
ศิริราชเปิดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ 
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น : ด้านการแพทย์และ 
การดูแลสุขภาพ Bright For Blind ณ พิพิธภัณฑ์
การแพทย์ศิริราช ช้ัน 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม  

ศิริราช เดิน - วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาส 150 ปี 
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศิ ริ ราชและกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับโครงการ 
อ่านล้านเล่มประเทศไทย โดยมูลนิธิธรรมดี สำานักพิมพ์ดีเอ็มจี 
จัดพิมพ์หนังสือ ‘Soul Sucker เกมดูดวิญญาณ’ “คำาแนะนำา
สำาหรับผู้ปกครอง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กและวัยรุ่น”  
“คำาแนะนำาสำาหรับผู้ปกครอง เรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ต 
ของเด็กและวัยรุ่น” เพื่อรณรงค์การเล่นเกมที่พอดีของเด็ก
และเยาวชน ส่งเสริมทัศนคติ “เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล”  
(Healthy Gamer) ณ สำานักพิมพ์ดีเอ็มจี

ศิ ริ ราชจัดแนะนำาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำาหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ชั้น 7  
ตึกสยามินทร์

ภาควิชาตจวิทยาออกหน่วย 
ตรวจโรคผิวหนังพระภิกษ ุ- สามเณร  
ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
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ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดโครงการ External Quality Assessment 
Provider Program for Myanmar Refugee Camp ให้แก่ห้อง 
ปฏิบัติการชันสูตรโรค โรงพยาบาลของ Internat ional Rescue 
Committee ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้อพยพชาวพม่า

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดโครงการรวมพลัง
เพื่อน้องไม่ป่วยไข้ ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก 
ตำาบลวังด้ง อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดโครงการปรสิตสัมพันธ์ ปี 4 
ณ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ภาควชิาจกัษวุทิยาจดัโครงการใหค้วามรู้เชงิปฏิบตักิาร 
ของผู้ป่วยท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นแก่นักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดโครงการ
เพาะต้นกล้า ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
จังหวัดสมุทรสงคราม
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ภาควชิาวสิญัญีวทิยาจัดโครงการปันนำา้ใจ...ใหน้อ้ง 
ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชลบุรี



โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับภาควิชา
เวชศาสตร์การธนาคารเลือด จัดกิจกรรม “อาสาสมัครใจ 
SiPH 2gether Caring & Sharing” เพื่อจัดหาเลือดช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาลจำานวนมากของ 
โรงพยาบาลศิริราช

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา จัดโครงการนำาร่องให้ความรู้  
เด็กกลุ่มวัยรุ่น ครู และผู้ปกครอง ในการป้องกันและแก้ปัญหา 
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นแก่นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
จัดโครงการเสริมสุขภาพต้านโรคภัยเสริม
ดวงใจด้วยรัก

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมจัด
โครงการด้วยรักและห่วงใย ป้องกันภัยจากเอดส์

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
จัดโครงการสำารวจความเข้าใจในการตรวจ
สุขภาพตามข้อกำาหนดของกระทรวงแรงงาน 
สำาหรับผู้ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม

CSR
Sirira

j

102 รายงานประจำาปี 2557
Annual Report 2014



ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
และกายภาพบำา บัดจัดหน่วยแพทย์ 
เคลื่อนที่  ณ วัดเขาคอก ตำาบลศรีกะอาง 
อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 
จัดโครงการ “ขาแท้ ...... แครข์าเทยีม” 
โดยตัง้กลอ่งรบับรจิาคอะลมิูเนียมอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อนำาส่งกรมควบคุมมลพิษ

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
จดัโครงการสรา้งเสรมิสขุภาพและอาชวีอนามัย
สำาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจงานแขวงรถจักร
ธนบุรี การรถไฟแห่งประเทศไทย

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำาบัด 
จัดสัมมนาผู้ป่วยภายหลังรับการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า  
“รวมพลคนรักษ์ข้อ”

โครงการ “เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ใส่ใจ
คุณภาพชีวิตผู้พิการไทย” เป็นกิจกรรม
ออกหน่วยบริการชุมชน ด้านการฟ้ืนฟู
สภาพ ณ ชุมชนบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรม
ใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ มกีารตรวจสขุภาพ  
โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู สาธิตการ
บริหารร่างกายจากนักกายภาพบำาบัด 
ซ่อมรถเข็นจากนักกิจกรรมบำาบัดและ
จัดทีมสหสาขาออกเยี่ยมบ้านที่มีผู้ป่วย
ที่นอนติดเตียง

โครงการ ”เวชศาสตร์ฟื้นฟู นำาความรู้สู่ผู้สูงวัย” 
เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ 
เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุที่ เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ  
จำานวน 5 ครั้ง 5 เรื่อง คือ โรคข้อเข่าเสื่อม  
โรคกระดูกพรุน การออกกำาลังกายอย่างไรให้ 
ฟิตแอนด์เฟิร์ม กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรคหัวใจ  
และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
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สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์จัดโครงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพสู่ชุมชน ค่าย
วิทยาศาสตร์สุขภาพรุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 2

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาจัดโครงการ 
“หมอนำ้าใจ” โดยความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ออกตรวจ 
รักษาและให้ความรู้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านชาวไทย 
ภูเขา ณ ตำาบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ  
อำาเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ 
ด้านศิลปะแก่ศิษย์พระดาบส ณ โรงเรียนพระดาบส

งาน CSR Siriraj Forum ศิริราชเพื่อสังคม 
ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการ 
“รักษ์วังเดิม” ในกิจกรรมทาสีพระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) 
ของกองทัพเรือ เพื่อสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์โบราณสถานพระราชวังเดิม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
สำานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
สำานักงานเขตบางกอกน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 
และผู้แทนชุมชนเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรม “โรงพยาบาล
ปลอดสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้า” ณ บริเวณโถงอาคารหอพัก
และที่จอดรถ 12

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล ร่วมกับสำานักงานเขตบางกอกน้อย สถานี
ตำารวจนครบาลบางกอกน้อย สำานักการระบายนำ้า 
สำานักการโยธา ชุมชนตรอกวังหลัง และตัวแทน 
จากบริษัท TPI ร่วมเคลื่อนย้ายแนวคันกั้นนำ้า 
หน้าโรงพยาบาลศิริราช เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบโรงพยาบาลศิริราช

งาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำาปี 
2557 บคุลากรรว่มปฏญิาณตนไมส่บูบหุรี ่และตอ่ตา้นการสบูบหุรีใ่นโรงพยาบาล 
เบือ้งหนา้พระราชานสุาวรยี ์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม
ราชชนก พร้อมร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
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