งาน

วิเทศสัมพันธ
International
Relations
Division

เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะที่ จ ะเป็ น
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับ
สากล โดยได้ก�าหนดพันธกิจหลัก 2 ด้าน ดังนี้
พัน¸กิจ·ี่ 1 การ·íาãË้ศิริราชเปšน·ี่ปราก¯ãนรÐดับ
สากล (Make Siriraj Visible)
1.1 การพั ฒ นาและเผยแพร่ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ภาคภาษาอังกÄษ เพือ่ เป็นการ
เผยแพร่ข่าวกิจกรรมคณะฯ เป็นภาษาอังกÄษ และเป็นช่อง
ทางในการรับและส่งข้อมูลให้กบั ผู้สนใจ โดยงานวิเทศสัมพันธ์
ได้จัดท�าสื่อต่างๆ ดังนี้
• การจัดท�า Siriraj English Website เริ่มเปิด
ด�าเนินการ ในวันที่ 9 มกราคม 2556 มีผู้เข้าเยี่ยมชม
147,069 ครั้ง
• การจัดท�า Siriraj International Facebook
โดยมีการขึ้นรูปกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา แพทย์ ผู้เยี่ยม
ชมจากต่างประเทศอย่างทันเหตุการณ์ (Real-time) ขณะนี้
มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประมาณ 900 คน
• การจัดท�า Siriraj International Relations
Newsletter จ�านวน 3 ฉบับต่อปี
• การถ่ายท�ารายการ English Breakfast
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารแพทย์ ศิ ริ ร าช โดยมี นั ก ศึ ก ษาแพทย์
เป็นผู้บรรยาย
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International Relations Division is responsible for
supporting the faculty vision to be a medical institute of
the kingdom toward international excellence. There are two
missions as follows:
Mission 1: Make Siriraj visible in international level
1.1 Develop and disseminate media on Faculty of
Medicine Siriraj Hospital in English version
International Relations has formulated the following
media to disseminate faculty activity news in English as a
channel to receive and send informations to the persons
interested.
• Formulate Siriraj English website launching on 9th
January 2013 with 147,069 viewers
• Formulate Siriraj International Facebook which
uploads the activities of medical students and foreign visitors
at real time with 900 current members
• Formulate Siriraj International Relations Newsletter
3 issues per year
• Make a film “English Breakfast” at Siriraj Medical
Museums narrated by Siriraj medical student

1.2 การลงนามความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและวิชาการ
กับสถาบันต่างประเทศ (Memorandum of Understanding, MOU)
ขณะนี้ คณะฯ มี MOU ที่จัดเป็น active MOU จ�านวน 32 ฉบับ
โดยในปี 2556 มี MOU ที่ได้ลงนามใหม่ จ�านวน 11 ฉบับ กับสถาบัน
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

1.2 Memorandum of Understanding (MOU)
signing with international institutes in education,
research, and academics. At present, the Faculty
has 32 issues of active MOU, and has signed
11 MOUs in 2013 with the following international
institutes.

©ºÑº/ Issue
12
10
8
6

11

7

6

11

11

4

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2

Number of New MOUs

New MOU in 2013
1

University of Western Australia

Australia

2

Beijing Genomics Institute (BGI)

China

3

Human Study Based in Nurnberg

Germany

4

Chinese University of Hong Kong (CUHK)

China

5

Kobe University, Graduate School of Medicine

Japan

6

Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Japan

7

Osaka City University Graduate School of Medicine

Japan

8

College of Medicine, Ulsan University

9

National Cheng Kung University

10

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

USA

11

The Regent of the University of California

USA
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South Korea
Taiwan

โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัล Best Medical Performance Award (รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอด
เยี่ยม) ซึ่งมอบให้โรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการบริหารและการบริการทางการแพทย์สูงสุด และรางวัล Best UR Team
(รางวัลทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม) ซึ่งเปนรางวัลที่มอบให้เปนพิเศษ ในงาน “Allianz Ayudhya Hospital
Service Awards ประจําป 2555” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
The Best Medical Performance Award for the excellence in medical management and services given to
the hospital that earned the total highest scores on medical management and services, as well as the
Best UR Team Award for the excellence in medical management team, were conferred to Siriraj Hospital
as a special award in “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2012” at the Grand Hyatt Erawan.

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานงานการเดินทางไปลงนาม
MOU ของคณบดีหรือผู้บริหาร ณ ต่างประเทศ 3 ครั้ง
คือ Chinese University of Hong Kong, Beijing
Genomics Institute และ Tokyo Medical and Dental
University
1.3 การส่งเสริมการอบรมนานาชาติทงั้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว (International Training Courses at Siriraj
Hospital) โดยในปีงบประมาณ 2556 งานวิเทศสัมพันธ์
และภาควิชาต่างๆ ได้มีการจัดการอบรมระยะสั้นและระยะ
ยาวจ�านวน 70 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 238
คนจากประเทศต่างๆ เช่น ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองโกเลีย เป็นต้น
และมีรายรับเป็นเงินรายได้เข้าคณะฯ จ�านวน 5.73 ล้านบาท
1.4 การจัดประชุมนานาชาติร่วมกับสถาบันการแพทย์
ในต่างประเทศ เช่น International Symposium 2013
“Siriraj-Kyungpook Collaboration 2013” ร่วม
กับ Kyungpook National University สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้, Joint-Seminar of Siriraj-NIHBT on
Thalassemia 2013: From Care to Cure ร่วม
กับ National Institute of Hematology and
Blood Transfusion (NIHBT) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และ Joint Academic Conference between
Faculty of Medicine Siriraj Hospital and SUN/
Sixers ประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้ สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
International Conference in Medicine and Public
Health (ICMPH2013) ของฝ่ายวิชาการ ทัง้ ในการประสาน
งานวิทยากรต่างชาติ และการจัดเลี้ยงต้อนรับ (Welcome
Dinner)
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The division has arranged the dean and executive
faculty members to go abroad for MOU signing 3 times at
Chinese University of Hong Kong, Beijing Genomics Institutes,
and Tokyo Medical and Dental University.
1.3 International Training Courses at Siriraj Hospital
In the fiscal year 2013, International Relations Division
in collaboration with the departments organized 70 short
and long training courses for 238 international trainees
from various countries such as Bhutan, Malaysia, Indonesia,
Myanmar, Laos, and Mongolia. The revenue to the faculty
is 5.73 million baht.

1.4 International Relations Division in collaboration with
foreign medical institutes organized international symposium
“Siriraj – Kyungpook Collaboration 2013” with Kyungpook
National University, South Korea; joint seminar of “Siriraj
– NIHBT on Thalassemia 2013: From Care to Cure” with
National Institutes of Hematology and Blood Transfusion
(NIHBT), Vietnam; and joint academic conference between
Faculty of Medicine Siriraj Hospital and SUN/ Sixers, Japan;
including supporting organizing academic international
conference in Medicine and Public Health (ICMPH 2013) by
Academic Affairs Division; coordinating with foreign guest
lecturers and arranging welcome dinner.

1.5 Arrange a study visit for foreign institutes
1.5 การจัดการเยีย่ มชมให้แก่คณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ ในปี
The number of visitors from foreign medical
2556 จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมคณะฯ จากสถาบันการแพทย์ต่างประเทศมี
จ�านวนมากขึน้ ชัดเจน เมือ่ เทียบกับปี 2555 (ดังแสดงในรูป) โดยมาจาก institutes around the world in 2013 are obviously
higher than in 2012 (as shown in the chart)
หลากหลายประเทศทั่วโลก
¨Ó¹Ç¹¼ÙŒà¢ŒÒàÂÕèÂÁªÁ
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1.6 โครงการ Siriraj Scholarship for ASEAN Doctors
เป็นโครงการให้ทุนแก่แพทย์จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐเมียนมาร์
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้มาฝƒกอบรมที่คณะฯ เป็นระยะ
เวลา 3 เดือน จ�านวน 10 ทุนต่อปี โดยคณะฯ สนับสนุนที่พักและค่า
เบีย้ เลีย้ ง โดยในปี 2556 ได้ให้ทนุ แก่แพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 2 คน โดยเข้ารับการฝƒกอบรม ณ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา และภาควิชากุมารเวชศาสตร์

29

มีนาคม 2556
March 2013

»‚
Year

1.6 Siriraj Scholarship for Asean Doctors is a
project provided scholarship to doctors from the
neighboring countries such as Cambodia, Laos,
Myanmar and Vietnam for 3 months training in the
faculty. Ten scholarships per year with accommodation
and per dium are awarded by the faculty. In 2013
two doctors from Laos receive training at Department
of Obstetrics and Gynecology and Department of
Pediatrics

พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู ้ ช ่ ว ยพยาบาล รุ ่ น ที่ 62 ประจํ า ป 2555 ณ
หอประชุมราชแพทยาลัย
Certificate presentation ceremony for nurse assistants 2012 Class 62 was held at
Rajapadthayalai conference hall.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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พัน¸กิจ·ี่ 2 การส‹งเสริมบุคลากรของศิริราชãË้มี
ความสามาร¶ãนรÐดับสากล
2.1 โครงกา รส ่ ง เ ส ริ ม แล ะพั ฒน า กิ จ กรรม
การแลกเปลี่ ย นระดั บ นานาชาติ ส� า หรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์
งานวิเทศสัมพันธ์ มีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการ
โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ของชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่
4 และชั้นปีที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีกิจกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และระบบสาธารณสุขกับนักศึกษาแพทย์
/ หน่วยงาน/ สถาบันทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ก่อนก้าวเข้าสู่ความเป็น
แพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
• จ� า นวนนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Outbound elective
students) ในปี 2556 มีนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงาน ณ
ต่างประเทศ จ�านวน 44 คน โดยคณะฯ ได้ให้ทุนแก่นักศึกษา
แพทย์ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จ�านวน 30 ทุน อาทิเช่น
Osaka Medical College, Kobe University, Kyoto
University, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
Duke University, Emory University School of
Medicine, University of California, Los Angles
และ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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Mission 2: Encourage Siriraj personnel to gain
international competency
2.1 Foreign Medical Students Exchange Program
The division plays an important role to arrange the
program for 2nd, 4th, and 6th medical students to exchange
experiences on life, study, research, and public health
system with medical students in other international institutes,
in order to develop the medical students’ potential before
being medical graduates with quality up to the international
standard.
• The number of outbound elective students in
different international institutes in 2013 are 44 students
while 30 students receive faculty financial support to take
elective in the following institutes, Osaka Medical College,
Kobe University, Kyoto University, Yamaguchi University in
Japan; Kyungpook National University in South Korea; Duke
University, Emory University School of Medicine, University
of California at Los Angeles and Standford University in
USA.

มËาวิ·ยาลัย / University

จíานวนนักศÖกษาแพ·ย์·ี่ไป (คน)
Number of outbound students (person)

Yamaguchi University

3

University of Malaya

2

Unversity of Hawaii John A Burns

1

University of California, Los Angeles

3

Tzu Chi University

3

Stanford University Medical Center

1

Shimane University

2

Peking University Third Hospital

2

Osaka Medical College

3

National University of Singapore

4

Kyungpook National University

8

Kyoto University

3

Kobe University

3

Emory University School of Medicine

2

Duke University

4

รวม 15 สถาบัน

44

ชัéนป‚·ี่ / Year of medical student

จíานวนนักศÖกษาแพ·ย์ ·ี่ไปต‹างปรÐเ·ศ¼‹าน·างงานวิเ·ศสัมพัน¸์
Number of outbound elective students

ชั้นปีที่ 2

3

ชั้นปีที่ 4

30

ชั้นปีที่ 6

11

Total

44

3

เมษายน 2556
April 2013

พิธพี ระราชทานเพลิงศพผูอ้ ทุ ศิ ร่างกายเพือ่ การศึกษาทางมหากายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่) ประจําป 2555
ณ อาคารกายวิทยาทาน ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา
Royal cremation ceremony to the Great Teachers who donated their bodies for
anatomy studies in 2012 was performed at Gaywitthayathan building, Mahidol University,
Salaya campus.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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• จ�านวนนักศึกษาแพทย์ต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Inbound elective
students) มีนกั ศึกษาแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาฝƒกปฏิบตั ิ
ณ ภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ จ�านวน 87 คน จาก 26
ประเทศ โดยภาควิชาทีร่ บั นักศึกษาแพทย์ตา่ งชาติมากทีส่ ดุ 3
อันดับ ได้แก่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
ภาควิชาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา ทัง้ นี้ มีนกั ศึกษาแพทย์มา
จากประเทศต่างๆ ดังแสดงในรูป ตามล�าดับ

• Number of inbound elective students in different
departments of Faculty of Medicine Siriraj Hospital totally
87 persons from 26 countries in which Departments of
Surgery, Medicine, and Obstetrics and Gynecology are
three departments that accept the most number of elective
students

Inbound Students by Department
Fiscal Year 2012

Inbound Students by Country
Fiscal Year 2012

Anesthesiology 1
Surgery 42
Emergency Med. 2

Dermatology 4

ENT 2

USA 7 Australia 6
Tunisia 1
Australia 1 China 3
Spain 1
Croatia 2
South Korea 5
Czech Republic 1
Denmark 1
Slovakia 3
England 5

Singapore 4

France 2

Russia 4

Medicine 21
Radiology 1
Preventive Medicine 2

Romania 3
Poland 1

Germany 17

Philippines 1

Opthamology 2

OB-GYN 5

Orthopaedics Surgery 1

Greece 1

Netherlands 2
Hungary 3

Malaysia 2
Japan 8

Italy 2

Indonesia 1

Paediatrics 4

กรา¿แสดงจíานวนนักศÖกษาแพ·ย์ต‹างชาติ
·ี่เข้ามา½ƒกป¯ิบัติงาน ณ Àาควิชาต‹างæ
Countries of inbound elective students
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กรา¿แสดงจíานวนนักศÖกษาแพ·ย์ต‹างชาติ
·ี่เข้ามา½ƒกป¯ิบัติงานโดยแบ‹งตามปรÐเ·ศ
Number of foreign elective students,
according to their countries

งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ ชมรมวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ สโมสร
นักศึกษาแพทย์ ในการรับนักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ มาฝƒกปฏิบัติงาน
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และส่งนักศึกษาแพทย์ศิริราช
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ผ่านสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติ (The International Federation of Medical
Students’ Associations) จ�านวน 42 คน ณ ประเทศต่างๆ
จ�านวน 19 ประเทศ
2.2 โครงการทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะชาว
ต่างประเทศระดับสากลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj
International Visiting Scholar) เป็นโครงการใหม่ท่ีจัดตั้งขึ้นใน
ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย
การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์/
สุขภาพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
โดยคณะฯ จะสนับสนุนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั การ
คัดเลือกเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญอาคันตุกะ โดยอนุมตั ผิ เู้ ชีย่ วชาญอาคันตุกะชาว
ต่างประเทศ จ�านวน 13 คน
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The division cooperates with Foreign Relations
Club of Siriraj Medical Students Association to
accept and send medical students attending the
student exchange program via The International
Federation of Medical Students’ Association, to 19
countries, totally 42 students.
2.2 Siriraj international visiting scholar is a new
launching project in 2013 to promote the learning
in education management, research, and services
on medicine and medical sciences/ health from
the expertises of foreign institutes. The faculty will
support for the remuneration and other benefits to
13 selected expertise scholars.

ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปาฐกถาพระราชทานแก่นกั ศึกษาแพทย์ ชัน้
ปที่ 4 ในรายวิชา Clinical Toxicology หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา (Basic Principle of Toxicology)”
และหัวข้อ “หลักการในการรักษาผู้ปวยที่ได้รับสารพิษ” ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3
Professor. Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak gave a lecture to the 4th year medical
students about Clinical Toxicology on the topics “Basic Principle of Toxicology” and “Principle
treatment to patients received toxic substance” at Ouay Ketusingh lecture room, 3rd floor of
Srisavarindira building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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2.3 โครงการสอนภาษาอังกÄษส�าหรับเจ้าหน้าที่รักษา
2.3 English language program for security staff has
ความปลอดภัย ได้ด�าเนินการจัดการสอนภาษาอังกÄษ ให้กบั been organized for 12 batches, totaling 192 persons
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 12 รุ่น จ�านวน 192 คน

•
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กิจกรรมอื่นๆ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างชาติ บริการตอบรับและให้ข้อมูล •
ทางโทรศัพท์และอีเมล์แก่ชาวต่างชาติ บริการเรื่องการ
สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยต่างชาติทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอกที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช ประสาน
งานกับหน่วยงานทั้งภายใน และนอกประเทศเรื่องผู้ป่วย
และค่าใช้จ่าย
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Other activities
Provide service to foreign patients; answer and
provide information to foreigners via telephone and email;
provide English communication service to foreigners who
come for treatment at Siriraj Hospital both in and out
patients; coordinate with national and international
divisions about patients and expenses

•

•

โครงการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นา •
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับการรวบรวมฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
ของสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะฯ และสถาบันชัน้ น�านานาชาติ
รวมทั้งกิจกรรมหรือโครงการที่มีการจัดขึ้น โดยหน่วยงาน/ ภาค
วิชาต่างๆ ภายในคณะฯ ที่ครบถ้วนและสามารถเข้าถึงได้ทาง
internet
การแปลเอกสารส�าคัญต่างๆ เป็นภาษาอังกÄษ เช่น รายงานประจ�า •
ปี โครงการต่างๆ ของคณะฯ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

Key performance
»‚§º»ÃÐÁÒ³
Fiscal Year

¼ลการดíาเนินงาน·ี่สíาคัÞ
Key performance
Training Courses

Visitors

Medical Students
(Exchange Program)
MOU

10

เมษายน 2556
April 2013

Database development of International
Relations Division: Collect database of MOU
agreement between the faculty and renowned
international institutes, including activities or
projects organized by divisions/ departments
in the faculty, completely and able to access
via the internet
English translation such as annual report,
faculty projects, and other public relations

2554
2011

2555
2012

2556
2013

Course

41

36

70

Person

411

310

238

Group

66

70

76

Person

741

547

819

Inbound

60

78

89

Outbound

20

37

44

Active MOU

16

20

32

New MOU

6

11

11

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ “กตัญุตาจารย์ สืบสานประเพณี” โดยมีพิธีบําเพ็ญ
กุศล และรดนํ้าขอพรผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรอาวุโส และผู้อาวุโสชุมชนบางกอกน้อย ณ โถงอาคาร100
ป สมเด็จพระศรีนครินทร์
Religious ceremony on Songkran Festival to pay homage to Siriraj senior teachers and
the respectable senior citizens of Bangkoknoi community was organized at the hall of
100th year Somdej Phrasrinagarindra building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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