


โรงพยาบาลศิริราช 

ปิยมหาราชการุณย์

iriraj Piyamaharajkarun  
Hospital

S



302 รายงานประจ�าปี 2557
Annual Report 2014

iriraj Piyamaharajkarun Hospital

โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

S

SiPH ก้าวใหม่ของการให้

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ในการรักษาและการให้บริการมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ  

ถือเป็นหัวใจส�าคัญของ SiPH ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 และยังคงสานต่อปณิธาน “ผู้รับ” (บริการทางการแพทย์มาตรฐานศิริราช)  

และ “ผู้ให้” (ทุนทรัพย์คืนกลับสู่ศิริราชและสังคม) ในเวลาเดียวกัน

SiPH บริการทางการแพทย์ 

SiPH มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 โดยได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์เพิ่ม ได้แก่

• ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการทางการแพทย์ 

แบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

โดยแพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาเพื่อ 

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นย�า และสะดวก

สบายแก่ผู้มาใช้บริการ

• ศูนย์ผิวหนัง เปิดให้บริการรักษาโรคผิวหนัง โดยเเพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่รู้ลึกในศาสตร์เเห่งการรักษาสิว  

ด้วยวิทยาการที่ล�้าหน้า
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SiPH ก้าวสู่ความสำาเร็จ ครบรอบ 2 ปี
• SiPH จัดงานฉลองครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  ณ โถงให้บริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ของโรงพยาบาลศิริราช 

ปิยมหาราชการุณย์ พร้อมเปิดตัวแคมเปญโฆษณาและกิจกรรมอาสาสมัครใจ

• สานต่อปณิธาน ผู้รับ และ ผู้ให้ เปิดตัวโครงการ 2 gether Caring & Sharing กับกิจกรรม “อาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต”  

จัดขึ้น 3 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม - กันยายน 2557  ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  

ส่งมอบโลหิตให้ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ป่วยศิริราช

• จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  

บอร์ดนิทรรศการ สื่อ Infographic ผ่านทางแผ่นพับ Facebook และเว็บไซต์ SiPH
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SiPH การบริการแพทย์ที่เป็นเลิศ 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้รับการรับรองโปรแกรมทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วย

เปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Clinical Care Program Certification - Total Knee Replacement Program) ตามมาตรฐานระดับสากล JCI 

SiPH ห้องปฏิบัติการ : Certified Laboratorie

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ห้องปฏิบัติการ SiPH ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์หรือชันสูตร 

สาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 จากส�านักมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ ของ APLAC (Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation และ ILAC (International Laboratory Accreditation  

Cooperation) ในการตรวจประเมินและให้การรับรอง  

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

“ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 8”: 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

8th Siriraj Walk Rally and Minimarathon was held to commemorate the 150th birthday anniversary of  
Her Majesty the Queen Sripatcharindra at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital. The winner of the event received HRH  
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s trophy.

April 2014
เมษายน 2557
27
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SiPH มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จัดกิจกรรม Work in Harmony ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน SiPH จ�านวน 14 รุ่น 1,100 คน เพื่อเสริมสร้างการท�างาน 

อย่างไร้รอยต่อ และกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรให้มีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงทบทวนความส�าคัญของวัฒนธรรม 

องค์กรในหัวข้อ “Homey Hospitality” และร่วมกันสร้างขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core-competency: Work in harmony)  

ให้เข้มแข็ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการจัดการเรียนรู ้

ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์มาเป็นผู้ด�าเนินกิจกรรม

ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2557
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 อัตราจ�านวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกใช้บริการ

ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปิดศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และศูนย์ผิวหนัง ก่อให้เกิดรายได้รวมในปีงบประมาณ 2557 
จ�านวน 1,817.75 ล้านบาท
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A Higher Standard of Giving
SiPH became Thailand’s first public hospital to be awarded the Joint Commission International (JCI)  

Certification for its excellence in medical examination, safety for patients and international standard services on  

December 21st, 2013. SiPH is the expert in tertiary care medical services with the same concept of being both  

“Recipient” (Medical Services) and “Giver” (Give profit back to Siriraj Hospital and society) at the same time.

Specialized Medical Services
SiPH is dedicated to continuing development. In 2014, the effort was exemplified in the establishment of two  

additional medical centers, as follows.

• Gastrointestinal and Liver Medical Center offers one-

stop medical services equipped with advanced  

technology and medical devices under the care and 

supervision of specialist physicians in related fields to  

ensure thorough examination and treatment  for 

the safety of patients.

• Skin Medical Center offers state-of-the-art examina-

tion and treatment of skin conditions by dermatologists  

and specialists who possess in - depth knowledge and 

experience in the science of diagnosis and treatment  

of skin diseases and disorders.

Second Anniversary Successes
• SiPH celebrated the second anniversary on April 24th, 2014 at SiPH, featuring the launch of communication  

campaign and CSR activity.

• SiPH held the 2 gether Caring & Sharing Project, featuringthe volunteering-from-the-heart blood  

donation campaign at SiPH premises in May, July and September 2014. The donated blood was given to  

the Department of Transfusion Medicine, Siriraj Hospital for the benefit of the hospital’spatients.

• SiPH continued on the public health and well-being educational campaign guided by the hospital’s  

veteran hysicians and specialists via on-ground and online media such as exhibition, info graphic, leaflet,  

Facebook and the SiPH hospital website.

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศริริาช เป็นประธานเปิดโครงการประชาสมัพนัธ์การบรกิารผูป่้วยด้วยระบบสารสนเทศ 
ใหม่ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมในพิธีและทดสอบ 
ระบบการใช้งานด้วย

Director of Siriraj Hospital was the chair to open a project to advertise patient service with new electronic  
system at the hall of 100th year Somdej Phrasrinagarindra building. In this regard, Siriraj executives, physicians, nurses,  
and personnel joined the activity and tested the system.

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

May 2014
พฤษภาคม 2557
6
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Excellence in Medical Services    
On November 22nd, 2014, SiPH was awarded the JCI Certification for the Clinical Care Program - Total Knee  

Replacement Program.

Certified Laboratories
On October 30th, 2014, SiPH was awarded the ISO 15189:2012 and ISO 15190:2003 Certification under the APLAC  

(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) and the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)  

in recognition of its laboratory excellence in the fields of medicaltesting and public health autopsy. The certification  

was presented by Department of Medical Sciences, the Ministry of Public Health.

Development of Human Resources Competency
SiPH organized the Work-in-Harmony Training Series, divided into 14 sessions for 1,100 executives and staffers.  

Aiming to promote efficient, seamless work operation and enhance closer relationship among the hospital’s personnel,  

the project recaptured the importance of corporate culture on the topic of “Homey Hospitality” and synergized  

the workforce to build SiPH work-in-harmony core competency. The training was led by Atchara Juicharern, Ph.D.,  

a specialist in corporate culture building and creative activities-based learning.

2014 Fiscal Year Performance
Since 2012, SiPH has continued to grow significantly, as shown in the growing number of in-and out-patients.  

With the launch of the Digestive and Liver Diseases Center and the Dermatological Center, SiPH generated the total  

income of 1,817.75 million baht in the fiscal year of 2014.

(see graph page 305)

แถลงข่าว “ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�านวยการ ช้ัน 2์

Press release on “Siriraj celebrates HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th birthday anniversary” at  
the faculty conference room, 2nd floor of Administration building

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

May 2014
พฤษภาคม 2557
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