รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สำ�นักงาน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
Office
Tel.
Fax.
Website

ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1
0 2419 9980, 0 2419 9983, 0 2419 8699, 0 2419 8967
0 2419 8699
1st Fl, Jainadnarendhranusorn Building
66 2419 9980, 66 2419 9983, 66 2419 8699, 66 2419 8967
66 2419 8699
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/

ความรับผิดชอบ

Responsibility of the Division

• จัดท�ำ  ติดตาม และปรับปรุง
• Formulate, monitor and improve strategy
แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ of health promotion in order to put Siriraj Hospital
เพือ่ ให้ศริ ริ าชเป็นสถาบันการแพทย์สร้าง as Medical Institute with Absolute Health Promoเสริมสุขภาพสมบูรณ์แบบ
tion

งานสร้างเสริมสุขภาพ
Health Promotion
Division

• ประสานและสนั บ สนุ น การ
• Coordinate and support the divisions and
ด�ำเนินงานของหน่วยงานและโครงการ projects operating in relevance to health promoที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ tion, in order to achieve the target
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
• List the estimate revenue in order to
• จัดท�ำประมาณการรายรับ และ consider and filter the submission for yearly exพิจารณากลัน่ กรองการขอตัง้ งบประมาณ penditure budget to the Faculty’s Board
รายจ่ายประจ�ำปีตอ่ คณะกรรมการประจ�ำ
• Control and supervise administration of Siriraj Fitness Center, Siriraj Alumni
คณะฯ
Swimming Pool and other sport clubs within the Faculty on compliance with the

• ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ
หอกีฬาศิรริ าชสัมพันธ์ สระว่ายน�ำ้ สมาคม
ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช และสนามกีฬา
ต่ า งๆ ของคณะฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎ
ระเบียบและอัตราค่าบริการการบริหาร
การกี ฬ าและนั น ทนาการที่ ก� ำ หนดไว้
เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและเกิ ด ประโยชน์
สูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษาภายใน
คณะฯ ตลอดจนรับค�ำร้องเรียน ตรวจ
สอบ พร้ อ มรายงานให้ คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะฯ ทราบ

regulation and defined service fee, in order to clearly provide utmost benefit to the
Faculty’s personnel and students. To do so, any complaints shall be verified then
report to the Faculty’s Board
•

Key Indicators
1. Personnel Group: Provided with yearly physical check-up
1.1 More personnel acquiring yearly check-up service
2. Student Group

2.1 Number of the projects for students’ health promotion per total
number of students
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•

ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
1. กลุ่มบุคลากร บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
1.1 บุคลากรมารับการตรวจเพิ่มขึ้น
2. กลุ่มนักศึกษา
2.1 จ�ำนวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาต่อจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด
2.2 โครงการวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพต่อปี
2.3 จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
3. กลุ่มผู้ป่วยและญาติ
3.1 จ�ำนวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ
4. กลุ่มชุมชนและสังคม
4.1 โครงการที่ชุมชนท�ำร่วมกับศิริราช
4.2 จ�ำนวนการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อชุมชนและสังคม
4.3 จ�ำนวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ชุมชนริเริ่ม
5. ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในระดับคณะฯ ย้อนหลัง 3 ปี

2.2 Research projects
on health promotion per year
2.3 Number of students assessed on health behavior
Group

3. Patient and Relative

3.1 Number of projects on health promotion per
year
4. Community and Society

Group
งานสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยคณะท�ำงาน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร กลุ่มนักศึกษา
4.1 Projects under
กลุ่มผู้ป่วยและญาติ กลุ่มชุมชนและสังคม และกลุ่มกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
collaboration of community and
ด้านต่างๆ โดยมีผลการด�ำเนินงานดังนี้
Siriraj
4.2 Times of health
knowledge provision for community and society

4.3 Number of projects initiated by community
5. Key Performance in
past 3 years
With 5 personnel groups
mentioned above, various health
promotion activities were conducted with the following performances.

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
9 มีนาคม 2555

สภาอาจารย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2554”
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิกแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2
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ตัวชี้วัด
Indicator

เป้าหมาย
Target

1. กลุ่มบุคลากร
Personnel Group
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
Yearly Physical Check-up for personnel
1.1 บุคลากรมารับการตรวจเพิ่มมากขึ้น
More personnel acquiring yearly check-up service
2. กลุ่มนักศึกษา
Student Group
2.1 จ�ำนวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
ต่อจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด
Number of the projects for students’ health
promotion per total number of students
2.2 โครงการวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพต่อปี
Research projects on health promotion per year
2.3 จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
Number of students assessed on health behavior
3. กลุ่มผู้ป่วยและญาติ
Patient and Relative Group
3.1 จ�ำนวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ
Number of projects on health promotion per year
4. กลุ่มชุมชนและสังคม
Community and Society Group
4.1 โครงการที่ชุมชนท�ำร่วมกับศิริราช
Projects under collaboration of community and
Siriraj
4.2 จ�ำนวนการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อชุมชนและสังคม
Times of health knowledge provision for
community and society
4.3 จ�ำนวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ชุมชนริเริ่ม
Number of projects initiated by community
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ผลลัพธ์
Outcome
2553
2010

2554
2011

2555
2012

เพิ่มขึ้น 10%
10%
Increasing

76.37

75.50

72.80

≥40

42

37

24

≥5

5

10

-

80%

100

95

100

40 โครงการ/ปี
40 projects/year

40

45

60

อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี
At least 3 projects
/year
อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี
At least 3 projects
/year
อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี
At least 3 projects
/year

3

3

4

4

3

8

2

3

2

Siriraj Teaching Staff Council, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, presented “the outstanding
teaching staff 2011” award for MD curriculum in the preclinical and clinical level to Professor Dr
HRH Princess Chulabhorn Walailak, at Chulabhorn Room, 2nd floor of Syamindra building.
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นอกจากนี้ งานสร้างเสริมสุขภาพได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

In addition, the Division
was
also
entrusted to organize
1. จัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม 2554 เกิดมหาอุทกภัย คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ท�ำการส�ำรวจความต้องการบุคลากรพบว่า บุคลากรจ�ำนวนมากมีความ the following events
ประสงค์ให้จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อบรรเทาความเครียดจากการประสบเหตุอุทกภัย จึงก�ำหนดจัดการ
1. Organize sport comแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 - 31 มกราคม 2555
petition on National Sport Day; in
October 2011, the Faculty’s survey
had shown expansive personnel
demand on sport competition
in order to relief the stress from
flood crisis, thus the national sport
competition was held during 26th
December - 31th January 2012
2. การจัดกิจกรรม “วันสนุก สุขภาพดี มีฟันสวย” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555
2. Organize the activity of
วันที่ 11 มกราคม 2555 เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องฟัน และทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่นักเรียน
“Fun Day-Good Health-Nice Teeth”
ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดอมรินทราราม
on National Children Day 11th January 2012 to provide knowledge
of teeth as well as to conduct
physical competence test to 4th
grade students of Amarintraram
Temple School
3. Send the staff to parsport com3. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 - 30 มีนาคม 2555 ticipate in Mahidol
nd
th
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นักกีฬาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ petition during 2 - 30 March
2012 at Salaya campus, in which
คะแนนรวมกีฬา
athletes from Faculty of Medicine
Siriraj Hospital won the award of
highest total score

4. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สกอ.) ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 - 25 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัย
มหิดลได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 จากสถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 49
สถาบัน ได้รับ 56 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 63 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 155 เหรียญ โดยนักกีฬา
ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งสิ้น 114 เหรียญ

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
9 มีนาคม 2555

4. Send the staff to participate in 31st sport competition
of Office of the Higher Education
Commission (OHEC) “Walailak
Games” in Nakhon Sri Thamaraj
during 18th - 25th April 2012, in
which Mahidol University took
the 2nd place of all 49 institutes
participated by winning 56 gold

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมคณะฯ
ตึกอ�ำนวยการ ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีค�ำสั่งที่ 667/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล เป็น
ประธาน
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5. จัดกิจกรรม “120 ปี วัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชนก
ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน” ครั้งที่ 6
วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ อาคาร
หอพักและที่จอดรถ บริเวณพื้นที่ 8 ไร่
6. จัดกิจกรรม “ชุมชน-ศิรริ าช
ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่” เนื่องใน “วันงด
สูบบุหรี่โลก” วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวน
รณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยบุคลากร นักศึกษา
และชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช
เวทีเสวนาเรื่องโทษและพิษภัยจากบุหรี่
การประกวดศิลปะบนกระดาษในหัวข้อ
“พลังเยาวชน สู่สังคมปลอดบุหรี่” โดย
นักเรียนจากสถานศึกษารอบโรงพยาบาล
ศิริราช

medals, 36 silver medals and 63 copper medals, totaling 155 medals while the
athletes from Faculty of Medicine Siriraj Hospital won 114 medals of which
5. Organize 6th event of “120th HRH the King’s Father’s Birthday, Siriraj-Community walk and run to cerebrate” on 13th May 2012 at dormitory 8 and its parking
lot

7. กิ จ กรรม “นั น ทนาการ
เพื่อชาวศิริราช” ครั้งที่ 8 วันที่ 3 - 13
6. Organize “Community-Siriraj One Heart Anti-Smoking” event, in which
กันยายน 2555 ณ เกาะเกร็ด จังหวัด
demonstrated the stage for discussion on smoking hazard and danger, contest of art
นนทบุรี
on paper for “Youth Power to Non-Smoking Society” among the students from Siriraj
8. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ภ า ค neighbouring area
ประชาชน ในงานประชุ ม วิ ช าการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 150
ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้า ภายใต้ Theme “จากพระราชด�ำริ
สู ่ สุ ข ภาวะสั ง คมไทย” (From royal
Initiatives towards Healthy Thai
Society) และการประชุมวิชาการระดับ
7. 8th event of “Entertainment for Siriraj Fellow” during 3rd - 13th September
ชาติ ภายใต้ Theme “การดู แ ลเชิ ง 2012 at Koh Kred Island, Nonthaburi Province
สหสาขาวิ ช า เพื่ อ สุ ข ภาพสั ง คมไทย”
8. Activity for people in academic conference for royal ceremony on 150th
(Multi-disciplinary Care towards
Healthy Thai Society) วันที่ 17 - 21 birthday of HRH Queen Savang Vadhana under the theme “From royal Initiatives
towards Healthy Thai Society” and national academic conference under the theme
กันยายน 2555
“Multi-disciplinary Care towards Healthy Thai Society” during 17th - 21st September
2012
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Faculty of Medicine Siriraj Hospital welcomed the executive committee of Mahidol University
at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building.
Faculty of Medicine Siriraj Hospital announcement 667/2012 to designate the Steering Committee of Siriraj Piyamaharajkarun Hospital, Faculty of Medicine Siriraj Hospital in which the Dean
is the chairman of the committee
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