ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2554
เรื่อง “ศิริราชกาวไกล ใสใจสุขภาพ”
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 เวลา 12.45 – 15.00 น.
ณ หองบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1
วิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. ศ.คลินิก พญ.ธารทิพย ประณุทนรพาล รองคณบดีฝายสรางเสริมสุขภาพ
2. ผศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช ดานอาชีวอนามัย
3. ผศ.นพ.พิสฏิ ฐ เลิศวานิช
อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดคิ สและ
กายภาพบําบัด
4. นายโอภาส อักษรจรรยา
ผูชวยผูจัดการ Siriraj Fitness Center ฝายผูฝกสอน
5. นางสาวอัจฉรา รักกะเปา
พยาบาลวิชาชีพ
6. นางสาวปนัดดา มธุรภาณี
พยาบาลอาชีวอนามัย
7. นายพิเชษฐ อินทรนก
เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย
8. นายสายัณห ชื่นเรณู
เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย
9. นายสงัด งามหยดยอย
เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย
ผูดําเนินรายการ : นายศรวัสย สุจันทรศรี

นักวิทยาศาสตรการกีฬา Siriraj Fitness Center

ศ.คลินิก พญ.ธารทิพย ประณุทนรพาล รองคณบดีฝายสรางเสริมสุขภาพ นําเสนอ“ทิศทาง
การสรางเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล” โดยคณะฯ มีแผนยุทธศาสตรทั้งหมด 6
ดาน ซึ่งยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพคือ ยุทธศาสตรที่ 6 “การรับผิดชอบตอสังคม/
สรางสรรคสังคม” วิสัยทัศนของฝายสรางเสริมสุขภาพสอดคลองกับของคณะฯ คือ คณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาลเปนสถาบันการแพทยที่มีการสรางเสริมสุขภาพเปนเลิศในเอเชียอาคเนย
คณะฯ กําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพเปน 4 กลุม ไดแก
1. กลุมนักศึกษา 2. กลุมบุคลากร 3. กลุมผูปวยและญาติ และ 4. กลุมชุมชนและสังคม โดยมีนโยบาย
ดังนี้
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีนโยบายและระบบสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมสรางเสริม
สุขภาพ
• บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ความรู และพฤติกรรมดานสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง
สามารถเปนแบบอยาง และประยุกตใหเกิดประโยชนแกชมุ ชนและสังคมได
• ผสมผสานงานสรางเสริมสุขภาพกับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เพือ่ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดูแลผูปวยแบบองครวมอยางตอเนื่อง

• สงเสริมศักยภาพ และปรับพฤติกรรมของผูปวยและญาติ ในการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
• สนับสนุน ชี้นําใหชุมชนและสังคมตระหนักถึงการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ
สุขอนามัยที่ถูกตอง เพื่อใหชุมชนและสังคมเขมแข็ง
• สนับสนุน และดําเนินการใหมีการจัดเก็บขอมูลทางดานสรางเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับงานวิจยั ที่เปนประโยชนตอไป
การสรางเสริมสุขภาพจะสําเร็จได ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารที่มีทัศนคติที่ดี และเปน
แบบอยางในการสรางเสริมสุขภาพ
โดยมีการดําเนินการดานการสรางเสริมสุขภาพในกลุมเปาหมาย
ตางๆ ดังนี้
กลุมนักศึกษา
คณะฯ จัดทําหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดานการสรางเสริมสุขภาพนักศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนใหนักศึกษามีกิจกรรมดานตางๆ ดังนี้
• หลักสูตร SIID 201 และ204 (โครงการติดดาวในการจัดการเรียนการสอนการสรางเสริม
สุขภาพและจิตวิญญาณความเปนมนุษย)
• โครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ ซึ่งเปนโครงการรวมของหลายหนวยงานใหกับนักศึกษา
ในคณะฯ ทั้งหมด
• วิชาเลือกดานกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับนักศึกษาแพทยป 2 จะมีวิชาเลือก
ประกอบดวย เตนรํา ลีลาศ วายน้ํา แอโรบิก ซึ่งมีนักวิทยาศาสตรการกีฬาเปนผูสอน
• Siriraj Fit & Fun ทดสอบสมรรถภาพของนักศึกษาทุกหลักสูตรในวิทยาเขตศิริราช
• การศึกษาวิจัยของนักศึกษา ไดรับการตีพิมพใน Siriraj Medical Journal
กลุมบุคลากร
• ตรวจสุขภาพประจําป
• การใหวัคซีนตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
• การสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน
• สุขอนามัยอาหาร
• ศิริราชปลอดบุหรี่
• จัดใหมีระบบคัดกรอง ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ และพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพแก
ผูปวย ญาติ นักศึกษา และบุคลากร
• การทดสอบสมรรถภาพ
• สรางคานิยมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการสรางเสริมสุขภาพ ผานกิจกรรมของชมรมตางๆ
เชน โยคะ การแขงกีฬาประจําป และวารสารสรางเสริมสุขภาพ

กลุมผูปวย และญาติ
• การใหความรู และการเสริมพลัง (empowerment) ในการดูแลตนเองของผูปวย ของหนวย
ปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพ PCU ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม ภาควิชาเวช
ศาสตรฟนฟู
• SiTV ใหความรูด านสุขภาพ โภชนาการ ตามหอผูปวยตางๆ จํานวนกวา 800 เรื่อง
• ศูนยขอมูลดานสุขภาพ “SiHIC” เพื่อใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ผูปวยสามารถคนหา
ขอมูลไดดวยตัวเอง
• ดนตรีและการแสดงเพื่อผูปวย ญาติผูปวย และบุคลากรชาวศิริราช “ศิริราชพาเพลิน สบาย
สบาย ยามเย็น”
• จัดระบบบริบาลสุขภาพดวยหัวใจแหงความเปนมนุษย (Humanized Health Care)
ครบวงจรชีวิต (Life Cycle) เชน โครงการ Palliative care โครงการนิมนตพระภิกษุรับ
บิณฑบาตที่หอผูปวย
• จัดระบบจัดการบริการสุขภาพที่เปนองครวม บูรณาการ และเบ็ดเสร็จ ในเรื่องขอมูลผูปวย
การดูแลผูปวยของทุกภาควิชา และหนวยงาน
• การใหความรู โดยวิทยากร/ จุลสาร/ website
กลุมชุมชน และสังคม
• Health camp สําหรับเด็กในฤดูรอน
• สุขภาพฟนวันเด็ก
• โครงการพระสงฆ
• โครงการ “บวร” บาน วัด โรงเรียน ซึ่งดูแลชุมชนรอบๆ คณะฯ
• พื้นที่ออกกําลังกาย
• ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน
• จัดกิกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
• สนับสนุนชุมชนในดานการสรางเสริมสุขภาพอยางเต็มที่ รวมทั้งเปนตัวกลางในการสราง
เครือขายสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน องคกรภาคเอกชน กลุมผูปวยที่ชวยกันเอง
(Self- help Group)
• การสํารวจและปรับปรุงบรรยากาศ ภูมิสถาปตย
สิง่ แวดลอมโครงสรางของอาคาร
ความปลอดภัยดานอาชีวอนามัย ใหบริการอาหารปลอดภัย และจัดระบบการปฏิบัติงานที่
เอื้อตอบุคลากรใหมีกิจกรรมดานสรางเสริมสุขภาพ
• สุขภาพชุมชนของบุคลากรในบริเวณพื้นที่ 8 ไร โดยจัดพื้นทีส่ ําหรับออกกําลังกาย สอนเตน
แอโรบิกในชวงเย็นของทุกวัน

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธีระ กลลดาเรืองไกร พรอมดวยทีมคณะกรรมการอาชีวอนามัย
นําเสนอ “การดูแลสุขภาพบุคลากรศิริราช” ซึ่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยไดแสดงใหเห็นภาพการ
เชื่อมโยงในเรื่องความเสี่ยงดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม โรคติดเชื้อ และการเขียนรายงานอุบัติการณ ทําให
เกิดคําถามวา ทําไมเราตองสรางเสริมสุขภาพ สําหรับคําตอบคือ การสรางเสริมสุขภาพทําใหเรา
ปลอดภัย สามารถหลบหลีกจากความเสี่ยงดานตางๆ ไดงาย โดยการสรางเสริมสุขภาพนั้น ตองเริ่มที่
ตนเองกอน
การตรวจสุขภาพของบุคลากร แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. การตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งบุคลากรทุกคนในคณะฯ มีสิทธิไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป มีการใหบริการ ดังนี้
• วัดความดันโลหิต และประเมินคาดัชนีมวลกาย (Check BP/ Body Mass Index ;
BMI)
• เจาะเลือดเพื่อวัดระดับ FBS, Chol, TG, HDL-C, LDL-C
• เอกซเรยปอด
• ตรวจทางนรีเวช
ผลการตรวจสุขภาพประจําป แบงเปน 3 ระดับ คือ ปกติ จะมีการรายงานผลเปนปกติประจําป
เฝาระวัง จะมีการใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว เชิญเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และมีการติดตามผล
แบบเฝาระวังประจําป กลุม เสี่ยง ถาผลจากการตรวจปอด หรือนรีเวชผิดปกติ จะสงตอรักษา และติดตาม
ผลอยางใกลชดิ
2. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางาน มีการใหบริการ ดังนี้
• ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
• ตรวจสมรรถภาพการไดยิน
• ตรวจสมรรถภาพปอด
การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง บุคลากรในโรงพยาบาลลวนมีความเสี่ยงจากการทํางานทั้งสิ้น
ไมวาจะเปนความเสี่ยงทางเคมี จากหองปฏิบัติการทางเคมี ความเสี่ยงทางชีวภาพ เชื้อโรคตางๆ จาก
เลือด สารคัดหลั่ง ความเสี่ยงทางกายภาพ ความรอน เสียงดัง รังสีเอกซเรย ความเสี่ยงทางจิตวิทยา
บุคลากรเครียดจากการทํางาน หรือถูกผูปวยทํารายรางกาย ความเสี่ยงทางการยศาสตร เปนเรื่องทาทาง
การทํางานที่เหมาะสม หากผิดทาทางจะเกิดการบาดเจ็บ เปนอันตรายที่ไดรับจากการทํางาน
ปจจุบัน พบวา โรคที่เสี่ยงจากการทํางานจะพบเมือ่ บุคลากรเกษียณอายุ ทําใหการเขาไปชวย
ดูแลรักษาชา จึงจําเปนตองเริม่ ดูแลบุคลากรตัง้ แตตอนนี้ โดยขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงมีดังนี้
1. การสํารวจสภาพการทํางาน
2. วิเคราะห จัดลําดับความเสี่ยง
3. วางแผนการเฝาระวังสุขภาพ หรือสิ่งแวดลอม
4. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงที่เหมาะสม

จากนั้นนายโอภาส อักษรจรรยา ผูชวยผูจ ัดการ Siriraj Fitness Center ฝายผูฝกสอน นําเสนอ
ถึง “วิธีการออกกําลังกายอยางไรจึงไดประโยชน” “การออกกําลังกายไมใชเปนการแขงขันกับผูอื่น แต
เปนการแขงขันกับตัวเอง การออกกําลังกายไมใชเรื่องยาก เพียงมีเวลาแค 30 นาทีกับพื้นที่เล็กๆ ก็สามารถ
ออกกําลังกายได”
หลายคนอาจไมเคยออกกําลังกาย พอมาเริ่มเลน อาจรูสึกเหนื่อย ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ซึง่ วิธีการ
เริ่มตนออกกําลังกายที่งายที่สุดคือ การใชชวี ิตประจําวันเปรียบเสมือนเปนการออกกําลังกาย เชน ใชการ
เดิน หรือขี่จักรยานเมื่อไปที่ไมไกล หยุดใชรถหนึ่งวันแลวใชการเดินไปทํางานสําหรับผูที่บานและที่ทํางาน
ไมไกล ใชบันไดแทนการขึ้นลิฟตหรือบันไดเลื่อน ขี่จักรยานรอบหมูบา น ทํางานบาน เชน ทําสวน ลางรถ
ถูบาน เปนตน
หลังจากนั้น 2-3 เดือน เราก็เพิ่มการออกกําลังกายมากขึ้น เพื่อใหรางกายแข็งแรง เชน การเดิน
ใหเร็วขึ้นสลับกับการเดินชา ขีจ่ ักรยานนานขึ้น ขึ้นบันไดหลายขั้น ขุดดินทําสวนนานขึ้น วายน้ํา เตนแอโรบิค
แตไมตองนาน เตนรํา เลนกีฬา เชน ปงปอง แบดมินตัน เทนนิส เปนตน
ความฟตของรางกายตองประกอบดวยปจจัย 5 อยาง คือ
1. ความทนทานระบบหัวใจ (Cardio respiratory endurance)
2. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular strength)
3. ความทนทานของกลามเนื้อ (Muscular endurance)
4. สัดสวนรางกาย (Body composition)
5. ความยืดหยุนของรางกาย (Flexibility)
ในการออกกําลังกายนั้น ใหทุกคนคํานึงถึงหลัก FITT นั่นคือ F : Frequency (ความบอยใน
การออกกําลังกาย) อยางนอย 2-5 ครั้ง/สัปดาห หากออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ/ ความแข็งแรงของ
รางกาย ควรออกกําลังกายอยางนอย 2 ครั้ง/สัปดาห แตถาออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนัก ควรออกกําลัง
กายอยางนอย 3 – 5 ครั้ง/สัปดาห I : Intensity (ความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกําลังกาย) ใหได
อัตราการเตนหัวใจในขณะออกกําลังประมาณ 55-85% ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด T : Time (ความ
นานของการออกกําลังกาย) ควรออกกําลังกายติดตอกันอยางนอย 15 นาที หากออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ/ ความแข็งแรงของรางกายควรออกกําลังนานกวา 15 นาที แตถาเพื่อลดน้ําหนักควรออกกําลัง
ประมาณ 30 – 45 นาที T : Type (ประเภทกิจกรรมของการออกกําลังกาย) เลือกกิจกรรมออกกําลังกาย
ที่เพิ่มสมรรถภาพของรางกายและหัวใจ ควรเปนกิจกรรมที่กลามเนื้อมัดใหญไดออกแรง เชน การเดิน
การปนจักรยาน
ขั้นตอนการออกกําลังกายมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ชวงอบอุน รางกาย (Warm-up) เดินประมาณ
5-10 นาที ใหอัตราการเตนหัวใจอยูในชวง 100-110 ครั้ง/นาที 2. ยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) ใช
เวลาประมาณ 5-10 นาที เพื่อเตรียมกลามเนื้อใหพรอมกับการออกแรง 3. ชวงออกกําลังกาย (Training
Zone Exercise) โดยควบคุมอัตราการเตนหัวใจใหอยูใ นชวงเปาหมายของเรา 4. ชวงผอนคลาย
กลามเนื้อหลังออกกําลังกาย (Cool down) ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที โดยลดความหนัก สังเกตอัตรา

การเตนหัวใจที่ลดลง แลวจึงยืดเหยียดกลามเนื้อเพื่อปองกันการลาที่กลามเนื้อ ซึ่งความหนักของการออก
กําลังกาย มีอยู 3 ระดับ คือ ออกกําลังกายระดับหนัก ออกกําลังกายระดับปานกลาง และออกกําลังกาย
ระดับนอย ในการออกกําลังกายเปนประจํานั้น ใหทุกคนตระหนักวา การออกกําลังกายเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิต เหมือนการรับประทานอาหาร นอนหลับพักผอน ตั้งเปาหมายการออกกําลังกายของเราไว เลือกการ
ออกกําลังกายในแบบที่เราชอบ และสะดวก หากทํากันเปนกลุมรวมกับเพื่อนๆ จะทําใหการออกกําลัง
กายเกิดผลลัพธที่ชัดเจน กลุมเพื่อนจะชวยกันประคับประคองไปจนถึงที่สุด ควรมีการบันทึกการออก
กําลังกาย เพือ่ ดูความกาวหนา ใหรางวัลเมื่อบรรลุเปาหมาย แตรางวัลไมควรเปนการเลี้ยงอาหาร
สุดทายการออกกําลังกายเพียงเล็กนอย วันละนิด ยังดีกวาการไมออกกําลังกายเลย
สุดทาย คุณโอภาส ไดแนะนําวิธีการออกกําลังกายวา “ถาตองการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และไดประโยชนตอสุขภาพรางกายเกือบรอยเปอรเซ็นต ตองออกกําลังกายแบบชาญฉลาดคือ เริ่มตน
อยางถูกวิธี เลือกใหเหมาะกับเพศและวัยของตนเอง รวมถึงสังขารที่เราปลอยปละละเลยมานาน ฉะนั้น
แนวทางที่ชาญฉลาดและดีที่สุดก็คือ ใหจาํ หลัก 4 อยางคือ BEST
B (Body) : การเตรียมรางกาย
E (Enjoy) : ความพึงพอใจและสนุกสนาน
S (Safety) : ความปลอดภัย
T (Target) : เปาหมาย
งานสรางเสริมสุขภาพ และ Siriraj Fitness Center ไดจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพใหกับ
บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งมีงานรักษาความปลอดภัย และงานเคลื่อนยายผูปวยเปนหนวยงานนํารองใน
การทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ โดยครั้งนี้ทางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไดรวมแบงปนประสบการณ
ผานเรือ่ งเลา “เลาสูกันฟงพลังการออกกําลังกาย” คุณพิเชษฐ อินทรนก ไดเลาถึงที่มาของการเขารวม
โครงการ และประโยชนที่ไดรับจากการที่ไดเขารวมโครงการนี้วา “เขาโครงการมา 3 เดือน ไดประโยชน
มากมายจากการเขารวมโครงการ อันดับแรกคือ สามารถลดน้ําหนักลงได 5 กิโลกรัม จาก 76.7 กิโลกรัม
ตอนนี้เหลือ 71 กิโลกรัม ระบบการไหลเวียนโลหิตเปนปกติ จากที่เคยมีโรคประจําตัว ความดันโลหิตสูง
หลังจากออกกําลังกาย ความดันอยูในระดับที่ปกติ อาการปวดหลังที่เคยเปนก็หาย กลามเนื้อทุกสวนใน
รางกายแข็งแรงขึ้น ทําใหเราสามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยไดอยางเต็มที่ คลองตัว รวดเร็ว เรา
ก็อยากเปนแบบอยางที่ดีใหกบั พวกนองๆ เหมือนกัน อยากใหนองๆ ไดเขารวมโครงการสรางเสริม
สุขภาพ”
นอกจากประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ที่ทําใหสุขภาพเราแข็งแรง
แลว คุณสงัด งามหยดยอย ไดเลาถึงความประทับใจที่ไดเขารวมโครงการดีๆ แบบนีว้ า “พอมีเพื่อนๆ
บอกวามีโครงการสรางเสริมสุขภาพ เราก็ตัดสินใจเขารวมโครงการทันที ในสวนของสุขภาพนั้นชวงแรก
เรารูสึกวา ทําไมเจ็บแนนหนาอก เดี๋ยวก็ปวดหัวเขา เดี๋ยวก็ปวดหัว เลยลองนั่งคิดดูวา เราเปนอะไรกันแน
พอเพื่อนแนะนําใหเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ เราก็ตัดสินใจไปทันที หลังจากเขารวมโครงการสัก

ระยะ อาการปวยตางๆ ก็หาย ซึ่งในแตละสัปดาหจะมี 1 วัน ที่ขี่จักรยานออกกําลังกายรอบหมูบ าน ใน
การแบงเวลาออกกําลังกายนั้น หัวหนาใหเวลาคนละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห นอกจากนั้นเราไดไปชักชวนนองๆ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหมาออกกําลังกายดวยกัน อยากขอบคุณทานรองคณบดีฝายสรางเสริม
สุขภาพที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้ใหพวกเรา และอยากใหมีโครงการนี้ตอไป และขอเชิญชวนทุกทานใหไป
ออกกําลังกายที่ Siriraj Fitness Center”
จากนั้นคุณสายัณห ชื่นเรณู ไดพูดถึงความรูสึกที่ไดเขารวมโครงการนี้วา “ผมเขารวมโครงการ
นี้มา 3 เดือนแลว สุขภาพดีขึ้นมาก จากที่เราเปนคนอายุมาก พอลุกๆ นั่งๆ ก็มีอาการหนามืด ตอนนี้เปน
ปกติ ที่สําคัญคือ การออกกําลังกายทําใหเราหายเครียด มีสติในการทํางานมากขึ้น การทํางานไมติดขัด
สภาวะอารมณเปนปกติ ยอมรับวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดีมาก”
วิทยากรทานสุดทาย ผศ.นพ.พิสิฏฐ เลิศวานิช อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคส
และกายภาพบําบัด ไดนําเสนอใหเห็นวา “คณะฯ มีสวนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพอยางไร”
การสนับสนุนของคณะฯ มุงเนนที่กลุมเปาหมายทั้ง 4 กลุมดังกลาว โดยการเสนอของบประมาณ
เปนไปตามระเบียบคณะฯ เราจะพิจารณาโครงการตางๆ ปละ 4 ครั้งคือ เดือนตุลาคม เดือนมกราคม เดือน
เมษายน และเดือนกรกฎาคม ขอใหสงโครงการลวงหนา 1 เดือน หากจําเปนหรือเรงดวนสามารถสง
พิจารณาเปนรายๆ ได
การสนับสนุนดานอุปกรณกีฬาตางๆ แบงเปน “อุปกรณถาวร” เชน เสาวอลเลยบอล ประตู
ฟุตบอล/ ฟุตซอล ลูกเปตอง งานสรางเสริมสุขภาพจะพิจารณาตามความจําเปน โดยงานสรางเสริมสุขภาพ
จะดําเนินการจัดหาให แตขณะนี้ยังไมมีนโยบายสนับสนุนการจัดซือ้ “อุปกรณสิ้นเปลือง” เชน ลูกแบดมินตัน
ลูกเทเบิลเทนนิส หรือ “อุปกรณสวนบุคคล” เชน ไมเทเบิลเทนนิส ไมแบดมินตัน เปนตน
การใชบริการ Siriraj Fitness Center คณะฯ ขอยืนยันในสมรรถนะของฟตเนส ทั้งเครื่องมือ
และบุคลากรผูสอน การขอใชบริการ จะตองเขียนโครงการโดยระบุเรื่องการใชบริการ Siriraj Fitness
Center ไวในกิจกรรมของโครงการใหชัดเจน (แนะนําใหปรึกษากับงานสรางเสริมสุขภาพกอนการเขียน
โครงการ) โดยกลุมเปาหมายจะตองเปนนักศึกษา บุคลากรในคณะฯ การใชบริการจะมีการลดหยอน
คาบริการใหเฉพาะ “คาบริการรายครั้ง” เทานั้น และลดไดไมเกินรอยละ 20 (จากราคา 50 บาท เหลือ 40
บาท ตอการใชบริการ 1 ครั้ง โดยรายไดดังกลาวจะสงเขาเปนเงินรายไดคณะฯ ในชวงปงบประมาณ
สามารถขอไดเพียง 1 โครงการตอ 1 คน โดยมีเกณฑดังนี้
• ใชบริการทุกวัน สําหรับโครงการที่มรี ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน
• ใชบริการ 2-3 ครั้ง/สัปดาห สําหรับโครงการที่มีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
• ใชบริการ 1 ครัง้ /สัปดาห สําหรับโครงการที่มีระยะเวลา 1 ป
เกณฑการประเมินโครงการ ตองตรงตามวัตถุประสงค โดยเนน
• เปนรูปธรรมที่วัดไดทางวิทยาศาสตร เชน น้ําหนักตัวหรือ BMI ที่ลดลง การวัดสมรรถภาพ
ทางรางกาย เปนตน

• เพื่อใหเกิดประโยชนตอ สุขภาพ Fitness center จะประเมินความสม่ําเสมอในการมาใชบริการ
• เพื่อแสดงถึงความตองการโดยรวมของหนวยงาน จะมีการประเมินจํานวนผูที่มาใชบริการจริง
ขณะนี้คณะฯ มีการตั้งชมรมทั้งสิ้น 23 ชมรม ทั้งที่เปนกีฬา และนันทนาการ ประกอบดวย
ชมรมขยับกายและนันทนาการศิริราช ชมรมลีลาศศิริราช ชมรมโยคะศิริราช ชมรมกรีฑาศิริราช ชมรม
กอลฟศิริราช ชมรมเทนนิสศิริราช ชมรมกีฬาในรมศิริราช ชมรมวายน้ําศิริราช ชมรมบาสเกตบอลศิริราช
ชมรมวอลเลยบอลศิริราช ชมรมเทเบิลเทนนิสศิริราช ชมรมแอโรบิกศิริราช ชมรมฟุตบอลศิริราช ชมรม
แบดมินตันศิริราช ชมรมศิลปปองกันตัวศิริราช ชมรมเปตองศิริราช ชมรมสนุกเกอรศิริราช ชมรมตะกรอ
ศิริราช ชมรมโบวลิ่งศิริราช ชมรมฟตเนสศิริราช ชมรมอนุรักษพระเครื่องและวัตถุมงคลศิริราช ชมรม
คาราโอเกะศิริราชมิวสิค และชมรมสรรคศิลปศิริราช
ชวงสุดทายศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ กลาวสรุปการ
ประชุมวิชาการ Quality Conference วา “การประชุมวิชาการในวันนี้ ถือวาครบทุกขั้นตอนในดานการ
สรางเสริมสุขภาพ ตั้งแตนโยบาย แนวทางที่คณะฯ ใหการสนับสนุน เปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งสิ่งที่เปน
ประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพที่เราไดรับจากทานวิทยากร การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีนี้ นับเปน
โอกาสที่ดีมาก จากมุมมองสวนตัว เชื่อวา การออกกําลังกายมี 2 สวน ทั้งกาย และใจ โดยตองเริ่มจากตัว
เรา เมื่อกอนในเวลาวาง มักจะนอน แตพอมาวันนึง รูสึกวาไมคอยแข็งแรง คิดวานาจะเริม่ ออกกําลังกาย
ดวยวิธีที่สะดวก และเหมาะสมที่สุดสําหรับเรา และตองเปาหมายใหได ทําใหเปนนิสัย ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ ตามวัตถุประสงคของเรา เพื่อใหรา งกายแข็งแรง หรือเพื่อลดน้ําหนัก แตสิ่งที่ไดมากกวาสุขภาพ
กายแข็งแรงคือ สุขภาพจิตใจ ทําใหเรามีสติ และสมาธิในการทํางานมากขึ้น รูจักการปลอยวางมากขึ้น และ
สุดทายคือ การดูแลสุขภาพนั้น ใหเริ่มที่ตัวเรา ไมมีใครชวยเราได หากสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี สิ่งดีๆ
อื่นๆ จะตามมา”
ผูบันทึก และถอดบทเรียน
ผูตรวจสอบบทเรียน

นางสาวปารวี สยัดพานิช
1. นางสาวสมใจ เนียมหอม
2. ศาสตราจารย แพทยหญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร

