โดยส�ำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็น
ครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ ที่ผู้น�ำ
โรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำจาก 10 ประเทศ
ในอาเซียนมาประชุมพร้อมกัน ประกอบ
ด้วย ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
บรูไนฯ รวม 12 สถาบัน ร่วมด้วยผู้น�ำ 
17 สถาบั น ของคณะแพทยศาสตร์ ใ น
ประเทศไทย

5) Faculty of Medicine and Pediatrics, International University, Cambodia
6) Division of Infectious Diseases, BC Children’s Hospital, B.C., Canada
7) Health Sciences University of Mongolia, Mongolia
8) Hanoi Medical University, Vietnam
9) National Institute of Hematology and Blood transfusion, Hanoi, Vietnam
10) University of Medicine, Mandalay, Myanmar
11) Faculty of Medicine University of Health Sciences, Phnom Penh, Cambodia
12) Declaration on the Southeast Asian Medical School Network Initiative, by
13 Deans in ASEAN Countries on 18 September 2012
The International Relations Division has also planned to extend the collaboration to other medical schools in ASEAN countries such as Philippines, Indonesia, and
Brunei etc. From 17 - 19 September 2012: Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol
University, arranged “The 1st ASEAN Deans’ Summit - Connecting ASEAN medical schools
as one community” at Room 101 His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary
5th December 2007 Building. The main objective of the summit is to promote further
collaborations among leading medical schools in the ASEAN region, with the purpose
of leveraging medical education and health system towards international excellence
by 2015.
With the official opening for the first time in Thailand, medical education
leaders (Deans and Rectors) from 10 founding member ASEAN countries (Thailand,
Laos, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and
Brunei) convened at Siriraj to discuss their visions and ideas on further collaborations
that would benefit the population of 600 million people in this region. The summit
was adjoined by a total of 12 medical institutions of our ASEAN neighbors, and 17
from Thailand.
2. In 2012, promotion of 51 short and long courses of international training at Siriraj Hospital participated by 310 trainees from several countries such as
Bhutan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Laos and Mongolia, in which Dr. Thin Thin the
9th Burmese physician attending 1- year course of extending residency “Fellowship in
Pain Management at the Department of Anesthesio-logy” and Dr. Eka Wiratnaya from
Indonesia attending 6-months course of extending residency “Fellowship Training
Program in Oncology Orthopaedic”, while such promotion helped gain the Faculty’s
revenue at 5.85 million bahts.
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2. การส่ ง เสริ ม การอบรมนานาชาติ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว (International Training
Courses at Siriraj Hospital) โดยในปี งบประมาณ 2555 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาควิชาต่างๆ ได้
มีการจัดการอบรมระยะสั้นและระยะยาวจ� ำนวน 51 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 310 คนจาก
ประเทศต่างๆ เช่น ภูฏาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว มองโกเลีย เป็นต้น และมีรายรับเป็นเงิน
รายได้คณะฯ จ�ำนวน 5.85 ล้านบาท ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีแพทย์จากประเทศพม่ามาเรียนหลักสูตรแพทย์
ประจ�ำบ้านต่อยอด Fellowship in Pain Management เป็นเวลา 1 ปีที่หน่วยระงับปวด ภาควิชา
วิสัญญีวิทยาเป็นคนที่ 9 คือ Dr. Thin Thin และแพทย์จากประเทศอินโดนีเซียมาเรียนหลักสูตรแพทย์
ประจ�ำบ้านต่อยอด Fellowship Training Program in Oncology Orthopaedic เป็นเวลา 6 เดือน
คือ Dr. Eka Wiratnaya
3. การแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับนานาชาติ โดยในปีงบประมาณ 2555 มีจ�ำนวนการแลกเปลี่ยน
Inbound และ Outbound ดังนี้
3.1 ส่งบุคลากรของศิริราชไปเยี่ยมดูงานที่สถาบันทางการแพทย์ในต่างประเทศ ได้มีการจัด
ประสานงานการไปเยี่ยมดูงานจ�ำนวน 19 ครั้งมีผู้ร่วมเดินทาง 202 คน

3. Inbound and outbound
international staff exchanges
within 2012 as follows
3.1 202 Siriraj personnel
were sent for 9 oversea visits at
international medical institutes
3.2 In order to impress
547 guests from USA, Bhutan,
China, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Laos and Mongolia within 70
visits, the Division helped support
the departments and divisions
to greet such overseas visitors
attending the Faculty’s activities,
performing lectures and utilizing
any other services of the Faculty

3.2 ให้การสนับสนุนหน่วยงานและภาควิชาในการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศที่มา
เยี่ยมชมกิจกรรมของคณะฯ หน่วยงานหรือภาควิชา มาเป็นวิทยากรบรรยาย รวมทั้งการมารับบริการ
อื่นๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้อาคันตุกะเกิดความประทับใจ โดยมีผู้มาเยี่ยมชมคณะ
3.3 Medicine student
70 ครั้ง มีผู้เข้าเยี่ยมชม 547 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภูฏาน จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว
exchange program, in which conมองโกเลีย เป็นต้น
3.3 การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาแพทย์ โดยมี จ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ากต่ า งประเทศ cluded 78 inbound students for
มา elective จ�ำนวน 78 คน รวมทั้งมีการส่งเสริมนักศึกษาแพทย์ของคณะฯ ในการไป elective elective courses and 37 outbound
ยั ง สถาบั น การแพทย์ ใ นต่ า งประเทศ การร่ ว มประชุ ม สั ม มนา และน� ำ เสนอผลงานต่ า งๆ ในระดั บ students sent for international
elective courses, conferences,
นานาชาติจ�ำนวน 37 คน
seminars and performance pre4. ด�ำเนินการ “โครงการพัฒนา ส่งเสริมทักษะ และศักยภาพ ในการใช้ภาษาอังกฤษของ sentations
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล” ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาการใช้
4. Conduct the project to
ภาษาอังกฤษทั้งในอาจารย์แพทย์และบุคลากรทุกระดับของคณะฯ โดยจัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ
แก่บุคลากรที่มีความจ�ำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแต่ละระดับให้สามารถน�ำไปใช้งานได้ promote and improve English
อย่างเหมาะสม โดยได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ คือ English for Com- communication skill and potentimunication จ�ำนวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 215 คน การอบรม TOEFL จ�ำนวน 3 รุ่น ผู้เข้าอบรม 34 ality of all-level personnel in the
Faculty of Medicine Siriraj Hospiคน และการอบรม English for Conversation Class จ�ำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรม 9 คน
tal, in which arranged the English
5. กิจกรรมอื่นๆ
courses with foreign teachers for
personnel
in need of proper com5.1 การเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะฯ โดยการส่งข้อมูลข่าวและกิจกรรมต่างๆ เป็น
ภาษาอังกฤษลงใน Website ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งส่งข้อมูลต่างๆ ไปยัง munication in English; 4 generations
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการเรื่องการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ of English for Communication with 215

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
8 - 9 มีนาคม 2555

งานวันไตโลก ภายใต้แนวคิด “รักษ์ไต ให้ชีวิต” ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
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โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างชาติ บริการ
ตอบรับและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และ
อีเมลแก่ชาวต่างชาติกว่า 1,000 ครั้ง
บริ ก ารเรื่ อ งการสื่ อ สารให้ ข ้ อ มู ล แก่
ผู ้ ป ่ ว ยต่ า งชาติ ทั้ ง ผู ้ ป ่ ว ยในและผู ้ ป ่ ว ย
นอกที่ ม ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล
ศิ ริ ร าช ประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน
ทั้งภายในและนอกประเทศเรื่องผู้ป่วย
และค่าใช้จ่าย การแปลเอกสารส�ำคัญ
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

attendees, 3 generations of TOEFL courses with 34 attendees and 1 courses of English
for Conversation Class with 9 attendees

Siriraj Journal

World Kidney Day on the theme of “Kidney treatment for life giving” was held at the Hall of
100th year Somdej Phrasrinagarindra building.

5. Other Activities

		 5.1 Advertise the Faculty’s prestigious reputation by posting English version
of news and activities in website of the Faculty and Mahidol University, as well as distributing service information to external organizations, both domestic and overseas. In
addition, the Division also provides services through English communication for foreign
patients e.g. English version phone and e-mail answering services for over 1,000 times,
English communication for foreign clients on treatments with Siriraj Hospital as well
as coordination with the domestic and overseas organizations on issues relevant to
5.2 โครงการศิ ริ ร าชเปิ ด patient and treatment charge including document translation service
ประตูสู่อาเซียน : ASEAN DAY 2012
จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 6 - 8 สิ ง หาคม th th 5.2 The project of Siriraj’s door to ASEAN: ASEAN DAY 2012 was held during
2555 โดยงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับ 6 - 8 August 2012 under objectives to establish the collaboration networks linkผิ ด ชอบโครงการ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ing the Faculty of Medicine Siriraj Hospital to ASEAN medical schools and to provide
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ all-level personnel and outsiders with knowledge and understanding of ASEAN comแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลกับโรงเรียน munity including alertness for Thailand entry to ASEAN Economic Community in 2015
แพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง (AEC2015)
เปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกระดับของคณะฯ
ได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจประเทศเพือ่ นบ้านทัง้
9 ประเทศมากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต จาก
การจัดโครงการนี้ นอกจากจะมีส่วนใน
การเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว ยังมี
ส่วนในการท�ำให้บุคลากรทุกระดับของ
ศิริราช รวมถึงบุคคลภายนอก มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
มากขึ้ น รวมทั้ ง มี ค วามตื่ น ตั ว ในการที่
ประเทศไทยจะก้ า วเข้ า สู่การเป็นส่วน
หนึ่ ง ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ในปี 2558 (AEC2015)

8 - 9 March 2012
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

Key Performance

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
Key Performance
Training Courses
Incomes
Visits (Inbound)
Visits (Outbound)
Medical Student Exchanges
MOU members
English Proficiency Program

ปีงบประมาณ 2553
Fiscal Year 2010
Course
Person
Baht
Group
Person
Group
Person
Inbound
Outbound
Active
New MOU
Course
Person

45
227
5.06 mb
53
319
9
37
42
24
N/A
7
7
793

ปีงบประมาณ 2554
Fiscal year 2011

ปีงบประมาณ 2555
Fiscal Year 2012

41
411
4.46 mb
66
741
9
90
60
20
16
6
7
423

51
310
5.85 mb
70
547
19
202
78
37
20
12
8
258

