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ผลการดำาเนินงาน
1.	 ด้านการบริหารงานก่อสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

	 1.1	 การก่อสร้าง	ปรับปรุง	ซ่อมแซม	พื้นที่ให้บริการ	ส�านักงานต่างๆ	เช่น	อาคารหอพักพยาบาล	3	และหน่วยตรวจสุขภาพ 

ปฐมภูมิศิริราช	หน่วย	X-Ray	ตึกผู้ป่วยนอกชั้น	3	ส�านักงานฝ่ายการคลัง	พื้นที่ภายในอาคารศรีสังวาลย์	ชั้น	4	-	6	ส�านักงานวิเทศสัมพันธ	์ 

ปรับปรุงตึกจุฑาธุช	 ชั้น	3	 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา	 สาขาโรคติดเชื้อ	 และห้องปฏิบัติการภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน 

และสังคม

	 1.2	 การปรับปรุงหอผู้ป่วย	เช่น	หอผู้ป่วยทองค�า	เมฆโต	ตึก	10	ชั้น	2	หอผู้ป่วยเด็กโสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	และจักษุวิทยา	 

หอผู้ป่วย	72	ปี	ชั้น	9	เป็นต้น

	 1.3	 การปรับปรุง	ติดตั้ง	งานโครงสร้างและระบบต่างๆ	เช่น	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม	อาคารศรีสวรินทิรา	 

ตู	้MDB	ตึกอดุลยเดชวิกรม	Unit	Substation	 ระบบงานไฟฟ้า	 เครื่อง	UPS	ขนาด	300	kVA	 ระบบควบคุมที่จอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส	์ 

ติดตั้งท่อเมนระบบแก๊สออกซิเจน

ffice of Building and Facility Management

ฝ่ายวิศวกรรมบริการ 
และอาคารสถานที่

O

2.	 	ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 2.1	 โครงการตามรอยพระบาทศิริราชสีเขียว

	 	 	 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก 

บุคลากรชาวศิริราช	เพื่อร่วมกันประหยัดพลังงาน	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โดยได้ด�าเนินการ

งานระบบแก๊สทางการแพทย์
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   l	พัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในคณะฯ	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจวิธีการประหยัดพลังงานและ 

รักษาสิ่งแวดล้อม	 ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	 รวมถึงการจัดการใช้พลงังานและทรพัยากรได้อย่างมรีะบบ	 เพือ่ 

ให้เกดิการใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	และใช้เครือ่งจกัรอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

   l	การตรวจวัดข้อมูลและศึกษาศักยภาพในการประหยัดพลังงานเบ้ืองต้น	 น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบงานทาง 

วิศวกรรม	 อาท	ิ การปลดหลอดฟลูออเรสเซนต์ในพื้นที่ที่มีความสว่างมากเกินความจ�าเป็น	 การเปลี่ยนหลอด	LED	 

ภายในหอผู้ป่วยสามัญ	 การเปล่ียนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีมีอายุการใช้งานเกิน	10	 ปี	 การติดตั้งสวิทช์ 

ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติบริเวณทางเดินตึก	84	ป	ีการท�าความสะอาด	Tube	Chiller	จากเดิมปีละ	1	ครั้ง	 

เป็น	2	 ครั้ง	 การตั้งระบบเปิด-ปิดลิฟต์ให้เป็นเวลา	 การบ�ารุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศใหญ่จาก	2	 ครั้ง 

เป็น	3	ครั้งต่อปี	การปรับเปลี่ยนเวลาปั๊มน�า้ขึ้นตึกสยามินทร์	และอาคาร	100	ป	ีสมเด็จพระศรีนครินทร์จากเวลา

กลางวันเป็นเวลากลางคืน	เป็นต้น

ระบบแอร์คูล

   l	การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   l	การจัดมาตรการและกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	 เช่น	 มาตรการการใช้ห้องประชุม		 

การใช้ตู้เย็น	ฯลฯ	

 2.2	 โครงการ	“สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา”

	 	 	 เป็นการน�ามิติทางสุนทรียภาพมาสู่กระบวนการเยียวยาผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี	สร้างความสุขสดชื่น	ด้าน	แสง	สี	 

เสียง	กลิ่น	อันจะส่งผลดีต่อกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย		

 2.3	 การผลิตนำ้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักชีวภาพ   

	 	 	 น�าวัตถุดิบที่ได้จากเศษอาหาร	 ผัก	 ผลไม้	 เศษวัชพืช	 ใบไม้	 กิ่งไม้เล็ก	 ฯลฯ	 หมักรวมกันตามสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ 

สามารถน�าไปใช้บ�ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับภายในคณะฯ	เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม	และลดการใช้ปุ๋ยที่ท�าจากสารเคมี	ส่วนน�า้หมัก

ชีวภาพสามารถดับกลิ่นเหม็นจากห้องน�้า	ท่อระบายน�้า	และก�าจัดแมลง
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 2.4	 การสำารวจความเสี่ยง	ENV	Tour

	 	 	 เยี่ยมส�ารวจหน่วยงานเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบ 

ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการตามเกณฑ์	JCIA	 หมวด	FM	 ได้แก	่ ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	 ความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สิน	 

วัสดุของเสียอันตรายและขยะมูลฝอย	 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน	 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย	 เครื่องมือแพทย	์ ระบบสาธารณูปโภค	 

(ประปา/ไฟฟ้า/แก๊ส	ฯลฯ)	ซึ่งน�าไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ

3.	 ด้านความปลอดภัย

	 3.1	 การเตรียมความพร้อม	ก่อนการจัดซ้อมจัดอพยพหนีไฟอาคารสูง 

	 	 	 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ในการอพยพหนีไฟภายในอาคาร	 สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ 

ที่ได้รับไปใช้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากเหตุอัคคีภัยส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	 

วิธีการที่ดีที่สุดในการลดการสูญเสียดังกล่าวคือ	 การให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องกับบุคลากร	 เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกัน 

และระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
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 3.2	 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	(CCTV)

	 	 	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 รวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันการ 

ก่อเหตุร้ายภายในคณะฯ	 และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดี	 จึงได้ด�าเนินการขยายจุดติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น 

ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง	ทั้งภายในตัวอาคารต่างๆ	และพื้นที่สาธารณะโดยรอบคณะฯ	

 3.3	 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบสาธารณูปโภค	

	 	 	 เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ	 จึงด�าเนินการสร้างระบบป้องกัน	 แก้ไขปรับปรุงเชิงระบบ	 

เช่น	การติดตั้งและปรับปรุงตู้	MDB	ตึกอดุลยเดชวิกรม	Unit	Substation	ระบบงานไฟฟ้า	เครื่อง	UPS	ขนาด	300kVA	เป็นต้น

 3.4	 โครงการเตรียมความพร้อมใช้ของเครื่องมือทางการแพทย์

	 	 	 เป็นการพัฒนาคุณภาพงานระบบการบริหารและจัดการเครื่องมือแพทย์ท่ีมีใช้ในหอผู้ป่วยต่างๆ	 ให้มีความพร้อม 

ใช้งานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน	 และลดค่าใช้จ่ายให้กับคณะฯ	 โดยเครื่องมือแพทย์ที่จัดท�าเป็น 

โครงการฯ	ได้แก่	เครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดด�า	(Infusion	pump)	เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา	 

(Syring	pump)	 เคร่ืองควบคมุการให้สารอาหารแก่ร่างกาย	(Enteral	feeding	pump)	 โดยต้องได้รบัการบ�ารงุรกัษาให้มคีวามพร้อมใช้งาน 

ร้อยละ	90	ของจ�านวนที่มีอยู่

4.	 ด้านระบบการจ้างเหมาบริการ

	 ด�าเนินการพัฒนาระบบการจ้างเหมาบริการจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ	 ในงานที่ต้องการความสามารถเฉพาะทาง	 

อันจะท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	 โดยได้ทบทวนและปรับแบบประเมินผู้รับจ้าง	 เพื่อให้ได้รับผลงาน 

ที่มีคุณภาพมากขึ้น

5.	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและงานพิธีการต่างๆ	ของคณะฯ

	 ให้การสนับสนุนและร่วมในการจัดกิจกรรมและงานพิธีการต่างๆ	ของคณะฯ	ซึ่งด�าเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

อาท	ิงานซ่อมบ�ารุง	งานรักษาความปลอดภัย	งานอาคารสถานที	่งานสื่อสาร	หน่วยสวนต้นไม้และโยธา	เป็นต้น

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานของฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

ตัวชี้วัดที่สำาคัญ
Key	Indiators

เป้าหมาย
Target

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
Outcome

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

	 1.	Unplanned	Downtime	of	Essential	Facilities	
						(ระบบไฟฟ้า/น�้าประปา/โทรศัพท์/ระบบแก๊สทางการแพทย์/ 

ระบบปรับอากาศ)
	 	Unplanned	Downtime	of	Essential	Facilities	(Electrics,	Pipe	 

water,	Telephone,	Medical	gas,	Air-conditioning	systems)

<87.6	ชั่วโมง - 2.883	
ชม.

4.634	
ชม.

16.117	
ชม.
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ตัวชี้วัดที่สำาคัญ
Key	Indiators

เป้าหมาย
Target

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
Outcome

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

	 2.	งานที่ไม่สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จ	ตามระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้
ในการซ่อมแซม	(นับตั้งแต่ได้รับค�าขอจนถึงเวลาซ่อมเสร็จ)

	 	Unfinished	services	within	average	times	for	 
maintenance	(since	requested	until	finished)	 	

<	10	% - 7.2	% 31.22	% 7.20	%

	 3.	จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ	Green	Project	(Lab	Safety)
	 	Number	of	participants	in	Green	Project	(Lab	Safety)

75	% - 72	% 79	% 100	%

	 4.	จ�านวนรายงานอุบัติการณ์เกิดเหตุร้ายแรง	(ระเบิด,	อัคคีภัย,	
การรั่วไหลสารเคมี,	แก๊สรั่ว)

	 	Number	of	reported	serious	incidents	(bombing,	fire,	
chemical	substance	and	gas	leakage)

0	ครั้ง - 2 6 2

	 5.	จ�านวนอุบัติการณ์การลักทรัพย์
	 	Number	of	thefts

0	ครั้ง - 40 32 21

	 6.	จ�านวนอุบัติการณ์การโจรกรรมทรัพย์สิน
	 	Number	of	burglaries

0	ครั้ง - 2 - 2

	 7.	ร้อยละปริมาณขยะรีไซเคิลเมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด
	 	Amount	of	recycled	rubbish	compared	to	all	rubbish	in	

percentage
>	20 12.06 11.32 11.62 14.99

	 8.	ร้อยละของการเพิ่มปริมาณขยะ
	 	Percentage	of	increased	rubbish

0 1.79 15.99 7.98 -2.88

	 9.	ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการอบรมการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นตามแผนที่ก�าหนด

	 	Personnel	attendance	in	the	basic	fire	prevention	 
training	in	percentage	(against	planned)

40%	 
(ตาม	กม.ก�าหนด) 80.02 54.31 62.30 58.51

	 10.	ค่า	BOD	ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานตาม
กฎหมายก�าหนด

	 	Standard	BOD	(mg/L)

ไม่เกิน	20	
มิลลิกรัม/ลิตร 8.26 13.1 12.5 9.28

	 11.	ประสิทธิภาพการวางแผนงบลงทุนล่วงหน้า
	 	Effectiveness	of	advanced	investment	planning

>90	% - 76 81 71

	 12.	ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพัน	:	ตามจ�านวนรายการ
	 	Effectiveness	of	debt	obligation	:	According	to	number	

of	items
100	% - 84 99 85
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ผลงานด้าน	CSR	

1.	 การจัดงาน	“ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

	 เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรู	้ ความเข้าใจ	 และปลกุจติส�านกึให้กบับุคลากรชาวศิรริาช	 รวมถงึชมุชนรอบโรงพยาบาลศริริาช	 

ได้ตระหนกั	ให้หนัมาช่วยกนัดแูลและเหน็คณุค่าของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี	9	-	15		มถินุายน	 

2557		ณ		บริเวณโถงอาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์		หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก		ตึกอ�านวยการ	และข้างตึก 

ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์

กิจกรรม	Healing

งานศิริราช	รักษ์สิ่งแวดล้อม



Key	performance
1.	 Construction	management

	 1.1	 Renovating	the	service	areas	and	offices	such	as	Nursing	Dormitory	3,	Siriraj	Primary	Care	Unit,	X-ray	Unit	 
at	OPD	Building	3FL,	an	office	of	the	Finance	Department	at	the	Srisangwan	Building	4-6FL,	the	office	of	the	International	 
Relations	Division,	the	Chudhathuj	Building	3FL	to	be	laboratories	for	the	Divisions	of	Nephrology	and	Infectious	Diseases,	 
and	the	Department	of	Preventive	and	Social	Medicine.

	 1.2	 Renovating	the	patient	wards	such	as	Thongkam	Mektho	Ward,	the	10th	Building	2FL,	and	Pediatric	Eye	 
Ear	Nose	Throat	Ward,	the	72	Years	Building	9FL.

	 1.3	 Improving	and	installing	the	construction	work	and	other	systems	such	as,	audio-visual	equipments	-	the	 
meeting	rooms	of	the	Sriwarinthira	Building,	MDB	cabinet	-	the	Adulyadej	Vikrom	Building,	Unit	Substation,	electrical	systems,	
300-kVA	UPS,	an	electronic	parking	control	system	and	main	pipes	of	the	oxygen	gas	supply	system

2.	 Energy	and	environmental	conservation

	 2.1		 Green	Siriraj:	the	Royal	Path	Project

	 	 	 Promoting	awareness	of	Siriraj	personnel	to	foresee	the	significance	of	energy	and	environmental	 
conservation	with	emphasis	on	taking	part	in	the	conservation.		Operations	include:

   l Developing	and	encouraging	staff’s	roles	to	enhance	knowledge	and	understanding	by	providing	 
them	theories	and	practices,	 including	systematic	energy	and	resource	management,	valuable	 
utilization	of	energy	and	resources,	as	well	as	effective	equipment	utilization.

   l Re-engineering	the	service	engineering	system,	based	on	basic	data	inspection	and	potential	study	 
on	energy	saving,	such	as	removing	fluorescent	tubes	from	over-lighting	areas,	replacing	the	T5	with	 
the	T8	lamps	in	patient	wards,	replacing	split-type	A/C	equipments	aging	more	than	10	year-old,	 
installing	automatic	light	switch	in	the	walk-way	of	the	84	Years	Building,	changing	the	cleansing	 
schedule	of	 the	tube	chillers	 from	once	a	year	 to	twice	a	year,	 installing	 timers	 for	elevator	 
operating	hours,	changing	the	cleansing	schedule	of	large	A/C	equipments	from	2	times	to	3	times	 
a	year,	and	shifting	the	water	pumps	operating	schedule	of	the	100	Years	Somdej	Phrasrinagarindra	 
and	the	Siamindra	Buildings	from	day	cycles	to	night	cycles.

   l Producing	public	relations	media	to	promote	energy	and	environmental	conservation	awareness

   l Initiating	measures	and	organizing	activities	to	campaign	environment	and	energy	saving	such	as	 
measures	for	meeting	rooms	and	refrigerator	utilization

 2.2		 The	Healing	Environment	Project

	 	 	 Combing	the	healing	processes	with	aesthetics	dimensions	to	leverage	decent	environment,	creating	
happiness	and	freshness	through	lights,	colors,	sounds	and	odors.		This	promotes	good	outcome	of	health	and	patient	care.

ศ.คลินิก นพ.อุดม	 คชินทร	 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 
ประจ�าปี	2556	ณ	หอประชุมราชแพทยาลัย

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย	เนื่องในวันลอยกระทง	ณ	โถงอาคาร	๑๐๐	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์
Clin	Prof	Udom	Kachintorn,	Dean	of	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	was	 the	chair	 to	present	 

educational	funding	to	Siriraj	staff’s	children	2013	at	Rajapadthayalai	conference	hall.

Organize	activity	to	preserve	Thai	traditional	culture	for	Loy	Krathong	festival	at	the	hall	of	100th year  
Somdej	Phrasrinagarindra	building.

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

November 2013
พฤศจิกายน 2556

15
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 2.3		 EM	Solutions	Production

	 	 	 As	the	formular,	Using	the	raw	materials	from	food	rubbish,	vegetables,	fruits,	weed,	leaves,	small	tree	 
branches,	and	etc	to	ferment.		The	EM	fertilizer	can	be	used	to	nourish	flowers	and	plants	in	the	Faculty	in	order	to	maintain	 
environment	and	reduce	the	chemical	use,	while	the	EM	solutions	can	be	used	as	deodorant	for	toilets	and	drainage	 
pipes and as insecticide.

 2.4		 ENV	Tour	for	Risk	Survey	
	 	 	 Visit	departments	and	divisions	to	carry	out	risk	surveys	on	environment	and	safety	at	work	which	will	 

impact	the	personnel	and	customers,	according	to	the	JCI	Accreditation	Standards,	Section	FM,	including	structure	safety,	 
life	and	asset	safety,	hazardous	materials	and	wastes,	emergency	management,	safety	on	fire,	medical	equipments	and	 
utilities	(water/electricity/gas,	etc),	leading	to	systematic	root	cause	analysis	and	problem	solving.

3.	 Safety	
 3.1		 Preparedness	prior	to	fire	drills	on	high-rise	buildings	
	 	 	 Providing	knowledge	and	evacuation	experience	to	the	faculty	personnel	to	be	able	to	help	themselves	 

and	others	effectively.	As	fire	can	cause	loss	of	lives	and	assets,	the	best	way	is	to	reduce	such	loss	through	developing	 
proper	knowledge	and	skills,	ready	to	prevent	and	cease	fire	that	might	occur.

 3.2		 CCTV	installation
	 	 	 To	increase	effective	safety	on	life	and	property,	including	the	surveillance	on	terrorism	in	the	Faculty	 

which	can	be	used	as	evidence	in	the	lawsuit,	the	faculty	has	expanded	the	CCTV	installation	points	in	the	risk	areas	 
inside	the	buildings	and	the	public	areas	around	the	Faculty.

 3.3		 Risk	management	on	public	utilities 
	 	 	 Preventing	incidents	and	ensuring	customers,	systematic	prevention	and	correction	systems	have	been	 

implemented	such	as	MDB	cabinet	-	the	Adulyadej	Vikrom	Building,	Unit	Substation,	electrical	systems,	and	300-kVA	UPS.
 3.4		 Preparedness	of	Medical	Equipments	Projects
	 	 	 Enhancing	continuous	quality	development	on	medical	equipment	administration	and	management,	 

in	patient	wards,	to	endure	readiness	for	operation,	increase	effectiveness	and	prolong	useful	life,	and	reduce	expenses.		 
The	Projects	include	infusion	pumps,	syringe	pumps,	and	enteral	feeding	pumps,	by	aiming	90%	of	the	equipments	are	 
maintained	and	ready	to	use.

4.	 Outsource	system
	 Contracting	outsource	companies	to	operate	the	specialized	work	for	fast	and	effective	performance.	 

The	contractor	assessment	form	has	been	reviewed	and	revised	for	higher	quality	outcome.

5.	 Support	for	organizing	the	Faculty’s	activities	and	ceremonies
	 Providing	 supports	and	participating	 in	activities	and	ceremonies	of	 the	Faculty,	working	 involved	 

departments	and	divisions	 such	as	Maintenance	Division,	Security,	Building	and	Facility	Management	Division,	 
Communication	Division,	Gardening	and	Public	Work	Unit,	and	etc,	

(see	table	page	154-155)

Performance	on	CSR
1.	 Organizing	“Siriraj	Environmental	Conservation”	Event
	 Promoting	awareness,	knowledge	and	understanding	on	natural	resources	and	environmental	conservation	of	 

Siriraj’s	personnel	and	communities	around	Siriraj	Hospital.	The	event	was	organized	on	June,	9th	-	15th	June	2014	at	the	Hall	 
of	the	100	Years	Somdej	Phrasrinagarindra	Building,	surrounding	areas	of	the	HRH	Prince	Mahidol	of	Songkla’s	Memorial,	 
the	Administration	Building,	and	the	Jainad	Narendhranusorn	Building.
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