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งานมหกรรมการจัดการความรู้
งานมหกรรมการจัดการความรู้ (10th Anniversary Siriraj KM) Driving KM
Strategy : Link Share Learn’ Towards Becoming a Learning Organization
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา (9 ตุลาคม 2556)

ศูนย์ธาลัสซีเมียศิริราชรับรางวัล
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนานาชาติ
ซึ่ ง เป็ น รางวั ล สถาบั น แห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ด้ า น
การดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียแห่งแรกในโลก และ
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี รับรางวัลประเภท
ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางวิ ช าการและงานวิ จั ย
อันเป็นประโยชน์ต่อวงการธาลัสซีเมีย จากมูลนิธิ
เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมและวิ ท ยาศาสตร์ สุ ล ต่ า น
บิน คาลิฟา อัล นายาน ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ตุลาคม 2556)

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ศิรริ าชรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ� ำปี
พ.ศ. 2556 จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) จ�ำนวน 2 รางวัล โดยได้รับรางวัล
นวั ต กรรมการบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ระดั บ ดี เ ด่ น ได้ แ ก่
อุปกรณ์สำ� หรับดัดเข็มล้างท่อน�ำ้ ตา รางวัลบูรณาการการบริการ
ที่เป็นเลิศระดับดีเด่น ได้แก่ การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินโลหิต
ของเท้าขาดเลือดขัน้ วิกฤตในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ณ ห้องเจ้าพระยา
หอประชุมกองทัพเรือ (13 ธันวาคม 2556)

คอนเสิร์ตการกุศล
The Vienna Boy’s Choir in Bankok
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จัดคอนเสิรต์ การกุศล “The Vienna
Boy’s Choir in Bangkok” โดยรายได้สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคาร
ศรีสวรินทิรา (4 พฤศจิกายน 2556)
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โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์
ผ่านมาตรฐาน JCI
โรงพยาบาลศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์
ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล JCI
เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐและ
โรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย (ธันวาคม
2556)

บางกอกน้อยเฟลติวัล
งานบางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 2 ณ ลานหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์
(8 - 12 มกราคม 2557)

ศิริราชผ่าตัดใส่หัวใจเทียม
Premium Clinic
ศิรริ าชเปิดคลินกิ พิเศษนอกเวลาราชการ
“อายุ ร ศาสตร์ Premium Clinic”
ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4 ศูนย์
โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (6 มกราคม 2557)

ศิริราชผ่าตัดใส่หัวใจเทียม
ส�ำเร็จเป็นรายแรกของไทย
ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและ
ผู้ที่ไม่สามารถผ่าตัดใหญ่ได้
(24 มกราคม 2557)
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รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ
สุขภาพไทย สุขภาพอาเซียน

สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคัล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับบริษัท
เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด และมูลนิธิ
สุนทราภรณ์ จัดละครเวที “เพลงรักของเธอ
สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคัล” โดยรายได้ส่วนหนึ่ง
สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
๘๔ พรรษา ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ (26 มกราคม
2557)

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับรางวัล
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 จากสมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลประเทศไทยร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน สมาคมเวชสารสนเทศไทย สถาบันพระบรมราชชนก ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธกิ ารแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ และสถาบันบ�ำราศนราดูร
กรมควบคุมโรค ในการสัมมนาวิชาการ ประจ�ำปี 2557 “สุขภาพไทย สุขภาพอาเซียน”
ณ สถาบันบ�ำราศนราดูร (3 มีนาคม 2557)

ศิริราชได้รับรางวัล
Good practice
การเงินและงบประมาณ
ศิรริ าชรับรางวัลสถาบันการศึกษาทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั งิ าน
ทีด่ ี (Good Practice) ด้านการเงินและงบประมาณ
จากสถาบันพระบรมราชชนก ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ณ โรงแรมเอเชี ย แอร์ พ อร์ ท
(17 มีนาคม 2557)
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Siriraj the Music Loves’ Concert
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการแสดง “ศิริราช
เดอะ มิวสิค เลิฟเวอร์ส คอนเสิร์ต” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา
(29 - 30 มีนาคม 2557)

ศ.นพ.พิภพ รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น
ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประจ� ำ ปี 2556
จากส�ำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักงาน
ปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ณ อาคารถกลพระเกีย รติ
สวนหลวง ร.๙ (26 มีนาคม 2557)

Allianz Ayudhya Hospital Awards 2013
ศิริราชรับรางวัลรองชนะเลิศการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม Best
Medical Performance Award Group B ในงาน Allianz Ayudhya Hospital Service
Awards 2013 จากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ณ โรงแรมเรเนซองส์ (28 มีนาคม 2557)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

31

กิจกรรมล่องเรือและแสงสีเสียง
ศิริราชรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
ปลูกถ่ายเส้นผมเป็นแห่งแรกของโรงเรียนแพทย์
ศิริราชรักษาด้วย “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม (ARTAS)”
เป็นแห่งแรกของโรงเรียนแพทย์ ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4
ตึกผู้ป่วยนอก (22 เมษายน 2557)

การแสดงแสง สี เสียง “ศิริราช เจ้าพระยา สายธารา แห่งแผ่นดิน” เนื่องใน
โอกาส 126 ปีวันคล้ายวันพระราชทานก�ำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ณ บริเวณ
ศาลาท่ า น�้ ำ ศิ ริ ร าช/สนามหญ้ า ข้ า งหอประชุ ม ราชแพทยาลั ย และบริ เ วณ
ถนนบวรสถานพิมุข (22 - 27 เมษายน 2557)

งานครบรอบ 48 ปี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
แห่งประเทศไทย
ศิ ริ ร าชรั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ 48 ปี ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพือ่ เป็นเกียรติแก่ผสู้ นับสนุน
และท�ำคุณประโยชน์แก่วงการวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสมาคมกี ฬ าของประเทศไทย ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาหัวหมาก
(1 เมษายน 2557)
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นิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่
ผู้บกพร่องทางการเห็น
Bright For Blind
ศิริราชเปิดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้แก่
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น : ด้านการแพทย์
และการดู แ ลสุ ข ภาพ Bright For Blind
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารแพทย์ ศิ ริ ร าช ชั้ น 2
ตึกอดุลยเดชวิกรม (22 เมษายน 2557)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Faculty of Medicine Siriraj Hospital

ประชุมวิชาการนานาชาติ SICMPH 2014
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
พ.ศ. 2557 (Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2014) ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกล
สูอ่ าเซียน” (Healthcare for the AEC) และทรงปาฐกถาเกียรติยศเพือ่ ร�ำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร วาระครบ 100 ปีแห่งการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย ณ ห้องประชุมราชปนัดดา
สิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา (21 กรกฎาคม 2557)

ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลและศิ ริ ร าชมู ล นิ ธิ จั ด ท� ำ “โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
การรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีสูง พ.ศ. 2557 2558” มูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (7 พฤษภาคม 2557)

เปิดศูนย์ฝึกอบรม SiTEC
ศิริราชเปิดศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช
Siriraj Training Education Center for Clinical Skills
(SiTEC) ณ ชั้น 4 อาคารศรีสวรินทิรา (24 เมษายน 2557)
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โล่เกียรติยศ
ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2556
ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยค�ำภา และดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
รับโล่เกียรติยศผลงานวิจยั เด่นจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ประจ�ำปี 2556 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล (29 สิงหาคม 2557)

รางวัล R2R ดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัล “R2R ดีเด่น” ประจ�ำปี 2556 ในการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ�ำสู่งานวิจัย Routine to
Research (R2R) ครัง้ ที่ 7 จัดโดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R ศิรริ าชได้รางวัลผลงาน R2R
ดีเด่น จ�ำนวน 5 ผลงาน จากกลุ่มตติยภูมิ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์
และกลุม่ สนับสนุนบริการ บริหาร การศึกษาและการจัดการ
ความรู้ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
(23 - 25 กรกฎาคม 2557)

Most Popular Website of the YEAR 2014
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภท
“เว็บไซต์ยอดนิยม” Most Popular Website of the Year 2014
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที
รั ก ษ์ พ ลเมื อ ง ชั้ น 5 ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(25 กันยายน 2557)
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TQM-Best
Practices
in Thailand
ศิริราชรับรางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in
Thailand จากการน� ำ เสนอบทความ เรื่ อ ง “รายงานประจ� ำ ปี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มากกว่ารายงานประจ�ำปี” จาก
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ในการประชุม Thailand Quality
Conference & The 15th Symposium on TQM-Best Practices
in Thailand ภายใต้ หั ว ข้ อ Knowledge Sharing Practitioner
to Best Practice : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ ณ โรงแรม
รอยัล เบญจา (24 กันยายน 2557)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Advanced HA

ศิริราชผลิตแอนติบอดี
รักษาไข้เลือดออกอีโบลาครั้งแรกของไทย

โรงพยาบาลศิริราชได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการ
ประชุมวิชาการประจ�ำปี HA National Forum ครั้งที่ 16
ณ อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี โดยมีอายุการรับ รอง 3 ปี
(26 กันยายน 2557)

แถลงข่ า วคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลผลิ ต แอนติ บ อดี
รั ก ษาโรคไข้ เ ลื อ ดออกอี โ บลาเป็ น แห่ ง แรกของประเทศไทย
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา (2 ตุลาคม
2557)

รางวัลบุคคลคุณภาพ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับโล่เกียรติยศ “บุคคล
คุณภาพแห่งปี 2014 ด้านสาธารณสุข” จากมูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และ ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา รับโล่รางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2557 ในงาน 56 ปี
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
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