
งานสร้างเสริมสขุภาพ ประกอบด้วยคณะท�างาน 5 กลุม่ 
คือ กลุ่มบุคลากร กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ป่วยและญาติ กลุ่ม
ชุมชนและสังคม และกลุ่มกีÌาและนันทนาการ  

* จ�านวนลดลงเนื่องจากบุคลากรส่วนหนึ่งได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เป็นประจ�าอยู่แล้ว
* The number is decreased due to some personnel have been treated by the doctors regularly.

Health Promotion Division comprises 5 working groups 

which are personnel group, student group, patient and 

relative group, community and society group, sports and 

recreation group.

ผลการดำ เนินงาน Key performance

1.  กลุ่มบุคลากร/ Personnel group
 บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี/ Annual physical check up for personnel

1.1 บุคลากรมารับการตรวจเพิ่มมากขึ้น* (ร้อยละ) 
     More personnel acquire annual check up* (percentage)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

»‚§º»ÃÐÁÒ³
Fiscal Year¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

Key performance

75.50

37

95

74.3

24

100

79.8

33

100

2.  กลุ่มนักศึกษา/ Student group

 2.1  จ�านวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาต่อจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด (โครงการ)
         Number of students’ health promotion projects per total number of students (project)

 2.2 จ�านวนนักศึกษาที่ได้รับการประเมินพÄติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ)
        Number of students assessed on health behavior (percentage)
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นอกจากนี้ งานสร้างเสริมสุขภาพมีหน้าท่ีด�าเนินการจัดกิจกรรม
ที่ส�าคัญของคณะฯ ดังนี้

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในวันกีÌาแห่งชาติ ประจ�าปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 4 พÄศจิกายน - 16 
ธันวาคม 2556 

2. กิจกรรม “วนัสนกุ สขุภาพด”ี เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�า
ปี 2556 วันที่ 9 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

3. กิจกรรม “Siriraj Summer Camp 2013” วันที่ 18-29 
มีนาคม 2556 ณ อาคารหอกีÌาศิริราชสัมพันธ์ ชั้น 12 เป็นกิจกรรม
ค่ายส�าหรับบุตรบุคลากรคณะฯ ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี จ�านวน 50 
คน ในลักษณะค่ายที่ไม่มีการค้างแรม 

4. การแข่งขันกีÌาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1-29 
มีนาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   โดยนักกีÌาตัวแทน
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  

In addition, the Health Promotion Division is 

responsible for organizing faculty’s significant 

activities as follows:

1. Organize an activity to commemorate HM 

King Bhumibol on the National Sports Day 2013 

on 4th November – 16th December 2013.

2. Organize “Fun Day – Good Health” on the 

National Children’s Day 2013 on 9th January 2013 

at Wat Amarinthararam School.

3. Organize “Siriraj Summer Camp 2013” which 

is a day camp for 50 faculty personnel’s children 

aged 7 – 12 years on 18th – 29th March 2013 at 

the 12th floor of Siriraj Sports Gym building.

4. Send staff to participate in Mahidol sports 

competition at Mahidol University, Salaya Campus 

on 1st – 29th March 2013, in which athletes from 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital won the award 

for highest total score.

3.  กลุ่มผู้ป่วยและญาติ/ Patient and relative group

 3.1  จ�านวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ (โครงการ)
        Number of health promotion projects (project)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

»‚§º»ÃÐÁÒ³
Fiscal Year¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

Key performance

45

3

3

3

60

4

8

2

16

3

4

-

4.  กลุ่มชุมชนและสังคม/ Community and society group

 4.1  โครงการที่ชุมชนท�าร่วมกับศิริราช (โครงการ)
      Projects under the collaboration between community and Siriraj (project)

 4.2  จ�านวนการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อชุมชนและสังคม (ครั้ง)
        Number of health knowledge provision to community and society (time)

 4.3  จ�านวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ชุมชนริเริ่ม (โครงการ)
      Number of health promotion projects initiated by community (project)

แถลงข่าว “125 ป รพ.ศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นําพาสังคม ชมมหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ ร่วมงานเดิน-วิ่ง ผสาน
ชุมชน” ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2 
Press conference on the event of 125th birthday anniversary of Siriraj Hospital with the intention 
to develop and lead society, was held at the faculty conference room, 2nd floor of Administration 
building. There were many activities in the event such as provision of knowledge for health, 
walk-rally and minimarathon.
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ผลงานด้าน CSR Performance on CSR

5. กิจกรรม “128 ปี พระราชสมภพสมเด็จ-
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศริิราชกกุธภัณฑ์ ศริิราช เดนิ-วิง่ 
ผสานชุมชน” ครั้งที่ 7  วันที่ 28 เมษายน 2556  ณ 
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาล ซ่ึงมปีระชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เดินและวิ่ง เป็นจ�านวน 3,642 คน ซ่ึงนับว่ามากกว่าทุก
ครั้งที่ผ่านมา

6. การแข่งขันกีÌาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์”  
ณ มหาวทิยาลยับรูพา จังหวดัชลบรีุ  วนัที ่1-8 พÄษภาคม 
2556   มหาวทิยาลยัมหดิลได้รับการจัดอนัดบัเป็นท่ี 2 จาก
สถาบนัการศกึษาท่ีส่งนกักีÌาเข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมด 58 
สถาบัน ได้รับ 42 เหรียญทอง  37 เหรียญเงิน 51 เหรียญ
ทองแดง รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ  

7. จัดกิจกรรม “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก”  
วันที่ 31 พÄษภาคม 2556  

8. กิจกรรมภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ (60+ ยังแจŽว) ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 

1. งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม “วันสนุก 
สุขภาพดี” วันที่ 8 มกราคม 2556 เป็นกิจกรรมท่ีน�า
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพมาประยุกต์กับสถานการณ์
สุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนวัด
อมรินทราราม เน้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาเพื่อขับ
เคลื่อนกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การก�าหนดปัญหาสุขภาพ
นกัเรียน วเิคราะห์สาเหตปัุญหา เก็บข้อมูล/ แปรผล วางแผน
กิจกรรม ติดตามผล และส่งมอบแผนงานให้โรงเรียนหลัง
เสร็จสิน้กิจกรรม เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิการด้านสร้าง
เสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

5. Organize “7th Siriraj walk rally and minimarathon” 

to commemorate the 128th birthday anniversary of HRH 

Prince Siriraj Kakuta Bhundhu on 28th April 2013 at Siriraj 

Piyamaharajkarun Hospital. There are totaling 3,642 people 

joined the activity and the number is greater than every 

previous times.

6. Send staff to take part in the 32nd Sports 

competition for staff of the Office of Higher Education 

Commission “Bangsaen Games” at Burapa University, 

Chonburi on 1st – 8th May 2013. Mahidol University ranked 

2nd from 58 institutes and received 42 gold medals, 37 silver 

medals, 51 bronze medals, totaling 130 medals.

7. Organize “Siriraj campaign day to quit smoking” on 

31st May 2013.

8. Organize activity for the general public under 

the theme “Care for the elderly (60+ still healthy)” in the 

international conference in Medicine and Public Health 2013 

on 24th – 28th June 2013. 

1. Organize the activity “Fun Day – Good Health” which 

applied health promotion process to health status of the 4th 

grade students of Wat Amarinthararam school. The activity 

emphasized on school’s participation to expedite different 

processes such as setting the student’s health problem, 

analyzing the causative problem, collecting/ interpreting 

data,  planning for activity, follow-up, and submitting the 

plan to school after the activity was completed, in order to 

be a guideline for continuing and sustainable implementation 

on health promotion.
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2. งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับส�านักงานเขตบางกอกน้อย จัด

ส่งนักวิทยาศาสตร์การกีÌาจาก Siriraj Fitness Center ไปร่วมให้

บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้ค�าปรึกษา และแนะน�าการออก

ก�าลังกายแก่ประชาชนทั่วไป  ในการด�าเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 

2556  ณ ลานหน้าห้างแมคโคร จรัญสนิทวงศ์

2. Health Promotion Division in collaboration 

with Bangkoknoi District Office send sports 

scientists from Siriraj Fitness Center to provide 

physical competency test, consultation and advice 

on exercise to the general public on the occasion 

of HM Queen Sirikit’s 81st birthday anniversary on 

12th August 2013 at the area in front of Makro 

store, Charunsanitwong branch.

การอบรม เรื่อง Concept และการใช้ประโยชน์จากเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเปนเลิศ (TQA) 
สําหรับผู้เยี่ยมสํารวจภายในและหน่วยงาน ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
Training on “Concept and usage of TQA” for the internal surveyors and the faculty 
divisions at Tripetch conference room, 100th year Somdech Phrasrinagarindra building.
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