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ระยะที่ 1 : ปี พ.ศ. 2544 – 2548 (ระยะเวลา 4 ปี)
สังกัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

25442548
ได้รับทุนสนับสนุน
มูลนิธินิปปอน ได้แต่งตั้ง Dr.Eiji Tazawa เป็นที่ปรึกษาพิเศษชอง
มูลนิธินิปปอน เพื่อดูแลโครงการนี้ และให้ทุนสนับสนุนจัดหา
เครื่ อ งมื อ อาจารย์ ต่ า งชาติ และส่ ง คนไทย 4 คนเรี ย นกาย
อุปกรณ์ที่ สหราชอาณาจักร 2 คน ประเทศออสเตรเลีย 2 คน
เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ต่อไป T.Yada เป็นผู้ดาเนินงานในช่วง
เริ่มต้น และเมื่อเปิดการศึกษา T. Sakai เป็นหัวหน้าอาจารย์
ต่างชาติ

สร้างความร่วมมือ
สถาบันฯ ซึ่งมี พญ. ภัทริยา จารุทัศน์ เป็นผู้อานวยการ
ได้ ข อความร่ ว มมื อ จาก ภ.เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมี ศ.คลินิก ปิยะสกล
สกลสัต ยาทร เป็ น คณบดี เพื่อ จั ดท าหลัก สู ตร วท.บ.
กายอุปกรณ์ (แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) โดย
มูลนิธินิปปอน เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนหลักร่วมกับรัฐบาล
ไทย โดยสถาบันฯ วางแผนสร้างอาคารใหม่สาหรับงาน
การเรียนการสอนและงานบริการกายอุปกรณ์ รวมทั้ง
สร้างหอพักสาหรับนักศึกษาด้วย

เปิดหลักสูตร
ศ. คลินิก พญ .กมลทิพ ย์ หาญผดุ ง , ผศ. นพ. เอื้ อ
พงศ์ จตุรธารง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ รศ. นพ.
ทวี เลาหพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้จัดทา
รายละเอียดของหลักสูตร เปิดรับนักศึกษา ปีละ 12-16
คน ในระยะที่ 1 นี้ ได้มีการรับนักศึกษารุ่นที่ 1 – 4
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ระยะที่ 2 : ปี 2549 – 2552 (ระยะเวลา 4 ปี)
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล

ย้ายสังกัด
เนื่ อ งจากกระทรวงสาธารณสุ ข มี พั น ธกิ จ หลั ก คื อ งาน
บริการ ไม่ใช่งานการศึกษา ทาให้ เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการ คณะผู้บริหารฯ จึงตัดสินใจโอนย้ายโรงเรียนฯ มา
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้วางแผนสร้างอาคาร
ถาวรของโรงเรียนฯ ร่วมกับโรงเรียนอายุรเวทธารง บนที่ดิน
ที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคที่ พุ ท ธมณฑล สาย 3 แต่ ใ นปี พ.ศ. 2551
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟนื้ ฟูคนใหม่ (รศ. พญ. วิไล คุปต์
นิรัติศัยกุล ) ขอเปลี่ยนแผนอาคารถาวร เป็นการปรับปรุง
อาคารเจ้าพระยา เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคนไข้
ทาให้เกิดความล่าช้าในการมีอาคารถาวรของโรงเรียนฯ

25492552
ผลิตอาจารย์
นักเรียนไทยที่ได้รับทุนจากมูลนิธินิปปอนไปศึกษาด้าน
กายอุปกรณ์ เมื่อสาเร็จการศึกษา ได้กลับมาปฏิบัติงานที่
สถาบันฯ เพราะมีกระทรวงสารณสุขเป็นต้นสังกัด โรง
เรียนฯ จึงรับศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ มาเป็นผู้ช่วยสอน
เพื่อเตรียมเป็นอาจารย์ต่อไปในอนาคต เริ่มบรรจุรุ่นที่ 1
จานวน 2 คน ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
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ได้รับการรับรอง
ISPO category I แบบมีเงื่อนไข
ผลงานสาคัญในช่วงนี้ คือ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. ตาม
ISPO/WHO guideline 2004 และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
กายอุปกรณศาตรบัณฑิต เนื่องจากเห็นว่าเป็นหลักสูตรทาง
วิชาชีพ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก ISPO มาให้คาแนะนาใน
การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตาม ISPO/WHO
guideline 2004 โรงเรียนฯ ดาเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานดังกล่าว จนได้รับการรับรอง ISPO category I ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดในปี พ.ศ. 2552 เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่ได้การรับรองเพียง 1 ปี แบบมีเงื่อนไข โดยเฉพาะใน
ประเด็นการจัดหาอาคารถาวร (ในรายงานเขียนว่า โรงเรียนฯ
มีสภาพเป็น homeless)

เปิดหลักสูตรนานาชาติ
เนื่องจากมูลนิธินิปปอนต้องการให้โรงเรียนฯ ผลิตนักกาย
อุปกรณ์ ให้กับ ประเทศเพื่อ นบ้านในแถบ เอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนใดทาการสอนระดับ
ปริญญาตรีเลย โรงเรียนฯ จึงได้จัดทาหลักสูตรกายอุปกรณ
ศาตรบัณฑิต นานาชาติ ปี 2553 ตามเกณฑ์ ISPO และตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ใหม่ของกระทรวง
ศึกษา เป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัญหาอัตราการลาออกของนักศึกษา
อย่ า งไรก็ ต าม โรงเรี ย นฯ ประสบปั ญ หาเรื่ อ งอั ต ราการ
ลาออกของนักศึกษาที่สูงมากกว่า 50% และมีปัญหาใน
การบริหารจัดการทางการเงินที่ขาดประสิทธิภาพ ทาให้
Dr.Tazawa แนะนาให้โอนย้ายโรงเรียนฯ มาอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คือ อ.นิศารัตน์
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ระยะที่ 3 ปี 2553 -2557 ( ระยะเวลา 5 ปี)
เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณบดี แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นภาควิชา ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ไทยและมูลนิธินปิ ปอน ดาเนินการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติเป็นหลัก

2553
ระยะแรกของการบริหาร
ในระยะแรกของการบริหาร ได้ดาเนินการภายใต้การให้คาปรึกษา
ของ Dr.Tazawa และต้องรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน
ฯ ทุก 6 เดือน ต่อ Steering Committee ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนของมูลนิธินิปปอน อธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้อานวยการสถาบันสิรินธรฯ เลขาธิการมูลนิธิ
ขาเทียม รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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ภารกิจสาคัญ
อ.นิ ศ ารั ต น์ ได้ รั บ มอบหมายจาก ศ. คลิ นิ ก ปิ ย ะสกล
อธิ ก ารบดี ใ นขณะนั้ น ให้ เ ป็ น ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นกาย
อุปกรณ์สิรินธร แต่อาจารย์ทางภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บางคนแสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่า อ.นิศารัตน์
ไม่มีความรู้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลย

ศึกษาดูงาน
Dr.Tazawa ได้แนะนาให้ไปศึกษา ดูงานด้านกายอุปกรณ์ที่
ประเทศต่างๆ ได้แก่ ศรีลังกา (ร่วมประชุม APOS ไปกับ อ.
ศศิธร อ.วสกรณ์) , ญี่ปุ่น, เยอรมัน (ร่วมประชุม ISPO
World Congress), กัมพูชา (ครั้งแรก ไปกับ T.Msechu,
ครั้งที่ 2 ไปร่วมงานเปิดอาคารใหม่ของ CSPO และเยี่ยม AL
ที่กาลังฝึกงานที่ CSPO) ขากลับจากประเทศเยอรมัน ได้พบ
Mr.Carson ซึ่งเป็นคริสเตียน เมื่อเขาทราบว่า อ.นิศารัตน์
เป็นคริสเตียน เขาดีใจมาก และบอกว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรง
นาให้ อ.นิศารัตน์ มาเป็นผู้อานวยการโรงเรียนฯ เพราะพระ
เจ้ารักคนพิการ
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สร้างอาคารถาวร
งานแรกที่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ ง คื อ การจั ด สอบ ISPO
qualifying examination ครั้งแรก ในเดือนกุมภาพันธ์
สาหรับบัณฑิตรุ่น 1- 3 (หลักสูตรเดิม) และรุ่น 5 (หลักสูตร
ปรับปรุง) ที่ตึกอดุลย์ชั้น 5 และที่ศูนย์สิรินธรฯ ได้รับคา
ตาหนิอย่างรุนแรงจาก ISPO auditor ( Mr.Dan Blocka,
Mr.Carson Harte) เรื่องที่โรงเรียนฯ ไม่ทาตามเงื่อนไขที่ให้
ไว้ตอนให้การรับรอง ISPO category I ปี 2552 ในเรื่อง
การจัดหาอาคารถาวร แต่ก็ยังคงขยายเวลาการรับรองให้
อีก 1 ปี จึงตั้งใจว่าจะต้องเร่งดาเนินการเรื่องอาคารถาวรให้
ลุล่วงโดยเร็วโดยแจ้งให้คณบดีธีระวัฒน์ ทราบ คณะฯ ได้
มอบหมายให้ รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่าย
สินทรัพย์ ในขณะนั้น เร่งดาเนินการทาแบบและประมูลงาน
ปรับปรุงอาคาร เดือนเมษายน ได้บริษัท ณัฐธน จากัด วงเงิน
50 ล้านบาท เริ่มก่อสร้าง เดือนมิถุนายน มีการปรับแบบเพื่อ
ขยายห้องเรียน และเปลี่ยนระบบปรับอากาศ ทาให้งานล่าช้า
กว่ากาหนด แต่มีส่วนที่ปรับปรุงเสร็จ คือ สานักงานชั้น 2
และคลินิกส่วนหน้า Dr.Tazawa จึงได้ขอให้จัดงาน partial
opening ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อแสดงให้
ISPO และมูลนิธินิปปอน เห็นความตั้งใจของศิริราชที่จะ
สร้างอาคารถาวรให้โรงเรียนฯ

รู้จักบุคลากร
เพื่อจะได้รู้จักบุคลากรของโรงเรียนฯ จึงได้จัดสัมมนาโรงเรียนฯ
ไร่ กุ สุ ม า สระบุ รี เดื อ นเมษายน ประกอบด้ วยบุ คลากรของ
โรงเรี ย นฯ ศู น ย์ สิ ริ น ธรฯ และตั วแทนนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ร่ วมกั น
วิเคราะห์องค์กร (SWOT analysis) และกาหนดทิศทางของ
โรงเรียน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากใน
การดาเนินการช่วงต่อมา เรื่องหนึ่งที่สามารถจัดการได้ไม่ยาก
คือ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ งย้ายสานักงานมาที่ตึกจุลชีวะ ชั้น 2
เนื่องจากสถานที่ชั้ น 1 ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ มีความคับ
แคบมาก

แก้ปัญหาการบริหารการเงิน
อีก เรื่ อ งหนึ่ งที่ ต้ องรี บด าเนิ น การ คื อ การแก้ ปัญ หาการ
บริหารการเงินที่มูลนิธินิปปอนบริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ โดย
ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน USD ในวันที่เงินเข้าธนาคารใน
ประเทศไทย เป็ น อั ต ราคงที่ ส าหรั บ การจ่ า ยเงิ น เดื อ นให้
อาจารย์ต่างชาติ แทนการจ่ ายเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนใน
แต่ละเดือนที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือน
ประวัติการบริหารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
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ปรับปรุงสวัสดิการนักศึกษา

เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติ
เริ่ ม รั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ 10 คน เดื อ นมิ ถุ น ายน เป็ น
นักศึกษาที่หามาโดย Dr.Tazawa (ปากีสถาน 6 คน เนปาล
2 คน เวีย ดนาม 2 คน) ในช่ ว งแรกมี ปั ญ หาเรื่ อ งคะแนน
ภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ และอาหารสาหรับนักศึกษา
อิ ส ลาม สุ ด ท้ า ยมี นั ก ศึ ก ษาลาออก 2 คน คนแรก จาก
เวี ย ดนาม มี ปั ญ หาเรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ คนที่ 2 จาก
ปากีสถาน มีปัญหาเรื่องผลการเรียนไม่ดี

นอกจากนี้ ยังได้ทา focus group เพื่อรับทราบปัญหาของ
นักศึกษาไทยรุ่น 6 - 8 ปัญหาที่สาคัญคือ เรียนหนัก ขาดชีวิต
นักศึกษา ไม่ได้รับความสาคัญ (เหมือนเป็นเห็บที่หางหมา) จึง
ทาปรับปรุงสวัสดิการนักศึกษา โดยใช้เงินศิริราชมูลนิธิสาหรับ
สนับสนุนค่าเล่าเรียน จัดหา Notebook ให้นักศึกษายืมใช้จนจบ
การศึกษา และเพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตร Welcome party,
Oops Trip, พานักศึกษาชั้นปี 1 ไปดูงานที่มูลนิธิขาเทียม
เชียงใหม่ ซึ่งได้ดาเนินการโดยไม่ได้ปรึกษา Dr.Tazawa และ
Project coordinator

แยกโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
การดาเนินงานที่สาคัญในปีนี้ คือ การขอแยกโรงเรียนออก
จาก ภ.เวชศาสตร์ฟื้ นฟู ในเดือนสิ งหาคม ซึ่งได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ แต่ให้แยกออกมา
เฉพาะโรงเรี ย นฯ งานบริ ก ารกายอุ ป กรณ์ ยั ง คงขึ้ น กั บ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปรับตาแหน่งอาจารย์
อ.มนัญชยา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จึงขอทาเรื่อง
ปรับตาแหน่งเป็นอาจารย์ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ก าหนดให้ บ รรจุ ต าแหน่ ง อาจารย์ เ ฉพาะผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกเท่านั้น จึงได้ทาแผนพัฒนาผู้ สอนไทย 14 คน
ให้ได้ ปริญญาเอก (ปี 2553 – 70) เพื่อประกอบการขอปรับ
ตาแหน่ง

ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทย
สิ่งที่ให้การบริหารโรงเรียนฯ เป็นไปอย่างคล่องตัว คือ การ
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทย (ปี 2553-62) ปีละ 13- 14
ล้ า น ส าหรั บ การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ วัส ดุ ก ารเรี ย นการสอน
ค่าตอบแทนครูต้นแบบ ค่า ตอบแทนผู้ สอนภายนอก เป็ น
โครงการที่ รองคณบดีน โยบายและแผน ( รศ. พญ. อุบ ล
รัตน์) ดาเนินการขอจากรัฐบาล ในช่วงปีแรก ๆ ใช้เงินไม่หมด
เนื่องจากยังใช้จ่ายจากเงินทุนมูลนิธินิปปอน จึงทาเรื่องยก
เงินที่เหลือให้โรงพยาบาลศิริราชเป็นค่าสาธารณูปโภค
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ปัญหาการบริหารเงินทุน
เกิ ด ความขั ด แย้ ง กั บ Dr.Tazawa ซึ่ ง ได้ น าเรื่ อ งไปแจ้ ง แก่
อธิการบดี ศ. คลินิก ปิยะสกล ว่า อ.นิศารัตน์ มีปัญหาในการ
บริ ห ารเงิ น ทุ น มู ล นิ ธิ นิ ป ปอน ในการประชุ ม Steering
Committee อ.นิ ศ ารั ต น์ จึ ง ได้ ข อให้ ผู้ แ ทนมู ล นิ ธิ นิ ป ปอน
(Mr.Ohno) เลื อ กว่ า จะให้ ใ ครเป็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นฯ
Mr.Ohno ตัดสินใจให้ อ.นิศารัตน์ บริหารโรงเรียนฯ ต่อไป ใน
ตอนนั้น Mr.Carson ได้เสนอให้โรงเรียนฯ มาอยู่ในสังกัด
Cambodian Trust หรือ The Exceed ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นที่
น่าเชื่อถือของมูลนิธินิปปอน เนื่องจากตามวิธีดาเนินการของ
มูลนิธินิปปอน เขาจะให้การสนับสนุนสถาบันที่มีผู้บริหารที่เขา
ไว้ใจ แต่ได้ปฏิเสธไป และได้แต่งตั้ง International Advisory
Committee ซึ่งประกอบด้วย Dr. Eiji Tazawa (Nippon
Foundation) , Dr.Mary Scott (Cambodian Trust) และ
Mr.Bengt Sodenberg (ISPO) เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินการและให้คาแนะนาในการด าเนิ นงาน มี การประชุม ที่
โรงเรียนฯ ทุก 3 เดือน ดาเนินการรับนักศึกษาต่างชาติรุ่น 2
จานวน 10 คน (ฟิลิปปินส์ 5 คน เนปาล 2 คน ปากีสถาน 3 คน
มีการลาออก 2 คน คนแรก จากเนปาล เพราะได้รับทุนอื่นให้ไป
ศึกษาที่ USA คนที่ 2 จากปากีสถาน เนื่องมีปัญหาเรื่องผลการ
เรียนไม่ดี

ดูงานประเทศสวีเดน
Mr.Bengt เชิญให้ไปดูงานที่ประเทศ Sweden กับ ศ.นพ.
อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีงานบริหารในขณะนั้น ได้ไป
เยี่ยมชม Scandinavian Orthopedic Laboratory (SOL)
และ Lund University
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2554
รับอาจารย์ต่างชาติ
Dr.Tazawa แนะนาให้รับ Dr.Sasaki สาหรับงานสอน ใน
ตอนแรก Dr.Sasaki มี ปั ญ หาเรื่ อ งการสื่ อ สารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ จึงขอให้อาจารย์ไปพัฒนาทักษะการพูดให้ดี
ขึ้น และรับ T.Yada เป็น clinical mentor งานบริการ

เกิดมหาอุกกภัย
เกิดมหาอุทกภัย ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ทาให้น้า
ท่วมเข้า มาในอาคารโรงเรีย นฯ สูงประมาณ 1 เมตร แต่
เนื่องจากอาคารยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ทาให้บริษัท ณัฐธน
เป็นผู้ดูแลอาคารในช่วงน้าท่วม ซึ่งได้นาเครื่องสูบน้ามาสู บ
น้าออกจากอาคาร ผู้บริหารคณะฯ (ศ. อภิชาติ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
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ประสบอุบัติเหตุ
เดือนมกราคม อ.นิศารัตน์ ประสบอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยาน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาให้กระดูกสันหลัง T5-7 แตก มีผลทาให้
เดินไม่ได้ ต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองเดือนครึ่ง Mr.Carson มา
เยี่ยม และบอกว่า อุบัติเหตุครั้งนี้ น่าจะทาให้เข้าใจผู้พิการและ
ความสาคัญของกายอุปกรณ์ได้มากขึ้น

2555
งาน Research Day ครั้งที่ 1

โอนงานบริการ
ผู้บริหารคณะฯ นาโดย คณบดี ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินธร มา
เยี่ ย มโรงเรี ย นฯ ในเดื อ นพฤษภาคม และ ศ. นพ. ประสิ ท ธิ์
วัฒนาภา รองคณบดีในขณะนั้น แนะนาให้โอนงานบริการกาย
อุป กรณ์ ม าจากภาควิช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู ซึ่ ง มี บุ คลากร 33
ตาแหน่ง มีนักกายอุปกรณ์ 2 คน ช่าง 27 คน อื่นๆ 4 คน มี
ปัญหาในช่วงการโอนย้าย เพราะเจ้าหน้าที่ไม่อยากย้าย จึงไป
ร้อ งเรี ยนต่ อคณบดี สุ ด ท้า ยโอนมาในเดื อนกรกฎาคม และ
โรงเรียนฯ ได้ทาแผนปรับตาแหน่งช่างที่เกษียนฯ หรือลาออก
เป็นนักกายอุปกรณ์ 9 ตาแหน่ง

จัด Research Day ครั้งที่ 1 ที่ห้องอทิตยาธร ตามคาแนะนา
ของ IAC เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับแรงบันดาลใจจากการ
เข้าฟังผลงานวิจัยของนักศึกษาปีที่ 4 ในเดือนมีนาคม

ได้รับการรับรอง ISO 9001
ได้พัฒนาระบบการทางานและได้รับการรับรอง ISO 9001 ด้าน
การศึกษาและวิจัย (โรงเรียน ISPO category I แห่งแรกของ
โลก) ในเดือนกันยายน โดย อ.วสกรณ์ และ อ.จุติมา เป็นหลัก
ในการดาเนินการจัดทาระบบคุณภาพ
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รับนักศึกษา Upgrade
รับนักศึกษา ISPO category II มา upgrade เป็น
category I รุ่นแรก เรียน 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตที่
ศึกษามาแล้ว ทุกคนสาเร็จการศึกษาตามกาหนด และนา
ชื่ อ เสี ย งมาสู่ โ รงเรี ย นฯ มี นั ก ศึ ก ษาจากประเทศพม่ า มา
ศึกษาโดยทุนของ ICRC นับเป็นจุดเริ่มต้นของ Granter
ใหม่ของโรงเรียนฯ
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สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดอาคารถาวร
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดอาคารถาวร 22 กันยายน 2553
โรงเรียนฯ ได้จัดทาหนังสือ หนึ่งทศวรรษ และได้มีการมอบ
ของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีอุปการคุณ จานวน 20 ราย

แผนเพิ่มผู้สอนชาวไทย
ทาแผนเพิ่มผู้สอนชาวไทย 8 ตาแหน่ง ทดแทนอาจารย์ต่างชาติ
ที่จะหมดทุนสนับสนุนในปี พ.ศ. 2558 (Dr. Sasaki, T. Shin,
T. Cathy, T. Bill, T. Anna, T. Yada, T. Masa, T. Rie)

ประวัติการบริหารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรปี 53-64
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2556
ปริบปรุงอาคารชั้น 1
T. Shin เสนอให้ ปรับปรุงอาคารชั้ น 1 เนื่องจากห้ องสอน
casting มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการสอนนักศึกษาชั้นปีละ
24 คน และเพิ่มระบบระบายอากาศ รวมทั้งขอพื้นที่ชั้น 1 จาก
หน่วยงานซ่อมบารุงสาหรับเป็นที่เก็บวัสดุทั้งส่วนการเรียนการ
สอนและการให้บริการ ได้รับงบประมาณ 3 ล้านบาท ดาเนินการ
โดยบริษัท ไต้ตง

ได้รับการรับรอง ISPO category I
แบบ full accreditation

หลักสูตรทางไกลผสมผสาน
(นานาชาติ)
T.William Noumann ซึ่งเคยทางานกับ Human Study
e.V, แนะนาให้รู้จักกับ Human Study e.V. ประเทศเยอรมัน
เพื่อเปิดหลักสูตร BDL นานาชาติ (หลักสูตรแรก ของ
มหิดล) เนื่องจาก Human Study e.V. มีประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษาแบบทางไกลผสมผสานที่ได้รับการรับรอง
จาก ISPO category II และอยาก upgrade ให้ถึงระดับ
ISPO category I โรงเรียนฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้าน
กายอุปกรณ์แห่งเดียวในโลกที่มีระบบจัดการศึกษาต่อเนื่อง
โดยการเทีย บโอนหน่ วยกิต ได้ ซึ่ง เป็ นไปตามระเบี ยบของ
สกอ. แต่เนื่องจาก ม.มหิดล ไม่เคยมีหลักสูตรแบบเรียน
ทางไกลมาก่อน จึงได้ปรึกษาอธิการบดี ( ศ.นพ. รัชตะ รัช
ตะนาวิน) และ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (รศ. นพ
สรนิต ศีลธรรม) เพื่อขอการสนับสนุน และได้ขอให้ ศ. นพ.
ประสิ ท ธิ์ (รองคณบดี ) เป็ น ผู้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด ได้ และ ศ. นพ. วิ จ ารณ์
พาณิชย์ ขอให้ทุกคณะฯ พิจารณาว่า หากหลักสูตร BDL
ของโรงเรียนฯ ประสบความสาเร็จ คณะอื่นน่าจะดาเนินตาม
ซึ่งภายหลัง ม.มหิดล ได้กาหนดนโยบาย MOOC เมื่อทราบ
ถึงความสาเร็จของโรงเรียนฯ

รับการตรวจประเมินจาก ISPO โดย Mr.Dan Blocka และ
Mr.Carson Harte ซึ่ง T.Cathy เป็นผู้เขียน SAR โรงเรียน
ฯ ได้ รั บ การรั บ รอง ISPO category I แบบ full
accreditation (5 ปี) Mr.Dan ได้ถ่ายวิดีโอ ห้องเรียนต่างๆ
ลงใน social media ด้วย
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พัฒนาอาจารย์
ส่ง อ.มนัญ ชยา ไปศึก ษา ปริ ญญาเอก ที่ University of
Strathclyde สหราชอาณาจั กร ทาวิท ยานิ พนธ์ ด้าน Gait
analysis และ ผช.อ.ศิ ริ น ทิ พ ย์ ไปศึ ก ษา ปริ ญ ญาเอก ที่
Glasgow University สหราชอาณาจักร ทาวิทยานิพนธ์ด้าน
การศึกษา

เข้าร่วมโครงการอุปกรณ์
เครื่องช่วยผู้พิการมูลค่าสูง
เข้าร่วมโครงการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการมูลค่าสูง
กั บ สถาบั น สิ ริ น ธรฯ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ ประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง

จัด ISPO workshop
จัด ISPO workshop เรื่อง Stroke management โดย
T.William Noumann เป็นผู้ติดต่อให้ จัดที่ห้องอวย เกตุสิงห์
ตึกศรีสวรินทร์ ชั้น 3 มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 150 คน

ประวัติการบริหารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรปี 53-64
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2557

รับอาจารย์ต่างชาติสอนปริญญาโท
Human Study e.V. ให้ทุนแก่ อ.นิศารัตน์ เพื่อเข้าร่วม
ประชุม ISPO world congress ที่ Lyon ประเทศฝรั่งเศส
ทาให้ได้พบ Dr.Gary ที่สนใจอยากจะมาทางานในประเทศ
ไทย และได้บรรจุเป็นอาจารย์ของโรงเรียนฯ ในปี 2558 ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อการสอนปริญญาโทและงานวิจัย
ของโรงเรียนฯ เป็นอย่างมาก

ปรับปรุงอาคารชั้น 2
ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ ให้ปรับปรุงอาคารชั้น 2 ขนาด
400 ตารางเมตร เป็นเงิน 11 ล้านบาท เพื่อทาเป็นห้องบรรยาย
3 ห้อง สาหรับนักศึกษา 24 คน/ห้อง ห้องวิจัย 1 ห้อง และเป็น
ส่วน high end clinic 1 ห้อง

ผลงานจากนักกายอุปกรณ์
นั ก กายอุ ป กรณ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล ผลงาน R2R ดี เ ด่ น กลุ่ ม
สิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลที่นั่งเฉพาะ
ราย และรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐานในผู้ป่วย CP Spastic
Quadriplegia และได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจาปี 2557
นวัตกรรมดีเด่น ชูชัย : รองเท้าเสริมความสูง

ได้รับคาแนะนาให้
ยกฐานะเป็นภาควิชา
ในการนาเสนอผลงานของโรงเรียนฯ ในปีนี้ โรงเรียนฯ มี
ผลงานไม่มาก จึง ได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ให้ยกฐานะโรงเรียนเป็นภาควิชาฯ

APOS International Workshop
โรงเรียนฯ จัดงาน APOS International Workshop in
Scoliosis โดยเชิญวิทยากรจาก USA

ประวัติการบริหารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรปี 53-64
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ระยะที่ 4 ปี 2558 – 2564 (ระยะเวลา 6 ปี)
โรงเรียนฯ มีฐานะเป็นภาควิชา ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยจนถึงปี 2562
มูลนิธินปิ ปอนให้การสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่างชาติ จาก 5 ประเทศ
นักกายอุปกรณ์ผู้สอนชาวไทยเป็นกาลังหลักในการดาเนินงานของโรงเรียนทัง้ ด้านวิชาการและบริหาร

ยกฐานะเป็นภาควิชา
โรงเรียนฯ ได้รับการยกฐานะเป็นภาควิชา แต่ยังคงเรียกชื่อโรงเรียน
กายอุปกรณ์สิรินธรเนื่องจากเป็นชื่อพระราชทาน และขอตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ 6 อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ป เอก
3 อั ต รา ส าหรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและหลั ก สู ต รทางไกล
ผสมผสาน (บรรจุ Dr.Sasaki, Dr.Gary และ ผช.อ. ธนา)
ตาแหน่ง International Coordinator 1 อัตรา ตาแหน่ง
กายภาพบ าบั ด 1 อั ต รา ส าหรั บ งานบริ ก าร และต าแหน่ ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาหรับหลักสูตรทางไกล 1 อัตรา

2558
หมดสัญญาทุน
ในเดือนกรกฎาคม 2558 หมดสัญญาระยะที่ 3 กับมูลนิธิ
นิปปอนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาจารย์ต่างชาติ ทาให้
ต้องยุติการจ้าง T.William Noumann, T.Walter และ
T.Masa อาจารย์ต่างชาติที่ยังคงอยู่ต่อ คือ Dr.Sasaki,
T.Anna และ T.Yada แต่ต้องขอลดค่าตอบแทน ได้
พยายามเจรจาขอต่อทุนระยะที่ 4 เพื่อเปิดหลักสูตรปริญญา
โท แต่ มู ล นิ ธิ นิ ป ปอน (Mr.Ohno) ขอไปถามความเห็ น
Mr.Carson ก่อน แล้วแจ้งว่าไม่ให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็
ตาม Dr.Sasaki สั ญ ญาว่ า จะอยู่ ต่ อ เพื่ อ สอนหลั ก สู ต ร
ปริ ญ ญาโท ได้ ส่ ง อ.ศิ ริ รัต น์ ไปศึ ก ษา ปริ ญ ญาเอก ที่
McMaster University, Canada ท าวิทยานิ พนธ์เ รื่อ ง
ผู้สูงอายุ

ประวัติการบริหารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรปี 53-64

15

เสื้อยืดภาพวาดฝีพระหัตถ์
ได้ขยายขอบเขตการรับรอง ISO 9001 ให้ครอบคลุมงาน
บริก าร และได้ รับพระราชทานภาพฝีพระหัต ถ์จากสมเด็ จ
พระเทพฯ เพื่อนาไป screen บนเสื้อยืด 6,000 ตัว สีขาว สีน้า
เงิน และสีม่วง ขายตัวละ 500 บาท เพื่อตั้งกองทุน D 3366
กายอุป กรณ์เพื่อผู้พิการ โดย ปตท เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาเสื้อยืด ขายเสื้อได้หมดภายในเวลา 2 เดือน ช่วง
เดือนแรกขายเอง เดือนที่สองฝากขายที่ศิริราชมูลนิธิ ได้เงิน
รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

จดทะเบียนสมาคมกายอุปกรณ์ไทย
โรงเรียนฯ เป็นหลักในการจดทะเบียนสมาคมกายอุป กรณ์
ไทย เพื่อ รับ ผิด ชอบในการพั ฒนานั กกายอุป กรณ์อ ย่า ง
ต่อเนื่อง

จัดงาน ISPO/WHO
for new guideline in PO
Mr.Bengt ขอให้ โ รงเรี ย นฯ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม
ISPO/WHO for new guideline in PO (Standards
Development Group Meeting Standards for PO
Service Provision) จัดที่โรงแรม Novotel กรุงเทพ และที่
โรงเรี ย นฯ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นกายอุ ป กรณ์ ทั่ วโลกเข้ า ร่ ว ม
ประชุม 30 คน อ.จุฑามาศ เป็นตัวแทนของประเทศไทย และยัง
ได้ จั ด ประชุ ม วิ ช าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 National conference
เรื่อง Pediatric Orthotic Treatment

ประวัติการบริหารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรปี 53-64
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2559

MOU กับ SOL เปิด CEPO
คณะฯ ทา MOU กับ SOL เพื่อเปิด CEPO มีจุดประสงค์
เพื่อเป็น high end service สาหรับผู้ที่มีกาลังจ่ายให้มี
โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย แต่ประเด็น
สาคัญที่ทาให้คณะฯ อนุมัติ คือ การ transfer technology
เป็นโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – 63) ลงทุนกันคน
ละ 50/50 คณะฯ ลงทุนส่วนที่เป็ นสถานที่ 5.5 ล้ านบาท
ส่วน SOL ลงทุนเครื่องจักร และเฟอร์นิเจอร์ 5.5 ล้านบาท
คณะฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาปีละ 2.4 ล้านบาท ได้ตาแหน่งเพิ่ม 5
ตาแหน่ง คื อ นักกายอุปกรณ์ 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป 1 อัตรา ช่าง 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป 1 อัตรา
เนื่องจากปริมาณงานไม่มากนัก ทาให้ขาดทุนมาโดยตลอด
แต่ CEPO ก็มีส่วนสาคัญในการสอนหลังปริญญา และ
สนับสนุนงานวิจัยของโรงเรียนฯ และหวังว่าจะเป็นต้นแบบ
ของการให้บริการกายอุปกรณ์ของประเทศและภูมิภาค

จัดตั้ง School Board
การเปลี่ ยนแปลงที่ สาคั ญในปี นี้ คื อ การจั ดตั้ ง School
Board ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 3 -> 2
คน ผู้ช่วยผู้อานวยการ 7 -> 8 คน (การศึกษาก่อนปริญญา
การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา กิ จ การนั ก ศึ ก ษา วิจั ย บริ ก าร
วิช าการ นโยบายและแผน ธุ ร การและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
คลินิก) และเลขานุการโรงเรียนฯ เพื่อ สืบทอดการบริหาร
ให้แก่อาจารย์ประจาโรงเรียนฯ ผ่านทางการประชุมเดือนละ 2
ครั้ง เพื่อกาหนดนโยบาย ติดตามการดาเนินงานที่สาคัญ
แก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน
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เรื่ อ งที่ น่ า สนใจอี ก เรื่ อ ง คื อ มี นั ก ศึ ก ษาจากประเทศซู ด าน
Mr.Ali มาเรียนโดยทุน ICRC ทาให้รัฐบาลไทยให้ความสนใจ
และในปีต่อมาได้ให้ทุนนักศึกษาจากประเทศเซเนกัลมาเรียน
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จัดงานระดับนานาชาติ
ได้จัดการประชุม / อบรมวิชาการระดับนานาชาติ 3 ครั้ง คือ
1. International Conference “Common Foot
Problems: Footwear and Pedorthic
Management”
2. International Seminar “Training of
Trainers in Prosthetics and Orthotics”
3. “Training on Orthopedic Shoes” for
technicians from Laos

ระบบนัดหมายผู้ป่วยใหม่
ทางด้านงานบริการ เริ่มระบบนัดหมายสาหรับผู้ป่วยใหม่ แทน
การ walk in โดยมีต้นแบบ คือสถาบันสิรินธรฯ มี อ.วสกรณ์
ช่วยในการจัด ระบบ นอกจากนี้ รศ.พญ.อรณี แสนมณีชั ย
จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มาขอความร่วมมือในการเปิด
Neuromuscular Clinic ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ดู แ ลผู้ ป่ วยแบบ multi-disciplinary team approach
ประกอบด้วย กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล
นั ก กายภาพบ าบั ด นั ก กายอุ ป กรณ์ นั ก ดนตรี บ าบั ด
นักจิตวิทยา
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ปรับชื่อหลักสูตร
ปรับชื่ อหลัก สูตร ป.ตรี เป็น วทบ (กอ) เนื่องจากได้ รับคา
ร้องเรียนจากศิษย์เก่าหลักสูตรนานาชาติ เพราะบางประเทศ
ถือว่า BSc. มีศักดิ์ศรีสูงกว่า BPO และดาเนินการจัดทาเป็น
Outcome Based Education ตามนโยบายชอง
มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดหลักสูตรปริญญาโท
เปิดหลักสูตร MSc. in PO (แห่งเดียวใน เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) เนื่องจากโรงเรียนกายอุปกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซียได้รับการรับรองจาก ISPO ในระดับ Category
1 เช่นเดียวกับเรา จึงจาเป็นที่จะต้องรักษาความเป็นผู้นาด้าน
การศึกษากายอุปกรณ์ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการ
เปิ ด การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา มอบหมายให้ อ.ศศิ ธ ร เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก นักศึกษารุ่นแรกมีจานวน 5 คน ทุกคนจบ
การศึกษาในเวลา 2 ปี และมีนักศึกษา 1 คน (Ms. Shamira)
ได้รับรางวัลชมเชยในงาน Grad.Forum

เปิด CEPO
ทาพิธีเปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ด้านกายอุปกรณ์ (Center
of Excellence for Prosthetics and Orthotics, CEPO)
อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2560
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หลักสูตรไทย
แบบทางไกลผสมผสาน
ดาเนินการเปิดหลักสูตรไทยแบบทางไกลผสมผสาน เพื่อรับ
ช่างที่สาเร็จการศึกษาจากโรงพยาบาลเลิดสินและสถาบัน
เทคโนพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ให้เข้าศึกษาโดยไม่ต้อง
ลาราชการมาเรี ย น โดยมอบหมาย ผช.อ.จุ ติ ม า เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก

เพิ่มความคล่องตัว
ในการให้บริการผู้ป่วยกายอุปกรณ์
โรงเรียนฯ เสนอโครงการผลิตแพทย์เฉพาะทางกายอุปกรณ์
3 คน โดยส่ง อ.จุ ฑามาศ เรียนแพทยศาสตรบัณฑิต ใน
ตอนแรกคณะอนุก รรมการพิ จารณาไม่ ให้ความเห็ นชอบ
เพราะเกรงว่าจะเป็นการก้าวล่วงแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อ
ได้ เจรจายุ ติโ ครงการและขอให้ รับ อ.จุ ฑามาศ เข้ า ศึก ษา
แพทยศาตรบัณฑิตเพียงคนเดียว เพื่อความคล่องตัวในการ
ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องมีการสั่งทากายอุปกรณ์โดยแพทย์ จึง
ได้รับการอนุมัติ
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หลักสูตร BDL นานาชาติ
ได้รับการรับรอง ISPO 1
ก่อตั้ง ISPO Thailand
ก่อตั้ง ISPO Thailand ซึ่งเป็น
สาขาของ ISPO International
เพื่ อ ด าเนิ น งานทางวิช าการกาย
อุ ป กรณ์ ใ นประเทศไทย ได้ เ ข้ า
ประชุ ม ISPO International
Committee ครั้ ง แรกในงาน
ISPO World Congress ที่
ประเทศแอฟริกาใต้

นักศึกษาหลักสูตร BDL นานาชาติรุ่น 1 สาเร็จการศึกษา จึง
มาสอบ ISPO Qualifying Examination ที่โรงเรียนฯ ทุกคน
สอบผ่ า นหมด หลั ก สู ต รทางไกลนานาชาติ ได้ รั บ รองจาก
ISPO ระดับ 1 เป็นเวลา 3 ปี และได้เซ็ น MOU กับ Human
Study e.V. ต่อด้วย

รับผู้ช่วยวิจัย
เนื่องจากโรงเรียนฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์น้อยมาก คณะฯ
จึงอนุมัติให้รับผู้ช่วยวิจัย วุฒิ ป.โท 1 คน เพื่อช่วยผู้สอน
ในการทางานวิจัยจนสามารถตีพิมพ์ได้ โรงเรียนฯ รับคุณ
จุ ฑ ามาศจบ ป.โท ด้ า นวิ ท ยาการการวิ จั ย หลั ง จาก
ปฏิบัติงานได้ 1 ปี มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นมาก แต่ เนื่องจาก
โรงเรียนฯ เปิดหลักสูตรปริญญาโท จึงขอปรับตาแหน่ง
คุ ณ จุ ฑ ามาศ เป็ น นั ก วิ ช าการศึ ก ษาของโรงเรี ย น เพื่ อ
สนับสนุนงานการศึกษาหลังปริญญา

จัดงานระดับนานาชาติ
จัดการประชุม / อบรมวิชาการระดับนานาชาติ
1. The 1st Meeting of AUN HPN Prosthetics
and Orthotics Group
2. Research Methodology Course & Policy
Research in PO and Disability”
3. Training of Trainers in Prosthetics and
Orthotics: Outcome Based Education,
Working with Regional, National and ISPO
Standards

ประวัติการบริหารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรปี 53-64

20

2561

ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนฯ

เนื่องจากโรงเรียนฯ จะปรับห้องสมุดของโรงเรียนฯ เป็นห้อง
common room สาหรับนักศึกษาปริญญาโท โรงเรียนฯ จึง
ได้ขอให้ทางหอสมุดจัดพื้นที่ชั้น 3 ปรับปรุงพื้นที่ให้นักศึกษา
กายอุปกรณ์ไปใช้อ่านหนังสือและถ่ายเอกสาร ซึ่งได้รับความ
ร่วมมืออย่างดี เปิดให้นักศึกษาใช้ได้ในวันและเวลาราชการ

The Exceed มีปัญหา
ในการบริหารเงิน
The Exceed มีปัญหาในการบริหารเงินทาให้มูลนิธินิปปอนยุติ
การให้ทุนนักศึกษาในประเทศที่มี The Exceed School ทันที
ในเดื อ นสิ ง หาคม โรงเรี ย นฯ รั บ ทราบปั ญ หา 1 วัน ก่ อ นที่
นักศึกษาจะเดินทางมาประเทศไทย ทางมูลนิธินิปปอนได้มา
ตรวจสอบระบบการรับจ่ายเงินทุน พบว่าเป็นไปตามระเบียบ
คณะฯ จึงโอนเงินมาให้โรงเรียนจัดการ นักศึกษาเดินทางมาช้า
กว่ากาหนด 1 เดือน

ชนะเลิศการประกวด
ภาพถ่าย จาก ISPO
ISPO Thailand โดย อ.ธันยพร ได้ส่งภาพถ่ายของนักศึกษา
ปริ ญ ญาโทที่ วิ่ง ในลู่ วิ่ง คู่ กั บ คนพิ ก ารขาขาดที่ ใ ส่ ข าเที ย มที่
นักศึกษาทาการวิจัย เข้าประกวด การตัดสินพิจารณาจาก
จานวนโหวตทางออนไลน์ โรงเรียนฯ ได้รางวัลชนะเลิศ The
Winner of Photo Contest ของ ISPO

อาจารย์ที่สาเร็จ
ปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น
อ.ศศิธร ได้รับการประสานงานจาก
T.Sakai ให้ได้เข้าศึกษา ปริญญา
เอก Niigata University แบบ
research type ไม่ต้องลาศึกษาต่อ
โ ด ย ข อ ทุ น จ า ก ค ณ ะ ฯ ท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ า นเท้ า เบาหวาน
อ.ศศิธรสามารถสาเร็จการศึกษาใน
เวลาที่กาหนด และงานวิทยานิพนธ์
ที่ ตึ พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร Niigata
Journal of Health and Welfare
ได้ รั บ รางวัล Encouragement
Award
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อาจารย์ที่สาเร็จปริญญาเอก
จากประเทศเนเธอร์แลนด์
อ.จุ ฑ ามณี ได้ รั บ ทุ น จากรั ฐ บาลไทย ที่
สมเด็จพระเทพฯ ขอให้ ไปศึกษา ปริ ญญา
เอก ที่ University of Groningen
เนเธอร์แลนด์ ทาวิทยานิพนธ์ด้านการปั่น
จั ก รยานในคนขาขาด ก่ อ นที่ จ ะทราบว่ า
ได้รับทุนรัฐบาล ได้ยื่นขอทุนคณะฯก่อน มี
กรรมการท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า “คน

ขาขาด แรงจะหายใจยั ง ไม่ มี จะให้ ปั่ น
จักรยานได้อย่างไร” อ.จุฑามณีมีผลงาน
ตีพิมพ์เพื่อจบการศึกษา ป.เอก จานวน 3
เรื่ อ ง เมื่ อ กลั บ มา อ.จุ ฑ ามณี จึ ง เสนอให้
โรงเรียนฯ กาหนด theme การวิจัยด้าน
“การกีฬาเพื่อผู้พิการ”
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พยาบาลเข้าปฏิบัติงานที่คลินิก
ได้รับอนุมัติให้มีพยาบาลปฏิบัติงานที่คลินิกกายอุปกรณ์

จัดงานระดับนานาชาติ
จัดการประชุม / อบรมวิชาการระดับนานาชาติ
1. The Asian Prosthetic and Orthotic Scientific
Meeting 2018 (APOSM 2018) จัดที่โรงแรม
นารายณ์ มี ผู้ ร่ วมงาน 200+ คน เป็ น งานที่ มี ค วาม
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่
 งานวิชาการของคณะฯ ในการทา website และ
การลงทะเบียน
 Mr.Bengt ช่วยในการหา sponsor / workshop
/ exhibition
 Zy Movement ขอร่วมจัดงาน The 4th AMCM
 บุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนฯ ช่วยกัน
ทางานอย่างเต็มที่
 ได้รับเงินสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติจาก
TCEP 100,000 บาท
2. The 2nd AUN HPN of Prosthetics and Orthotics
Group Conference
3. Adolescent Idiopathic Scoliosis Short Course:
Concept Sobernheim
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SSPO WORKOUT
ผลการตรวจร่างกายประจาปีของคณะฯ พบว่า มีบุคลากรของ
โรงเรียนหลายคนมีค่า BMI สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการ
SSPO Workout เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร ในด้าน
การเดินมากขึ้น หรือ น้าหนักตัวลดลง อ.ธนธัช เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ แต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากนัก

2562
ได้รับการรับรอง ISPO
Professional level (New guideline)
- Exemplary (Excellence in all area)

รางวัลเหรียญเงินงานวิจัย
นักศึกษา ป.ตรี ได้เหรียญเงิน จากการประกวดงานวิจัย ของ วช.

เมื่อครบรอบการ ISPO re-accreditation ในปี 2561 ทาง
โรงเรียนฯ อยากขอรับการประเมินจาก ISPO ตาม New
guideline 2018 ทาง ISPO จึงขยายเวลาการรับรองให้อีก 1
ปี เนื่องจากแบบฟอร์ม SAR ใหม่ยังไม่เสร็จ และได้ส่งแบบ
SAR มาให้ในเดือนเมษายน 2562 ล่วงหน้าเพียง 1 เดือน ก่อน
การมาตรวจเยี่ยม ทาให้ทีมผู้สอนต้องร่วมมือกันในการเขียน
SAR ทั้งหมด 12 หัวข้อ จานวน 100+ หน้า ให้เสร็จในเวลาที่
จากัด เมื่อ T.Shin Sasaki และ Mr. Josh Utay มาตรวจ
ประเมินโรงเรียนฯ ในเดือนมิถุนายน พบว่าการดาเนินงานของ
โรงเรียนฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดอย่างดีเยี่ยม เมื่อไป
พบคณบดีได้ถามว่าเหตุใดจึงให้การสนับสนุนโรงเรียนกาย
อุปกรณ์สิรินธรเป็นอย่างมาก คณบดีตอบว่าเป็นไปตามพระ
ราชปณิธานของรัชกาลที่ 5 ที่ให้ความสาคัญกับประชาชนผู้
ยากไร้ ผลการประเมินได้รับการรับรอง ISPO Professional
level (New guideline) - Exemplary (Excellence in all
area) เป็ น สถาบั น แรกของโลกที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตาม
Guideline 2018

อาจารย์ที่สาเร็จปริญญาเอก
จากสหราชอาณาจักร
ส่ง ผช.อ.พิชญะ ไปเรียน ป.เอก
ที่ University of Strathclyde สหราช
อาณาจักร ด้าน scoliosis
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ด้านงานวิจัย
ด้านการวิจัย ผู้สอนมีการทาวิจัยเพิ่มขึ้นมาก ส่วนหนึ่งอาจ
เกี่ยวกับการรับทุนเฉลิมพระเกียรติสว่ นที่ 1 เนื่องจากมีการ
สอนระดับหลังปริญญา ทาให้ผู้สอนสามารถขอรับทุนแบบ
เต็มจานวน ซึ่งต้องมีการตีพิมพ์งานวิจัยทุก 2-3 ปี จึงได้
ตัดสินใจขอผู้ช่วยวิจัย (นักกายอุปกรณ์) 3 คน เพื่อเร่ง
ดาเนินการให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ คณะฯ ก็อนุมัติให้

ISPO World Congress 2019
ในการประชุม ISPO World Congress 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น
บุคลากรของโรงเรี ยนฯ ได้ มีโ อกาสไปร่ วมงานและน าเสนอ
ผลงานจานวนมาก อ.มนัญชยาและคุณจุฑามาศ ได้รับรางวัล
The Winner 2019 of Yeongchi Wu International
Education Award จากการนาเสนองานวิจัยทางการศึกษา

จุดเริ่มต้นหลักสูตรปริญญาเอก
ได้รับทราบข้อมูล จาก อ.นพ. วรธีร์ เดชารัก ษ์ ว่ากลุ่ ม
มหาวิทยาลัยใน UK 4 แห่ง ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
50 ล้านปอนด์ เพื่อเปิดหลักสูตร PhD in PO แห่งแรก
ของโลก จึงเกิดความคิดว่า โรงเรียนฯ น่าจะเปิดหลักสูตร
ปริญญาเอก ด้วย และควรจะเพิ่มเครดิตของหลักสูตรโดย
การเปิดแบบ dual degree ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
จึ ง ได้ ป รึ ก ษากั บ Mr.Sakai
ซึ่ ง ได้ แ นะน าให้ พ บ
Prof.Ehara ในการประชุม ISPO World Congress ที่
ประเทศญี่ ปุ่ น จึ ง ได้ ข อความร่ ว มมื อ กั บ Niigata
University เพื่อทา PhD dual program ทาง Niigata
University ยินดีให้ความร่วมมือเพราะจะเป็นโอกาสให้
Niigata University เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น

รับ Clinical mentor

พัฒนาระบบ PIMS

รับ Ms. Nicola Hood เป็น clinical mentor เป็นเวลา 1 ปี
ซึ่งได้จัดทาโครงการพานักกายอุปกรณ์ 3 คน (ยัสมิน มาริษา
ธนกร) ไปดูงานที่ สหราชอาณาจักร และเริ่มการไปร่วมดูแล
ผู้ป่วยกับคลินิกศัลย์ออร์โธเด็ก

ได้ทาการพัฒนาระบบการให้บริการ โดยจัดทาระบบ PIMS
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยว่ า เป็ น ไปตาม
กาหนดเวลาหรือไม่ และเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสาหรับ
ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย โรงเรี ย นฯ ขอให้ T.John ช่ ว ยเขี ย น
โปรแกรมให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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รางวัลโครงการติดดาว
จัดงานระดับนานาชาติ
จัดการประชุม / อบรมวิชาการระดับนานาชาติ
1. International Conference “The 5th AMCM:
Multi – Disciplin. Approach to Manage MI
Child” ร่วมกับ Zy Movement Foundation
2. International Short Course Training 2019
“Motion Analysis in Rehabilitation PO”
ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น

คลินิ กกายอุป กรณ์ ได้ รับ รางวัลโครงการติ ดดาว 4 รางวัล
ได้แก่
1. กายอุ ป กรณ์ ช่ ว ยพยุ ง ข้ อ เท้ า เพื่ อ น้ อ งเท้ า ปุ ก
Dennis Brown Bar for Club Foot Patient
2. Simulation Wedged
3. บล็อกขยายจอมพลัง Plastic Expander
4. แผ่นตาข่ายมหัศจรรย์ Plaster Model Polishing
Mesh

รัฐยุตกิ ารสนับสนุน
รัฐบาลไทยยุติการให้เงินอุดหนุน แต่คณะฯ ยังให้การสนับสนุน
ต่อเนื่อง ตามหลักการของคณะฯ
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โครงการขาเทียม 67 ขา
ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้แนะนาให้สานั กงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ให้ทุนโรงเรียนฯ ด้านงานบริการจากงานวิจัย
“ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เป็นเงินประมาณ 2.8 ล้าบาท
เพื่อผลิตขาเทียมใต้เข่าจานวน 67 ขา จากงานวิจัยของ ผช.อ.
จุติมาที่คิดค้น soft liner จากการผสมซิลิโคนเอง และ
งานวิจัยที่ อ.ธันยพร ทาร่ วมกับ อ.ไพรัช (วิศวะ จุฬา) เรื่อง
carbon fiber dynamic foot มีปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิด
ทาให้การดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนดมาก

2563

ปรับปรุงอาคารชั้น 2

ได้ รั บงบประมาณ 4.5 ล้า นบาท เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารชั้ น 2
บริ เ วณที่ เ ก็ บ ของเดิ ม ขนาด 200 ตารางเมตร ส าหรั บ
การศึกษาหลังปริญญา ห้องละมาด ห้องปฐมพยาบาล และ
ห้องบันทึกสื่อการสอน

ขนย้ายงานเวชระเบียน
เนื่ อ งจากห้ อ งสมุ ด ชั้ น 3 ยุ ติ ก ารเก็ บ หนั ง สื อ วารสาร และ
วิท ยานิ พ นธ์ จึ ง ได้ ป ระสานขอพื้ นที่ ชั้ น 2 ที่ เ ก็ บ เวชระเบี ย น ได้
ส าหรั บ ขยายห้ อ งประชุ ม และห้ อ งพั ก นศ. ป.ตรี โดยทางเวช
ระเบียนย้ายไปเก็บที่ชั้น 3 แทน โรงเรียนได้ขอให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา ช่วยทางเวชระเบียนในการขนย้าย

กรรมการ Education Core Committee
และ Membership Committee
อ.นิศารัตน์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ Education
Core Committee และ Membership Committee ของ
ISPO วาระ 2562-2564

ปรับหลักสูตรปริญญาโท
ทาการปรับหลักสูตร ปริญญาโท เพื่อเพิ่มแบบ clinical
master และยุบรวม 3 สาขา เป็น PO รวม
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นักศึกษาปริญญาโท
ได้รับรางวัล Grad. Forum

ชมรมศิษย์เก่า
ก่อตัง้ ชมรมศิษเก่า โดยมี อ.ธนธัช เป็นประธาน จุดประสงค์
เพื่อสืบสานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

นักศึกษา ป.โท T.Yusuke และ ผช.อ.ตุลธร ได้รับรางวัล
Grad. Forum

Survey of P&O Education COVID-19
ร่วมมือกับ ISPO ทา Survey of P&O Education COVID19 ดาเนินการโดย อ.ศศิธร ผช.อ.ศิรินทิพย์ อ.ศิรริ ัตน์
Dr.Gary อ.นิศารัตน์

ขยายความร่วมมือกับ SOL
ถึงแม้งาน CEPO อยู่ในภาวะขาดทุนทุกปี แต่โรงเรียนฯ เห็น
ประโยชน์ของ CEPO ในด้านการวิจัยและการศึกษาหลัง
ปริญญา จึงได้ขอขยายเวลาความร่วมมือกับ SOL อีก 5 ปี
โดย SOL ลดค่าที่ปรึกษา เหลือ 984,000 บาท/ปี

รางวัล CPR หน่วยงานประทับใจ
งานคลินิกได้รับรางวัล CPR หน่วยงานประทับใจ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติการช่วยชีวิตอย่าง
ชัดเจน

ขอปรับตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
ทาเรื่องขอปรับตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ป.โท 8 คน เป็นอาจารย์
แต่ไม่ได้รับอนุมัติ
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2564

งานการศึกษาหลังปริญญา
อ.จุ ฑ ามณี ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก กลั บ มา
ปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลา จึ ง ได้ ป รั บ โครงสร้ า งองค์ ก ร เพิ่ ม งาน
การศึกษาหลังปริญญา

เตรียมการจัดประชุมนานาชาติ
ISPO GEM 2022
งานบริการวิชาการ ชนะ Bidding การจัดประชุมนานาชาติ
ISPO GEM 2022 จะจัดงานที่ รพ.ศิริราช แบบ Hybrid
ระหว่างวันที่ 8- 10 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้โรงเรียนฯ ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ให้แก่องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็ จ ในการเสนอตั ว เป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานประชุ ม
นานาชาติ

สถานศึกษาปลอดภัย
อ.ณรงค์ภณ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เสนอให้
โรงเรียนฯ เข้าประกวดรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจาปี
2564 เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนฯ ดาเนินการจัดระบบความ
ปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ

จัดระบบตรวจนับครุภัณฑ์
โรงเรียนฯ ได้จัดระบบตรวจนับครุภัณฑ์เ ดือนละ 1 ครั้ง โดย
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องอย่างชัดเจน
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เปิดหลักสูตร PhD in PO
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปิดหลักสูตร PhD in
PO (แห่งที่ 2 ของโลก) สาหรับปีการศึกษา 2564 มีผู้สมัคร
ทั้ ง หมด 25 คน เป็ น คนไทย 6 คน ต่ า งชาติ 19 คน เป็ น
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที่ มี คนต่ า งชาติ ส มั ครมากที่ สุ ด ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางแสดงตัวชี้วัดรีัคีทกปรีับกทีับปรการกปลีงัคแปลงทีงสปานัญีลงโรงก 2553 - 2564
หัวี้ล

ปรท2553

ปรท2564

การบริหารจัดการและ infrastructure
ระบบบริหาร
การรับรองมาตรฐานสากล
MOU กับต่างประเทศ
อาคาร

Dr.Tazawa,
IAC, Steering committee
ISPO cat 1 with condition
(1 ปี)
1 แห่ง
สถาบันสิรินธร, ศิริราช
(homeless)

แหล่งทุนสนับสนุน

มูลนิธินิปปอน
รัฐบาลไทย

ระบบการให้บริการ

Walk in
เฉพาะเคสยาก (20%)

ระบบ IT

คณะฯ

School board
ISPO professional (excellence in all
area) ISO 9001
11 แห่ง
อาคารถาวร
มูลนิธินิปปอน
ICRC
รัฐบาลของประเทศต่างๆ
Walk in + นัดหมาย
ผู้ป่วยทั้งหมด
High cost project, CEPO (high end)
, Multi-disciplinary team
คณะฯ
PIMS

Human Resource
จานวนบุคลากรทั้งหมด

33 คน

จานวนผู้สอน

11 คน
อาจารย์ต่างชาติ 3 คน
ผู้ช่วยสอนไทย (ป.ตรี) 8 คน

จานวนนักกายอุปกรณ์
จานวนช่าง

2 คน
29 คน

89 คน
28 คน 19 คน ผู้ช่วยอาจารย์ 9 อาจารย์)
(คน
28 คน (อาจารย์ 9 คน ผู้ช่วยอาจารย์ 19
คน)
ป.เอก 6 คน กาลังศึกษา ป.เอก 3 คน
ป.โท 14 คน กาลังศึกษา ป.โท 3 คน
ป.ตรี 2 คน
12 คน
16 คน

จานวนผู้ช่วยวิจัย

0 คน

5 คน

จานวน Visiting Scholar

-

รวม 4 คน (Dr.Gary)
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ผลงาค
จานวนหลักสูตร

ป.ตรี 2 หลักสูตร

5 หลักสูตร (ป.ตรี 4 หลักสูตร
ป.โท / เอก 1 หลักสูตร)

จานวนนักศึกษา

40 คน

154 คน

จานวนบัณฑิต

ไทย 59 คน (เฉลี่ย 12 คน/ปี)

จานวนสัญชาติ
ของนักศึกษา
อัตราการลาออก
ของนักศึกษา
จานวนผู้ป่วย

4 ประเทศ

ไทย 179 คน นานาชาติ 134 คน
เฉลี่ย 28 คน/ปี
33 ประเทศ 3 ทวีป (เอเชีย ยุโรป
แอฟริกา)

50%

0 % (เฉลี่ย 3.7%)

ปีละ 200 คน

ปีละ 7,285 คน





โครงการติดดาว 5 รางวัล
R2R 1 รางวัล
CPR หน่วยงานประทับใจ
วิทยานิพนธ์ 6 รางวัล
 ป.ตรี 1 รางวัล (วช.)
 ป.โท 3 รางวัล (Grad.
Forum)
 ป.เอก 1 รางวัล (ญีป่ นุ่ )
 วิจัยการศึกษา 1 รางวัล (ISPO)

จานวนรางวัล

0

จานวนการจัดประชุม
วิชาการ

1 ครั้งในปี 2552

15 ครั้ง ใน 10 ปี (เฉลี่ย 1.5 ครั้ง/ปี)

0 เรื่อง

ทั้งหมด : International pub. = 71 เรื่อง,
TCI = 23 เรื่อง
ปีงบ 64 : Inter pub = 1.1 เรื่อง/คน/ปี,
Joint res.pub = 60%, Q1= 40%

จานวนผลงานตีพิมพ์
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พันธกิจ
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรนิ ธร มีพันธกิจหลัก 3 ประการ ทือ
1. ด้านการศึกษา
เพื่อสร้างนักกายอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์
2. ด้านการวิจยั
เพื่อสร้างองท์ทวามรู้และนวัตกรรมทางกายอุปกรณ์
3. ด้านการบริการกายอุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดูแลรักษาผูท้ มี่ ีทวามบกพร่องทางการ
เทลื่อนไหว
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันที่ผลิตผู้เชี่ยวชาญ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านกายอุปกรณ์
ระดับโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลือ่ นไหว

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรนิ ธร
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
ทลินกิ หน่วยกายอุปกรณ์ :02 419 3448, 02 419 3458
งานสารบัญ :02 419 3435
งานการศึกษา :02 419 3431
งานกิจการนักศึกษา :02 419 3446
งานวิจัย :02 419 3443
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ :02 419 3437, 02 419 3452
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