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1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนิน 1. His Majesty the King visited
หอสมุดศิริราช
Siriraj Library
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินหอสมุดศิริราช ถวายพวงมาลัย
สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณชั้น 1 และประทับ
ลิฟต์ขึ้นสู่ชั้น 4 ไปยังห้องมหิดลอดุลเดช ทอดพระเนตร
นิ ท รรศการชี ว ประวั ติ พระกรณี ย กิ จ เกี่ ย วกั บ การแพทย์
ต�ำราทางการแพทย์ส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมทั้งภาพวาด
ฝีพระหัตถ์ที่จัดนิทรรศการไว้

On Monday 19 th December
2011, His Majesty the King had
visited Siriraj Library to bestow
the garland for paying homage to
the Royal Portrait of Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince
Father. He visited Prince Mahidol
Aduldeja Room, in where held the
exhibition of HRH autographs, HRH
medical activities, HRH medical
textbook as well as HRH hand
drawings.

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. นิทรรศการงานเฉลิมฉลองการ
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดา
แห่ ง การอุ ด มศึ ก ษาไทย” สมเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมฉลองการ
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่ง
การอุดมศึกษาไทย” ในวาระครบรอบ
120 ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ซึ่งจัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมู ล นิ ธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม
2555 ณ อาคารมหาจุ ฬ าลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหอสมุด
ศิริราชได้จัดเตรียมเนื้อหาเพื่อจัดแสดง
นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ “หมอ
เจ้าฟ้า” ต้นแบบนักศึกษาแพทย์ และ
ต้นแบบแพทย์

2. Ceremonial Exhibition for honorable naming of HRH Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father as “The Father of Thai Higher Education”
The Faculty of Medicine Sirijaj Hospital participated in the ceremonial exhibition
for honorable naming of HRH Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father as
“The Father of Thai Higher Education” on 120th commemorative birthday of HRH
Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father organized in cooperation of
Office of the Higher Education Commission: OHEC, Chulalongkorn University and Prince
Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage during 11th - 13th October 2012
at Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University, in which Siriraj Library
had demonstrated the content of “The Prince Doctor” as the archetype of medicine
student and medical doctor
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3. โครงการจัดท�ำหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระมหิต- 3. Project of 43 E-books for
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ�ำนวน 43 เล่ม
120th Year Ceremony of HRH
หอสมุดศิริราชได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์แห่งการเฉลิม Mahitaladhibes Adulyadejviฉลองการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” ของคณะ ให้จัดเตรียมเนื้อหา krom, the Prince Father

ในการจัดแสดงเพื่อประกอบหัวเรื่องนิทรรศการ ซึ่งหอสมุดศิริราชมีสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับสมเด็จพระบรม
Siriraj Library was entrusted by
ราชชนก อยู่ในรูปของ e-books แล้ว แต่ต้องน�ำไป Convert version ให้เป็น iViewer เป็นการ the Faculty’s Board of the cereแปลงระบบเดิมให้รองรับกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ท�ำให้สามารถอ่านหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว monial exhibition for honorable
บน iPad & Smart Phone ได้
naming of HRH Mahitaladhibes
Adulyadejvikrom, the Prince Father
as “The Father of Thai Higher
Education” to arrange the content
responding to exhibition’s theme,
thus the Library had converted
existed HRH-relevant E-books to
iViewer version in order to support modern technology enabling
viewing such E-book on iPad and
Smartphone

4. การจัดท�ำหนังสือที่ระลึก จ�ำนวน 3 เล่ม
หอสมุดศิริราชได้จัดท�ำหนังสือที่ระลึก จ�ำนวน 3 เล่ม ดังนี้

4. Provision of 3 Gift Books
Siriraj Library has arranged
the provision of 3 gift books as
follows
4.1 “Following royal steps in
commemoration of His Majesty
the King and Prince Mahidol
Aduldeja Room” at Sirijaj Library,
in where installed the historical
Royal portraits for gratefully paying respect to H.M. King Bhumibol
Adulyadej upon his visit on 19th
December 2011

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
13 มีนาคม 2555

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาล แก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum
ครั้งที่ 13 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4.1 “รอยพระบาทยาตรา จ�ำจารึก
ในหลวงกับห้องมหิดลอดุลเดช” หอสมุด
ศิ ริ ร าช อั ญ เชิ ญ พระบรมฉายาลั ก ษณ์
ประวัติศาสตร์มารวบรวมไว้ เพื่อน้อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เนื่ อ งในโอกาสเสด็ จ หอสมุ ด ศิ ริ ร าช
ทอดพระเนตรห้องมหิดลอดุลเดช เมื่อ
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554

4.2 “Following royal steps in commemoration of Her Majesty Princess Maha
Chakri Sirindhorn and Prince Mahidol Aduldeja Room” at Sirijaj Library, in where
installed the historical Royal portraits for gratefully paying respect to HRH Princess
Maha Chakri Sirindhorn upon her visit to open “Siriraj Library Building” and “Prince
Mahidol Aduldeja Room” on 20th August 2010
4.3 The book of “Look back and ahead facing the commemoration”, in where
respectfully mentioned the royal kindness
• H.M. King Bhumibol Adulyadej for his visit at Prince Mahidol Aduldeja Room,
Siriraj Library

4.2 “รอยพระบาทยาตรา จ�ำจารึก
• HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn for her visit at Prince Mahidol Aduldeja
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีกับห้องมหิดลอดุลเดช” Room, Siriraj Library
หอสมุดศิริราช อัญเชิญพระฉายาลักษณ์
• Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana for her visit to open Prince
ประวัติศาสตร์มารวบรวมไว้ เพื่อน้อม Mahidol Aduldeja Room
ร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ
• HRH Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobhabannavadi for her visit at Prince
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
Mahidol Aduldeja Room, Siriraj Library
กุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จเปิด “อาคาร
Aesthetics
หอสมุดศิริราช” และ “ห้องมหิดลอดุลเดช” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553
• Hand drawings of Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father
4.3 “เหลียวหลัง แลหน้า: ภาพ
• Hand drawings of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
แห่งความทรงจ�ำ” เนื้อหาภายในเล่ม
• Drawing of Dr. Suchat Wongthong, the artist
กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ
Siriraj Library
• พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด� ำ เนิ น หอสมุ ด ศิ ริ ร าช ทอดพระเนตร
ห้องมหิดลอดุลเดช
• ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ
พระราชด�ำเนินทรงเปิดอาคารหอสมุด
ศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช

•

The present and the past of Siriraj Library

•

Pride

•

Sustainable Development

•

Social Service

•

Personnel Directory

• สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
5. The inspirational service at the Hall of 4th floor Siriraj Library building (Inเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
spiration Zone)
ราชนครินทร์ เสด็จพระราชด�ำเนินทรง
The open area in riverside atmosphere for opinion sharing and exchanging on
เปิดห้องมหิดลอดุลเดช

Siriraj Journal
13 March 2012

HRH Princess Somsawali presented the certificate of Hospital Accreditation to the Dean of
Faculty of Medicine Siriraj Hospital in the opening ceremony of the 13th HA National Forum which
was held at Impact Forum building, Muang Thong Thani.
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• สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จพระราชด�ำเนิน medical issues through academic
and aesthetic activities including
หอสมุดศริราชทอดพระเนตรห้องมหิดลอดุลเดช
subgroup knowledge revision
สุนทรียศาสตร์
among Siriraj staff as follows
• ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
5.1 On Monday 3 rd October
• ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2011, project on establishing the
website for game addict solution
• ภาพวาดของศิลปิน ดร.สุชาติ วงษ์ทอง
under collaboration of the Departหอสมุดศิริราช
ment of Psychiatry, Faculty of
• หอสมุดศิริราชในอดีต-ปัจจุบัน
Medicine Siriraj Hospital and the
Ministry of Culture, in which the
• ความภาคภูมิใจ
actors/actresses were selected to
• การพัฒนาที่ยั่งยืน
perform in the short film “Between
• การบริการสังคม
the Lies” produced for game addict solving and prevention
• ท�ำเนียบบุคลากร
5.2 On Wednesday 1st February 2012, Child and Adoles5. การให้บริการโถงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 (Inspiration cence Division, the Department
Zone)
of Psychiatry, Faculty of Medicine
ส�ำหรับเปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแวดวงวิชาการแพทย์ในบรรยากาศ Siriraj Hospital had recorded the
ริมน�้ำเจ้าพระยาให้บริการส�ำหรับบุคลากรในศิริราชมาใช้ท�ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม audio, video and photo media
ด้านวิชาการและด้านสุนทรีย์ ใช้เป็นสถานที่ทบทวนความรู้ในลักษณะกลุ่มย่อย ประกอบด้วยกิจกรรม from the interview of Asst. Prof.
Panom Gateman PhD., Assoc. Prof.
ดังต่อไปนี้
Chanwit Pornnapadol PhD., Asst.
5.1 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 โครงการความร่วมมือจัดท�ำเว็บไซต์ดูแลป้องกันปัญหาเด็กติดเกม
Prof. Suporn Apinanthavej PhD.
โดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือก
and PhD. Sirinadda Panyapas on
นักแสดงเพื่อถ่ายท�ำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Between the Lies” เพื่อรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหา
School Mental Health provided
เด็กติดเกม
for teaching and learning of resi5.2 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ dencies and medicine students in
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บันทึกเสียง วีดิทัศน์ และภาพนิ่งในการสัมภาษณ์ ผศ.นพ.พนม เกตุมาน, the project of innovational media
รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล, ผศ.พญ.สุพร อภินันทเวช และ อ.พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส เรื่องสุขภาพ development and production
จิตโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับแพทย์ประจ�ำบ้านและนักศึกษาแพทย์ ตามโครงการ
5.3 On Wednesday 27th June
พัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม
2012 and Wednesday 18th July
5.3 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 และ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 งานคุณธรรมและจริยธรรม 2012, by Moral and Ethics Diviคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการ “รัก...ศิริราชของเรา” ณ โรงพยาบาลศิริราช

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
16 มีนาคม 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีค�ำสั่งที่ 746/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสิ่งก่อสร้าง
(Construction Project Development) โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

5.4 วั น จั น ทร์ ที่ 30 กรกฎาคม
2555 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์
สุพัฒน์   วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นายธานี  ทองภักดี   อธิบดี
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ อ ภิ ช าติ
อั ศ วมงคลกุ ล ประธานคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์
สมภพ   ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะ
กรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล ได้ ร ่ ว มกั น แถลง
ข่ า วผลการตั ด สิ น ผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
ทุ น โครงการเยาวชนรางวั ล สมเด็ จ
เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2555 จ�ำนวน
5 รายได้แก่

sion Faculty of Medicine Siriraj Hospital, held the project “Love..Our Siriraj” at Siriraj
Hospital

5.4 On Monday 30th July 2012, Clinical Prof. Suphat Wanichkarn PhD., the Secretary
of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage, Mr. Thani Thongpakdi,
the Director of Department of Information, Ministry of Foreign Affairs, Assoc. Prof.
Apichart Asawamongkolgul PhD., the Chairman of Operation Board of Prince Mahidol
Award for Youth project and Prof. Somphob Limpongsanurak PhD., the Chairman of
1. นายคณวั ฒ น์ จั น ทรลาวั ณ ย์ Recruitement Board of Prince Mahidol Award for Youth project had collaboratively
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ made the statement of 5 candidates awarded by Prince Mahidol Award for Youth
project 2012
มหาวิทยาลัย
2. นายจิ ร ายุ จั น ทนาโกเมษ
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายภัสสิษฎ์ เหล่าวีรวัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Mr. Kanawat Chantaralawan Faculty of Medicine Chulalongkorn University
2. Mr. Jirayu Chantanakomet Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
3. Mr. Passit Laoweerawat Faculty of Medicine Chulalongkorn Unuversity
4. Mr. Witawas Toemklinchan Faculty of Medicine Chulalongkorn Unuversity

5. Mr. Samatorn Thakolwibool Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol
4. นายวิทวัส เติมกลิน่ จันทน์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University
5. น า ย ส ม า ท ร ถ ก ล วิ บู ล ย ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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Faculty of Medicine Siriraj Hospital announcement 746/2012 to designate the Construction
Project Development committee in which the Dean is the chairman of the committee
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6. สถิติที่ส�ำคัญ ผ่านการพัฒนาหอสมุดศิริราช เพื่อให้ ได้บริการห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน 6. Significant statistics from the
พร้อมคุณภาพชั้นแนวหน้า :
development of Siriraj Medical
Library for the standardized
library with leading quality
ล�ำดับที่
Order

ตัวชี้วัด/บริการ
Indicator/Service

จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources
1. หนังสือภาษาไทย
Thai language books
2. หนังสือภาษาต่างประเทศ
Foreign language books
3. วารสารเย็บเล่มฉบับย้อนหลัง
Binding Journals (back Issues)
4. วารสารฉบับปัจจุบัน Printed และ E-Journals
Journals (current issues) Printing and E-journals
5. E-Journals (ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล)
E-Journals (Utilized across Mahidol University)
6. E-Books (ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล)
E-Books (Utilized across Mahidol University)
7. E-Databases (ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล)
E- Databases (Utilized across Mahidol University)
บริการ
Service
1. จ�ำนวนการเข้าใช้ห้องสมุดผ่าน Web Portal
Library visits via Web Portal access
2. จ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด
Visitors
3. จ�ำนวนการใช้คอมพิวเตอร์
Times of Computer utilizing
• โซน Gateway to Wisdom
Gateway to Wisdom Zone
• โซน Mutimedia
Mutimedia Zone

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
17 - 21 มีนาคม 2555

ผลการด�ำเนินงาน
Performance
2553
2010

2554
2011

หน่วย
Unit

2555
2012

44,063

45,565

47,641

76,705

77,971

79,419

54,304

55,429

57,029

443

401

557

32,351

38,778

69,294

70,840

46

80

38,379,177

40,400,346

30,278,480

118,480

144,029

130,949

24,646 / 28,793

34,726 / 37,542

21,053 / 25,125

2,550 / 3,143

4,664 / 6,060

3,792 / 5,130

เล่ม
books
เล่ม
books
เล่ม
books
ชื่อ
titles
ชื่อ
titles
ชื่อ
titles
ฐานข้อมูล
database

ครั้ง
time
ราย
persons

ครั้ง/ชั่วโมง
times/hour
ครั้ง/ชั่วโมง
time/hour

การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ ครั้ง 1 (The
1st Annual Siriraj International Medical Microbiology and Immunology Competition, SIMIC) ณ
ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ล�ำดับที่
Order

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

ตัวชี้วัด/บริการ
Indicator/Service
• โซนห้องอ่านหนังสือ/วารสาร ชั้น 2 และ 3
Reading Zone at 2nd and 3rd floor
จ�ำนวนการให้บริการสั่งบทความฉบับเต็มออนไลน์ผ่าน Web
หอสมุดศิริราช (Electronic Document Delivery Service
_EDDS)
Request Times for Electronic Document Delivery
Service (EDDS)
จ�ำนวนการบริการสั่งบทความจากต่างประเทศ
Ordering Service for Foreign Articles Delivery
จ�ำนวนการให้บริการยืมหนังสือ
Books borrowed
จ�ำนวนการใช้หนังสืออ่านภายในห้องสมุด
Books read within the library
จ�ำนวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน MU Book
Delivery
Interlibrary loans via MU Book Delivery
จ�ำนวนการรับคืนหนังสือผ่านเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ
24 ชั่วโมง
Books returned through 24 hours Book Drop machine
จ�ำนวนการเข้าใช้ห้องศึกษากลุ่ม ห้องศึกษาเดี่ยว
Visits of Group Study Room and Private Study Room
จ�ำนวนการเข้าใช้ห้องประชุม / ฝึกอบรม
Times of meeting / training room usage
จ�ำนวนบริการ Print Online ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร โดยร่วมมือกับงานบริการการศึกษา
Times of Print online service for all undergraduate
programs in collaboration with the Education
Department
จ�ำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งจากหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ
Times of study visit from domestic and oversea
organizations
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ผลการด�ำเนินงาน
Performance
2553
2010

2554
2011

หน่วย
Unit

2555
2012

9,068 / 9,960

12,813 / 16,492

5,639 / 7,878

6,420

7,320

6,130

161

130

112

28,973

32,538

30,012

28,716

26,362

20,622

3,014 / 4,089

3,595 / 4,955

2,999 / 4,289

8,529

11,109

8,315

เล่ม
books

1,658

2,153

6,253

130

168

249

30,041

6,882

ครั้ง
times
ครั้ง
times
แผ่น
sheet

106 / 2,136

58 / 900

81 / 1,393

ครั้ง/ชั่วโมง
times/hour
ค�ำขอ
requests

ค�ำขอ
requests
เล่ม
books
เล่ม
books
ราย/เล่ม
Person/books

สถาบัน/ราย
Institute/Persons

The 1st Annual Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition,
SIMIC was held at Ouay Ketusingh lecture room, 3rd floor of Srisavarindira building.
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ล�ำดับที่
Order

ตัวชี้วัด/บริการ
Indicator/Service

การจัดสร้างฐานข้อมูลให้สืบค้นได้ในระบบออนไลน์
Database Formulation for online search in the online system
1. H.R.H. Prince Mahidol of Songkla : online access
ห้องมหิดลอดุลเดช ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
Online access channels at Prince Mahidol Aduldeja
room for HRH Prince Mahidol of Songkla’s information
2. Siriraj Alumni Databases ฐานข้อมูลศิษย์เก่าศิริราช
ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน
Siriraj Alumni Databases from 1st generation to present
3. Siriraj Authors (E-books) ผลงานอาจารย์ศิริราช
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
Siriraj Authors (E-books) from Siriraj teachers’
performances
4. Siriraj Oral History Collection บันทึกค�ำสัมภาษณ์จาก
ศิษย์เก่าศิริราช และประวัติศาสตร์ศิริราชจากค�ำบอกเล่า
Siriraj Oral History Collection from Siriraj alumni’s
interview records and Sirijaj history from telling
5. Siriraj Photographs Archives ภาพประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ศิริราช
Siriraj Photographs Archives from Siriraj history
6. Thai Medical Index ดัชนีบทความจากวารสารทางการแพทย์
ในประเทศไทย
Thai Medical Index for articles from Thailand Medical
Journals

ผลการด�ำเนินงาน
Performance
2553
2010

2554
2011

18

หน่วย
Unit

2555
2012

18

18

เล่ม
books

28,279

35,405

คน
person

166

167

เล่ม
books

130

117

คน
person

5,594

8,347

ภาพ
pictures

89,562

91,999

ระเบียน
records

7. การพัฒนาเครือข่าย/การบริการสังคม

7. Network Development/
7.1 ความร่วมมือระหว่างหอสมุดศิริราชกับภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ Social Service

ศิริราชพยาบาล และสถาบันต่างๆ

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
19 - 20 มีนาคม 2555

7.1 Collaboration between
Siriraj library, other departments/divisions in Faculty of
Medicine Siriraj Hospital and
other institues

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Tan Tock
Seng Hospital Singapore : TTSH ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพงานตาม
แนวคิด Lean

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
• ห้องสมุดภาควิชา/หน่วยงาน 15 แห่ง
15 department/division libraries
• ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Department of Psychiatry
• สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
Medical Education Technology Center
• ฝ่ายสารสนเทศ
Information Department
์

• งานบริการการศึกษา
Education Division
• งานทรัพยากรบุคคล
Human Resource Department
• งานคลัง
Finance Department
• งานสื่อสาร
Communication Department
• งานประชาสัมพันธ์
Public Relation Division
• งานซ่อมบ�ำรุง
Maintenance Department
• งานวิเทศสัมพันธ์
International Relation Affairs
• งานจัดการความรู้
Knowledge Management Division
• สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
Siriraj Medical Alumni
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สร้างฐานข้อมูลหนังสือของภาควิชา / หน่วยงานเข้าระบบ Online Catalog
Formulate database for departments/divisions’ books in online catalog
เปิดบริการยืม-คืนหนังสือ ณ ห้องสมุดภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Book Loan Service at the Department of Psychiatry’s library
สร้างฐานข้อมูลภาพ 10 หมวด / ฐานข้อมูลวีดิทัศน์
Formulate database for video information section 10
สร้างฐานข้อมูลวีดิทัศน์ เพื่อบริการผ่านระบบ Video On Demand
Formulate database for video information for services through Video On Demand system
ติดตั้งระบบ Network ทั้งหมด / จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Implement entire network / Procure computer-relevant durable articles
ระบบ Teleconference ซึ่งสามารถติดต่อกับห้องสมุดต่างๆ (ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย / ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Implement Teleconference system for interlibrary communication among the Faculty’s
libraries, the Department of Medicine libraries of Chulalongkorn University/Khon Kaen
University/Chiangmai University
สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่า (บัณฑิตแพทย์/แพทย์ประจ�ำบ้าน)
Formulate alumni database (residency/medicine graduates)
บริการโรงพยาบาลร่วมสอน
Service of co-lecturing hospital
บัตรสมาชิกห้องสมุด โดยการเปิดสิทธิ์ผ่าน Siriraj ID Card เพื่อใช้ในงานบริการ
Library member card privileged through Siriraj ID card
ออกแบบใบเสร็จรับเงินค่าใช้บริการ
Design the receipt slip of service fee
ระบบสัญญาณเสียง, ภาพ / SMS แจ้งบริการถึงสมาชิกห้องสมุด
Audio/Visual and SMS system of service update for library member
สร้างฐานข้อมูลรายการ “พบหมอศิริราช” เพื่อบริการผ่านระบบ Video On Demand
Formulate database of the program “meet Siriraj Doctor” through Video on Demand
system
ดูแลระบบปรับอากาศชิลเลอร์
Maintain Chiller system of Air conditioning
MOU เพื่อส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / เยี่ยมชมหอสมุดศิริราช
MOU personnel study visit/training at Siriraj library
CoP Library
สร้างฐานข้อมูล Oral History (บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าศิริราช)
Formulate database of Oral History (from Siriraj alumni interview)

Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital and the executive committee welcomed the staff
of Tan Tock Seng Hospital, Singapore: TTSH on the occasion of their visit to study the implementation
of quality development according to LEAN thinking.
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กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
Consortium of Thai Medical Schools
• ห้องสมุดแพทย์กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 19 สถาบัน
Medical libraries of 19 institutes from
Consortium of Thai Medical Schools

หอสมุดศิริราชเป็นประธานด�ำเนินการจัดการประชุมความร่วมมือของบรรณารักษ์ห้องสมุดแพทย์
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือที่ดีระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุดแพทย์ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
Siriraj Medical Library is the chairman of organizing the annual meeting of “Medical
Librarians Cooperation” for Consortium of Thai Medical Schools since 2005 to present,
in order to establish good relation and cooperation among the medical librarians of
Consortium of Thai Medical Schools

7.2 บริการสังคม : แหล่งศึกษาดูงานและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

7.2 Social Service: Source
มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งของคณะฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ of study visit and professional
experience training
และต่างประเทศติดต่อขอมาศึกษาดูงาน การบริหารงาน และการจัดบริการของหอสมุดศิริราช
ล�ำดับ
Order

ภาพประกอบ
Picture

ค�ำอธิบายภาพ
Description

001

คณบดีจากประเทศในกลุ่ม Asean
Deans from the ASEAN countries

002

บรรณารักษ์มาเลเซียจาก 16 สถาบัน
Librarians from 16 Librarians Associations of Malaysia

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
22 มีนาคม 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการ “หน่วยฝึกการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง และห้องเทคโนโลยี
ควบคุมสิ่งแวดล้อม” ส�ำหรับผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัวของศูนย์ผู้บาดเจ็บกระดูกสันหลัง (Spinal Unit) ณ ตึกสลาก
กินแบ่งฯ ชั้น 1

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ล�ำดับ
Order

ภาพประกอบ
Picture

ค�ำอธิบายภาพ
Description

003

บุคลากรของศูนย์สารสนเทศ ส�ำนักราชเลขาธิการ
Personnel from Information Center of Office of His Majesty’s Principal
Private Secretary

004

คณะเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่ง สปป. ลาว พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของหอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย
Officer team from Bank of Lao People’s Democratic Republic together
with the executives and library’s staff from Bank of Thailand Library and
Archives

005

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Master degree students from Information management, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University)

006

หอสมุดศิริราชเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ�ำนวน 1 คน
The Library had been functioning as a training resource of professional
experiences for a student from the Department of Library and
Information Science Srinakharinwirot University

Siriraj Journal
22 March 2012

The Faculty of Medicine Siriraj Hospital opened the service “Independent Living Unit and
Environment Control Unit” for paralyzed patient of the Spinal Unit, 1 st floor of the Lottery building.
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8. ผลงานดีเด่นย้อนหลัง 5 ปี

8. Outstanding Performance
หอสมุดศิริราชได้รับรางวัลโครงการติดดาวประเภทหน่วยงานดีเด่น 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - in the past 5 years

2555

Awarded as an outstanding
division of the Star project for 5
consecutive years from 2008 - 2012

9. Conclusion

9. สรุป
หอสมุ ด ศิ ริ ร าชยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น ภารกิ จ หลั ก ในการให้ บ ริ ก ารสารสนเทศทางการแพทย์
ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ E-Databases, E-Journals,
E-books แก่ผู้ใช้บริการทั้งของคณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนห้องสมุดและบุคคลภายนอกทั่วประเทศ
ด้วย โดยมีระบบเวปท่า (Siriraj Medical Library Web Portal) เสมือนเป็น Gateway to Wisdom
ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเข้าถึงสารนิเทศทางการแพทย์ทุกชนิด และเข้า

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
26 มีนาคม 2555

Siriraj Library has determined
to provide medical information
technology service through various printing matters and modern electronics forms such as
E-databases, E-journals, E-books
for clients within the Faculty/ the
University and from other libraries including general outsiders
across the country. Siriraj Medical
Library Web Portal is operating
as a highly efficient Gateway to
Wisdom and the center of all

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 80
พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ถึงการใช้บริการบทความฉบับเต็มผ่าน
Fast Electronic Document Delivery
Service (FAST EDDS) ได้ตลอดเวลา
ตลอดจนการจัดฝึกอบรมการใช้บริการ
ต่างๆ ของห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด
ได้รับประโยชน์สูงสุด และมุ่งมั่นพัฒนา
ห้องสมุดให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนใน
ทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นห้องสมุดทางการ
แพทย์ ที่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ได้
มาตรฐานในระดับสากล

services and accesses to entire medical information technology including all time
access to the complete editions via Fast Electronic Document Delivery Service (Fast
EDDS) together with training course of library services utilization to bestow utmost
benefit to the clients and to determine in the library development for advancement
and sustainability in all aspects, hence to remain with the reputation as the Medical
Library of internationally excellent and standardized services.

Siriraj Journal

HRH Princess Somsawali presided over the opening ceremony of the scientific conference in
commemoration of HM the Queen’s 80 th Birthday Anniversary 12th August 2012 at the Rajpanadda
Sirindhorn conference room, Srisavarindira building.

26 March 2012
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